
Święto dyni 
w Wierzbnej

Będzie pomarańczowo, będzie ekologicznie, będzie pachnąco. 

Czytaj na stronie 5.

Paweł Fajdek po raz czwarty z rzędu mistrzem świata w rzucie młotem! Wychowanek ULKS Zielony Dąb 
Żarów stał się już legendą w swojej konkurencji.

Czytaj na stronie 8.

Paweł Fajdek 
znów najlepszy!

Nowe 
chodniki i drogi

Rozpoczęły się prace przy remoncie i modernizacji  
nawierzchni drogowych i chodników na terenie gminy.

Czytaj na stronie 3.

Kolejny rok 
akademicki

Po raz 11. w gronie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Żarowie zabrzmiał hymn Gaudeamus Igitur. 

Czytaj na stronie 5.

Monitoring 
w każdej wsi 

O tym, które miejsca na wsiach będą objęte monitoringiem  
zadecydują już sami mieszkańcy wsi.

Czytaj na stronie 4.

Nie truj siebie 
i sąsiadów!

Pomimo ustawy śmieciowej i pomimo wielu akcji edukacyjnych  
to my sami trujemy siebie nawzajem, wrzucając do pieca często, co popadnie.

Czytaj na stronie 2.
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Głosujący otrzymają dwie karty 
do głosowania. Na jednej (wybory 
do Sejmu) będą listy komitetów 
z nazwiskami kandydatów, na 
drugiej (wybory do Senatu) znaj-
dą się kandydaci ułożeni w kolej-
ności alfabetycznej. Podczas paź-

dziernikowych 
wyborów oby-
watele Polski 
wybiorą 460 
posłów oraz 
100 senatorów.

Wszelkie informacje dotyczące 
wyborów dostępne są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Żarów, w zakładce Wybo-
ry Sejm Senat 2019r.

Głosowanie w lokalach wybor-
czych odbywać się będzie w nie-
dzielę, 13 października 2019r. 
od godz. 7.00 – 21.00.
Sprawdź gdzie głosujesz!
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Sprawdź swój komin,  
zanim zaczniesz sezon grzewczy

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach 
związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. 

Państwowa Straż Pożarna każde-
go roku odnotowuje kilkanaście 
tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową eks-
ploatacją urządzeń grzewczych. 
W 2018r. odnotowano 15.882 
pożary od urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe, 257 pożarów od 
urządzeń na paliwa ciekłe i 546 
pożarów od urządzeń na paliwa 
gazowe. Oprócz pożarów, niepra-
widłowa eksploatacja przewodów 
kominowych grozi także zatru-
ciem tlenkiem węgla, popularnie 
zwanym czadem.
Kominy: instalację dymową, spa-
linową oraz wentylacyjną należy 
poddawać okresowej kontroli 
oraz czyszczeniu przez uprawnio-
nego kominiarza. Profesjonalna 
kontrola kominiarska to nie tylko 
formalność, lecz główna zasada 
bezpieczeństwa, zapobiega za-
czadzeniom, pożarom, spełniając 
jeden z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo Budowlane sta-
nowi, że właściciel – zarządca 
budynku jest zobowiązany co 
najmniej 1 raz w roku zlecić prze-
prowadzenie kontroli okresowej 
stanu technicznego przewodów 
kominowych (dymowych, spali-
nowych i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie upraw-
nienia – mistrza kominiarskiego. 

Regularne usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych 
przez wykwalifikowanego komi-
niarza zabezpiecza przed powsta-
niem pożary sadzy w kominie. 
Przepisy przeciwpożarowe naka-
zują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, obowiązkowe usuwanie 
zanieczyszczeń z przewodów dy-
mowych i spalinowych w następu-
jących terminach:
1. od palenisk zakładów zbioro-

wego żywienia i usług gastro-
nomicznych – co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej,

2. od palenisk opalanych paliwem 
stałym niewymienionych w pkt. 
1 – co najmniej raz na 3 mie-
siące,

3. od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym niewymie-
nionych w pkt. 1 – co najmniej 
raz na 6 miesięcy,

4. z przewodów wentylacyjnych 
co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wyni-
ka z warunków użytkowych.

W przypadku pożaru lub zacza-
dzenia brak dokumentacji termi-
nowego czyszczenia i kontroli ko-
minów może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodowania 
przez firmę ubezpieczeniową.

Jesienna 
zbiórka krwi

Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje kolejną zbiórkę 
krwi. Krew będzie można oddawać w Zespole Szkół przy ul. Zamko-
wej 10 w Żarowie, we wtorek 15 października br. w godz. 9.00-13.00. 
– Zapraszamy naszych krwiodawców i wszystkich chętnych mieszkań-
ców naszej gminy do podzielenia się tym, co mają najcenniejsze. Tym 
razem zbiórka odbywa się pod hasłem „Wiele jest słów, wiele jest mów, 
a krew darem życia bywa bez słów” – mówi Czesław Giemza prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Żarowie.
Jest to jedna z ostatnich tegorocznych zbiórek krwi w Żarowie. Na-
stępna taka akcja odbędzie się dopiero 17 grudnia.

Magdalena Pawlik

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

Radni wybrali ławników
Podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek, 1 października żarowscy radni wybrali ławników do Sądu Okręgowego 
i Rejonowego w Świdnicy na nową kadencję 2020-2023. 

Ich liczbę określa prezes Sądu 
Okręgowego. Na nową kadencję 
Rada Miejska w Żarowie mia-
ła wybrać 9 ławników do Sądu 
Okręgowego (Wydział Cywilny) 
i 2 ławników do Sądu Rejonowego 
(Wydział Rodzinny i Nieletnich). 
Łącznie do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie wpłynęło 5 kandyda-
tur. Po wysłuchaniu opinii Zespo-
łu Opiniującego kandydatów rad-
ni wybrali w tajnym głosowaniu 
5 nowych ławników na kadencję 
2020-2023.
Wybrani ławnicy do Sądu Okrę-
gowego na kadencję 2020-2023:
1. Sylwia Baniewicz
2. Bogusława Barbara Darowska
3. Renata Danuta Ślązak
4. Ewa Kaśków
Wybrani ławnicy do Sądu Rejono-
wego na kadencję 2020-2023:
1. Marzanna Maria Żydek

Ławnikiem może być osoba, która 
ukończyła 30 lat i nie przekro-
czyła 70, posiada obywatelstwo 
polskie i korzysta z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich, ma co 
najmniej średnie wykształcenie 
lub średnie branżowe, jest nie-

skazitelnego charakteru, jest za-
trudniona, prowadzi działalność 
gospodarczą lub mieszka w miej-
scu kandydowania co najmniej od 
roku, jest zdolna ze względu na 
stan zdrowia do pełnienia obo-
wiązków ławnika. 

Rada Miejska w Żarowie dokonała wyboru ławników na nową kadencję 
2020-2023. 

70 tysięcy złotych 
na pracownię w SP Mrowiny

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach otrzymała ministerialną 
subwencję z rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni przyrodniczej. 

