
Wybory 
do Sejmu 

i Senatu RP

W niedzielę, 13 października 2019r. odbędą się wybory do Sejmu 
i Senatu, podczas których wybierać będziemy posłów i senatorów. 

Czytaj na stronie 2.

Rekordowa ilość zawodników przebiegła ulicami Żarowa w czwartej edycji Żarowskich Biegów Strefowych. 

Czytaj na stronie 8.

Biegi Strefowe
2019

Pod Chmurką

Mieszkańcy Bukowa i Łażan mogą już korzystać z kolejnej formy wy-
poczynku na świeżym powietrzu.

Czytaj na stronie 3.

40-lecie
wędkarzy

Koło PZW Żarów w niedzielę, 15 września świętowało 40-lecie swoje-
go funkcjonowania. 

Czytaj na stronie 6.

Zaplanowali
wydatki 

Jakie zadania z funduszu sołeckiego w 2020r. będą realizować miesz-
kańcy wsi?

Czytaj na stronie 7.

Dla Julki i Adasia

Podczas pikniku charytatywnego „Żarów Dzieciom” i IV Żarowskich Biegów Strefowych uzbieraliśmy 
7.421,04 złotych. 

Czytaj na stronie 4.

foto  Dariusz Nowaczyński
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Pamiętajmy o terminach!
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:

I rata – termin płatności upłynął 15 marca 2019 r.
II rata – termin płatności upłynął 15 maja 2019 r.
III rata – termin płatności upłynął 16 września 2019 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2019 r.

Podatek od środków transportowych:
I rata – termin płatności upłynął 15 lutego 2019 r.
II rata – termin płatności upłynął 16 września 2019 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie grun-
tów – termin płatności upłynął 31 marca 2019 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media – płatne do 10 każdego 
miesiąca

Czynsze dzierżawne:
– miesięczne – płatne do 10 każdego miesiąca
– roczne – termin płatności upłynął 30 czerwca 2019 roku

„Opłata śmieciowa”:
Stawki: Od 1 maja 2019r. płacimy 15 złotych za odpady selektywne (segregowane) i 18 
złotych za odpady zmieszane (niesegregowane). Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 
dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednic-
twem przelewów z indywidualnych kont bankowych na rachunek wskazany w książeczce 
opłat.

Wybory do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W niedzielę, 13 października 2019r. odbędą 
się wybory do Sejmu i Senatu, podczas któ-
rych wybierać będziemy posłów i senatorów. 
Głosujący otrzymają dwie karty do głoso-
wania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą 
listy komitetów z nazwiskami kandydatów, 
na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się 
kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycz-
nej. Podczas październikowych wyborów 
obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 
100 senatorów. 
Wszelkie informacje dotyczące wyborów 
dostępne są na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Żarów, w zakładce 
Wybory Sejm Senat 2019r.
Informacje na temat spisu wyborców Gmi-
ny Żarów można uzyskać w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
Ewidencja Ludności p. Katarzyna Pernach 

nr tel. 74 30 67 368.
Głosowanie w lokalach wyborczych od-
bywać się będzie w dniu 13 października 
2019r. od godz. 7.00 – 21.00.

Sprawdź gdzie głosujesz!
Lokale wyborcze można sprawdzić także 
na stronie internetowej mpzp.um.zarow.pl, 
wybierając z menu hasło Wyborca. Zachę-
camy również do korzystania z tej możli-
wości sprawdzenia, gdzie powinniśmy się 
udać, aby zagłosować. 
Wyborco nie wiesz jeszcze gdzie zagłoso-
wać? Sprawdź, gdzie znajduje się Twój lokal 
wyborczy, w której obwodowej komisji wy-
borczej oddasz Swój głos:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 5 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 
r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Żarów podaje do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomoc-
nika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
Nr 
obw. 
głos.

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1

Żarów, ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii 
Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 2-12E 
(parzyste), Bolesława Krzywoustego, Henryka 
Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza 
Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, 
Piastowska, Spokojna

Szkoła Podstawowa, 
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2
Żarów, ulice: Aleja Janusza Korczaka, 
Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława 
Łokietka nr 8A-12C (parzyste)

Przedszkole Miejskie, 
ul. Władysława Łokietka 14, 58-130 
Żarów

3
Żarów, ulice: Bolesława Chrobrego, 
Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 
1-15 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa, 
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4

Żarów, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, 
Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, 
Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, 
Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, 
Wyspiańskiego, Różana, Fiołkowa

Biblioteka Publiczna, 
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5

Żarów, ulice: Armii Krajowej nr 13-
41 (nieparzyste) nr 14-40 A (parzyste), 
Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Krasińskiego, 
Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, 
Mickiewicza, Plac Wolności, Przemysłowa, 
Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa

Szkoła Podstawowa, 
ul. Ogrodowa 1, 58-130 Żarów

6

Żarów, ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-
80 (parzyste) i nr 43-71 (nieparzyste), Cicha, 
Dworcowa, Generała Sikorskiego, Ogrodowa, 
Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, 
Zamkowa, Parkowa

Sala Gimnastyczna, ul. Armii 
Krajowej 60A, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

7 Kruków, Łażany, Mielęcin, Mikoszowa, 
Przyłęgów

Świetlica Wiejska w Przyłęgowie, 
Przyłęgów 9, 58-115 Przyłęgów

8 Mrowiny Świetlica Wiejska, Mrowiny ul. 
Wojska Polskiego 57, 58-130 Żarów

9 Bożanów, Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, 
Siedlimowice, Wierzbna

Świetlica Wiejska, Wierzbna ul. 
Świdnicka 21A, 58-130 Żarów

10 Buków, Imbramowice, Marcinowiczki, 
Pożarzysko, Pyszczyn, Tarnawa, Zastruże

Szkoła Podstawowa, Imbramowice 
ul. Żarowska 45, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

11 Dom Pomocy Społecznej Żar-Med w Żarowie, 
ul. Słowackiego 6

Dom Pomocy Społecznej Żar-Med 
w Żarowie, Słowackiego 6, 
58-130 Żarów

12 Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 
w Żarowie

Szpital Reumatologiczno-
Rehabilitacyjny w Żarowie,
ul. Wojska Polskiego 7, 
58-130 Żarów

Głosować korespondencyjnie mogą wybor-
cy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o: 

 ▶ 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji;

 ▶ 2) całkowitej niezdolności do pracy; 
 ▶ 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
 ▶ 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
 ▶ 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Wałbrzychu I najpóźniej do 
dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wy-
borcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:

 ▶ 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji;

 ▶ 2) całkowitej niezdolności do pracy;
 ▶ 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 ▶ 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 ▶ 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długot rwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnic-
twa powinien zostać złożony do Burmistrza 
Miasta Żarów najpóźniej do dnia 4 paź-
dziernika 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych od-
bywać się będzie w dniu 13 października 
2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Sprzedam ok. 2,5 ha ziemi na Żarowskiej 
Strefie Inwestycyjnej. Tel. 74 85 88 585. Uwaga mieszkańcy!

Przypominamy, że wszystkie informacje 
dotyczące przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności 
i użytkowania wieczystego udzielane są 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
w pokoju nr 20, 
w poniedziałki (w godz. 7.30 – 15.30) 
wtorki (w godz. 8.00 – 16.00). 

BurmistrzMiasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w opar-
ciu o Zarządzenia Burmistrza Miasta 
Żarów:
•  Nr 146/2019 

z dnia 09 września 2019r. 
• Nr 149/2019 

z dnia 12 września 2019r.
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Kronika policyjna
Wypadek drogowy 

pod Mielęcinem
18-letni mieszkaniec powiatu 
kłodzkiego, kierując samocho-
dem marki Citroen C2, w wyniku 
niedostosowania prędkości do 
warunków na drodze, stracił 
panowanie nad pojazdem. Zje-
chał na przeciwny pas ruchu, 
gdzie zderzył się z prawidłowo 
jadącym pojazdem Volkswagen 
Polo, kierowanym przez 24-let-
nią mieszkankę Środy Śląskiej. 
Skutkiem zderzenia pojazdów 
obrażenia ciała odnieśli kierujący 
dwóch samochodów, a także ich 
pasażerowie: 17-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego, 18-letni 
mieszkaniec powiatu Środa Śląska 
oraz 17-letnia mieszkanka po-
wiatu Środa Śląska. Kierowcy byli 
trzeźwi, samochody zostały zabez-
pieczone na parkingu strzeżonym. 
Kierujący autem Citroen doznał 
wstrząśnienia mózgu i pozostał 
w szpitalu. Kierująca drugim po-
jazdem doznała ogólnych potłu-
czeń ciała. Pasażerowie pojazdów 
doznali obrażeń złamania kręgo-
słupa, ogólnych potłuczeń ciała 
i złamania prawego ramienia. 

