
Oddaj śmieci
do punktu

Pomimo wielu apeli wciąż wielu mieszkańców podrzuca odpady 
w różne miejsca.

Czytaj na stronie 2.

Aby skutecznie walczyć ze smogiem trzeba zmienić swoje nastawienie do problemu. Nie można tylko narzekać. Trzeba działać!
Czytaj na stronie 4.

Żarów bez smogu?

20-lecie Teatru 
Bezdomnego

Dwadzieścia lat temu na jego deskach wystawione zostały pierwsze 
spektakle teatralne, a swój debiut miało wielu żarowskich aktorów.

Czytaj na stronie 6.

Przepędzili
złodziei

Nieznani sprawcy próbowali dwukrotnie włamać się do świetlicy 
wiejskiej w Pyszczynie. 

Czytaj na stronie 3.

Znaczki
turystyczne

Urząd Miejski w Żarowie we współpracy ze spółką Znaczki Tury-
styczne ze Złotego Stoku wydał okolicznościowe znaczki turystyczne.

Czytaj na stronie 7.

czytaj na stronie 6.
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Burmistrz Leszek Michalak 
w poniedziałek, 28 października 
podpisał aneks w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na reali-
zację zadania „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Żarów poprzez budo-
wę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Łażany”. Tak nazywa się 
zadanie projektowe, w ramach 
którego realizowane są prace ka-
nalizacyjne w Żarowie oraz Kalnie 
i Mrowinach. 
– Inwestycje kanalizacyjne roz-
poczęliśmy od budowy kanaliza-
cji w Łażanach, stąd w nazwie 
zadania, na które gmina Żarów 
otrzymała zwiększone dofinanso-
wanie, jest miejscowość Łażany. 
Pierwszy etap budowy kanalizacji 
w Mrowinach, który zakończył 
się odtworzeniem zniszczonej 
nawierzchni drogowej także jest 
już za nami. W tej chwili trwa 

drugi etap prac kanalizacyjnych 
w Mrowinach, prace realizujemy 
również w Kalnie oraz na osiedlu 
domków jednorodzinnych w Żaro-
wie. W 2020 roku będziemy kon-
tynuować roboty w Mrowinach, 
gdzie rozpocznie się trzeci etap tej 
inwestycji oraz przy ul. Słowiań-
skiej w Żarowie – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.
Budowa kanalizacji w Mrowi-
nach, Kalnie i Żarowie to koszt 
23.188.242,14 złotych. Wszystkie 
zadania są finansowane ze środ-
ków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego dofi-
nansowania z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokości 
11.940.907,76 złotych. Dofinan-
sowanie, dzięki interwencji władz 
gminy Żarów zostało zwiększone 
o kolejne środki finansowe w wy-
sokości ponad 500 tysięcy złotych. 

Magdalena Pawlik 

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

Burmistrz Miasta Żarów
informuje:

Na tablicy ogłoszeń Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, zo-
stały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy i sprze-
daży w oparciu o Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Żarów
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 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.)

Basen
11 listopada 

nieczynny
W poniedziałek, 11 listopada br. 
basen w Żarowie będzie nieczynny. 

Pływalnia w Żarowie
otwarta jest codziennie, 

w godz. 6.00 – 22.00. 
Serdecznie zapraszamy. Wszyst-
kie informacje na temat funk-
cjonowania basenu można 
śledzić również na Facebooku 
Basen Żarów. 

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
organizacji i przebiegu chary-
tatywnego wydarzenia „Wytań-
czyć Marzenia”, który odbył się 
19 października w GCKiS w Ża-
rowie. Do wyrazów wdzięczno-
ści dołączamy życzenia: zdro-
wia, spokoju i ogromu radości 
w spełnieniu swoich marzeń.

Zarząd Stowarzyszenia 
oraz społeczność Szkoły Podstawowej

im. A. Lindgren w Zastrużu

Nie wyrzucaj śmieci, 
oddaj za darmo do PSZOK

Pomimo wielu apeli oraz informacji na temat segregowania śmieci czy 
funkcjonowania na terenie Żarowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów, wciąż wielu mieszkańców podrzuca odpady w różne miejsca.

Takich przykładów jest bardzo 
dużo. W ostatnich dniach zloka-
lizowane zostały kolejne miejsca, 
gdzie nielegalnie podrzucono 
śmieci. Przypominamy, że miasto 
jest monitorowane, zamontowane 
są także foto-pułapki. Dlatego 
wszystkie takie sytuacje będą zgła-
szane na policję.
– Niestety wywożenie do lasów 
bądź w inne części miasta czy gmi-
ny śmieci to zjawisko dość częste. 
Ostatnio otrzymaliśmy zgłoszenie 
o zalegających śmieciach na te-
renie dawnej Silesii, a także przy 
wjeździe na ogrodzoną działkę 
u zbiegu ulic Krasińskiego i Hutni-
czej. W tych miejscach podrzucone 
zostały głównie odpady poremon-
towe i gabaryty. Informujemy, że 
miejsca te zostały objęte monito-
ringiem i każdy przypadek pod-
rzucania śmieci będzie zgłaszany 
na Komisariat Policji w Żarowie. 
Przypominamy, że takie odpady 
można bezpłatnie oddać w Punk-
cie Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
który funkcjonuje na terenie Ża-
rowa – mówi Michał Działowski 
z Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
Przypominamy, że Punkt Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych zlokalizowany jest przy 
ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie. 
Z punktu przystosowanego do 
magazynowania tego typu od-
padów komunalnych korzystać 
mogą wszyscy mieszkańcy gminy 
Żarów. 

Godziny otwarcia PSZOK-u:
 ▶ pon., w godz. od 16.00 do 18.00, 
 ▶ środa od godz. 14:00 do 18:00 
 ▶ sobota od 10.00 do 12.00 

Mieszkańcy mogą przywozić zu-
żyty sprzęt RTV i AGD (telewizo-
ry, lodówki, zamrażarki, lokówki, 
baterie, akumulatory i inne), me-
ble i inne odpady wielkogabary-
towe, odpady biodegradowalne tj. 
liście, trawę, rozdrobnione gałęzie, 
zużyte opony od pojazdów osobo-
wych, przeterminowane leki i che-
mikalia oraz w workach tworzywa 
sztuczne, papier, tekturę, szkło 
i metale. Raz w miesiącu można 
przekazać również do 0,5 m3 gru-
zu budowlanego. Przypominamy, 
że dostarczając odpady do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów na-
leży mieć ze sobą dowód osobisty.

Magdalena Pawlik

Dbajmy o to, co nasze i wspólne. Nie wyrzucajmy śmieci do lasu, czy 
w inne przypadkowe miejsca. 
Każdy taki przypadek będzie surowo karany. 

Będzie bezpieczniej
przy wjeździe do Mielęcina

Trwają prace przy budowie dwóch odcinków chodnika wraz z przykry-
ciem rowu przy wjeździe do Mielęcina. 
Jednocześnie wykonywane są 
także dojścia do przejścia dla 
pieszych, dzięki czemu będzie 
bezpieczniej. 
Inwestycje, które prowadzone są 
przy drodze powiatowej w Mie-
lęcinie realizowane są na zlecenie 
gminy Żarów. Prace równocześnie 
trwają także w Łażanach.

– W ramach zadania inwestycyj-
nego „Realizacja chodników przy 
drogach powiatowych” wykonuje-
my w Mielęcinie dojścia do przej-
ścia dla pieszych w postaci dwóch 
odcinków chodnika wraz z przy-
kryciem rowu o łącznej długości 
20 metrów bieżących. Prace reali-
zowane są również w Łażanach. 

Tam także powstaje dojście do 
przejścia dla pieszych, zaniżamy 
również krawężniki po obu stro-
nach drogi. Roboty realizowane są 
przy drogach powiatowych. Zgod-
nie z podpisanym porozumieniem 
Służba Drogowa Powiatu Świd-
nickiego zobowiązała się do wy-
malowania przejścia dla pieszych 

w Łażanach – mówi Jadwiga Po-
dolak z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Inwestycje finansowane są ze 
środków budżetu gminy Żarów 
oraz środków funduszu sołeckie-
go, przeznaczonego przez miesz-
kańców wsi. 

Magdalena Pawlik

Dzięki inwestycjom, które realizowane są w Mielęcinie oraz Łażanach 
będzie bezpieczniej dla pieszych. 

Dofinansowanie na budowę kanalizacji 
Dokładnie o kwotę 595.239,19 złotych zostało zwiększone dofinansowa-
nie na budowę kanalizacji w Mrowinach, Kalnie oraz Żarowie. 

Dokumenty podpisał burmistrz Leszek Michalak i skarbnik gminy Rena-
ta Dawlewicz. 

Premiera książki
„Tajemnice Ziemi Żarowskiej”

Wydawnictwo Errata-Kubara Lamina zaprasza na spotkanie autorskie 
z Bogdanem Muchą, przy okazji premiery jego najnowszej książki „Ta-
jemnice Ziemi Żarowskiej”. 