Przyznane pieniądze to kwota 74 
375,00 złotych, które placówka 
przeznaczy na zakup odpowied-
niego wyposażenia. Będą to nie-
zbędne pomoce naukowe, które 
umożliwią realizację podstawy 
programowej z przedmiotów 
przyrodniczych takich jak: bio-
logia, geografia, fizyka i chemia 
oraz pozwolą młodym ludziom 
nabywać wiedzę praktyczną i teo-
retyczną.
– Dzięki otrzymanym środkom 
zostanie doposażona pracownia 
przedmiotów przyrodniczych 

w Szkole Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach. Zyskają na 
tym przede wszystkim uczniowie. 
Nauczycielom również będzie ła-
twiej przekazywać wiedzę podczas 
lekcji – mówi Aleksandra Walada 
podinspektor ds. oświaty i kultury 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Wniosek o dofinansowanie wypo-
sażenia pracowni przyrodniczej 
w Szkole Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach złożyli pra-
cownicy Referatu Organizacyjne-
go Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Magdalena Pawlik 

Nie truj siebie i sąsiadów! 
Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem

Rozpoczyna się sezon grzew-
czy, dlatego przypominamy 
wszystkim mieszkańcom 
o ustawowym zakazie spala-
nia odpadów komunalnych 
w piecach i instalacjach do-
mowych. Podczas spalania 
śmieci w przydomowych 
piecach uwalniamy do śro-
dowiska wiele szkodliwych 
substancji, które rozprze-
strzeniają się w sposób nie-
kontrolowany i są wdychane przez 
nas wszystkich. Zanieczyszczenia 
w powietrzu wpływają na nasz 
cały organizm i chociaż skutki 
jego oddziaływania nie są widocz-
ne natychmiast, to gromadzące się 
toksyny mają znaczący wpływ na 
nasze zdrowie.
Wszyscy chcemy oddychać 
świeżym powietrzem, ale naj-
ważniejsza jest edukacja i wiedza 
na ten temat. Pomimo ustawy 
śmieciowej i pomimo wielu akcji 
edukacyjnych to my sami trujemy 
siebie nawzajem, wrzu-
cając do pieca często, co 
popadnie. Mamy przecież 
świadomość, że toksyczne 
i pyłowe zanieczyszczenia 
emitowane do atmosfery 

stanowią zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia. Wspólnie walcz-
my ze smogiem, ale dobrym 
i właściwym przykładem, a nie 
wpisami w mediach społeczno-
ściowych. To od nas samych za-
leży, jakim powietrzem będziemy 
oddychać. Tutaj w naszym środo-
wisku, w naszej gminie Żarów. 
Przypominamy, że palenie śmieci 
jest wykroczeniem, niezależnie od 
tego, czy to sąsiad pali śmieci na 
swoim własnym podwórku i we 
własnym piecu, czy też jakaś firma 

robi to w ramach 
prowadzonej 
działalności. Oso-
by, które zostaną 
przyłapane na 
spalaniu odpadów 

muszą liczyć się z surowymi 
karami, a zgodnie z przepisa-
mi prawami jest to grzywna 
w wysokości nawet do 5000 
złotych. 
Przypominamy również, że 
mieszkańcy gminy Żarów 
mogą skorzystać z dofinan-
sowania na wymianę starych 
pieców w ramach dwóch pro-
gramów. Pierwszy to gminny 
program wymiany źródeł 

ciepła realizowany przez gminę 
Żarów. Drugi program „Czyste 
Powietrze” realizowany jest przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
O założeniach tych programów 
pisaliśmy wielokrotnie na łamach 
naszej gazety. A wszystkie infor-
macje na temat programów wy-
miany pieców można znaleźć na 
stronie internetowej www.um.za-
row.pl (https://nowa.um.zarow.pl/
ochrona-srodowiska-wiadomosci/
n,76702,nie-pal-smieciami.html). 

Informacji w tym temacie 
udziela także Kamil Nie-
radka z Referatu Rozwo-
ju, pok. Nr 8,  
nr tel. 74 30 67 375. 

Magdalena Pawlik 
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Będą to kolejne drogi na terenach wiejskich, które 
zostaną wyremontowane. Roboty rozpoczęły się rów-
nolegle w dwóch miejscowościach i niebawem drogi 
zyskają nowe nawierzchnie asfaltowe. Inwestycje są 
finansowane z dwóch źródeł: środków własnych bu-
dżetu gminy Żarów oraz pozyskanego przez gminę 
dofinansowania ze środków ochrony gruntów rolnych 
budżetu Województwa Dolnośląskiego. Przyznana 
kwota dofinansowania wynosi 107 100 złotych.

– Każdego roku składamy wnioski do 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
na remonty dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Do pozyskanych dotacji dokłada-
my także środki z budżetu naszej gminy, 
aby realizować tak ważne inwestycje dla 
mieszkańców wsi. Zależy nam, aby miesz-
kańcy mogli jak najszybciej korzystać 
ze zmodernizowanych odcinków dróg. 
W minionym roku, również dzięki pozy-
skanym środkom finansowym wyremon-
towaliśmy drogi w Pyszczynie, Mielęcinie 
oraz na odcinku Mikoszowa-Przyłęgów 
– mówi burmistrz Leszek Michalak.
Inwestycje realizuje firma wyłoniona 
z przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów, a wszystkie pra-
ce mają potrwać do końca listopada. 
– W Pożarzysku zmodernizowana droga 
będzie miała szerokość 3 metrów, a dłu-

gość odcinka drogowego wynosi 300 metrów. Remon-
tujemy drogi na terenie Pożarzyska oraz Gołaszyc. 
Prace rozpoczęliśmy w połowie września – mówi Ja-
kub Has kierownik budowy ze Świdnickiego Przed-
siębiorstwa Budowy Dróg i Mostów.
Całkowity koszt remontu dróg w Pożarzysku i Goła-
szycach wynosi 404.136,09 złotych. 

Magdalena Pawlik

Pierwszą siedzibę mieli na plebani w żarowskim kościele. 
Rok później przeprowadzili się na ulicę Zamkową 
w Żarowie i tam tworzą i wystawiają swoje sztuki do 
dzisiaj. Mowa oczywiście o Teatrze Bezdomnym, któ-
ry w tym roku świętuje swoje dwudzieste urodziny. 

Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala 
przez lata działalności przyciągnął do 
swojej siedziby ogromną liczbę zdolnych, 
młodych osób. W wielu z nich teatralne 
deski pozostawiły wielki sentyment, ale 
i pasję, którą postanowili rozwijać na 
wyższych uczelniach. Historia pokazała 
że po około 10 latach od założenia przez 
Ryszarda Dykcika „małej sceny” w Ża-
rowie, jego dawni podopieczni, dziś już 
dorośli, wracają. Wracają jako pełni za-
pału młodzi ludzie: aktorzy, autorzy sce-
nariuszy, fotograficy, malarze, artyści. 
I dalej tworzą Teatr Bezdomny. Twórcą, 
opiekunem, reżyserem od samego po-
czątku istnienia Teatru Bezdomnego jest 
Ryszard Dykcik.
Zapraszamy wszystkich sympatyków 

Teatru Bezdomnego na dwudzieste urodziny, które 
zaplanowano w czwartek, 24 października na godzi-
nę 18.00 w sali kameralnej Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie przy ulicy Piastowskiej 10a. 

Remonty chodników na terenach wiejskich
Kończą się prace przy budowie chodnika w Pożarzysku, gdzie powstaje nowy ciąg pieszy na długości 40 metrów 
bieżących. 