Zatrzymany za posia-
danie narkotyków

39-letni obywatel Ukrainy został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy 
policji w Żarowie za posiadanie 
przy sobie środka odurzającego 
w postaci 0,49 grama marihuany. 
O sprawie powiadomiony został 
Konsulat Generalny Ukrainy 
w Krakowie.

Policjanci 
zatrzymali złodzieja

Funkcjonariusze Zespołu Kry-
minalnego Komisariatu Policji 
w Żarowie, w toku prowadzonych 
czynności ustalili i zatrzymali 
26-letniego mieszkańca powiatu 
oławskiego podejrzanego o doko-
nanie w dniu 11 sierpnia 2019r. 

w Imbramowicach kradzieży 
skrzynki narzędziowej wraz 
z narzędziami o łącznej wartości 
strat 3000 złotych. Zatrzymany 
przyznał się do zarzucanego czy-
nu. Utracone mienie odzyskano 
w całości.

Ukradł 
kosiarkę spalinową

Nieznany sprawca, z otwartego 
garażu na jednej z posesji w Łaża-
nach, dokonał kradzieży kosiarki 
spalinowej o łącznej wartości 700 
złotych. O kradzieży funkcjona-
riuszy policji powiadomił 35-letni 
mieszkaniec gminy Żarów. 

Włamał się 
do piwnicy, ukradł 
rower i narzędzia

43-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego powiadomił, że 
nieznany sprawca po uprzednim 
zerwaniu kłódki dostał się do 
wnętrza dwóch piwnic, z których 
dokonał kradzieży dwóch wędek 
oraz różnego rodzaju elektrona-
rzędzi. Wartość strat wyceniono 
na kwotę 500 złotych. Łupem zło-
dzieja padł także rower o wartości 
800 złotych. Do zdarzenia doszło 
przy ul. Armii Krajowej w Żaro-
wie. 

Nietrzeźwi rowerzyści
Dwóch nietrzeźwych kierowców 
zostało zatrzymanych za jazdę 
rowerem po drodze publicznej, 
będąc pod wpływem alkoholu. 
Pierwszy, 40-letni mężczyzna 
kierował rowerem w stanie nie-
trzeźwości (I badanie wykazało 
0,91 mg/l, II badanie wykazało 
0,80 mg/l), został zatrzymany 
w Wierzbnej. Drugiego nietrzeź-
wego zatrzymano w Siedlimo-
wicach. To 62-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego. Badanie 
alkomatem wykazało 0,62 mg/l, 
a następnie 0,64 mg/l. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Wydatki inwestycyjne samorządów
Jak wypada Żarów na tle innych miast?

Dwutygodnik samorządowy 
„Wspólnota” opublikował ran-
king wydatków inwestycyjnych 
samorządów w latach 2016-2018. 
W kategorii mniejszych miast 
Żarów znalazł się na 55 miejscu, 
a średnie wydat-
ki inwestycyjne 
przypadające na 
mieszkańca w la-
tach 2016-2018 
wynoszą 1194,52 
zł. W porównaniu 
z latami ubiegłymi 
nasze miasto pnie 
się sukcesywnie 
w górę. Poprzed-
nie rankingi w tej 
samej kategorii 
w latach 2014-
2016 uplasowały 
Żarów na 74 po-
zycji, a w latach 
2015-2017 na 75 
pozycji. To dużo 
lepszy wynik niż zanotowały inne 
miasta na terenie powiatu świd-
nickiego. Strzegom znalazł się na 
77 miejscu, Jaworzyna Śląska – 85 
miejsce, a Świebodzice – 447 
miejsce. Jakie czynniki bierze się 
pod uwagę w rankingu?
– Pod uwagę bierzemy całość 
wydatków majątkowych ponie-
sionych w ciągu ostatnich trzech 
lat (w tym przypadku 2016-2018). 
Wydatki inwestycyjne cechują 
się znaczną cyklicznością. W po-
szczególnych latach mogą być bar-
dzo wysokie, co wiąże się z reali-

zacją ważnej inwestycji, by potem 
okresowo spadać do znacznie niż-
szego poziomu. Poza wydatkami 
zapisanymi w budżecie staramy 
się uwzględniać także wydatki 
ponoszone ze środków własnych 

przez spółki komunalne. W 2016r. 
doszło niemal do zapaści w wy-
datkach inwestycyjnych samorzą-
dów. Były najniższe od 2005 roku. 
Rok 2017 to już zdecydowana po-
prawa, choć poziom nadal niższy 
niż w latach 2011-2015. Za to rok 
2018 był już rekordowy, jeszcze 
nigdy wcześniej polskie samo-
rządy nie wydały na inwestycje 
tak dużo – piszą eksperci, którzy 
opracowywali ranking prof. Paweł 
Swianiewicz z Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Julita Łukomska.
Ranking wydatków inwestycyj-

nych, który opublikował dwuty-
godnik „Wspólnota” jest uważany 
za jeden z ważniejszych zestawień 
przedstawiających aktywność sa-
morządów w Polsce.
– Nasze miasto rozwija się 

w sposób 
zrównoważony 
i konsekwent-
ny, a wysokie 
miejsce w pre-
stiżowym ran-
kingu inwestycji 
samorządów to 
powód do dumy 
dla nas wszyst-
kich. Wzrost 
wydatków inwe-
stycyjnych jest 
bardzo ważny, 
ale ważniejsze 
jest to, na co wy-
dajemy pienią-
dze. Stawiamy 
na inwestycje 

w infrastrukturę, budowę sieci 
kanalizacyjnych czy modernizacje 
dróg, aby były wygodniejsze i bez-
pieczniejsze. Z tego korzystamy 
przecież wszyscy. Ważną kwestią 
jest także skuteczne pozyskiwa-
nie środków z Unii Europejskiej 
i innych źródeł finansowania. 
Dzięki temu również możemy 
realizować wiele inwestycji, które 
służą poprawie komfortu życia 
naszych mieszkańców – mówi 
Renata Dawlewicz Skarbnik Gmi-
ny Żarów.

Magdalena Pawlik 

Pożar altanek w Żarowie
Trzy jednostki Straży Pożarnej z Żarowa, Mrowin i Wierzbnej oraz świd-
nicka Państwowa Straż Pożarna gasiły pożar altanek przy ul. Armii Kra-
jowej 24 w Żarowie, do którego doszło w środę, 18 września w godzinach 
popołudniowych.

Nie wiadomo jeszcze co było przyczyną pożaru, ale przypuszczalnie było 
to zaprószenie ognia. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. 
Nikomu nic się nie stało. Dzień po zdarzeniu strażacy znów pracowali 
na miejscu pożaru, porządkując cały teren. 
(zdjęcie: Ewelina Zakrzewska)

Siłownie „Pod Chmurką” 
w Bukowie i Łażanach

W dwóch kolejnych miejscowościach na terenie gminy Żarów pojawiły się nowe siłownie plenerowe. 
Mieszkańcy Bukowa i Łażan 
mogą już korzystać z kolejnej 
formy wypoczynku na świeżym 
powietrzu, bowiem na terenie wsi 
zainstalowane zostały urządzenia 
siłowni zewnętrznej. Zadanie to 
zostało w całości sfinansowane ze 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz środków funduszu 
sołeckiego, zgodnie z decyzją 
mieszkańców wsi.
– Dzięki funduszowi sołeckiemu 
na terenie naszych wsi można re-
alizować oczekiwane przez miesz-
kańców zadania. Ten rodzaj pobu-
dzania aktywności mieszkańców 
i decydowania przez nich o rozwo-
ju swoich wsi doskonale się spraw-
dza. Mieszkańcy koncentrują się 
na swoich potrzebach, wskazują te 
najpilniejsze i wspólnie realizują 
zadania – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
To nie jedyne siłownie zewnętrz-
ne, z których mogą korzystać 
mieszkańcy wsi. W minionym 
roku takie urządzenia zostały 
również zamontowane w Przy-
łęgowie, Pyszczynie, Mielęcinie, 
Krukowie oraz Imbramowicach. 