Jest to pierwsza publi-
kacja w historii gminy 
Żarów, która w szcze-

gółowy sposób opisuje 
wiele zapomnianych, 
nieznanych szerszemu 
ogółowi i tajemniczych 
miejsc na terenie gminy. 
Podczas spotkania autor 
opowie jak powstawała książka 
oraz przedstawi nowe dotychczas 
niepublikowane ciekawostki z hi-
storii okolic Żarowa.
– Każdy z Nas powinien choć tro-
chę wiedzieć o historii swojej „Ma-
łej Ojczyzny”, zainteresować się jej 
zabytkami, które stanowią przecież 

nasze dziedzictwo kultu-
rowe i zazwyczaj mają 
ogromną wartość nie 
tylko artystyczną, ale też 
edukacyjną – pisze we 
wstępie do swojej książki 
Bogdan Mucha. 

Spotkanie odbę-
dzie się w czwartek, 

14 listopada, o godz. 18:00 
w Żarowskiej Izbie Historycz-
nej przy ul. Dworcowej 3. 
Wstęp wolny (Książka „Tajemnice 
Ziemi Żarowskiej” będzie dostęp-
na w sprzedaży podczas spotka-
nia). Serdecznie zapraszamy.
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Niewybuch w Imbramowicach
Mieszkanka gminy Żarów powia-
domiła o znalezieniu na terenie 
posesji za budynkami gospodar-
czymi niewybuchu. Na miejscu 
grupa minersko-pirotechniczna 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy potwierdziła znalezie-
nie pocisku artyleryjskiego prze-
ciwpancernego z czasów II wojny 
światowej. Nie przeprowadzono 
ewakuacji mieszkańców. Powia-
domiony został patrol saperski 
z Głogowa. Miejsce zabezpieczo-
no, a dzień później niewybuch 
został zabrany przez saperów. 

Oszuści wyłudzają dane 
osobowe i biorą pożyczki

Funkcjonariusze policji w Żarowie 
otrzymali zgłoszenie, że nieznany 
sprawca podając się za kogoś in-
nego, wykorzystał dane osobowe 
zgłaszającej mieszkanki i zawarł 
na jej szkodę umowy pożyczek 
z dwoma firmami. Łączna suma 
poniesionych strat wyniosła po-
nad 10.000 złotych.

Nietrzeźwy zatrzymany  
z narkotykami

33-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany 
podczas rutynowej kontroli. Jak 
się później okazało, posiadał przy 
sobie także 0,09 grama amfeta-
miny. Został zatrzymany w Poli-
cyjnym Pomieszczeniu dla Osób 
Zatrzymanych do wytrzeźwienia 
i wyjaśnienia.

Kierował pomimo  
sądowego zakazu

31-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego zdecydował się na 
jazdę pomimo orzeczonego przez 
sąd zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Funkcjonariusze 

KP Żarów zatrzymali mężczyznę 
i po wykonaniu niezbędnych 
czynności zwolnili. Pojazd został 
przekazany osobie wskazanej. Do 
zdarzenia doszło w Kalnie.

Pijani rowerzyści
Jechali rowerem, będąc pod wpły-
wem alkoholu. Dwóch pijanych 
rowerzystów, 35-latka oraz 19-lat-
ka zatrzymali funkcjonariusze 
policji w Żarowie. Pierwszy z nich 
został zatrzymany w Łażanach 
(I badanie wykazało 1,16 mg/l, 
II badanie 1,23 mg/l alkoholu we 
krwi). Drugi mężczyzna kierował 
rowerem po drodze publicznej 
w Krukowie (I badanie wykazało 
0,31 mg/l, II badanie 0,30 mg/l 
alkoholu we krwi). Mężczyźni 
zostali zatrzymani i ukarani man-
datem karnym. Rowery zostały 
zabezpieczone.

Włamał się do samochodu  
i ukradł narzędzia

Nieznany sprawca włamał się do 
samochodu i ukradł elektrona-
rzędzia budowlane różnych firm 
o łącznej wartości 1581 złotych. 
Do zdarzenia doszło przy ul. Ar-
mii Krajowej w Żarowie.

Wypadek na łączniku
Prawdopodobnie 93-letni kierow-
ca był sprawcą zdarzenia drogo-
wego, do którego doszło w czwar-
tek, 31 października na łączniku 
autostradowym, na skrzyżowaniu 
z drogą do Krukowa. Samochód 
marki Renault uderzył w Merce-
desa, doszło do czołowego zderze-
nia. W wyniku zdarzenia obraże-
nia odniosła kierująca Mercede-
sem. Kobieta została przewieziona 
do szpitala, natomiast 93-latek nie 
odniósł żadnych obrażeń. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Kronika PolicyjnaCzujni mieszkańcy przepędzili złodziei
Nieznani sprawcy próbowali dwukrotnie włamać się do świetlicy wiejskiej w Pyszczynie. 

Za pierwszym razem im się nie 
udało, jednak za drugim razem, 
wyrządzili szkody w postaci znisz-
czenia drzwi wejściowych, rolet 
i okna. Nie wiadomo jednak, jak 
zakończyłaby się ta historia, gdyby 
nie czujność mieszkańców wsi.
– Mieszkańcy zauważyli zaparko-
wany w pobliżu świetlicy wiejskiej 
w Pyszczynie samochód i dziwnie 
zachowujących się w nim pasa-
żerów. Próbowali ich zatrzymać, 
ale złodziejom udało się uciec. 
Sprawcy próbując dostać się do 
świetlicy wiejskiej uszkodzili drzwi 
wejściowe, a gdy to się nie udało, 
próbowali wejść oknem. Badamy 
okoliczności tego zdarzenia, zabez-
pieczyliśmy wszelkie ślady i trwają 
czynności zmierzające do ustalenia 
tożsamości nieznanych sprawców. 
Grozi im do 10 lat pozbawienia 
wolności. Godna pochwały jest 

postawa pobliskich mieszkańców, 
którzy wykazali się wielką czuj-
nością i zaangażowaniem – mówi 
podkom. Mariusz Andrzejewski 
zastępca komendanta Komisariatu 
Policji w Żarowie. 
Mieszkańcy Pyszczyna wykazali 
się wielką odwagą. 

Tylko brać przykład.
Niebawem na wsiach zamon-
towane zostaną kamery, które 
działać będą w ramach gminnego 
systemu monitoringu. Kamery 
mają być zainstalowane do końca 
listopada.

Magdalena Pawlik 

W Zastrużu powstanie ścież-
ka dydaktyczna

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na rzecz 
gminy Żarów część działki położonej w Zastrużu. 

Burmistrz Leszek Michalak w pią-
tek, 18 października podpisał akt 
notarialny, na mocy którego no-
wym właścicielem tego terenu jest 
gmina Żarów. 
– Przychylając się do prośby miesz-
kańców Zastruża planujemy na 
części tej nieruchomości stworzyć 
jeden z przystanków zastrużań-
skiej ścieżki dydaktycznej. Działka 
zagospodarowana będzie zielenią 
oraz ławkami i tablicami infor-
macyjnymi. Teren ten zmieni swój 
wizerunek i stanie się bardziej es-

tetyczny – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Zastrużańska ścieżka dydaktycz-
na ma przebiegać na obszarze, 
gdzie znajduje się kościół, młyn 
oraz zabudowania folwarku cy-
sterskiego. Na razie nie wiadomo 
jeszcze kiedy ruszą pierwsze prace 
przygotowawcze. Do tematu na 
łamach gazety z pewnością jesz-
cze powrócimy, już z większymi 
szczegółami.

Magdalena Pawlik

Na tej działce ma powstać, zgodnie z wolą samych mieszkańców, zastru-
żańska ścieżka dydaktyczna. 

Uczniowie SP Żarów 
włączyli się w akcję pomocy zwierzętom

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie włączyła się w obchody Światowego Miesiąca Zwierząt, który 
obchodzony był przez cały październik. 

W akcję pomocy 
zwierzętom za-
angażowali się 

uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice dzieci. Były pogadan-
ki, czytanie książek o zwie-
rzętach, ekspozycja książek 
w bibliotece szkolnej, 
zajęcia plastyczne – koloro-
wanki o zwierzętach, akcja 
charytatywna „Podaj łapę” 
dla schroniska dla zwierząt 
w Świdnicy oraz konkurs 
fotograficzny i plastyczny 
„Nasze zwierzaki”. 
– Celem akcji było wzbu-
dzenie empatii do zwierząt, 
zwłaszcza tych towarzyszą-
cych nam w codziennym życiu, 
uwrażliwienie na krzywdę zwie-
rząt i niewłaściwe traktowanie. 
Psy, koty, konie, świnki morskie 
i chomiki - wszystkie towarzyszą 
nam na dobre i na złe. Często 
zdarza się, że dają nam więcej, 
niż same otrzymują. Cieszymy się, 
że los porzuconych zwierząt nie 
jest obojętny uczniom i rodzicom 

naszej szkoły – mówią Agnieszka 
Kosińska, Katarzyna Przytuła-No-
wak, Beata Jurczak, Aleksandra 
Wojtusiak organizatorki akcji.