Niebawem rozpocznie się także remont chodnika 
w Bukowie oraz Mielęcinie. Prace prowadzone są 
również w Łażanach. Nowe chodniki powstają na 
terenie gminy Żarów, ale przy drogach powiatowych, 
w ramach podpisanego porozumienia z powiatem 
świdnickim. Na realizację tego zadania gmina Żarów 

przeznaczy 135.000,00 złotych. Zgodnie z podpisa-
nym porozumieniem powiat świdnicki zobowiązał 
się do budowy chodnika w Łażanach oraz wymalo-
wania przejścia dla pieszych i na te zadania ma prze-
znaczyć kwotę nie większą niż 50.000,00 złotych.
– Budowa chodnika w Pożarzysku jest finansowana 
ze środków budżetu gminy Żarów w ramach funduszu 

sołeckiego. Przypomnę tylko, że w ramach funduszu 
sołeckiego prowadzimy inwestycje najbardziej po-
trzebne dla naszych mieszkańców. Środki z funduszu 
sołeckiego są to pieniądze z budżetu gminy przeka-
zane do dyspozycji mieszkańców, którzy wskazują na 
jakie zadania je przeznaczyć. Prace prowadzimy przy 

drogach powiatowych, a powiat świdnic-
ki finansuje budowę odcinka chodnika 
w Łażanach. Wcześniej, w ramach po-
rozumienia, Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego dokładała się finansowo 
do budowy każdego chodnika, który był 
remontowany przy drodze powiatowej. 
Drugi rok z rzędu, pracownicy Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickiego wy-
bierają jedną wieś i tam remontują za 
własny wkład finansowy budowę chod-
nika. W pozostałych wsiach to gmina 
finansuje remonty chodników – wyjaśnia 
burmistrz Leszek Michalak.

W tym roku wyremontowano chodniki w Wierzbnej, 
Mrowinach, Imbramowicach, Zastrużu oraz przy 
ul. Krzywoustego w Żarowie. Niebawem do użytku 
mieszkańców wsi oddane zostaną kolejne odcinki 
chodników w Pożarzysku, Bukowie, Mielęcinie oraz 
Łażanach. 

Magdalena Pawlik 

Na terenie Pożarzyska, Bukowa, Mielęcina i Łażan powstają kolejne 
odcinki wyremontowanych chodników. 

Trwa remont dróg dojazdowych 
w Pożarzysku i Gołaszycach

Rozpoczęły się prace przy remoncie i modernizacji nawierzchni 
drogowych w Pożarzysku oraz Gołaszycach. 

Gmina Żarów każdego roku pozyskuje dotacje z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na remonty dróg do gruntów rolnych.

II etap prac kanalizacyjnych na 
osiedlu domków jednorodzinnych

Przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie kontynuowane są prace 
związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej. 

Jest to drugi etap prac w tej części 
miasta. Wykonawcą zadania jest ża-
rowski Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji, który ruszył właśnie z pierw-
szymi pracami budowlanymi.
– Na osiedlu domków jednoro-

dzinnych w Żarowie wykonanych 
zostanie ponad 200 metrów sieci 
kanalizacji sanitarnej z odejściami 
do granic posesji. Ponadto kładzie-
my także wodociąg około 250 me-
trów. Wszyscy mieszkańcy zostali 
poinformowani o rozpoczęciu prac, 
staramy się na bieżąco zasypywać 
wykopy, żeby utrudnienia były jak 
najmniejsze. Prace mają potrwać 
do końca października – wyjaśnia 
Krzysztof Bób z Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Żarowie.
W pierwszym etapie tego zadania 
przy ulicy Świerkowej oraz Mo-

drzewiowej realizowane były pra-
ce przy budowie kanalizacji wraz 
z wykonaniem przepustów pod 
ścieżkę rowerową pod planowane 
przyłącza. Na osiedlu domków 
jednorodzinnych w minionym 

roku powstały także ścieżki rowe-
rowe wraz z oświetleniem. 
Inwestycja jest realizowana w ra-
mach projektu inwestycyjnego 
„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Aglomeracji 
Żarów poprzez budowę kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości 
Łażany – dotyczy budowy kanali-
zacji sanitarnej na ul. Świerkowa, 
Modrzewiowa i Jesionowa w Ża-
rowie”. Koszt to kwota 145.000 
złotych.

Magdalena Pawlik 

Rozpoczęły się kolejne prace przy budowie kanalizacji na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych w Żarowie. 

Policja zaprasza 
na debatę społeczną

Komenda Powiatowa Policji oraz Komisariat Policji w Żarowie zapra-
szają mieszkańców na debatę społeczną pod nazwą „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” i „Bezpieczeństwo 
mieszkańców miasta i gminy Żarów”. 

Na pytania mieszkańców odpowiadać będą Komendant Powiatowy 
Policji w Świd-
nicy mł. Insp. 
Andrzej Dobies, 
Komendant Ko-
misariatu Policji 
w Żarowie pod-
insp. Katarzyna 
Wilk, Zastępca 
Komendanta 
Komisariatu 
Policji w Żaro-
wie podkom. 
Mariusz Andrze-
jewski, Naczel-
nik Wydziału 
Ruchu Drogowe-
go KPP w Świd-
nicy asp. szt. 
Mariusz Smok, 
Oficer Prasowy 
KPP w Świdnicy 
sierż. szt. Mag-
dalena Ząbek 
oraz dzielnicowi 
gminy Żarów.

Teatr Bezdomny świętuje dwudziestolecie
Działają nieprzerwanie od roku końca lat 90-tych XX wieku. 
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Powstanie rondo 
na niebezpiecznym 

skrzyżowaniu?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
poinformowała, że w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania drogi po-
wiatowej nr 3396 D w Mielęcinie z drogą krajową nr 5 powstanie rondo. 

Taka informacja wpłynęła do 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
w dniu 12 września 2019 roku. 
Łącznik autostradowy, jak na-
zywane jest to skrzyżowanie to 
bardzo niebezpieczny odcinek 
drogowy. Włączenie się do ruchu 
jest tutaj bardzo trudne, a wielu 
kierowców, często tracąc cierpli-
wość ryzykuje, stąd często docho-
dzi do wypadków. Niestety wiele 
z tych wypadków jest ze skutkiem 
śmiertelnym.
Burmistrz Leszek Michalak, 
pracownicy Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie oraz radni Rady Miejskiej 
wielokrotnie apelowali do Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickiego 
oraz Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o poprawę 
stanu bezpieczeń-
stwa w tym miejscu. 
W 2017r. Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy 
otrzymało odpowiedź 
od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad, który jest zarząd-
cą tego odcinka drogowego, że 
realizacja przebudowy tego skrzy-
żowania jest uzależniona od środ-
ków finansowych. Niestety takich 
wówczas nie było. Dziś znów 
pojawiła się szansa, że w miejscu 
niebezpiecznego skrzyżowania 
zostanie wybudowane rondo. 
Taką odpowiedź na interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 28 lutego otrzymała radna 
Barbara Zatoń.
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział we Wro-