Nowe plenerowe siłownie z pew-
nością będą cieszyć się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
wsi. Z urządzeń będzie można 
skorzystać o dowolnej porze dnia 

i zadbać o zdrowie oraz kondycję 
na świeżym powietrzu. Montaż 
nowych urządzeń w Bukowie i Ła-
żanach to koszt 32.300,01 złotych. 

Magdalena Pawlik 
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Swoją pomoc na rzecz najmłod-
szych zaoferowali pracownicy 
wielu instytucji, a także zakładów, 
przedsiębiorstw i firm funkcjonu-
jących na terenie gminy Żarów. 
Akcji towarzyszył rajd rowerowy 
zorganizowany przez Stowarzy-
szenie „Rowerowy Żarów”. Każdy 
uczestnik rajdu wpłacając wpiso-
we wziął udział w losowaniu cen-
nych nagród, wśród których były 
talony do pizzerii, kwiaciarni „No 
ładne kwiatki” oraz dwie hulajno-
gi łącznie z kaskami ochronnymi. 
– Stowarzyszenie „Rowerowy 
Żarów” tradycyjnie włączyło się 
w akcję charytatywną na rzecz 

potrzebujących dzieci. Pomaga-
my i jednocześnie spędzamy czas 
w miłym rodzinnym gronie na 
świeżym powietrzu. Na wszystkich 
darczyńców przygotowane zostały 
liczne atrakcje i niespodzianki – 
mówili radna Iwona Nieradka 
i Zbigniew Wasik ze Stowarzysze-
nia „Rowerowy Żarów”.
W charytatywną zbiórkę włączyli 
się także radni Rady Miejskiej, 
którzy serwowali pyszne ciasta 
upieczone przez rodziców, rodzi-
nę i przyjaciół Julii i Adasia, watę 
cukrową, kiełbaski z grilla oraz 
popcorn. Długa kolejka ustawiała 
się również do smażonych frytek, 

na które zapraszali pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Do nabycia były fanty na loterii 
fantowej, w organizację której 
zaangażowali się pracownicy bi-
blioteki w Żarowie. Dodatkową 
atrakcją były także stanowiska 
zakładów z żarowskiej podstrefy 
ekonomicznej: Electrolux Poland, 
Daicel Safety Systems Europe oraz 
żarowskiego PCO. Tutaj można 
było skosztować pysznej kawy 
z ekspresu, świeżych owoców 
i żurku na swojskim zakwasie. Na 
najmłodszych czekały także sło-
dycze i inne łakocie. 
– Każdemu z osobna składam ser-
deczne podziękowanie za pomoc 
i zaangażowanie przy organizacji 
tegorocznej akcji charytatywnej 
„Żarów Dzieciom”. Mieszkańcy 
naszej gminy, ale także przyjezdni 
goście, w dużej mierze uczestnicy 
4. Żarowskich Biegów Strefowych, 
pokazali, że mają wielkie serca. 
Dziękuję za Waszą pomoc – dzię-
kował burmistrz Leszek Michalak.

Podczas pikniku 
charytatywnego 

„Żarów Dzieciom” 
i IV Żarowskich 
Biegów Strefo-

wych uzbieraliśmy 
7.421,04 złotych. 

Dziękujemy! Pieniądze zostaną 
przekazane na leczenie i reha-
bilitację Julii Malik oraz Adasia 
Szczurka. 

Magdalena Pawlik

Pielęgniarki codziennie pokonują 
nawet kilkadziesiąt kilometrów, 
aby otoczyć chorych fachową 
opieką, a ich rodziny wsparciem. 
Odwiedzają również chorych 
mieszkańców w gminie Żarów, bo 
świdnickie Towarzystwo Przyja-

ciół Chorych „Hospicjum” opie-
kuje się mieszkańcami na terenie 
całego powiatu świdnickiego. 
Wśród nich są także Żarowianie. 
W tym roku minęło 25 lat odkąd 
świdnickie Hospicjum rozpoczęło 
swoją działalność. Z tej okazji 
odbyła się uroczysta gala jubi-
leuszowa w teatrze w Świdnicy, 
podczas której wszyscy darczyń-
cy i pomocnicy świdnickiego 
Hospicjum otrzymali statuetki 
symbolicznych skrzydeł. W gro-
nie darczyńców jest także Gmina 
Żarów, która wspiera finansowo tę 
formę działalności. Statuetkę od 
prezes świdnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
Joanny Gadzińskiej odebrał bur-
mistrz Leszek Michalak.
– Dziękuję w imieniu wszyst-
kich naszych potrzebujących 
mieszkańców, którzy mogą liczyć 

na pomoc świdnickiego Hospi-
cjum. Nie wyobrażam sobie, aby 
mieszkańcy w takich sytuacjach 
byli pozostawieni bez fachowej 
opieki. Wszyscy jednak zdajemy 
sobie sprawę, że dzieło to jest tak 
wielkie, że nie jesteśmy w stanie 

zrealizować go w pojedynkę. Na 
szczęście jest wiele osób, które 
z wielkim sercem i jeszcze więk-
szym zaangażowaniem wspiera 
takie działania. Cieszymy się, 
że wspólnie z innymi samorzą-
dowcami możemy wspierać naj-
bardziej potrzebujących – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.
Gmina Żarów wspiera finansowo 
świdnickie hospicjum. W tym 
roku na realizację zadania „Dzia-
łania na rzecz osób w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej” 
świdnickie Towarzystwo Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum” otrzy-
mało 12.200,00 złotych dotacji 
z budżetu gminy Żarów. Dzięki 
tym środkom z opieki świdnic-
kiego hospicjum mogą bezpłatnie 
korzystać mieszkańcy naszej 
gminy.

Magdalena Pawlik 

Dziękujemy
Wszystkim sponsorom fantów 
i nagród przeznaczonych na lote-
rię fantową składamy serdeczne 
podziękowania:

Za wsparcie, pomoc 
i zaangażowanie:

 ▶ radnym Rady Miejskiej: Iwona 
Nieradka, Ewa Góźdź, Barba-
ra Zatoń, Mariusz Borowiec, 
Norbert Gałązka, Bartosz 
Żurek, Piotr Zadrożny oraz 
osobom, które pomagały 
przy prowadzeniu kawiarenki 
Wspólnoty Samorządowej 
Ziemi Żarowskiej: Justyna 
Nieradka, Maciej Michalak 
oraz rodzina i przyjaciele Julki 
i Adasia;

 ▶ pracownikom Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, 
Urzędu Miejskiego, Biblioteki 
Publicznej w Żarowie oraz 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie;

 ▶ Stowarzyszeniu „Rowerowy 
Żarów” za zorganizowanie raj-
du rowerowego i ufundowanie 

nagród;
 ▶ Zakładowi Wodociągów i Ka-
nalizacji w Żarowie;

 ▶ Piekarni Jutrzenka w Żarowie 
Kazimierz Kozłowski;

 ▶ Sklep Rogatek w Żarowie Zo-
fia Staruszkiewicz;

 ▶ Sklep Oskar w Żarowie Kata-
rzyna i Piotr Zywer;

 ▶ jednostkom Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z terenu gminy 
Żarów;

 ▶ rodzinom i bliskim Julki 
i Adasia, którzy upiekli ciasta;

 ▶ sołtys Krystynie Popek, Kry-
stynie Faruń, sołtysowi Janowi 
Sołtysiakowi, Zbigniewowi 
Wasikowi i Andrzejowi Kowa-
lewskiemu;

 ▶ mieszkańcom naszej gminy, 
którzy upiekli ciasta;

 ▶ biegaczom za udział i wsparcie 
zbiórki. 

Akcja charytatywna dla Julki i Adasia
Kilometry dobrej energii udało się wykręcić podczas akcji charytatywnej „Żarów Dzieciom”, która towarzyszyła 4. Żarowskim Biegom Strefowym. Datki, które zebraliśmy podczas zbiórki 
przekazane zostaną na leczenie Julii Malik i Adasia Szczurka, mieszkańców gminy Żarów. 

Na mieszkańców czekała także loteria fantowa, do której ustawiała się 
długa kolejka.