W ramach wsparcia dla zwierząt 
uczniowie SP Żarów obdarowali 
także zwierzęta w Schronisku 

dla Zwierząt w Świdnicy. 
Zbiórka karmy przerosła ich naj-
śmielsze oczekiwania. Uczennice 
klasy 6b: Basia Bagińska, Maja 
Pławecka, Wiktoria Mann oraz ich 
rodzice, inwestując własne środ-
ki i swój wolny czas, dostarczyli 
ogromną ilość karmy dla zwierząt 

do świdnickiego schroniska. 
Organizatorzy akcji skła-
dają podziękowania na-
uczycielom i rodzicom za 
zaangażowanie. Szczególne 
podziękowania dla Pani 
Weroniki Bagińskiej i Pana 
Aleksandra Bagińskiego, 
którzy osobiście dostarczyli 
setki kilogramów karmy 
do Schroniska dla Zwierząt 
w Świdnicy.
Wyniki konkursu plastycz-
nego i fotograficznego 
„Nasze Zwierzaki” dostępne 
są na stronie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie (https://spzarow.

edupage.org/) oraz na www.
um.zarow.pl.

Oprac. Magdalena Pawlik

Kto kocha zwierzęta wie, że są one źródłem prawdziwej i szczerej rado-
ści. Na zdjęciu wraz z organizatorami akcji uczniowie SP Żarów.

Produkty, które dzięki wsparciu uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli, trafiły 
do Schroniska dla Zwierząt w Świdnicy, pozwolą na zaspokojenie najbardziej 
elementarnych potrzeb czworonogów, tym bardziej, że przed podopiecznymi 
schroniska ciężki okres zimowy.
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Smog zabija
po zmroku i po cichu

Od miesiąca mieszkańcy Żarowa 
mają możliwość śledzenia jakości 
powietrza, a właściwie stanu zapy-
lenia powietrza. Dzięki inicjatywie 
stowarzyszenia „Zielony Żarów” 
mieszkańcy Żarowa zanim wyjdą 
na „świeże powietrze” za pomo-
cą dedykowanej aplikacji mogą 
sprawdzić, jaki jest stan zapylenia. 
Od tygodnia taką możliwość, 
dzięki firmie Mineral, mają rów-
nież mieszkańcy Siedlimowic.
Niestety stan powietrza w przecią-
gu ostatnich tygodni nie zachęcał 
do spacerów – szczególnie po po-
łudniu. A gdy pojawiła się mgła, 
to mieliśmy w powietrzu niemalże 
klasyczny smog, ale w polskim 
wydaniu: smog = mgła + dym + 
pył + trujące gazy. Tak, specjaliści 
nazywają to „polskim smogiem”.
Za jego powstanie odpowiada-
ją, niestety, mieszkańcy naszego 
miasta. Zresztą z podobnym „zja-
wiskiem” mają do czynienia miesz-
kańcy każdej z naszych wsi. W nie-
które wieczory wieś zasnuta jest 
puszystą kołderką trujących gazów.
To efekt tego, że do ogrzewania 
zdecydowanej większości miesz-
kań i domów używa się węgla, 
drewna i… no właśnie – praktycz-
nie wszystkiego: starych mebli, 
odpadów meblowych (niestety 
lokalni producenci mebli sprze-
dają je jako opał), starych palet, 
a nawet śmieci, w tym tworzywa 
sztuczne i gumę. To czuć! Na-
wet przy szczelnie zamkniętych 
oknach.
Niedawno spacerując przez osie-
dle domków jednorodzinnych 
widziałem rodzinę krzątającą 
się przy przygotowywaniu opału 
na zimę: Nawet mały kilkuletni 
brzdąc pomagał w przenoszeniu 
drewna. Niestety, na stercie szczap 
wysezonowanego drewna leżały 
stare płyty paździerzowe, a wła-
ściwie elementy starych mebli 
– a w nich wszystko to, co najgor-
sze dla naszego zdrowia – istna 
trucizna. 
Czy jesteśmy bezradni i ska-
zani jedynie na sprawdza-
nie jakości powietrza za 
pomocą specjalistycznych 
czujników zanim wyjdziemy 
z domu? Zdecydowanie nie! 
Dlaczego nie mielibyśmy rozpo-
cząć takiej samej kampanii jaką 
stoczono przeciwko tzw. „ota-
czarni”? Będzie zapewne dużo 
trudniejsza, bo „walczyć” będzie 
trzeba nie z jakąś „obcą” firmą, ale 
z sąsiadami! 
Mamy też zdecydowanie lepszą 
broń do dyspozycji: przepisy prawa 
i instytucje do tego upoważnione.
Po pierwsze na terenie Dolnego 
Śląska obowiązuje uchwała anty-
smogowa podjęta przez Sejmik 
Dolnośląski, która zabrania spa-
lania najgorszych gatunków paliw 
(patrz tabelka obok), a do tego 
przewiduje możliwość karania za 

nie stosowanie tych przepisów.
Kontrola przestrzegania i stoso-
wania prawa ochrony środowiska 
została unormowana w art. 379 
ust. 1 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (p.o.ś.). Uprawnienie 
do przeprowadzenia kontroli od-
nosi się do wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 

Kto przeprowadza kontrolę 
przestrzegania uchwał anty-

smogowych?
Podmiotem sprawującym kon-
trolę przestrzegania przepisów 
uchwały antysmogowej jest 
burmistrz, a w praktyce funkcje 
kontrolne, wykonują upoważnieni 
przez niego pracownicy Urzędu 
Miejskiego. Dwóch pracowników 
zostało ostatnio specjalnie w tym 
celu przeszkolonych przez Insty-
tut Rozwoju Terytorialnego oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu.
Prowadzący kontrolę jest upraw-
niony do:

 ▶ wstępu wraz z rzeczoznawcami 
i niezbędnym sprzętem na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich 
części w godzinach od 6 do 22; 

 ▶ przeprowadzenia badań lub wyko-
nywania innych niezbędnych czyn-
ności kontrolnych; 

 ▶ żądania pisemnych lub ustnych 
informacji oraz wzywania i prze-
słuchiwania osób w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego; 

 ▶ żądania okazania dokumentów 
z problematyką kontroli. 

Kontrola u osoby fizycznej niepro-
wadzącej działalności gospodar-
czej, może być niezapowiedziana. 
Kontrolujący ma prawo podejmo-
wać wszelkie czynności niezbędne 
do ustalenia stanu rzeczywistego 
– stanowi to podstawę do pobra-
nia próbek popiołu z paleniska 
lub próbek paliwa. Kontrolujący 
ma także możliwość wezwania 
i przesłuchania osób w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego.

Czy Policja może przeprowa-
dzać kontrole przestrzegania 

tzw. uchwał antysmogowych?
Policja może również przeprowadzać 
kontrole przestrzegania tzw. uchwał 
antysmogowych. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy o Policji, do jej podstawo-
wych zadań należą wykrywanie prze-
stępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 
sprawców. Naruszenie tzw. uchwały 
antysmogowej stanowi wykroczenie, 
o którym mowa w art. 334 p.o.ś. (Kto 
nie przestrzega ograniczeń, nakazów 
lub zakazów, określonych w uchwale 
sejmiku województwa przyjętej na 
podstawie art. 96, podlega karze 
grzywny.). Jednakże Policja może 
przeprowadzić kontrolę dopiero, gdy 
istnieje podejrzenie (a tym bardziej 
pewność), że dochodzi do naruszenia 
tzw. uchwał antysmogowych. Wobec 
braku jakichkolwiek podejrzeń, że 
popełniono takie wykroczenie, Policja 
nie ma kompetencji do przeprowa-
dzenia kontroli. Reaguje ona bowiem 
na stosowne zawiadomienia lub spo-
strzeżone wykroczenia.

I tutaj dochodzimy 
do sedna sprawy!
Aby skutecznie walczyć ze smo-
giem trzeba zmienić swoje nasta-
wienie do problemu. Żaden czuj-
nik ani Urzędnik upoważniony do 
kontroli i policjant nie załatwią 
problemu. 
Trzeba interweniować! 
Może czasami wystarczy poprosić 
sąsiada o to, by przestał spalać 
w piecu najgorsze gatunki węgla, 
mokre drewno, a już na pewno 
śmieci. Jeśli to nie pomoże, to 
trzeba problem „zasygnalizować” 
w Urzędzie lub w Komisariacie. 