cławiu informuje, że rozbudowa 
przedmiotowego skrzyżowania na 
skrzyżowanie typu rondo została 
zgłoszona do planów w ramach 
potrzeb z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Z chwilą za-
pewnienia środków finansowych, 
GDDKiA Oddział we Wrocławiu 
niezwłocznie przystąpi do reali-
zacji zadania – taką odpowiedź 
podpisaną przez Lidię Markowską 
dyrektor oddziału Dróg Krajo-
wych i Autostrad otrzymała radna 
Barbara Zatoń.
– Skrzyżowanie drogi powiatowej 
w kierunku Mielęcina z drogą 
krajową nr 5 to jedno z najnie-
bezpieczniejszych skrzyżowań. Od 
wielu lat dochodzi tutaj do czę-

stych kolizji drogowych 
i wypadków. Kierowcy 
często wymuszają 
pierwszeństwo prze-
jazdu włączając się do 
ruchu, a także jeżdżą ze 
zbyt dużą prędkością. 
Wielokrotnie moni-
towaliśmy o poprawę 
stanu bezpieczeństwa 
tego miejsca do odpo-

wiednich instytucji. Otrzymaliśmy 
zapewnienie, że w miejscu tym 
powstanie rondo. Kiedy? Tego 
jeszcze dokładnie nie wiadomo. 
Dziękuję Burmistrzowi, Zastępcy 
Burmistrza i pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Żarowie za pomoc 
w przygotowaniu wszelkiej do-
kumentacji i wielokrotne monity, 
które być może już niebawem 
przyniosą zamierzony efekt – 
mówi Barbara Zatoń radna Rady 
Miejskiej w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Utrudnienia drogowe 
przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej

Od poniedziałku, 30 września rozpoczęły się prace związane z budo-
wą sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrze-
wiowej i Jesionowej w Żarowie.
Realizacja prac związana będzie z utrudnieniami w ruchu drogowym, 
dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy porusza-
niu się na obszarze objętym ww pracami.
Prace prowadzić będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Budowa kanalizacji w Mrowinach i Kalnie
Dwie duże inwestycje kanalizacyjne prowadzone są równolegle na terenie gminy Żarów. 

Trwają prace przy realizacji dru-
giego etapu budowy kanalizacji 
w Mrowinach oraz w Kalnie. 
Wszystkie roboty zakończą się 
odtworzeniem zniszczonej na-
wierzchni drogowej, która i tak 
była już w bardzo złym stanie 
technicznym. Choć uciążliwości 
i utrudnień jest bardzo wiele, nie-
wątpliwie są to bardzo potrzebne 
inwestycje na terenach wiejskich.
- Całe zadanie, w ramach którego 
prowadzimy prace, rozpoczęło się 
od budowy kanalizacji w Łaża-
nach. Ta część została już zreali-
zowana dwa lata temu. W 2018r. 
zakończyliśmy pierwszy etap bu-
dowy kanalizacji przy ul. Wojska 
Polskiego w Mrowinach i obec-
nie trwają roboty kanalizacyjne 
w Kalnie oraz w dalszej części 
ulicy Wojska Polskiego w Mro-
winach, aż w kierunku Żarowa. 
W ramach tych prac zakończyła 
się już budowa kanalizacji na 
osiedlu domków jednorodzinnych 
w Żarowie, gdzie zrealizowany 
został pierwszy jej etap. Przed 
nami jeszcze trzeci etap prac 

w Mrowinach, który rozpocznie 
się w 2020r. oraz przy ul. Słowiań-
skiej w Żarowie. Całość kosztów 
tych zadań przekracza 23 miliony 
złotych – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Budowa kanalizacji w Mrowinach 
i Kalnie to wielomilionowe inwe-
stycje. Finansowane są ze środków 
własnych budżetu gminy Żarów 

oraz pozyskanego dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 11.940.907,76 
złotych. Łączny koszt wszystkich 
zadań kanalizacyjnych, które 
gmina Żarów prowadzi w Mro-
winach, Kalnie i Żarowie wynosi 
23.188.242,14 złotych.

Magdalena Pawlik 

Mieszkańcy Kalna i Mrowin muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. 
W tym roku mają się zakończyć prace kanalizacyjne w Kalnie. 

Zakończył się remont dachu w SP Zastruże
Dach budynku Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastużu nie będzie już przeciekał. 

Zakończyły się już wszystkie pra-
ce remontowe, w ramach których 
przemurowane zostały kominy, 
wykonano nowe obróbki bla-
charskie z blachy ocynkowanej, 
zamontowano rynny i rury spu-
stowe, a cały dach pokryty został 
nową dachówką ceramiczną.
Była to jedna z większych inwesty-
cji oświatowych, prowadzonych 
podczas tegorocznych wakacji. 
Koszt modernizacji dachu to 
kwota 94.976,21 złotych. Remont 
został sfinansowany ze środków 
własnych budżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Będzie monitoring w każdej wsi
System monitoringu, który funkcjonuje na terenie miasta Żarów zostanie rozbudowany. Kolejne kamery będą 
zainstalowane w każdej wsi gminy Żarów. 

O tym, które miejsca na wsiach 
będą objęte monitoringiem zade-
cydują już sami mieszkańcy. Kilka 
dni temu zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora spotkał się 
z sołtysami wsi, którzy w poro-
zumieniu z mieszkańcami mają 
wskazać lokalizację nowych ka-
mer. Zostaną one zainstalowane 
jeszcze w tym roku.
– Montaż kamer przewidziany jest 
w budynkach użyteczności publicz-
nej, w miejscowościach:
Buków, Bożanów, Gołaszyce, Kal-
no, Mrowiny, Imbramowice, Mielę-
cin, Mikoszowa, Łażany, Siedlimo-
wice, Przyłęgów, Pyszczyn, Kru-
ków, Wierzbna, Zastruże, Pożarzy-
sko. W każdej wsi zainstalowane 
będą po dwie kamery, rejestrujące 
obraz w miejscach wytypowanych 
przez mieszkańców wsi. System 
monitoringu obejmować będzie 
kamery wraz z rejestratorami oraz 

szafki hermetyczne z uchwytem 
– mówi Agnieszka Gołuch z Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
Nowe kamery, które kosztować 
będą 55.140,00 złotych zostały za-
kupione ze środków własnych bu-
dżetu gminy Żarów. Przypomnij-

my, że system monitoringu działa 
także na terenie naszego miasta, 
gdzie również zainstalowane są 
kamery, także w miejscach zapro-
ponowanych przez mieszkańców, 
radnych Rady Miejskiej oraz 
funkcjonariuszy policji. 