Z pomocą dla najmłodszych przyszli także nasi radni Rady Miejskiej, 
pomagając przy stanowiskach z kiełbaskami, watą cukrową, popcornem 
oraz ciastami i innymi smakołykami.

Ulicami miasta i gminy przejechał rajd rowerowy. Wszystko w szczyt-
nym celu, aby wykręcić kilometry dobra dla potrzebujących dzieci.

Żarów z tytułem
„Przyjaciel Hospicjum”

Pod ich opieką rocznie jest ponad 200 pacjentów. 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy Jo-
anna Gadzińska przekazała symboliczną statuetkę na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka.

Ewa Góźdź, Klub Sza-
chowy Goniec Żarów, Pa-
pier-Zabawki-Solarium 
Agnieszka Staworzyńska, 
Pizzeria u Daniela w Ża-
rowie, Tomasz Nycz, Klub 
Kickboxing Fighter Żarów, 
Fundacja Babcia i Dziadek, 
Parkowa Bowling&Pizza 
Kręgielnia Żarów, Eweli-
na Bełza – salon Bellezza, 
Kosmetolog Agnieszka 
Chrobot, Marzena Węgiel – 
Salon Urody Dr. Baumann, 
kwiaciarnia „No ładne 
kwiatki” w Żarowie, Zbi-
gniew Kaczmarek (SP Ża-
rów), Dagmara Kuczyńska, 
Paulina Szczurek, Karolina 
Borkowicz, Jolanta Henik, 
Szymon Jastrząb, indywi-
dualnym mieszkańcom. 
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku 
przy ul. Mickiewicza 1 oraz do Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 1 
w  Żarowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 9,93 m2  w  bu-
dynku nr 1 przy ul.  Mickiewicza w Żarowie (lokal jednoizbowy)
 ▶ Numer działki 336/5
 ▶ Pow. działki w m2 210
 ▶ Numer KW SW1S/00027906/2
 ▶ Położenie Żarów, ul. Mickiewicza 1
 ▶ Przeznaczenie w mpzp Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna B.54 MW
 ▶ Forma oddania nieruch. sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem 
w gruncie 1,90 % pow. przynależna WC o pow. 0,40 m2

 ▶ Cena wywoławcza 11.500 zł w tym: 11.300 zł – lokal, 200 zł – udział
 ▶ Wysokość wadium 1.150 zł
 ▶ Godz. rozp. przetargu 9:00

1. Przetarg odbędzie się 29 paździer-
nika 2019r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 
6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 
25 października 2019r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od 
dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden uczestnik zaoferuje cenę o co 
najmniej jedno postąpienie powy-
żej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy no-
tarialnej, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od 
towarów i usług zbywany lokal 
zwolniony jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zo-

bowiązany będzie do poniesienia 
kosztów szacunkowych  związa-
nych z przygotowaniem lokalu do 
sprzedaży w kwocie łącznej 1.230  
zł oraz kwoty udziału w gruncie, 
a także kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie internetowej 
Urzędu: www.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udziela 
Referat Nieruchomości i Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 743067301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetargowej 
dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba 
upoważniona do reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania prze-
targowego.

11. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami prze-
targu i ich akceptacją.

12. Nabywca nabywa nieruchomość 
w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym.

13. Przetarg został ograniczony na 
wniosek mieszkańców.

Młodzi strażacy na medal
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Pożarzyska znakomicie spisała się 
na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które rozegrane 
zostały w sobotę, 21 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Świdnicy. 

Drużyna z Pożarzyska zajęła pierw-
sze miejsce w kategorii do 12 lat, 
wykazując się nie tylko szybkością, 
ale również dużą zręcznością. 
– Nasi najmłodsi strażacy okazali 
się bezkonkurencyjni, najszybsi, 
najbardziej zgrani...ale przede 
wszystkim byli prawdziwą DRU-

ŻYNĄ. Tak jak w zawodach 
gminnych, tak i w powiecie stanęli 
na najwyższym stopniu podium 
– czytamy na Facebooku OSP Po-
żarzysko.
Gratulujemy! I trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy. 

Młodzi strażacy z Pożarzyska to drużyna na medal. (Foto: Facebook OSP 
Pożarzysko)

Nowy rok kulturalny w GCKiS
O nowej ofercie na rozpoczynający się właśnie nowy rok kulturalny rozmawiamy z Tomaszem Pietrzykiem dy-
rektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

 ▶ Rozpoczyna się nowy rok kulturalny. Co GCKiS w Żaro-
wie przygotowuje w swojej ofercie dla mieszkańców?

W roku 2019 przypada okrągła dwudziesta rocznica 
powstania Teatru Bezdomnego. Wydarzenia uświet-
niające ten jubileusz zostały zaplanowane na przeło-
mie października i listopada. W październiku GCKiS 
zaprasza na Święto Dyni, Maraton Zumby i na ko-
lejne prelekcje organizowane przez Żarowską Izbę 
Historyczną, która w roku 2020 będzie świętowała 
swoje dziesiąte urodziny. Z tej okazji przygotowuje-
my dla mieszkańców Żarowa kilka niespo-
dzianek. Jednak jest jeszcze za wcześnie, 
aby informować o szczegółach. Na pewno 
w roku kulturalnym 2019/2020 zaprosimy 
Państwa na kolejne koncerty, wystawy, 
spektakle. Zapewniamy, że pojawi się kil-
ka niespodzianek. Dlatego warto śledzić 
naszą stronę internetową www.centrum.
zarow.pl lub nasze profile w social media.

 ▶ Jakie obszary działalności Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie, jak do tej pory, cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem? 

Miniony rok kulturalny był bardzo wyjątkowy dla 
naszej jednostki. Spora ilość wydarzeń organizo-
wanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu 
przyciągnęła liczną publiczność. Tylko występ kaba-
retu SMILE zgromadził prawie tysięczną widownię. 
Dużym zainteresowaniem ze strony melomanów 
cieszyły się letnie koncerty Żarów Scena Dworzec, 
organizowane w ramach obchodów Roku Moniuszki, 
na które GCKiS z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego otrzymało dotację. Również kon-
certy organizowane w ramach Festiwalu Bachow-
skiego, które miały miejsce w kościołach w Zastrużu 
i Mrowinach cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
Wśród wydarzeń, które niezmiennie przyciągają 
sporą widownię warto wymienić Żarowskie Prelek-
cje Historyczne, Żarowskie Spotkania Miłośników 
Motoryzacji, Jarmark Średniowieczny organizowany 
w Wierzbnej, który na stałe wpisał się w kalendarz 

wydarzeń organizowanych przez GCKiS. W tym 
roku po raz pierwszy na placu targowym zorganizo-
waliśmy przegląd zespołów biesiadnych i folkowych. 
Już teraz mogę zapewnić, że to wydarzenie również 
pojawi się w 2020 roku. Oczywiście wspominając 
miniony rok koniecznie należy wspomnieć o Fe-
stiwalu Mąki w Siedlimowicach czy Święcie Dyni 
w Wierzbnej, które w tym roku zaplanowane zostało 
na 12 października. 

 ▶ Z jakich zajęć można skorzystać w GCKiS? Czy pla-
nujecie uruchomienie kolejnych nowych 
pracowni? 
Koniec wakacji pokazał nam, jak dużym 
zainteresowaniem cieszą się warsztaty 
z programowania i robotyki. Dlatego po-
stanowiliśmy w październiku ruszyć z za-
jęciami programowania. Akademia pro-
gramowania, bo tak roboczo nazwaliśmy 
ten projekt, będzie skierowana do uczniów 

szkół podstawowych. W miesiącu październiku 
zostanie uruchomiona również pracownia fotogra-
ficzno-dziennikarska, zajęcia będą prowadzone raz 
w tygodniu i skierowane będą do dzieci i młodzieży 
w wieku 14-18 lat. Ponadto w ofercie GCKiS znajdu-
ją się zajęcia taneczne, muzyczne, gitarowe, plastycz-
ne, ceramiczne, rękodzieła. Pod swoimi skrzydłami 
mamy również orkiestrę dętą i chór kameralny Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku – Senior Ryci.

 ▶ Kultura w naszej gminie to nie tylko Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. To również stowarzyszenia, fundacje, 
które także organizują rozmaite wystawy, spotkania 
i warsztaty. Czy GCKiS współpracuje z innymi jednost-
kami w zakresie propagowania kultury w naszej gminie? 