Kary za nieprzestrzega-
nie zakazu są dotkliwe. 

Burmistrz Miasta Żarów
Ogłasza I Przetarg

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabu-
dowanej położonej w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonej pod 
zabudowę produkcyjno-usługową

Nr
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/
opis

Cena
wywoł.

Wys.
wadium

Godz.
rozp.

378/84 4.997 SW1S/00037801/9 Sprzedaż prawa 
uż. wieczystego

82.000 zł 8.200 zł 9 00

Zgodnie z opinią geologiczną 
podłoże gruntowe działki jest 
określone jako złożone(duża 
niejednorodność geotechniczna 
nieodpowiadająca wymaganiom 
budowlanym) – opinia do wglądu 
w siedzibie UM w Żarowie
1. Przetarg odbędzie się w dniu 06 

grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, pokój nr 19 o godzinie poda-
nej w tabeli.

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 
02 grudnia 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 powyżej 
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. Oferent nabywający nieruchomość 
zobowiązany będzie do uiszczenia 
podatku VAT w wysokości 23% wy-
licytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zo-

bowiązany będzie do poniesienia 
kosztów szacunkowych i geode-
zyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży 
w kwocie  1.213,48 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł  
oraz kosztów notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodaro-
wania działka przeznaczona jest pod 
zabudowę produkcyjno-usługową – 
symbol B.5 P/U.

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

10. Dodatkowych informacji udziela 
Referat Nieruchomości i Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 74 30 67 301 
do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetargowej 
dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba 
upoważniona do reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania prze-
targowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest 
obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami prze-
targu i ich akceptacją oraz treścią 
klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od 
wszelkich obciążeń na rzecz osób 
trzecich i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

Reda i Czyżewski
na Darvit

Walimska Jesień 2019
W dniach 19-20 października odbyła się trzecia runda MSP Rally Trophy 
„Darvit Walimska Jesień 2019”, w której z powodzeniem wystartowała 
żarowska załoga w składzie Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski. Łącznie 
na starcie zjawiło się 85 załóg. 

– Pierwszy odcinek w Walimiu 
przyniósł zwycięstwo, zajęliśmy 
pierwsze miejsce w swojej klasie, 
tym samym stając się liderami 
po pierwszym dniu zawodów. 
W następnym etapie do przejecha-
nia było 6 odcinków specjalnych 
o łącznej długości ponad 30 kilo-
metrów. Tutaj pierwszy odcinek 
również padł łupem załogi z Żaro-
wa. Kolejne odcinki to wyrównana 
walka, na trzecim odcinku dnia 
pierwsza trójka w naszej klasie, 
zameldowała się z różnicą 0,5 se-
kundy! 
Ostatecznie na mecie rajdu zamel-
dowaliśmy się na drugiej pozycji, 

co jest dla nas dużym sukcesem. 
Losy tytułów za sezon rozstrzygną 
się już 9-10 listopada na ostatniej 
rundzie, która odbędzie się w Bie-
lawie (Rajd BSK Vikinga). 
Po trzeciej rundzie jesteśmy na 
trzecim miejscu w klasyfikacji 
rocznej tracąc zaledwie dwa punk-
ty do pierwszego! Dziękujemy 
oczywiście naszym sponsorom: 
Gmina Żarów, DSSE, Auto-Shop, 
Auto Zywer, Euro-Car, Serwis 
Park, Strefie Okazji oraz Geospace 
– mówi Grzegorz Reda.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Smog zabijaSmog zabija

Żarów bez smogu?
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Żarowski Klub Fotograficzny 
zaprasza na zajęcia

Każdy, kto chciałby rozpocząć przygodę z fotografią albo pod-
szkolić swój artystyczny warsztat może przyjść na zajęcia Ża-
rowskiego Klubu Fotograficznego, które organizuje Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, a prowadzi je Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, 
który prywatnie jest pasjonatem fotografii, a także laureatem wielu wy-
różnień w konkursach fotograficznych.
– Pierwsze spotkanie klubu już za nami. Dziękujemy, że odpowiedzieli-
ście na nasze zaproszenie. Na pierwszym spotkaniu przybliżyliśmy idee 
Żarowskiego Klubu Fotograficznego, a także plan działania na najbliższe 
tygodnie. Spotykać będziemy się dwa razy w miesiącu. Część zajęć będzie 
miała charakter warsztatowy, z kolei druga część będzie swoistą prezen-
tacją fotografii wykonanych przez klubowiczów. Najważniejsze, że łączy 
nas pasja do fotografii – mówi Tomasz Pietrzyk prowadzący zajęcia 
w Żarowskim Klubie Fotograficznym.
Spotkania Żarowskiego Klubu Fotograficznego odbywają się dwa razy 
w miesiącu, w środy o godz. 17.00, w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastowskiej 10a w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Bezpłatne szkolenia z samoobrony 
dla kobiet

Mieszkanki gminy Żarów, chcecie zadbać o swoje bezpieczeństwo? 
Dzięki zajęciom z samoobrony będziecie mogły nauczyć się, jak za-
chowywać się podczas spotkania z napastnikiem, w jaki sposób reago-
wać i bronić się przed nim. Dodatkowo, poprawicie swoją kondycję 
i naładujecie się pozytywną energią!
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz trener Norbert 
Rossa z Kickboxing Fighter Żarów zapraszają wszystkie Panie na bez-
płatne szkolenia z samoobrony.
Spotykamy się w hali sportowej GCKiS (ul. Piastowska 10A) w termi-
nach: 8.11.2019r., 6.12.2019r., 10.01.2020r. 
Początek zajęć o godz. 18:00. Obowiązuje strój sportowy.

Pracownia kreatywnych urodzin
Pracownia kreatywnych urodzin to doskonała alternatywa dla standardowej imprezy urodzinowej. Zaprasza-
my na 2 godziny kreatywnych zajęć przeplatanych śmiechem i zabawą.

Zajęcia w kolorowej, urodzinowej sali pod 
czujnym okiem animatora.
Koszt imprezy urodzinowej to 40 zł za oso-

bę. Minimalna grupa to 10 osób.
Pakiet obejmuje kreatywne warsztaty (ekspery-
menty, doświadczenia, zajęcia manualne), zabawy 
z kolorową chustą, tańce, animacje, gry oraz zaba-
wy. Dekoracje sali urodzinowej. Szampana dla naj-
młodszych. Nad przebiegiem i bezpieczeństwem 
dobrej zabawy czuwa animator. Oferta skierowana 
jest dla dzieci w wieku od 5-12 lat. Zabawa dopa-
sowana jest do wieku i umiejętności grupy.
Informacje i zapisy: 74 85 80 753 
Regulamin dostępny na www.centrum.zarow.pl

Nasadzenia kwiatów w Wierzbnej
Przystanki autobusowe i plac przy figurze św. Jana Nepomucena w Wierzbnej wzbogaciły się o nowe kolorowe 
rośliny. 

Z inicjatywy radnej Rady Miej-
skiej Zuzanny Urbanik w po-
niedziałek, 21 października na 
terenie Wierzbnej odbyła się akcja 
sadzenia roślin, które mieszkań-
com podarowało Leroy Merlin 
w Świdnicy. We wspólnej inicja-
tywie uczestniczyli chętni miesz-
kańcy Wierzbnej oraz najmłodsi.
– Zgodnie z planem dzieci zasa-
dziły cebulki wiosennych kwiatów, 
które otrzymaliśmy od Leroy Mer-
lin w Świdnicy. Dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom, a zwłaszcza 
dzieciom za pomoc w sadzeniu 
roślin. Serdeczne podziękowania 
składam także Paniom Beacie Ro-
siek, Iwonie Zagała oraz Izie Józe-
fowskiej. Mam nadzieję, że to nie 
będzie ostatnia taka akcja, bo to 
nie tylko integracja mieszkańców. 
Przede wszystkim uczymy dzieci 
dbać o środowisko. Chcemy pro-

mować u dzieci proekologiczne 
postawy i wspólnie dbać o zieleń 
na terenie całej naszej gminy – 
mówi radna Zuzanna Urbanik.
Dzięki wspólnej akcji mieszkań-

ców Wierzbnej, a zwłaszcza dzieci 
kolejne miejsca na terenie gminy 
Żarów zazieleniły się i wzbogaciły 
o nowe rośliny.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Najmłodsi mieszkańcy Wierzbnej chętnie uczestniczyły we wspólnej ak-
cji sadzenia roślin. 

Sukcesy Żarowianki 
na Mistrzostwach Polski Runmageddonu

Niezłym wynikiem może pochwalić się Urszula Zywer mieszkanka gmi-
ny Żarów, która reprezentuję Polskę na arenie międzynarodowej w bie-
gach z przeszkodami OCR (ang. Obstacle Course Racing). 