Magdalena Pawlik
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UTW zainaugurował  
kolejny rok akademicki

Po raz 11. w gronie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie zabrzmiał hymn Gaudeamus Igitur. 
W piątek, 27 września odbyła się 
oficjalna inauguracja roku akade-
mickiego, w której udział wzięło 
kilkudziesięciu słuchaczy UTW, 
władze gminy Żarów, przedstawi-
ciele Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz zaprosze-
ni goście. W tym roku, w szeregi 
żarowskiego UTW wstąpili nowi 
seniorzy, a na wspólne zajęcia 
uczęszczać będzie ponad 170 stu-
dentów słuchaczy. 
– Cieszymy się, że jest coraz więcej 
osób, które nie chcą na emeryturze 
zamknąć się w czterech ścianach 
i aktywnie spędzać czas w miłym 
towarzystwie. A w swojej ofercie 
mamy wiele zajęć, które mogą 
zainteresować nawet tych najbar-
dziej wymagających – mówiła 
prezes UTW w Żarowie Krystyna 
Markiewicz.
Życzenia studentom na nowy rok 

akademicki składali także poseł 
na Sejm RP Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora, dyrektor 

GCKiS Tomasz Pietrzyk oraz 
Helena Słowik dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie.
– Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Żarowie to bardzo dobre miejsce 
dla naszych seniorów. Cieszę się, 
że tak sprawnie funkcjonuje już 
od 11 lat i możemy go wspierać. 
W nowym roku akademickim 
życzę Państwu dużo zdrowia 
i energii oraz wielu wspaniałych 
chwil w studenckim gronie – ży-
czył Przemysław Sikora zastępca 
burmistrza.
Dyrektor GCKiS w Żarowie To-
masz Pietrzyk zapewnił także 
seniorów, że w przyszłym roku 
odbędzie się żarowska parada 
seniorów, podczas której otrzy-
mają symboliczny klucz do bram 
miasta.

Magdalena Pawlik 

Dlaczego seniorzy chcą się dalej „uczyć”? Bo kochają wiedzieć więcej. Bo 
wciąż rozpiera ich twórcza energia i chęć nieustannego rozwoju. Bo co-
dzienne kontakty motywują ich do działania i przynoszą wiele radości. 

Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie było fantastycznym 
pomysłem. Mówił o tym studentom Zastępca Burmistrza Przemysław 
Sikora, który gratulował seniorom energii i wielkiego zapału do nauki.

Święto Pieczonego Ziemniaka  
w Pożarzysku

Po raz drugi Rada Sołecka, sołtys wsi Pożarzysko oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna zaprosili mieszkańców wsi na Święto Pieczonego Ziemniaka. 

Zabawa była znakomita, a stoły 
uginały się od pyszności przy-
gotowanych przez mieszkanki 
Pożarzyska. Głównym „bohate-
rem” ziemniaczanego pikniku 
był oczywiście ziemniak, ale na 
stołach nie zabrakło także ciast 
przygotowanych przez gospody-
nie. W programie imprezy były 
również konkursy i zabawy dla 
dzieci oraz dorosłych.

– Śmiejemy się, że ziemniaki sta-
ły się pretekstem do wspólnego 
spotkania i zabawy. W sobotę, 28 
września zorganizowane zostało 
Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Pożarzysku, podczas którego 
przygotowaliśmy wiele atrakcji dla 
naszych mieszkańców. Tego dnia 
na talerzach królował ziemniak. 

Dzieci rywalizowały w konkursie 
na najładniejszą figurkę z ziem-
niaka, a dorośli na najsmacz-
niejszą potrawę z ziemniaków. 
Wszystkie dzieci, które brały 
udział w konkursie otrzymały ze-
garki i słodki poczęstunek od Rady 
Sołeckiej. Zwycięzcy konkursu 
zostali nagrodzeni grami i długopi-
sami firmy Parker, których zakup 
sfinansowała radna Joanna Kaczo-

rowska. Każdy mógł się poczęsto-
wać gorącą kiełbaską z grilla, były 
także ziemniaki z ogniska i wiele 
innych pyszności. Dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom za pomoc w or-
ganizacji zabawy oraz za wspólną 
integrację – mówi Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska.

Magdalena Pawlik

Konkursy, zabawy, pieczenie ziemniaków i wiele innych atrakcji czekało 
na uczestników Święta Pieczonego Ziemniaka w Pożarzysku. 

Malowane kolorami jesieni – 
– Święto Dyni w Wierzbnej

Już 12 października startuje najbardziej kolorowe święto w całej gminie 
Żarów. 

Na tegorocznym 4. Święcie Dyni 
im. Mikołaja Nowosada zagoszczą 
smaki, zapachy i barwy jesieni. 
Będzie pomarańczowo, będzie 
ekologicznie, będzie pachnąco. 
Dorośli będą delektować się dy-
niowymi smakołykami w towa-
rzystwie zespołu „Krukowianie”. 
Najmłodsi pod okiem animatorów 
będą uczestniczyć w ekologicz-
nych warsztatach. Wśród licznych 
atrakcji organizatorzy przewidzieli 
oczywiście konkursy z królową 
tego dnia – Dynią w roli głów-
nej. W konkursie na najcięższą 
dynię, na „niezły” pasztet z dyni, 
pomarańczowe przebranie czy na 
najciekawszą rzeźbę na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody, 
a wśród nich m.in. piekarnik 
i zmywarka. 
4. edycja pomarańczowego święta 
startuje 12 października o 14.00 
przy ulicy Leśnej w Wierzbnej.
Zgłoszenia do konkursów przyj-
mowane będą w dniu imprezy do 
godziny 15:00. Laureatów kon-
kursów poznamy około godziny 
17:30. Mile widziane pomarań-
czowe akcenty.
Na wydarzenie zapraszają: Bur-

mistrz Żarowa Leszek Michalak, 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie, radna Zuzanna 
Urbanik, sołtys, Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Stowa-
rzyszenie DR Wierzbna, Ochotni-
cza Straż Pożarna Wierzbna. 
Partnerzy: Tesco, Electrolux, 
Smartcare, Leroy Merlin, Dekoria, 
AMS Świdnica. 
Projekt dofinansowany z progra-
mu „Decydujesz, Pomagamy”. 

Strażacy otrzymali pieniądze na nowy sprzęt
Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarowa, Pożarzyska, Bukowa i Wierzbnej otrzymały dotacje 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mały Strażak” na 
zakup nowego specjalistycznego sprzętu. 

Za otrzymane pieniądze 
ochotnicy zakupią nowe 
kamery termowizyjne, 
agregaty prądotwórcze, 
maszty oświetleniowe, 
kurtyny wodne, myjki do 
węży, motopompy, piro-
metry i inne niezbędne 
doposażenia. Na zakup 
nowych sprzętów pienią-
dze zostały również prze-
kazane z budżetu gminy 
Żarów.
– Jednostki OSP stanowią 
niezwykle ważny element 
systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego. To właśnie ochotni-
cy są pierwsi na miejscu zdarzeń, 
często na kilkanaście minut przed 
zastępami Państwowej Straży 
Pożarnej. Dlatego muszą dyspo-
nować sprzętem niezbędnym do 
prowadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.
Strażacy odebrali już promesy na 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
w siedzibie Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu. Niebawem zostaną 
także podpisane oficjalne umowy.
OSP Pożarzysko:

dotacja w wysokości 16.162 zł 
z WFOŚiGW na zakup kamery 
termowizyjnej, agregatu prądo-
twórczego i masztu oświetlenio-
wego (akumulatorowego).
OSP Żarów:

dotacja w wysokości 19.800 zł 

z WFOŚiGW na zakup 
między innymi agregatu 
prądotwórczego, kurtyny 
wodnej, kluczy do hy-
drantów, kombinezonów 
chemicznych, miernika 
wielogazowego, pirometru 
graficznego FLIR, przeno-
śnego akumulatorowego 
systemu oświetleniowego 
oraz węży ssawnych. 
OSP Wierzbna:

dotacja w wysokości 19.598 
zł z WFOŚiGW na zakup 
motopompy Niagara 2 
służącej do odprowadzania 

wody z zalanych terenów, de-
tektora wielogazowego, kamery 
termowizyjnej i pirometru z pod-
świetleniem.
OSP Buków:

dotacja w wysokości 19.176 zł 
z WFOŚiGW na zakup generatora 
prądu, węży tłocznych, prądow-
nicy, myjki do węży oraz kurtyny 
wodnej.