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest w stałym 
kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Nie wy-
obrażam sobie pracy Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu bez kooperacji przy wydarzeniach, które 
organizujemy i uważam to za bardzo dobrą praktykę. 
Mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje ciekawy-
mi inicjatywami również w przyszłym roku. 

Rozmawiała Magdalena Pawlik

Złote Gody państwa Bednarczyk
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci…

Tak przed laty ślubowali sobie 
Grażyna i Edward Bednarczyk, 
którzy wspólną drogą idą już 
pięćdziesiąt lat. Tej przysiędze 
pozostali wierni do dziś, mimo 
wielu przeciwności losu. Ich mi-
łość i wierność zasługują 
na szacunek i są godne 
naśladowania. Przyznane 
przez prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej 
medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie wrę-
czył jubilatom we wtorek, 
24 września burmistrz 
Leszek Michalak. Para 
została również uhono-
rowana dyplomami oraz 
obdarowana kwiatami i upomin-
kami.  Życzenia małżonkom zło-
żyli burmistrz Leszek Michalak, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Żarowie Beata Nejman oraz 
najbliższa rodzina.
- Państwo jesteście dowodem 
tego, że w życiu nie wystarczy 
pokochać, trzeba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść 
ją przez całe życie. Życzę Państwu 
kolejnych dni, miesięcy i lat peł-
nych szczęścia, radości, uśmiechu, 
jak również tego, aby cieszyć się 
życiem w każdym jego momencie. 

Serdecznie gratuluję - składał ży-
czenia dostojnym jubilatom bur-
mistrz Leszek Michalak.
Grażyna i Edward Bednarczyk 
sakramentalne „TAK” powiedzie-
li sobie 50 lat temu. Poznali się 

latem 1966 roku, kiedy to Pani 
Grażyna wyjechała do swojej 
siostry do miejscowości Lubczy-
no i tu poznała sąsiada siostry, 
swego przyszłego męża Edwarda. 
Po powrocie do domu Grażyna 
i Edward pisali listy. Po pewnym 
czasie Pani Grażyna ponownie 
pojechała do Lubczyno pomóc 
siostrze w gospodarstwie rolnym. 
I tam kontynuowała znajomość 
z Edwardem, wkrótce została jego 
narzeczoną. Po 3 latach powie-
dzieli sobie sakramentalne „TAK” 
w kościele w Bukowie i złożyli 

przysięgę małżeńską 27 września 
1969r. w USC w Żarowie. 
Pan Edward podjął pracę w Za-
kładach Mięsnych we Wrocławiu, 
a Pani Grażyna prowadziła dom 
i pomagała rodzicom w prowa-

dzeniu gospodarstwa 
rolnego. Na świat przyszła 
trójka dzieci: Beata, Do-
rota i Marcin.
Doczekali się zasłużonych 
emerytur, przez wiele lat 
działając społecznie. Pani 
Grażyna prężnie działała 
w komitecie rodzicielskim 
szkół swoich dzieci, 8 lat 
była członkinią Rady So-
łeckiej Bukowa oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich. Pan Edward 
od 7 lat jest kościelnym 
w Bukowie, ma bardzo wiele 
obowiązków i bardzo lubi czytać 
prasę. Pani Grażyna pomagała 
również wychować wszystkie 
swoje wnuki, dopóki nie poszły 
do przedszkola. Jubilaci doczekali 
się 6 wnuków: Martynki, Moniki, 
Damiana, Mai, Antosia, Natalki. 
Obecnie mieszkają wraz z córką 
Beatą i jej rodziną, ciesząc się 
szczęściem rodzinnym i dobrym 
humorem.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Cały projekt kierowany jest do 
dzieci urodzonych w latach 2013-
2016, które podczas pierwszej wi-
zyty w bibliotece otrzymają w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą. 
– Każde dziecko urodzone w la-
tach 2013-2016, które począwszy 
od 1 września 2019r. odwiedzi lub 
zapisze się do biblioteki otrzyma 
Wyprawkę Czytelniczą. W jej 
skład wchodzą: książka „Pierwsze 
czytanki dla ...”, poradniki dla 
rodziców „Książką połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki” 

oraz Karta Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dzie-

cięcego mały czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 
Zapraszamy do naszej biblioteki – 
mówi Katarzyna Baryliszyn z ża-
rowskiej biblioteki.
Organizatorem kampanii jest In-
stytut Książki, patronat honorowy 
nad kampanią objął Rzecznik 
Praw Dziecka. Projekt jest finan-
sowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego. Więcej informacji na temat 
kampanii można znaleźć na: 
http://wielki-czlowiek.pl/

Najmłodsi czytelnicy 
otrzymają wyprawki 

Biblioteka w Żarowie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej  Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”, której celem 
jest zachęcenie rodziców do czytania z dziećmi i wizyty w bibliotece. 

Stowarzyszenie Wierzbna DR. 
otrzymało dofinansowanie

Napisali wniosek i otrzymali dofinansowanie. 
Przedstawiciele 
Stowarzyszenia 
Wierzbna DR. 
ubiegali się 
o dofinansowa-
nie z Lokalnej 
Grupy Działa-
nia „Szlakiem 
Granitu” na re-
alizację zadania 
„Wzmocnienie 
potencjału wiej-
skiej społecz-
ności lokalnej 
i koła gospo-
dyń wiejskich 
w Wierzbnej 
w celu realizacji 
imprez integra-
cyjnych na tere-
nie wsi Wierzbna 
i Gminy Żarów”. Wniosek został 
pozytywnie oceniony, czego 
efektem jest podpisana już umo-
wa i przyznane dofinansowanie 
w wysokości 23.001,00 złotych. 
Pieniądze zostały przyznane w ra-
mach grantu ”Poznajemy i zacho-
wujemy nasze dziedzictwo”. Naj-
ważniejszym celem realizowanego 
projektu będzie integracja lokalnej 
społeczności. A na co dokładnie 
zostały przyznane środki finan-
sowe?
– Nasz projekt wpisuje się w dwa 
główne zadania planowane do re-
alizacji. Jest to wsparcie Koła Go-
spodyń Wiejskich – w tym wyposa-

żenie kuchni oraz wsparcie miesz-
kańców dotyczące kultywowania 
lokalnego dziedzictwa, obrzędów 
i tradycji. Ważną potrzebą jest 
także upamiętnienie historii wsi 
oraz zachowanie pamięci o wy-
bitnych mieszkańcach Wierzbnej. 
Istnieje też inna ważna potrzeba, 
dla której realizujemy nasz projekt. 
To promocja lokalnych walorów 
przyrodniczych oraz zdrowego, na-
turalnego odżywiania. Z otrzyma-
nych środków planujemy również 
zakupić niezbędne wyposażenie 
kuchenne i eventowe oraz produk-
ty, z których korzystać będzie Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej. 
Zorganizowana zostanie także 

nowa impreza 
– „Bieg Wierzb-
nów”. W impre-
zie miłośnicy bie-
gów będą mogli 
spróbować swo-
ich sił na dystan-
sie 12,09 km, co 
jest nawiązaniem 
do pierwszej 
wzmianki o wsi 
Wierzbna z 1209 
roku. W tym 
dniu odbędą się 
również biegi dla 
najmłodszych, 
gry i zabawy 
oraz „Miasteczko 
Zdrowia”, w któ-

rym będziemy 
promować zdrowy 

styl życia i odżywania. Start nastą-
pi przy zamku rodziny Wierzbnów, 
a nasze stowarzyszenie i panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich będą 
wręczać okolicznościowe puchary. 
Dodatkowo animatorzy zorgani-
zują festiwal baniek mydlanych. 
Bieg zaplanowany został na wio-
snę 2020 roku, czeka nas więc 
wiele atrakcji – mówi Wojciech 
Pawłowski prezes Stowarzyszenia 
Wierzbna DR.
Ciężka praca opłaca. Gratulujemy 
Stowarzyszeniu Wierzbna DR. 
pozyskania grantu i czekamy na 
realizację całego projektu.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu przedstawiciele Stowarzyszenia Wierzbna DR. oraz Krystian 
Ulbin prezes Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”. (foto: LGD). 

Wędkarze świętowali jubileusz 40-lecia
Wędkarstwo to nie tylko pasja, to także przyjemność obcowania z przyrodą i społeczna praca na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Koło PZW Żarów w niedzielę, 15 września świętowało 
40-lecie swojego funkcjonowania. 