W tegorocznych Mistrzo-
stwach Świata wraz z drużyną 
zajęła 18 miejsce wśród profe-
sjonalnych sztafet mieszanych, 
a w odbywających się pod 
koniec października Mistrzo-
stwach Polski Runmageddonu 
wywalczyła 9 miejsce w klasy-
fikacji Elite kobiet. 
Start Żarowianki w zawodach 
wspiera gmina Żarów.
– Pierwsze biegowe kroki 
w okolicznych lasach i na 
żarowskiej bieżni zaczęłam 
stawiać przed dwoma laty. 
Biegi z przeszkodami to wciąż 
młoda dyscyplina sportowa. 
Sprawdza ona wszechstronne 
przygotowanie fizyczne zawod-
ników, ale przede wszystkim 
wydolność, wytrzymałość i siłę 
chwytu. Zawodnicy muszą po-
konywać trasę biegową naszpi-
kowaną rozmaitymi przeszkodami, 
do których pokonania wymagana 
jest nie tylko siła, ale także spryt 
i technika. Pierwszy poważny se-
zon startowy w 2019 roku to moje 
pierwsze dobre wyniki. W tego-
rocznych Mistrzostwach Świata 
wraz z drużyną zajęłam 18 miej-
sce wśród profesjonalnych sztafet 
mieszanych, a w odbywających się 
z końcem października Mistrzo-
stwach Polski Runmageddonu za-
jęłam 9 miejsce w klasyfikacji Elite 
kobiet. Składam serdeczne podzię-

kowanie gminie Żarów za wsparcie 
mojego udziału w tym wydarzeniu 
– mówi Urszula Zywer.
Żarowianka już dziś planuje swój 
udział w najważniejszych impre-
zach w przyszłym sezonie. Głów-
ny cel to Mistrzostwa Europy, 
które w 2020r. odbędą się we wło-
skim Val di Fiemme. Reprezen-
tantka gminy Żarów kwalifikacje 
w serii Elite, czyli najlepszych ko-
biet już uzyskała. Teraz czekamy 
na kolejne dobre wieści. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Foto: OCR World Championships

Prace Czesława Rzeczyckiego  
na wystawie w Muzeum Etnograficznym

Na wystawie „Otwarty teren sztuki” przygotowanej przez Fundację Ważka oraz Muzeum Etnograficzne we 
Wrocławiu pojawiły się prace żarowskiego rzeźbiarza Czesława Rzeczyckiego. 

W piątek, 25 października w Mu-
zeum Etnograficznym we Wrocła-
wiu odbył się wernisaż wystawy 
z udziałem naszego artysty. Prace 
Czesława Rzeczyckiego nie są 
jedynymi, które zaprezentowane 
zostały na wystawie. Prezentują 
się tam także inni malarze: Zyg-
munt Sarna, Jerzy Lemiszka, Ja-
nina Kloc, Władysław Żukowski, 
Zbigniew Kaźmierski, Weronika 
Skiba oraz rzeźbiarze: Jan Zając, 
Jarosław Furgała, Ireneusz Micha-
łek, Tadeusz Kowalski, Franciszek 
Kin, Józef Nowak, Krzysztof Wy-
rębak. Wystawa będzie otwarta 
w Muzeum Etnograficznym do 
końca grudnia.
– Swoimi badaniami w terenie, 
a także wystawą, Fundacja Ważka 
chciałaby pokazać, że na Dolnym 
Śląsku mieszka wielu wspania-
łych twórców, rzemieślników 
i artystów, którzy tworzą nasze 
lokalne dolnośląskie dziedzictwo. 
Artystów różni nie tylko techni-
ka, lecz także tematyka prac. Od 
motywów przyrodniczych, przez 
patriotyczne po sakralne. Często 

w pracach pojawia się motyw 
dolnośląskiej małej ojczyzny, jej 
krajobrazów, architektury bądź 
przyrody, a także wątki autobio-
graficzne, w tym autoportrety 
– mówi Marta Durajczyk kurator 
wystawy „Otwarty teren sztuki”.
Panu Czesławowi Rzeczyckiemu 
gratulujemy. W styczniu 2020r. 
prace żarowskiego artysty będzie 
można podziwiać na wystawie 

przygotowanej przez Żarowską 
Izbę Historyczną. 
Więcej informacji na temat wysta-
wy można znaleźć: https://mnwr.
pl/zapowiedz-otwarty-teren-sztu-
ki/ , https://www.facebook.com/
events/938554189842767/?acti-
ve_tab=about,
www.fundacjawazka.org 

Oprac. Magdalena Pawlik

Na zdjęciu rzeźbiarz z Żarowa z kurator wystawy Martą Derejczyk.
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Żarowski Teatr Bezdomny świętował 20-lecie
Dwadzieścia lat temu na jego deskach 
wystawione zostały pierwsze spek-
takle teatralne, a swój debiut miało 
wielu żarowskich aktorów. 

Od samego początku kieruje 
nim Ryszard Dykcik, za-
łożyciel teatru, który – jak 

sam mówi o sobie – nie czuje się 
ani bardziej aktorem, ani bardziej 
reżyserem. Po prostu kocha teatr 
i lubi pracować z młodzieżą. Teatr 
Bezdomny im. Bohumila Hrabala 
w Żarowie w czwartek, 24 paździer-
nika świętował 20-lecie swojego 
funkcjonowania. 
Jubileusz rozpoczął się rozmową 
z Ryszardem Dykcikiem, którą po-
prowadził Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. W odpowiedzi mogliśmy 
usłyszeć, jakie były początku Teatru 
Bezdomnego, skąd pomył na taką 
ścieżkę w życiu, jakie sukcesy osią-
gnął teatr i w jaki sposób dobierani 
są aktorzy.
– Do 1998 roku funkcjonował Teatr 
Tolerancja, który działał przy Żarow-
skim Ośrodku Kultury. Potem przed-
stawienia teatralne wystawiane były 
na plebanii, za zgodą ówczesnego pro-
boszcza Zenona Ochla. Wystawialiśmy 
tam sztukę religijną „Hanusia”, która 
tak naprawdę zainspirowała mnie i za-
chęciła do ponownego założenia teatru 
– wspominał Ryszard Dykcik założy-
ciel Teatru Bezdomnego w Żarowie.
Jak każdy teatr, również żarowski 

odniósł wiele sukcesów. Jednak 
największym i niezaprzeczalnym, 
jak twierdził Pan Ryszard, jest jego 
samo istnienie. Choć to również 
wiele nagród i wyróżnień w te-
atralnych konkursach. Na deskach 
teatru zagrało także wielu aktorów.
– I to jest dla mnie największy 
sukces. Udana premiera, zadowo-
lenie aktorów i niegasnąca cieka-
wość na twarzy widza – dopowia-
dał Ryszard Dykcik.
Jak przystało na urodziny, nie 
zabrakło upominków i okolicz-
nościowego tortu. Były też gra-
tulacje i podziękowania, które na 
ręce Pana Ryszarda i wszystkich 
aktorów teatru, którzy licznie zja-
wili się na uroczystości, składali 
zaproszeni goście. Jubileuszowi 
towarzyszyła także wystawa 
poświęcona działalności żarow-
skiego teatru, którą przygoto-
wało Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Wyświetlono 
również krótki film, w którym 
aktorzy teatru wypowiadali się, 
na czym polega jego fenomen. 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie składa ser-
deczne podziękowania Bibliotece 
Publicznej im. ks. Jana Twardow-
skiego w Żarowie, Arkadiuszowi 
Antczakowi oraz Tomaszowi 
Nyczowi za przekazane materiały 
archiwalne.

Magdalena Pawlik

Plejada aktorów, przyjaciół, fanów i zaproszonych gości pojawi-
ła się na uroczystych obchodach 20-lecia istnienia Teatru Bez-
domnego im. Bohumila Hrabala w Żarowie.

Życzenia jubilatowi składali także zaproszeni goście. 

Ślubowanie pierwszoklasistów w SP Imbramowice
W środę, 30 października w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach od-
było się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych rozpoczynających swoją edu-
kację szkolną. 