Magdalena Pawlik 

Jednostki OSP z terenu gminy Żarów otrzymały pie-
niądze na nowy sprzęt ze środków WFOŚiGW oraz 
budżety gminy Żarów. foto FB OSP Pożarzysko
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W tym roku firma Electrolux obchodzi swoje 100-lecie istnienia.
Z tej okazji przez cały rok organizowane są różne wyda-
rzenia poświęcone historii firmy, jej osiągnięciom oraz 
znaczeniu na rynku międzynarodowym. 
100-lecie Electrolux stało się również jednym z głównych 
tematów Pikniku Rodzinnego, który odbył się 8 czerwca 
bieżącego roku. Dzięki uprzejmości Pana Michała Ma-
zura – prezesa drużyny piłkarskiej LKS Zieloni Mrowiny 
oraz mieszkańców nasz piknik odbył się na boisku spor-
towym w Mrowinach. Zarząd firmy Electrolux Żarów 
oraz pracownicy fabryki serdecznie dziękują za udostęp-
nienie boiska. 

W ramach wdzięczności Dyrektor Zakładu ufun-
dował zawodnikom klubu stroje sportowe. 

Urodziny świętowaliśmy w wielkim stylu, był 
tort, pokazy rycerskie, nauka garncarstwa, 
wybijanie okolicznościowych monet oraz 
wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prezydent Miasta 
Świdnica Beata Moskal-Słaniewska oraz Pan Burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak, którzy wraz z Dyrektorem Łu-
kaszem Nowogrodzkim pokroili tort oraz złożyli życzenia 
wszystkim pracownikom i ich rodzinom. 
Dziękujemy również firmie Galaxy Event z Żarowa za 
zorganizowanie tak wspaniałego wydarzenia oraz stra-
żakom OSP Żarów i OSP Wierzbna za czuwanie nad 
bezpieczeństwem imprezy oraz za przeprowadzenie spek-
takularnego pokazu akcji gaszenia pożaru.
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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.)

Kolejne podium  
dla duetu Reda i Czyżewski

Trzecie miejsce w I Turbojulita Tarmac Masters 2019 zdobyli Grzegorz 
Reda i Marcin Czyżewski zawodnicy reprezentujący barwy gminy Żarów. 

Zawody były 5 eliminacją całego 
cyklu. Turniej, który odbył się 22 
września ukończyło tylko 61 załóg 
z 96 startujących. Wśród nich była 
także drużyna z Żarowa, która 
ponownie zajęła wysokie miejsce 
na podium.
– Jak zwykle organizator posta-
rał się, przygotowując bardzo 
wymagające odcinki, które za-
kończyło zaledwie 61 drużyn. 
Podróżowaliśmy swoim tempem, 
nie podejmując zbytniego ryzyka, 
dzięki czemu zameldowaliśmy się 

na mecie. Jak zawsze składamy 
podziękowania dla naszych spon-
sorów: Gmina Żarów, DSSE, Au-
to-Shop, Geospace, Auto Zywer, 
Serwis Park, Strefa Okazji – mówi 
Grzegorz Reda. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Trzeba pobić rekord!
Po raz trzeci pływacy spotkają się na krytym basenie w Żarowie, by usta-
nowić rekord przepłyniętych długości. 

Do pobicia mamy dystans 77 km 
i 525 metrów. Każdy chętny 25 
października będzie mógł zmie-
rzyć się z wyzwaniem. Sportowe 
wydarzenie rozpocznie się o go-
dzinie 20:00 i potrwa do północy.
Dla najlepszej kobiety oraz męż-
czyzny czekają nagrody, ufundo-
wane przez burmistrza Leszka 
Michalaka.
Zapisy do udziału prowadzi 

Krzysztof Dutkiewicz tel. 74 85 80 
753 w. 27 lub 693 931 778. Każdy 
z uczestników przez 30 minut 
musi pokonać jak największą 
ilość długości basenu. Zawodnicy, 
którzy dokonają zapisu do dnia 
23 października mogą bezpłatnie 
korzystać z wszystkich atrakcji 
basenu w Żarowie w godzinach 
20:00-24:00. 

Udział w kolejnych eliminacjach Tarmac Masters 2019 zakończył się dla 
naszych zawodników sukcesem. 

Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowych książek
Księgozbiór żarowskiej biblioteki już niebawem powiększy się o kolejne nowości wydawnicze. 

Wśród nowych publikacji, które 
trafią do biblioteki będą także 
książki nagrodzone w różnych 
konkursach krajowych i zagra-
nicznych, bestsellery plasujące się 
na najwyższych miejscach rankin-
gowych i poszukiwane przez czy-
telników. Na zakup nowych ksią-
żek biblioteka pozyskała dotację 
w wysokości 4.200 złotych. Dota-
cja została przyznana w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” na lata 2016-2020 
na realizację zadania „Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”, którego operatorem 
jest Biblioteka Narodowa.
– Głównym celem programu jest 

poprawa stanu czytelnictwa w Pol-
sce. Regulamin programu określa 
wkład własny bibliotek, który 
zwiększa się o 10% w stosunku do 
roku 2018 i wynosi 70% dla naszej 
biblioteki, która jest w najwyższej 
III kategorii zamożności jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
W ramach dotacji biblioteki mogą 
nabywać książki, które ukazały 
się drukiem lub na innym no-
śniku (książki mówione, pisane 
alfabetem Braille’a, książki elek-

troniczne), multimedia, publikacje 
nutowe i kartograficzne, które są 
dostępne na rynku księgarskim. 
Pozyskana dotacja oraz dotacja 
z gminy umożliwi zakup nowości 
wydawniczych, książek nagro-
dzonych w różnych konkursach 
krajowych i zagranicznych oraz 
plasujących się na najwyższych 
miejscach rankingowych bestselle-
rów, poszukiwanych przez naszych 
czytelników. Już dziś zapraszamy 
do biblioteki po książki na dłu-
gie, jesienne wieczory. Czeka na 
Państwa bogata oferta – mówi 
Stanisława Biernacka dyrektor 
żarowskiej biblioteki.

Magdalena Pawlik 

Mistrzowie Pięknego Czytania
W poniedziałek, 30 września w bibliotece odbyła się 3. edycja konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”, który zor-
ganizowany został z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. 

Biblioteka w Żarowie wybierała 
mistrzów pięknego czytania. Do 
rywalizacji przystąpili uczniowie 
klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie. 
– Uczestnicy mieli za zadanie 
przeczytać fragment ulubionej 
lektury oraz uzasadnić swój wy-
bór w czasie nie dłuższym jak 
3 minuty. Wybrane teksty były 
różnorodne, od radosnej „Akade-
mii Pana Kleksa” po patriotyczną 
„Inwokację” z „Pana Tadeusza”. 
Trzeba przyznać, że dzieci nie 
stroniły od poważniejszych pozy-
cji, w których występowało wiele 
trudnych zwrotów, co dodatkowo 
podnosiło prezentowany przez nie 
poziom. Jury punktowało przede 
wszystkim płynność czytania, 
prawidłową dykcję i intonację 
oraz własną interpretację utworu 
– mówi Katarzyna Baryliszyn z bi-

blioteki w Żarowie.
Mistrzowie Pięknego Czytania:

 ▶ Klasy IV – Nadia Godlewska - 4a
 ▶ Klasy V – Alicja Kiełt – 5a, Karoli-
na Pajor – 5b, Maja Śliwa - 5b

 ▶ Klasy VI – Zuzanna Stężycka – 6e

Każdy Mistrz otrzymał nagrodę 
książkową, a wszyscy uczestniczy 
pamiątkowe dyplomy. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy 
i gorąco zapraszamy na kolejne 
edycje!