Jubileusz uczczono zawodami wędkar-
skimi, w których rywalizowało 5 drużyn: 
ze Strzegomia, PAFAL-u Świdnica, dwie 
drużyny seniorskie z koła Żarów i szkółka 
wędkarska „Kroczek”. Podczas zawodów 
wiceprezes PZW Okręg Wałbrzych Henryk 
Pokrzywa wręczył odznaczenia żarowskim 
wędkarzom. „Brązową Odznakę PZW za 
zasługi dla wędkarstwa polskiego” otrzyma-
li: Marek Solarz, Jarosław Sypułowicz i Łu-
kasz Mazur. Dodatkowo z okazji jubileuszu 
„Medal za zasługi z rozwoju wędkarstwa” 
otrzymali: Leszek Pater, Zbigniew Karasiń-
ski, Jakub Rychlik, Józef Łapeta, Bogdan 
Moczulski. Również najmłodsi, Patrycja 
Kubicka, Fabian Łuczków i Kacper Kozłow-
ski otrzymali swoje odznaczenia w postaci 
odznaki „Wzorowy Mały Wędkarz”. Ży-
czenia i podziękowania za pracę na rzecz 
rozwoju i upowszechniania wędkarstwa 
dla zarządu i wszystkich członków żarow-
skiego koła złożył także burmistrz Leszek 
Michalak. Gratulacje i pamiątkowe tablice 
żarowskie koło otrzymało również od PZW 
Okręg Wałbrzych i od zaprzyjaźnionych 
kół.
– Z okazji 40-lecia Polskiego Związku Węd-
karskiego Koło w Żarowie składam na ręce 
całego Zarządu oraz członków Koła wyrazy 
uznania oraz serdeczne gratulacje. Jestem 
dumny, że stanowicie grono ludzi podtrzy-
mujących tradycje wędkarstwa. Życzę rado-

ści z każdego dnia spędzonego na łowisku 
– gratulował burmistrz Leszek Michalak.
Wyniki zawodów:
Kategoria drużynowa:

1 miejsce: Koło w Żarowie (Piotr Wszołek, 
Grzegorz Hałaczkiewicz, Piotr Kondra-
towicz)

2 miejsce: drużyna Aktywu Koło w Żarowie 
(Wiktor Siemiochin, Krzysztof Bazga, 
Krystian Dąbrowski)

3 miejsce: Koło Strzegom
4 miejsce: PAFAL Świdnica
5 miejsce: Szkółka „Kroczek”

Kategoria indywidualna:
1 miejsce: Piotr Wszołek z wynikiem 

4,97kg (Żarów)
2 miejsce: Dariusz Grajczak z wynikiem 

3,25kg (PAFAL Świdnica)
3 miejsce: Krzysztof Bazga z wynikiem 

2,92kg (Żarów)
Największą rybę płoć 22,5cm złowił Wiktor 
Siemiochin z PZW Koło Żarów. 
– Wszystkim uczestnikom bardzo dzięku-
jemy za udział w zawodach, a kolegom 
z zarządu koła Żarów za przygotowanie 
i przeprowadzenie zawodów w tym dniu. 

Serdecznie dziękujemy koledze ze Świdnicy 
Andrzejowi Tarasiuk za sprawowanie funk-
cji sędziego głównego tych zawodów wraz 
z naszymi kolegami z koła Żarów. Bardzo 
serdecznie pragniemy podziękować Lokal-
nej Grupie Działania „Szlakiem Granitu” 
z Udanina za współfinansowanie poczęstun-
ku dla zawodników i przybyłych gości, a tak-
że za ufundowanie nagród w postaci sprzętu 
wędkarskiego dla naszej szkółki wędkarskiej 
„KROCZEK”. Składam także podziękowa-
nia wszystkim kolegom wędkarzom, którzy 
przez 40 lat pracowali na rzecz wędkarstwa 
w naszej gminie. Mam nadzieję, że wielu 
obecnych kolegów nie będących już w zarzą-
dzie nadal będzie pomagało i służyło swoim 
głosem doradczym, tak jak to robią obecnie. 
Słowa podziękowania dla władz gminy Ża-
rów, bo tylko dzięki dobrej współpracy udaje 
się wspólnie organizować wiele akcji, które 
służą zarówno wędkarzom, jak i mieszkań-
com naszej gminy – dziękował Grzegorz 
Osiecki wiceprezes PZW koło w Żarowie.
Wędkarze z Koła Wędkarskiego w Żarowie 
swoją pasję zaszczepiają młodemu pokole-
niu. Utworzyli i prowadzą dziecięce kółko 
wędkarskie. Propagują aktywny wypoczy-
nek nad wodą, organizują zawody i przeka-
zują wiedzę o faunie i florze miejscowych 
rzek i zbiorników wodnych. 

Magdalena Pawlik 

Koło PZW Żarów funkcjonuje już 40 lat. To piękny i wspaniały jubileusz.
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Pięciolecie zespołu Krukowianie
Razem, w tym samym składzie śpiewają od kilku lat i wciąż traktują to jako wspaniałą przygodę, odskocznię 
od codziennych domowych i zawodowych obowiązków. 

Zespół Krukowianie w sobotę, 
14 września świętował jubileusz 
5-lecia swojego funkcjonowania. 
Urodzinowe życzenia muzykom 
składali nie tylko zaproszeni go-
ście, wśród których nie zabrakło 
włodarzy gminy, radnych Rady 
Miejskiej i przyjaciół z Fundacji 

„Babcia i Dziadek”. Z życzeniami 
przyjechali także muzycy z innych 
zaprzyjaźnionych zespołów, aby 
wspólnie zaśpiewać na Przeglą-
dzie Piosenki Biesiadnej i Ludo-
wej, który odbywał się na terenie 
Domu Seniora Żarmed w Żaro-
wie. Na scenie nie zabrakło rów-
nież zespołów z Żarowa: Senyor 
Rici oraz zespołu Żarowianie. 
– Gratuluję wspaniałego jubile-
uszu. Dziękuję Wam za pracę, któ-
ra nie ogranicza się tylko do śpie-
wania podczas lokalnych uroczy-
stości, ale także do prezentowania 
swoich umiejętności na różnych 
imprezach i zdobywania nagród 
oraz wyróżnień. Rozsławiajcie na-
szą gminę nie tylko tu, ale i poza 
jej granicami. Wszystkiego naj-
lepszego raz jeszcze – gratulował 
burmistrz Leszek Michalak.
Zespół Krukowianie rozpoczął 
swoją działalność pod koniec 
sierpnia 2014r. i od tamtej pory, 
pod kierownictwem Henryka 

Daniela, chętnie bierze udział 
w licznych spotkaniach muzycz-
nych organizowanych na terenie 
Dolnego Śląska. 
– Owocami naszej paroletniej mu-
zycznej przygody są przyznawane 
nam nagrody i wyróżnienia. To 
oczywiście niezmiernie miłe. Sta-

nowi to dla nas bodziec do jeszcze 
intensywniejszej pracy i pozytyw-
nie nakręca nas do działania. Naj-
bardziej jednak cieszy nas, kiedy 
widzimy żywo reagującą na nasze 
występy publiczność. Czasem jest 
to uśmiech, a nierzadko łzy wzru-
szenia. To ogromna radość i wielka 
satysfakcja. Kiedy zaczynaliśmy, 
chyba nikt z nas nie przypuszczał, 
że tak się rozwiniemy, że będziemy 
gościć na antenie Radia Wrocław 
czy występować na deskach wro-
cławskiego Impartu. A jednak... 
W naszym repertuarze królują 
kompozycje ludowe oraz utwory 
okolicznościowe, ale na tym nie 
poprzestajemy. Nasze muzyczne 
inspiracje, to także przeboje lat 

60/70, szanty czy poezja śpiewana. 
Wykonujemy też własne utwory, 
do których teksty pisze głównie 
nasza koleżanka z zespołu Magda 
Rypan. Bazą dla nich są melodie 
znanych przebojów bądź kom-
pozycje tworzone przez naszego 
kierownika muzycznego. Marzy się 

nam nagranie własnej płyty i moc-
no wierzymy, że w roku naszego 
jubileuszu to marzenie się spełni... 
– mówi Małgorzata Miodowska 
z zespołu Krukowianie.
Skład zespołu Krukowianie: 
Agnieszka Banasik, Joanna Cie-
ślawska, Henryk Daniel, Zofia 
Domagała, Henryka Lichwała, 
Małgorzata Miodowska, Robert 
Miodowski, Grażyna Petryszyn, 
Magdalena Rypan, Danuta Wie-
loch, Urszula Witkowska, Kry-
styna Ziaja. Wcześniej w zespole 
śpiewały także Katarzyna i Zofia 
Banasik oraz Dorota Domagała.