Pasowanie poprzedzone było występem artystycznym, zaprezentowanym przez naj-
młodszych. 
Pierwszaki, choć w pełni przejęci tą ważną dla nich chwilą, wystąpili przed całą społeczno-
ścią szkolną. Były wierszyki, piosenki i oczywiście wielkie oklaski. Po uroczyście złożonym 
ślubowaniu odbyło się pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły Krystyna 
Waliszak. 
– Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Gratulujemy pierwszakom, ży-
czymy wielu wspaniałych chwil w naszej szkole, samych piątek i szóstek oraz wzorowego 
zachowania na pierwszym świadectwie. Rodzicom zaś życzymy satysfakcji, wielu pozytyw-
nych emocji i wzruszeń podczas pobytu ich pociech w murach naszej szkoły – gratulowała 
pierwszoklasistom Krystyna Waliszak dyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Im-

bramowicach.
Na pamiątkę tej 
uroczystości pierw-
szaki otrzymały 
wiele prezentów, 
w tym dyplomy oraz 
legitymacje szkolne. 
Były także prezenty 
i życzenia od Rady 
Rodziców oraz za-
proszonych gości.
– Wierzymy, że 
będziecie rzetelnie 
pracować, uczyć się 

i zdobywać nowe 
umiejętności, a lata 
spędzone w tych 
murach będą dla 
was wypełnione 

radością. Przyszłość jest w waszych rękach, życzymy samych sukcesów i wytrwałości. 
Gratulujemy wspaniałego występu artystycznego. I oby każdy dzień spędzony w szkole 
był ciekawy i owocny – życzyli pierwszakom burmistrz Leszek Michalak oraz Roman 
Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej, obdarowując dzieci upominkami. 
Gratulujemy pierwszoklasistom przyjęcia do społeczności szkolnej. Życzymy naj-
młodszym uczniom powodzenia na nowej drodze edukacji.

Magdalena Pawlik 

Po złożeniu uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, pierw-
szoklasiści zostali pasowani na ucznia przez dyrektor szkoły. 
Tradycyjne pasowanie dużym ołówkiem i uścisk dłoni Pani 
dyrektor przypieczętowały oficjalną przynależność do grona 
wielkiej, szkolnej rodziny.

Żarowskie szkoły włączyły się w akcję „Szkoła pamięta”
Tuż przed Świętem Zmarłych uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz Zespołu Szkół w Żarowie zadbali o porzą-
dek na cmentarzu. 

Pracowicie zbierali liście, wyrywali chwasty, 
grabili, czyścili pomniki, a na uporządkowa-
nych grobach zapalili znicze. 
– W Szkole Podstawowej w Zastrużu od wielu 
już lat tradycją stało się odwiedzanie opuszczo-
nych grobów na cmentarzu w Żarowie. Pogoda 
sprzyjała energicznej krzątaninie w atmosferze 
zadumy i zamyślenia. W mgnieniu oka stało 
się czyściej, a groby rozbłysły setkami płomieni 
i ukwiecone zostały chryzantemami. W po-
czuciu dobrze spełnionej i satysfakcjonującej 
pracy, uczniowie wrócili do szkoły. Dziękujemy 
uczniom i ich rodzinom za aktywne włączenie 
się w zbiórkę. To była ważna lekcja pamięci, 
szacunku i refleksyjnej zadumy – mówi Mo-
nika Odon ze Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu.
Akcję sprzątania cmentarza wśród młodzieży 
zorganizowały także Teresa Kuszczak oraz Kin-
ga Bujak z Zespołu Szkół w Żarowie.

– W piątek, 25 października, w związku ze 
zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świę-
tych, jak również włączając się w akcję Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, 
uczniowie klasy IIT Zespołu Szkół im. Jędrzeja 

Śniadeckiego udali się na cmentarz w Żarowie, 
aby posprzątać zaniedbane i zapomniane mo-
giły. Wolontariusze pełni zapału zabrali się do 
porządkowania zaniedbanych grobów, a na ko-
niec zapalili znicze jako symbol naszej pamięci 
o zmarłych. Sprzątając groby, uczniowie zrozu-
mieli, jak ważna jest troska o miejsce pochów-
ku, szczególnie wtedy, kiedy najbliżsi z ważnych 
powodów nie są w stanie się o nie zatroszczyć. 
Była to na pewno lekcja szacunku i pamięci dla 
tych, którzy odeszli – mówią Teresa Kuszczak 
oraz Kinga Bujak z Zespołu Szkół w Żarowie.
Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni z dobrze 
spełnionego obowiązku wrócili do szkoły. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Tradycyjnie Gromada zuchowa „Dzielna Smo-
ki” pod opieką drużynowej Darii Filuś i druh-
ny Kamy Głąb oraz wolontariusze z klasy VIII 
ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu aktywnie włączyli się w prace po-
rządkowe na zapomnianych mogiłach.

W akcję pamięci o zapomnianych mogiłach 
zaangażowała się również młodzież z żarow-
skiego Zespołu Szkół. 

Świętujemy 
101 rocznicę 

Odzyskania Niepodległości
Burmistrz Leszek Michalak oraz Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie zapraszają wszyst-
kich mieszkańców na obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości. 
Program obchodów:

11 listopada: 
 ▶ godz. 11.30 msza święta w intencji Ojczyzny – 
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,

 ▶ godz. 12.30 przemarsz pocztów sztandaro-
wych ulicami miasta

 ▶ godz. 13.00 uroczystości pod Pomnikiem Pa-
mięci Narodowej: okolicznościowe przemó-
wienia burmistrza Leszka Michalaka, złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy,

 ▶ godz. 17.00 koncert galowy XXI Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej (hala sportowa GCKiS)

12 listopada
 ▶ Szkolne biegi niepodległościowe (teren wokół 
boiska Orlik w Żarowie, ul. Piastowska 10A. 
godz.11.00).

14 listopada
 ▶ Prelekcja Bogdana Muchy „Uzbrojenie Woj-
ska Polskiego w latach 1918-1939 (Żarowska 
Izba Historyczna, godz. 12.00)

 ▶ Spotkanie autorskie i promocja książki „Ta-
jemnice Ziemi Żarowskiej” autorstwa Bogda-
na Muchy (Żarowska Izba Historyczna, godz. 
18.00). 
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Pierwsza wycieczka w ramach 
projektu „Mrowiny z plecakiem” 
wzbudziła duże zainteresowanie. 
Przypomnijmy, że jest to nowe 
działanie Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach zakła-
dające comiesięczne wycieczki 
w ciekawe rejony Sudetów. Ich 
celem jest integracja środowiska 
szkolnego oraz wszystkich, którzy 
kochają spędzać aktywnie czas. 
W wycieczce może wziąć udział 
każdy, kto tylko ma na to ochotę.
– Wspólnie po raz pierwszy zwie-
dzaliśmy w sobotę, 19 paździer-
nika Rudawy Janowickie. Równo 
o 9.30 cała grupa wystartowała 
w stronę Sokolików. One były 
pierwszy celem wycieczki. Nieco 
ponad godzina drogi pod górę ni-
kogo nie zmęczyła, a największym 
powodzeniem cieszyły się skałki 
oblegane przez dzieci: najpierw 
Husyckie, a potem te na szczycie 
Sokolika. To niewysoki szczyt 
(642 m n.p.m.), ale niezwykle 
atrakcyjny. Tam wszyscy uczestni-
cy wdrapali się na  metalową plat-
formę widokową, z której można 
było podziwiać rozległe panoramy. 

Następnym celem było wejście na 
Krzyżną Górę – kolejny tego dnia 
punkt widokowy z równie piękny-
mi widokami i jeszcze większą ilo-
ścią skałek. Potem zostało już tylko 
zejście do Szwajcarki, pięknie poło-
żonego i klimatycznego schroniska 
zbudowanego w stylu alpejskim. 
Obok niego rozpalono ognisko, na 

które dzieci dzielnie zbierały drew-
no. A przy ognisku czas płynął 
rewelacyjnie – mówi Małgorzata 
Wojtusiak pomysłodawczyni dzia-
łania i organizatorka wyjazdów.

Szkoła Podstawowa w Mrowinach 
już dziś zaprasza do udziału w ko-
lejnych takich akcjach. Kolejna wy-
cieczka odbędzie się 16 listopada. 
Tym razem w Góry Sowie. Podczas 
niej uczestnicy wejdą na Kalenicę, 
górę Żmij, a następnie zejdą do 
schroniska Zygmuntówka.
– Mam nadzieję, że uda mi się za-
razić pasją do gór swoich uczniów 
oraz ich rodziców, a pomysł spotka 
się z uznaniem i z każdym wyjaz-
dem będzie więcej chętnych – do-

powiada Małgorzata Wojtusiak.
Więcej informacji na stronie 
Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Morwinach http://spmro-
winy.gmina.zarow.pl/ 

Dzień Papieski w SP Zastruże
Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu włączyła się w ob-
chody XIX Dnia Papieskiego, który w tym roku obchodzony był pod 
hasłem „Wstańcie, chodźmy”. 

Uroczystą akademię z tej okazji 
przygotowali uczniowie klasy VII 
pod opieką katechetki Marii To-
maszewskiej.

– Uczniowie przypomnieli o naj-
ważniejszych faktach z życia 
Wielkiego Polaka, „o Jego wiel-
kości i pracy codziennej, o Jego 
wysiłku, miłości niezmiennej,” 
o Jego zamiłowaniach i pasjach 
oraz o tych wydarzeniach, które 
spowodowały, że świat wstrzymał 

oddech. Podniosłej, godnej atmos-
ferze towarzyszyły melodie i słowa 
pieśni religijnych. Nasza szkolna 
reprezentacja stanęła na wysokości 

zadania i dała świadectwo swojej 
artystycznej dojrzałości. Dzięku-
ję wszystkim uczniom za udział 
w uroczystej akademii i cieszę, że 
jak każdego roku, wspólnie świę-
tujemy Dzień Papieski – mówiła 
Maria Tomaszewska.