Na zdjęciu uczestnicy konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” wraz z or-
ganizatorami.  

Charytatywny maraton zumby „Wytańczyć marzenia”
Marzena Zumba Team, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Stowarzyszenie „Nasze dzieci-
-wspólna szkoła” w Zastrużu zapraszają na charytatywny maraton zumby „Wytańczyć marzenia” na rzecz Szko-
ły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. 

Imprezę poprowadzą instruktorzy 
z Dolnego Śląska, a także duet in-
struktorów zumba fitness Łukasz 

Grabowski i Jacek Pachnowski. 
O oprawę muzyczną zadba duet 
DJ Gacki & DJ Pavlik. W pro-
gramie imprezy organizatorzy 
przygotowali występ „Kids Dan-
ce” pod opieką Pauliny Denker 
Jarosz, Fotobudka „Love”, stoiska 
urody, smaczne, zdrowe przekąski 
przygotowane przez uczestnika 
MasterChef Krzysztofa Bigusa, 
domowe ciasta, pobudzająca 
kawa, herbata, darmowa woda 
mineralna, losowanie nagród 
i wiele innych atrakcji. 
Wstęp: cegiełka 35 złotych 
Widownia: 10 złotych (miejsce 
udostępnione na trybunach)
Dzieci do lat 12: symboliczna ce-
giełka. 

Sobota 19 października,  
godz. 16.00-19.00

Dochód z maratony zostanie 
przekazany na rzecz Szkoły Pod-
stawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu, na wyposażenie 

placówki w plac zabaw sensorycz-
nych, który ma na celu wspomóc 
rozwój psychomotoryczny u dzie-
ci, poprzez symulacje odbierania 
bodźców dotykowych, słucho-
wych oraz wzrokowych. 
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Mistrz Świata może być tylko je-
den! Paweł Fajdek znów najlepszy!

Paweł Fajdek po raz czwarty z rzędu mistrzem świata w rzucie młotem! Przed nim jest już tylko Siergiej Bubka, 
który po złoto sięgał na sześciu kolejnych czempionatach globu. Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów stał się 
już legendą w swojej konkurencji.

Wszystkie przesłanki wskazywały 
na to, iż walka o złoty medal lek-
koatletycznych mistrzostw świata 
w rzucie młotem rozegra się pomię-
dzy reprezentantami Polski. Paweł 
Fajdek i Wojciech Nowicki stoczyli 
w sezonie kilka pasjonujących po-
jedynków między sobą i to do nich 
należało 12 najdłuższych rzutów na 
świecie w tym roku. Fajdek i No-
wicki we wtorkowych eliminacjach 
potwierdzili bardzo wysoką formę, 
bo już w pierwszych próbach osią-
gnęli niezbędne minimum, dające 
awans do finału mistrzostw świata. 
Finał lepiej otworzył Fajdek. 
W pierwszej kolejce posłał młot na 79,34, a w drugiej 
poprawił rezultat, uzyskując wynik 80,16. Gorzej 
w konkurs wszedł Nowicki, który w pierwszych 
dwóch próbach dwukrotnie osiągnął ponad 76 me-
trów, co na tym etapie nie dawało mu nawet miej-
sca na podium. W trzeciej nie zdołał utrzymać się 
w kole. W kolejnej serii rzutów Nowicki poprawił 
się na 77,42, co pozwoliło mu na awans z szóstego 
na czwarte miejsce, jednak sytuacja mistrza Europy 
robiła się coraz bardziej nerwowa, bo medal oddalał 
się z każdą próbą. Paweł Fajdek szedł jak po swoje, 
osiągając najdalszy rzut w konkursie. Wynik? 80,50!
O dużym pechu może mówić Nowicki wykonując 
próbę w przedostatnim rzucie. Młot poleciał na od-
ległość, która pozwoliłaby mu przesunąć się na drugą 
lokatę, ale znów nie utrzymał się w kole i tym samym 
stanął pod ścianą. Lider konkursu, również nie zali-
czył udanego rzut, ale Fajdek nie miał powodów do 
zmartwień, ponieważ żaden z rywali nie był w stanie 
zbliżyć się do granicy 80 metrów. 
Finałowy konkurs zbliżał się do końca. Nowicki 
osiągnął najlepszy rezultat tego dnia (77,79 m), 
jednak znów nie zdołał przekroczyć granicy 78 me-
trów. Tym samym nasz brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich wróci bez medalu mistrzostw świata. 
Kończący rywalizację wicelider Francuz Quentin 
Bigot w szóstej próbie posłał młot w siatkę, co ozna-
czało, iż po raz czwarty w swojej karierze złoty medal 
mistrzostw świata zawiśnie na szyi Pawła Fajdka. 
Ostatni rzut mistrza również był nieudany, jednak to 
nie miało już najmniejszego znaczenia. Srebrny krą-
żek wywalczył Bigot (78,19), a po brąz sięgnął Węgier 
Halasz (78,18).
Po finałowym konkursie okazało się, że najdalsza 
próba Węgra Bence Halasz została przekroczona. 
Sędziowie po analizie materiału dostarczonego przez 

członków PZLA przyznali się do błędu i zdecydowa-
li, że brązowe medale otrzymają Węgier oraz Polak. 
Swoją decyzję argumentowali tym, że gdyby Halasz 
wiedział o swojej złej probie to walczyłby o popra-
wienie swojego rezultatu, a tym samym musiałby 
podjąć większe ryzyko. Na trzecim stopniu podium 
stanęli zatem zawodnicy, którzy mieli różne wyniki. 
Dziwna tradycja mistrzostw. 
Paweł Fajdek dokonał rzeczy nieosiągalnej dla in-
nych młociarzy. Po zaledwie sześciu miesiącach 
treningów po operacji mięśnia brzuchatego łydki, 
wywalczył po raz czwarty z rzędu złoty medal w lek-
koatletycznych mistrzostwach świata w Dosze, doko-
nując tego jako pierwszy człowiek na świecie. 
– Ten sezon kosztował mnie bardzo wiele. Po operacji 
musiałem wrócić do pełnej sprawności, a czas ucie-
kał. Przez chorą lewą nogę musiałem zmienić sposób 
chodzenia, a tym samym zmieniło mi się ustawienie 
bioder. Od tego sposobu chodzenia zaczęły mnie boleć 
plecy. Problemów była masa – wylicza Fajdek. 
Drużynę Pawła Fajdka tworzy pięć osób. Najważ-
niejszą jest trener Jolanta Kumor. To u niej stawiał 
pierwsze kroki w konkurencji rzutu młotem. Bardzo 
pomaga mu doktor Marek Krochmalski, fizjotera-
peuta Rafał Stach i dietetyczka Urszula Somow.
Cel pozostaje już tylko jeden. Medal Igrzysk Olim-
pijskich, któremu w kolekcji czterokrotnego mistrza 
świata brakuje. Dwie próby zdobycia najbardziej po-
żądanego krążka przez sportowca się nie udały. 
– Zdecydowanie to jedyny cel na przyszły rok. Dołożę 
wszelkich starań, żeby ten medal zdobyć, bo historia 
tak po prostu ma wyglądać. Azja mi służy. Do tej pory 
nie przegrywałem tam zawodów. Wydaje mi się, że to 
będzie moje miejsce i mój czas – finalizuje Fajdek.
Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku odbędą się w Tokio. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sportowy flesz
MOW Mrowiny zaczął rozgrywki