Magdalena Pawlik

Założony w 2014 roku zespół Krukowianie w tym roku świętuje 5-lecie swojej działalności.

Mieszkańcy wsi zaplanowali
zadania z funduszu sołeckiego

Zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy zaplano-
wali wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. 

Każde sołectwo na potrzeby 
swojej wsi i mieszkańców może 
przeznaczyć określoną kwotę 
w ramach wydatków z funduszu 
sołeckiego. Potrzeby są różne. Po-
cząwszy od remontów chodników, 
zagospodarowywania terenów 
przy świetlicy wiejskiej po organi-
zację cyklicznych imprez, zakup 
kosiarek do koszenia i budowę 
nowego oświetlenia ulicznego. 
Realizacja zadań, jakie mieszkań-
cy wsi wyznaczyli w ramach fun-
duszu sołeckiego rozpocznie się 
w przyszłym roku. W każdej miej-
scowości mieszkańcy postawili na 
realizację zadań inwestycyjnych, 
co pozwoli na skorzystanie przez 
nich z dodatkowych środków fi-
nansowych przeznaczonych przez 
Burmistrza.
Jakie zadania z funduszu sołec-
kiego w 2020r. będą realizować 
mieszkańcy wsi?

Mikoszowa:
 ▶ imprezy cykliczne, zagospodaro-
wanie terenów zielonych, remont 
świetlicy wiejskiej, zakup namiotu 
i ławostołów, wyposażenie świetlicy 
wiejskiej.

Mielęcin:
 ▶ imprezy cykliczne, zagospodarowa-
nie terenu przy świetlicy, wyposaże-
nie świetlicy wiejskiej, zagospoda-
rowanie terenów zielonych.

Marcinowiczki:
 ▶ imprezy cykliczne, zagospodarowa-
nie terenów zielonych, wykonanie 
drogi asfaltowej.

Pyszczyn: 
 ▶ zakup pomieszczenia gospodarcze-
go, zakup 3 ławostołów, namiotu, 
materiałów do remontu świetlicy 
i zabudowy wiaty, utrzymanie tere-
nów zielonych, zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy, imprezy cy-
kliczne.

Zastruże:
 ▶ budowa chodnika, utrzymanie tere-
nów zielonych, imprezy cykliczne.

Gołaszyce:
 ▶ imprezy cykliczne, utrzymanie te-
renów zielonych, remont świetlicy 
wiejskiej, zagospodarowanie terenu 
przy świetlicy wiejskiej.

Kalno:
 ▶ zagospodarowanie terenu przy 
boisku, zakup ławostołów, kosiarek 
i stojaków na rowery, zabudowa 
wiaty przy boisku, utrzymanie te-
renów zieleni, imprezy cykliczne, 
oświetlenie ulicy (dokumentacja).

Siedlimowice: 
 ▶ zakup kosiarki, paliwa, sprzętu 
sportowego do szkoły w Imbramo-
wicach, materiałów na teren boiska, 
odwodnienie drogi powiatowej, 
utrzymanie skweru i terenów zie-
leni, niwelacja terenu koło boiska, 
imprezy cykliczne.

Pożarzysko:
 ▶ imprezy cykliczne, budowa chodni-
ka, przegląd traktorka do koszenia 
trawy, zakup tabliczek informacyj-
nych, sprzętu sportowego dla szko-
ły, wyposażenia dla OSP, materiału 
do utrzymania terenów zielonych, 

utrzymanie terenów zielonych 
(zakup oprysków, roślin, paliwa 
i materiałów eksploatacyjnych do 
kosiarki).

Imbramowice:
 ▶ doposażenie placu zabaw, zakup 
sprzętu sportowego dla szkoły 
i wyposażenia dla OSP, doposaże-
nie świetlicy wiejskiej, utrzymanie 
terenów zieleni, budowa chodnika, 
doposażenie świetlicy wiejskiej 
w sprzęt sportowy, imprezy cy-
kliczne.

Buków:
 ▶ imprezy cykliczne, zakup sprzętu 
do utrzymania terenów zieleni, pa-
liwa i materiałów eksploatacyjnych 
do utrzymania terenów zieleni, do-
posażenie OSP i świetlicy, budowa 
chodnika, konserwacja urządzeń 
(placu zabaw, przystanku, boiska 
sportowego), wyposażenie szkoły.

Bożanów:
 ▶ imprezy cykliczne, remont wnę-
trza kapliczki, zakup nowej tablicy 
ogłoszeniowej i materiałów do 
starej tablicy, zagospodarowanie 
terenów zielonych, zakup urządzeń 
do siłowni zewnętrznej, paliwa 
i materiałów eksploatacyjnych do 
utrzymania terenów zieleni, zakup 
materiałów do wykonania oświe-
tlenia. 

Wierzbna:
 ▶ imprezy cykliczne, doposażenie 
OSP i świetlicy wiejskiej, zakup pa-
liwa, materiałów eksploatacyjnych 
i wody do utrzymania terenów 
zielonych, materiałów do remontu 
szatni klubu sportowego, materiału 
do utwardzenia pobocza od ul. 
Lipowej do przystanku w kierun-
ku Żarowa, remont chodnika ul. 
Świdnicka, oświetlenie ul. Lipowej, 
Kawalerów Orderu Uśmiechu i Sta-
wowej.

Kruków:
 ▶ imprezy cykliczne, wyposażenie 
świetlicy, zakup korytek do ul. 
Zamkowej, donic, paliwa do utrzy-
mania terenów zieleni, sporządze-
nie dokumentacji na oświetlenie 
przy ul. Bocznej, wyposażenie świe-
tlicy wiejskiej, zakup klimatyzatora.

Mrowiny:
 ▶ imprezy cykliczne, zakup urządzeń 
do utrzymania terenów zieleni, 
urządzeń do placu zabaw, materia-
łów do wykonania ogrodzenia tere-
nu przy OSP, wyposażenia sprzęto-
wego do OSP, budowa chodnika.

Łażany:
 ▶ imprezy cykliczne, utrzymanie 
terenów zieleni, remont dachu na 
świetlicy wiejskiej.

Przyłęgów: 
 ▶ imprezy cykliczne, wyposażenie 
świetlicy wiejskiej, zakup namio-
tu dla sołectwa, strojów dla Koła 
Gospodyń Wiejskich, sprzętu gra-
jącego zewnętrznego, doposażenie 
świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD 
i sprzęt kuchenny, zagospodaro-
wanie terenów zielonych wokół 
świetlicy. 

Sprzedaż mieszkań
1-, 2-, 5-pokojowych

w Świebodzicach,
ul. Kolejowa 36.

Mieszkania bezczynszowe,
bardzo oszczędne

609 371 999
www.walesta.com

 OPTYK
okulary korekcyjne
okulary słoneczne

szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ

Stanisław Lubiński,
tel. 609 861 994

Żarów, ul. Armii Krajowej 56,
II p., pok. 41

„Medicus. NZOZ”
(poniedziałki i środy)

Świdnica, ul. Westerplatte 11
(pon. wt. śr. czw. pt.)
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Czwarte Żarowskie Biegi Strefowe
Rekordowa ilość zawodników przebiegła ulicami Żarowa, podczas czwartej edycji Żarowskich Biegów Strefowych. Głównym sponsorem imprezy była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „Invest-Park”. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, a samej imprezie towarzyszył w tym roku wymiar charytatywny.