Oprac. Magdalena Pawlik

Aby uczcić pamięć o Papieżu Polaku, uczniowie SP Zastruże zaprezen-
towali program artystyczny. 

„Mrowiny z plecakiem”
Piękna jesienna pogoda, dywany z liści, słońce, góry i las mieniący się 
tysiącem barw, a do tego miłe towarzystwo i dużo radości. 

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki wraz z organizatorami. 

Zuchy złożyły obietnicę
Obiecały mówić prawdę, przestrzegać prawa zucha, pamiętać o swoich 
obowiązkach i starać się być lepszymi.

Najmłodsze zuchy z I Za-
strużańskiej Gromady 
Zuchowej „Dzielne 

Smoki” w czwartek, 24 paździer-

nika złożyły obietnicę zuchową, 
stając się prawdziwymi zuchami 
i członkami Związku Harcerstwa 
Polskiego. Obietnicę zuchową 
poprzedził cykl zbiórek, podczas 
których kandydaci na zuchów 
poznali gromadę zuchową oraz 
Prawo Zucha. Każdy zuch, z rąk 
swojej drużynowej druhny Darii 
Filuś po złożeniu obietnicy otrzy-
mał znaczek zucha, legitymację 
oraz pamiątkę. 
Prawo Zucha: Zuch kocha Boga 
i Polskę, jest dzielny, mówi praw-
dę, pamięta o swoich obowiąz-
kach, stara się być coraz lepszy, 
wszystkim jest z zuchem dobrze. 

Gromadę prowadzi Daria Filuś, 
a wspierają ją w działaniu Kama 
Głąb, Marek Odon oraz Patrycja 
Biłas. Zbiórki odbywają się w każ-

dy czwartek, w godz. 15.30 – 17.00 
w Szkole Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu. Więcej 
informacji na stronie: http://zgz-
dzielnesmoki.blogspot.com/

Gromada Zuchowa „Dzielne Smoki” po złożeniu uroczystej obietnicy. 

I Memoriał im. Kazimierza Bordulaka
TKKF Chemik Żarów oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zapraszają wszyst-
kich kibiców na I Memoriał im. Kazimierza Bordulaka w Piłce Siatkowej Mężczyzn. 
Wieloletni Prezes żarowskiego Chemika zmarł 22 stycznia. W pamięci znajomych 
i przyjaciół pozostanie na zawsze jako człowiek uśmiechnięty, niezwykle życzliwy, 
działacz sportowy i społeczny, dla którego siatkówka była całym życiem. 
Pierwszy gwizdek w hali sportowej GCKiS w Żarowie zabrzmi 16 listopada o godz. 
10:00.

Zabytki gminy Żarów na znaczkach turystycznych
Urząd Miejski w Żarowie we współpracy ze spółką Znaczki Turystyczne ze Złotego Stoku wydał dwustronne 
okolicznościowe znaczki turystyczne.

Znaczki przedstawiają cztery zabytki w gminie 
Żarów: Kościół Wniebowzięcia NMP w Zastrużu, 
Kościół Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej, Zabyt-
kową Studnię w Pożarzysku oraz Dworzec Kolejowy 
w Żarowie. 
Znaczki można zakupić w Żarowskiej Izbie Histo-
rycznej przy ul. Dworcowej 3 oraz kasie basenu przy 
ul. Piastowskiej 10 w Żarowie.
– Znaczki Turystyczne to okrągłe, drewniane krążki 
przedstawiające miejsce, do którego dotarł turysta. Są 
pamiątką i potwierdzeniem pobytu. Każdy znaczek 
turystyczny posiada numer identyfikujący dane miej-
sce, z tego też powodu jest on prawdziwą atrakcją dla 
kolekcjonerów. Kolekcjonerzy po zebraniu dziesięciu 
Znaczków opatrzonych kolejnymi numerami, otrzy-
mują od centrali w Polsce specjalny Znaczek Kolek-
cjonera, którego nie można kupić w żadnym miejscu. 
Jest to przedmiot typowo kolekcjonerski, który z jed-
nej strony promuje miejsca atrakcyjne turystycznie, 
a z drugiej strony jest pamiątką dla turysty, który to 
miejsce odwiedził – mówi Zbigniew Romankiewicz 
ze Znaczków Turystycznych.
To nie jedyne znaczki turystyczne, które kolekcjone-
rzy mogą zakupić na terenie naszej gminy. Do sprze-
daży trafił już wcześniej Znaczek Turystyczny Młyna 
w Siedlimowicach. Tam też, w Siedlimowicach 
można zakupić znaczki przedstawiające wizerunek 
zabytkowego młyna.
Znaczek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego 
materiału – drewna, bez użycia barwników, farb, la-
kierów, jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech 

elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. 
Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjąt-
kowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki, 
wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy 
metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny 
nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny wizeru-
nek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy 
dotyku.
Zachęcamy do kolekcjonowania znaczków i zwiedza-
nia naszych lokalnych zabytków.
Więcej informacji na temat Znaczków Turystycz-
nych, również tych przedstawiających zabytki gminy 
Żarów można znaleźć na tronie: www.znaczki-tury-
styczne.pl 

Magdalena Pawlik

Takie znaczki turystyczne można już zakupić w Ża-
rowie. Są znakomitą pamiątką, a także stanowią nie 
lada gratkę dla kolekcjonerów i turystów. 
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Zawodników do turnieju przygo-
towywał trener Miłosz Haber.
– Wszyscy zawodnicy, którzy brali 
udział w turnieju wywalczyli me-
dale złote i brązowe. Serdecznie 
gratuluję młodym judokom i mam 
nadzieję, że w kolejnych zawodach 
wypadniemy równie na wysokim 
poziomie. W turnieju sportowym 
w Rawiczu startowało 300 zawod-
niczek i zawodników z 33 klubów, 
głownie z Wielkopolski i Dolnego 
Śląska. Trochę było dużo tych omy-
łek sędziów, ale niestety tak już 
jest, że czasem judo jest dosyć nie-

sprawiedliwe. Cieszymy się z wy-
granej reprezentantów naszego 

klubu – mówi trener UKS Judoka 
Imbramowice Miłosz Haber.

W zawodach 
wystartowali: 
Julia Herbut, 
Kacper Ada-
mus, Wojtek 
Herbut, Kamil 
Bieżyński i Ma-
tylda Dykcik. 

Oprac.  
Magdalena Pawlik

Lider pokonany
Pierwsza w sezonie porażka Nysy Kłodzko stała się faktem. Lider wał-
brzyskiej okręgówki okazał się gorszy od Zjednoczonych Żarów i stracił 
miano jedynej niepokonanej drużyny w stawce.

Obydwie ekipy w ubiegłym sezo-
nie spadły z IV ligi. W poprzed-
nich rozgrywkach Nysa wygrała 
w Kłodzku 4:1, a w rewanżu lepsi 
byli żarowianie, zwyciężając 2:1. 
Ostatni raz Zjednoczeni na bo-
isku Nysy zwyciężyli w sezonie 
2013/14, pokonując rywala 2:1 
i ciesząc się na koniec z całych 
rozgrywek z mistrzostwa ligi. 
Obecna sytuacja sprawia, iż fawo-
rytem bezpośredniego pojedynku 
byli piłkarze z Kłodzka. Marsz do 
IV ligi skutecznie zakłócili piłka-
rze Macieja Jaworskiego.
Żarowianie zdecydowanie lepiej 
prezentowali się w pierwszych mi-
nutach gry i udokumentowali to 
zdobytym golem. Kapitan żarow-
skiej drużyny Grzegorz Chłopek 
uderzył w światło bramki. Piłka 
odbiła się od nóg rywali i trafiła 
pod nadbiegającego Konrada 

Sajdaka, który dokończył dzieła 
zniszczenia, otwierając tym sa-
mym wynik spotkania. Strata gola 
otrzeźwiła poczynania miejsco-
wych, jednak pod bramką Marci-
na Hruszowca brakowało wykoń-
czenia. W drugiej odsłonie meczu 
obraz gry nie uległ zmianie. Ża-
rowianie w 60. minucie po stałym 
fragmencie gry podwyższają stan 
rywalizacji, a na listę strzelców 
wpisał się Grzegorz Chłopek. Po-
mimo skumulowanych ataków na 
bramkę żarowian, kłodczanie nie 
zdołali odwrócić losów pojedynku 
i tym samym Zjednoczeni jako 
jedyna drużyna w lidze pokonuje 
Nysę. 
Zjednoczeni: Hruszowiec – Ga-
ładyk, Wojnowski, Chłopek, Iwa-
nicki, Czoch (85’ Baziak), Szuba, 
Klimaszewski (70’ Kołodziej), 
Khvostenko (90’ Marzec), Łuczak, 