Wystartowała Dolnośląska Liga 
Piłki Nożnej Placówek Resocja-
lizacyjnych. Za nami pierwszy 
turniej. Z bardzo dobrej strony 
zaprezentował się Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy z Mro-
win. Podopieczni Zbigniewa 
Ogryzka po pierwszym turnieju 
plasują się na wysokim trzecim 

miejscu, ustępując w tabeli tylko 
placówkom z Nysy oraz Lwówka 
Śl. Na inaugurację MOW Mrowi-
ny rozegrał pięć spotkań. Cztery 
zakończyły sie zwycięstwem, 
a jedno remisem. W lidze bierze 
udział dwanaście zespołów z Dol-
nego Śląska i Opolszczyzny. 

Lider bez zmian.  
Bezradni Zjednoczeni

Góra od prawej : K. Czermak, P. Zaraziński, S. Kuriata, Z. Ogryzek (wy-
chowawca) Dół od prawej: T. Brodziński, T. Kryściak-Pocholski, D. Pysz-
nik, S. Lewicki.

Grom Witków rozbił Zjednoczonych
Lider Nysy Kłodzko wciąż śrubuje 
serię kolejnych zwycięstw. Tym 
razem spadkowicz ograł 4:2 be-
niaminka Trojana Lądek-Zdrój. 
Ostre strzelanie urządzili sobie 
Karolina Jaworzyna Śl. oraz Za-
mek Kamieniec Ząbk., które usta-
nowiły rekord tego sezonu w naj-
wyższych zwycięstwach u siebie 
i na wyjeździe. Karolina na swoim 
terenie pokonała 7:0 Granit Roz-

toka, a Zamek na boisku rywala 
zdeklasował Victorię Tuszyn, 
zwyciężając 1:7. W Żarowie festi-
wal strzelecki zafundowali swoim 
kibicom piłkarze z Witkowa. 
Grom do przerwy wygrywał ze 
Zjednoczonymi już 3:0. Po zmia-
nie stron Witków dorzuca kolejne 
celne trafienie, czego efektem jest 
zwycięstwo 4:0. 

Mistrzyni Polski Masters
Mówi się, że biegi długie, 
a zwłaszcza dystanse ultra, to 
domena zawodników doświad-
czonych. Wszak wytrzymałość, 
a ta się głównie liczy w bieganiu 
ultra, to cecha, która przychodzi 
z wiekiem. Z kolejnym rokiem 
życia tracisz na szybkości, ale 
trenując zyskujesz właśnie na wy-
trzymałości. Bieg 7 Dolin 100 km 

na 9. Tauron Festiwalu Biegowym 
w Krynicy ukończyło 479 biega-
czy, w tym 343 tzw. weteranów 
w wieku co najmniej 35 lat. Rywa-
lizowali oni o medale Mistrzostw 
Polski Masters w Ultramaratonie 
Górskim. W tej kategorii wieko-
wej z czasem 12 godz. i 8 min.
wśród kobiet zwyciężyła Małgo-
rzata Moczulska. 

Potknięcie Podgórza
Pierwsze punkty na boiskach 
piłkarskich kl. B pogubił lider 
Podgórze Wałbrzych. MKS II 
Szczawno-Zdrój zremisował z za-
wodnikami z Wałbrzycha 1:1. Naj-
wyżej sklasyfikowanym zespołem 
reprezentującym gminę Żarów 
jest Błyskawica Kalno. Pomimo 
ostatniej porażki 2:0 z rezerwami 
Karoliny Jaworzyny Śl., piłkarze 

z Kalna zajmują 6. pozycję. Po 
słabym początku sezonu do sło-
wa dochodzą zawodnicy Zrywu 
Łażany. W ostatniej serii spotkań 
pokonali 4:1 Spartę Przełom Pa-
stuchów. Beniaminek rozgrywek 
Silesia Żarów remisuje 2:2 z wy-
magającym przeciwnikiem Tęczą 
Bolesławice. 

Przetarcie przed ligą
Przygotowujący się do występów 
w Powiatowej Lidze TKKF Siat-
kówki, zawodnicy Chemika Ża-
rów szlifują formę, biorąc udział 
w turniejach. W silnie obsadzo-
nych zawodach w Katowicach 
żarowianie wracają z brązowymi 
medalami. W meczu o 3. miejsce 
pokonali bez straty seta gospo-

darzy. Chemik wraz z GCKiS był 
organizatorem Turnieju o Puchar 
Lata. Końcowa klasyfikacja: 1. De-
koria Świdnica 2. Chemik Żarów 
3. Świdnica24.pl 4. Daicel Żarów. 
Żarowianie w ostatnich dwóch se-
zonach zdobywali tytuł mistrzow-
ski Powiatowej Ligi TKKF. 

Awansowali w tabeli
Bez większych niespodzianek 
minęła dziewiąta kolejka spotkań 
piłkarskich na boiskach kl. A. 
Lider gr. I, MKS Szczawno Zdrój 
ograł 3:1 KS Walim. Drugi zespół 
Bielawianki Bielawa występujący 
w II grupie dołożył kolejne 3 pkt. 
na swoje konto. Zwycięstwo 2:1 
nad LKS Marcinowice pozwala 
utrzymać pierwszą lokatę w tabeli. 

Swoje pojedynki wygrali również 
Zieloni Mrowiny (4:2 Górnik Bo-
guszów-Gorce) oraz Wierzbianka 
Wierzbna (3:0 Polonia Ząbk. Śl.). 
Takie rezultaty pozwoliły opuścić 
dolne lokaty tabeli. Aktualnie ze-
spół z Wierzbnej jest na 9. pozycji. 
Jedno miejsce niżej znajdują sie 
piłkarze z Mrowin. 

Turyści zapra-
szają na zakoń-
czenie sezonu

Koło PTTK „Żarodreptaki” ser-
decznie zaprasza na 43. Zlot Tury-
stów Świdnickich na Ślęży. Wyda-
rzenie odbędzie się 13 październi-
ka na szczycie Ślęży. W programie 
konkursy drużynowe z nagroda-
mi, uroczyste wręczenie legityma-
cji przodownickich i odznak tury-
stycznych oraz wspólne ognisko. 
Na każdego czekać będzie oko-
licznościowy metalowy znaczek 
oraz stempel Zlotu. Zapisy pod nr 
tel. 797-944-508. Zbiórka w dniu 
wyjazdu o godz. 8:00 na dworcu 
PKS Żarów. 

Krzysztof Dutkiewicz
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