Wszyscy biegacze mogli spróbo-
wać swoich sił na dwóch dystan-
sach 5 i 10 km. Ci nieco odważ-
niejsi połączyli oba biegi. 
Wśród mężczyzn bieg towarzy-
szący na dystansie 5 km padł 

łupem rekordzisty trasy. Mateusz 
Demczyszak tym razem nie wy-
śrubował nowego rekordu, jed-
nak czas 00:15:33 wystarczył na 
zwycięstwo. Podium uzupełnili: 
Pavel Stepanenko (Ukraina) oraz 
Bartłomiej Jagodziński.
Zdecydowaną królową 4. Żarow-
skich Biegów Strefowych została 
Anna Ficner. Po zwycięstwie 
na dystansie 5 km, triumfowała 
w biegu koronnym 10 kilometrów 
z rezultatem 00:37:41. Jednocze-
śnie ten wynik jest nowym rekor-
dem trasy. Poprzedni należał do 
Ukrainki Valerii Zinenko i wyno-
sił 00:38:11.  

Pavel Stepanenko udanie zrehabi-
litował się Mateuszowi Demczy-
szakowi za porażkę na dystansie 
połowę krótszym, zostając najlep-
szym biegaczem na trasie 10 km. 
Ze znaczną stratą do pierwszej 

dwójki linię mety jako trzeci prze-
kroczył Michał Domowicz. 
Anna Wachowiak oraz Adam 
Anusz zwyciężyli wśród biegaczy 
gminy Żarów.
W kategorii drużynowej firm 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej triumfowali pra-
cownicy TP Reflex Polska. Indy-
widualnie najlepszymi biegaczami 
wałbrzyskiej strefy zostali Miłosz 
Kaczkowski (Faurecia Wałbrzych) 
i Magdalena Bednarczyk (Daicel 
Żarów).
Wśród uczestników w wielu kate-
goriach wiekowych nie zabrakło 
doświadczonych zawodników, ale 
także początkujących biegaczy 
i najmłodszych miłośników spor-
tu. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali pamiątkowe medale, 
a w pakiecie gwarantowanym 
znalazła się m.in. okolicznościowa 
koszulka. Do mety dotarło w su-
mie 302 biegaczy. Pełne wyniki na 
www.datasport.pl.
Sportowa impreza wpisana była 

w obchody osiemnastolecia ża-
rowskiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”. Po biegu wśród 
wszystkich uczestników rozloso-
wano cenne nagrody, m.in. pralkę 
firmy Electrolux. Nie obyło się 

także bez biegów dla dzieci, które 
miały miejsce na boisku lekko-
atletycznym przy Szkole Pod-
stawowej w Żarowie. Na starcie 
zobaczyliśmy ponad stu zawod-
ników, rywalizujących w różnych 
kategoriach wiekowych. 
W miasteczku biegowym każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Im-
prezami towarzyszącymi były Pik-
nik Rodzinny oraz akcja „Żarów 
Dzieciom” – przejazd rowerowy. 
Te dwa wydarzenia zbierały pie-
niądze na rehabilitację Julii i Ada-
sia, małych mieszkańców Żarowa. 
Zebrana kwota to 7.421,04 zł.
Organizator Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie pra-

gnie serdecznie podziękować 
sponsorowi głównemu 4. Ża-
rowskich Biegów Strefowych 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. 
Słowa podziękowania należą się 
również pozostałym firmom, któ-

re wsparły sportowe wydarzenie: 
Yagi, Bridgestone, Electrolux, 
AKS, Daicel Safety Systems Euro-
pe, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 
Jako, PCO Żarów, Centrum Pu-
charowe „T.M” s.c., Thermaflex. 
W organizację włączyły się rów-
nież: Urząd Miejski w Żarowie, 
grono pedagogiczne Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Oczyszczalnia Żarów, 
Marzena Zumba Team, Radni 
Rady Miejskiej, Biblioteka Pu-
bliczna w Żarowie, Wspólnota 
Samorządowa, Stowarzyszenie 
Rowerowy Żarów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Najlepszych zawodników dekorował Kamil Zieliński w-ce Prezes WSSE 
oraz Burmistrz Żarowa Leszek Michalak

Anna Ficner zwyciężczynią obydwu dystansów 4. Żarowskich Biegów 
Strefowych

Szukamy sportowych talentów. Biegi dla dzieci

Utrzymanie Gońca
Goniec Żarów wykorzystał swoją szansę i utrzymał się w rozgrywkach Drużynowych Mi-
strzostw Polski II ligi. 

To wielki sukces żarowskiego klubu.
Szachiści Gońca utrzymanie zapewnili 
sobie w przedostatniej rundzie, remisując 
3:3 z KSz Silesia II Racibórz. Punkty dla 
żarowian zdobyli: Bogdan Żminda i Klara 
Czaplewska (dwa zwycięstwa) oraz Kamil 
Nowak i Marek Szmyd (dwa remisy).
Remis dawał pewne utrzymanie. Zawod-
nicy Gońca na zakończenie Drużynowych 
Mistrzostw Polski II ligi chcieli uzyskać jak 
najlepsze miejsce w końcowej klasyfikacji. 
Niestety wysoka porażka 1,5:4,5 z TMS 
„Roszada” Gliwice spycha żarowski klub 
z 24 na 33 miejsce. 
Awans do I ligi wywalczyły drużyny: UKS 
Radło Opole, Sz. S. O. N. Za-
głębie Dąbrowa Górnicza oraz 
OTSz Ostrów Wielkopolski. 
Z II ligi spadły drużyny: ASSz 
Lipno Stęszew, UKS Korona 
Gdańsk, UKS Goniec Staniąt-
ki, UKS Rotmistrz Grudziądz, 
KTS Kalisz, TS-R Hetman 
1984 Konin, UKS Wda Lipusz, 
UKS 21 Podlesie II, Akademia 
Szachowa Płock, Rzeszowski 
Klub Szachowy. Drużynowe 

Mistrzostwa Polski II ligi odbyły się w Po-
roninie. 
Utrzymanie na tym poziomie rozgrywek 
jest wielkim sukcesem Gońca Żarów. 
W dużej mierze do końcowego sukcesu 
przyczyniły się transfery bardzo utalen-
towanych i utytułowanych zawodników. 
Mowa o Pawle Stankiewiczu oraz Kamilu 
Nowaku. Z niecierpliwością czekamy na 
nowy sezon.
Gońca Żarów w II lidze reprezentowali: 
Kamil Nowak, Damian Daniel, Wojciech 
Kowalczuk, Marek Szmyd, Bogdan Żminda, 
Przemysław Borowski, Klara Czaplewska. 

Krzysztof Dutkiewicz

Goniec Żarów z utrzymaniem w II lidze! 
fot., źródło FB Goniec Żarów

Próba generalna
Wojciech Nowicki jest liderem tabel światowych w tym sezonie w rzucie młotem. Drugie 
miejsce zajmuje Paweł Fajdek. 
W próbie generalnej przed lek-
koatletycznymi mistrzostwami 
świata w Dausze, jakim był Me-
moriał Kamili Skolimowskiej, 
kolejność była identyczna. 
Wychowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów jest bardzo regu-
larny w tym sezonie. Niemal 
w każdym konkursie młot po 
jego rzutach latał w okolice 80. 
metra. 
– Jest naprawdę dobrze. Nie ma 
się co martwić – zapewniał Faj-
dek. 
Polacy będą wielkimi faworyta-
mi do zajęcia dwóch pierwszych 
miejsc. Z tyłu jednak naciskają 
rywale. Po raz pierwszy od wielu 
lat, granicę 79 metrów w tym 
sezonie przekroczyli jeszcze Hiszpan Javier 
Cienfuegos i Rosjanin Walerij Pronkin, 
a blisko był inny reprezentant Rosji Denis 
Łukjanow. Z tego grona w Dausze zabraknie 
Pronkina. 
– Niech sobie gonią. Poza tym dalekie rzuty 
trzeba oddawać na zawodach ze wszystkimi, 
a nie samemu. Hiszpan rzeczywiście wyglą-

da równo, a nie najgorzej też Węgier Bence 
Halasz. Sezon pokazuje, że to jednak ja 
i Wojtek będziemy faworytami. W tym roku 
przegrywałem tylko z kolegą z kadry. Wojtek 
miał już z kolei potknięcia. Zobaczymy. Je-
stem pełen optymizmu – mówił Fajdek.
Początek Mistrzostw Świata w Lekkiej Atle-
tyce od piątku 27 września. Relacje w TVP.

Krzysztof Dutkiewicz

Paweł Fajdek po raz czwarty może zostać Mistrzem 
Świata. Fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

foto  Dariusz Nowaczyński

foto  Dariusz Nowaczyński

foto  Dariusz Nowaczyński
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