Sajdak. 
m-ce Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 12 31 10 1 1 38-12
2.  Orzeł Lubawka 12 25 8 1 3 38-22
3.  Trojan Lądek Zdrój 12 23 7 2 3 34-16
4.  Zjednoczeni Żarów 13 21 6 3 4 30-19
5.  Zdrój Jedlina Zdrój 12 20 6 2 4 31-21
6.  Karolina Jaworzyna Śląska 11 19 5 4 2 31-12
7.  Grom Witków 12 19 6 1 5 26-24
8.  Granit Roztoka 12 19 6 1 5 29-32
9.  Wenus Nowice 12 17 5 2 5 21-26
10.  Kryształ Stronie Śląskie 12 14 4 2 6 13-27
11.  Włókniarz Kudowa Zdrój 12 14 4 2 6 23-27
12.  Sparta Ziębice 12 12 4 0 8 14-49
13.  Zamek Kamieniec Ząb. 12 11 3 2 7 25-34
14.  Płomień Makowice 12 7 2 1 9 22-39
15.  Skałki Stolec 12 6 2 0 10 29-44
Victoria Tuszyn wycofała się z rozgrywek po 9. kolejce. Jej wyniki zosta-
ły anulowane.
Wyniki 13. kolejki
Skałki Stolec 1-2 Wenus Nowice
Sparta Ziębice 0-5 Karolina Jaworzyna Śl.
Włókniarz Kudowa Zdrój 3-1 Orzeł Lubawka
Nysa Kłodzko 0-2 Zjednoczeni Żarów
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 2-3 Kryształ Stronie Śl.
Trojan Lądek Zdrój 3-1 Płomień Makowice
Granit Roztoka 5-2 Grom Witków

Krzysztof Dutkiewicz

Biegiem przez życie
Gdy przebiegniesz pierwszy maraton, będziesz miał ochotę na kolejny.  Jeżeli jesteś ambitnym biegaczem, to 
może zdecydujesz się zdobyć Koronę Maratonów Polskich? Taki tytuł trafił do Marcina Motowidło.

Kierując się zasadom kolekcjono-
wania osiągnięć wzorem „Korony 
Gór Polskich” lub „Korony Hima-
lajów” wprowadzono odznakę pn. 
„Korona Maratonów Polskich”. 
Podobnie jak w alpinizmie oraz 
we wszystkich sportach ciągle 
podwyższane są rekordy i każdy 
najlepszy wynik wcześniej czy 
później ustępuje jeszcze lepszemu. 
Tak jest i w biegach maratońskich, 
jednak ustalanie rekordów czaso-
wych na tym dystansie jest dane 
niewielu zawodnikom. Dla naj-
liczniejszej grupy biegaczy mara-
tońskich obok uzyskanego wyniku 
ważny, a może najważniejszy jest 
sam udział w zawodach, podczas 
których odczuwalna jest radość 
z pokonania własnej słabości. 
Aby uzyskać tytuł Korony Mara-
tonów Polskich należy ukończyć 
pięć maratonów: Cracovia Ma-
raton, Maraton Dębno, Wrocław 
Maraton oraz Maraton Warszaw-
ski. Kolejność jest dowolna, a czas 
wyznaczony na zdobycie korony 
wynosi 24 miesiące i jest liczony 
od pierwszego ukończonego biegu. 

Marcin Motowidło zdecydował 
się zmienić swoje życie osiem 
lat temu. Powodem było zły stan 
zdrowia oraz częste wizyty u leka-
rzy. Za namową kolegów z pracy 
postawił na bieganie. 

– To był przełomowy moment. 
Skończyłem z niezdrowym trybem 
życia i postawiłem na bieganie. 
Na początku dałem sobie miesiąc, 
czy taka forma poprawy swojego 
zdrowia przypadnie mi do gustu. 
Miłość do biegania pozostała do 
dzisiaj – opowiada Marcin Moto-
widło.
W bieganiu trzeba systematyczno-
ści oraz samodyscypliny o którą 
musisz sam zadbać. Poszerzanie 

wiedzy oraz stawianie sobie ko-
lejnych wyzwań doprowadziło do 
przygotowań w startach Korony 
Maratonów Polskich. Pięć królew-
skich dystansów postanowił poko-
nać w rok. Jak wspomina najtrud-
niejszy był pierwszy, warszawski. 
– Po przebiegnięciu zacząłem od 
razu analizować co poszło nie tak 
i chyba zrobiłem to dobrze, bo już 
nie miałem tak ciężkiego biegu – 
relacjonuje. 
Pomimo pojawiających się kon-
tuzji udało się ukończyć kolejno 
maraton w Dębnie, Krakowie, 
Wrocławiu i Poznaniu. Wszystkie 
biegi ukończył poniżej 03:45:00. 
– Korona Maratonów Polskich 
była dla mnie wspaniałym prze-
życiem. Pięć maratonów w naj-
większych miastach Polski. Każdy 
inny, niepowtarzalny, wymagający. 
W każdy bieg włożyłem serce 
i podchodziłem z wielkim szacun-
kiem do dystansu królewskiego. 
Największym wygranym jest mój 
stan zdrowia, który zdecydowanie 
się polepszył – finalizuje.

Krzysztof Dutkiewicz 

Kolejny tytuł!
Nie zwalnia tempa Krystian Rossa. Po zdobyciu tytułu mistrza świata 
w Kickboxingu, zawodnik Fighter Żarów nie miał sobie równych na kra-
jowym podwórku, zostając Mistrzem Polski Południowej w Taekwondo.

W świdnickiej hali sportowej 
swoje umiejętności zademonstro-
wało blisko 250 uczestników wal-
cząc o medale tych prestiżowych 
zawodów. 
Żarowianin przeszedł eliminacje 
jak burza. Finał należał do jedne-
go aktora. Nagromadzony atak na 
przeciwnika musiał zakończyć się 
tylko jednym werdyktem, prze-
rwana walka i tytuł Mistrza Polski 
Południowej w Taekwondo. 
– Krystian wykorzystał swoją 
dobrą predyspozycję. Po zdobyciu 
tytułu mistrza świata wywal-
czył złoty krążek w krajowym 
czempionacie. O zwycięstwie 
w głównej mierze zadecydowała 
duża koncentracja – relacjonuje 
tato zawodnika, a zarazem trener 
Kickboxing Fighter Żarów Nor-
bert Rossa. 
Treningi żarowskiego klubu odby-

wają się w hali sportowej GCKiS 
w Żarowie w każdy poniedziałek 
i środę. Początek zajęć o godz. 
18:15. 

Krzysztof Dutkiewicz

13-letni Krystian Rossa zdobywa 
kolejny złoty medal dużej imprezy

Nocne bicie rekordu
Po raz trzeci podczas nocnego pływania podjęliśmy próbę ustanowienia rekordu przepłyniętych długości ża-
rowskiego basenu. W krytej pływalni zobaczyliśmy 52 śmiałków, którzy spróbowali swoich sił i dołożyli zdoby-
te metry do wspólnego wyniku.

Umiejętności pływackie nie miały 
znaczenia. Zawodników do więk-
szego wysiłku mobilizowały che-
erleaderki Kids Dance z GCKiS 
oraz niezastąpiona drużyna 
Zumba Marzena Team, a hono-
rowy patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak, który jak co roku rywa-
lizował z pozostałymi pływakami.
Co prawda rekordu (77 km 525 
m) nie udało się pobić, ale rezultat 
72 km 450 m robi na nas ogromne 
wrażenie! 
Zawody zdominowali młodzi 
pływacy z KS Neptun Świdnica. 
Najlepszym mężczyzną okazał się 
Oskar Gawiński, który po pół go-
dzinnym pływaniu osiągnął rezul-
tat 2275 m, wyprzedzając ubiegło-
rocznego triumfatora Krzysztofa 
Gajewskiego. 

Wśród pań zwyciężyła Maja Lęga, 
pokonując swoją klubową kole-
żankę, a zarazem zwyciężczynię 
2. edycji, Aleksandrę Jaros. Pobity 
został również rekord najmłodsze-
go uczestnika. Siedmioletnia Karo-
lina Banaś jest najmłodszą zawod-

niczką żarowskich zawodów! 
Organizatorem wydarzenia było 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarwie. 
Pełne wyniki na www.centrum.
zarow.pl. Za rok kolejna próba!

Krzysztof Dutkiewicz

Judocy z medalami
Młodzi sportowcy z klubu UKS Judoka Imbramowice wrócili z medalami z turnieju judo, który rozgrywany był 
w sobotę, 19 października w Rawiczu. 

Na zdjęciu zwycięska drużyna judoków wraz z trene-
rami. (Foto: FB UKS Judoka Imbramowice)
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