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I Bieg Wierzbnów 
za nami

Wspólne zdjęcie uczestników I Biegu Wierzbnów wraz z pomysłodawcami wydarzenia.
więcej na stronie 7.

Mieszkańcy wsi współdecydują o zadaniach, które będą realizowane na terenie sołectw.
więcej na stronie 6.

Fundusz sołecki 
na 2021 rok podzielony

Unikalne zabytki przekazane 
do Żarowskiej Izby Historycznej

Eksponaty po konserwacji będzie można podziwiać 
w Żarowskiej Izbie Historycznej.

więcej na stronie 4.

Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Białym Lesie w Wierzbnej

To były rekordowo obsadzone zawody 
w Białym Lesie w Wierzbnej.

więcej na stronie 4.

Na mocy podpisanego porozumienia dodatkowe  
patrole policyjne zostaną sfinansowane 

ze środków budżetu gminy Żarów. 
więcej na stronie 6.

Patrole policyjne  
w okolicach Orlika
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki niezabudowanej 

położonej w Bukowie
Nr 
działki

Pow. 
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 
wyw.

Wys. 
wadium

Godz.  
Rozp.

330 1.148 SW1S/00019477/6 Sprzedaż prawa własności. 
Klasoużytek – N 6.800 zł 680 zł 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej 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 23 paździer-
nika 2020r. włącznie. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium 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 zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z po-
datku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia  kosztów notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
działka oznaczona jest jako teren wód po-
wierzchniowych A.8 WS.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 

stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.
10. Dodatkowych informacji udziela Referat 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

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

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

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

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

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej infor-
macji, oferent odpowiada za samodzielne 
zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycz-
nym nieruchomości, jej aktualnym sposobem 
i możliwościami zagospodarowania oraz 
parametrami.

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego i Kołod-

ki przeznaczonych pod lokalizację instalacji OZE  
oraz zabudowę produkcyjno-usługową

Nr 
działki

Pow.
w m2

Pow. 
og. m2 Nr KW Forma oddania nie-

ruchomości/opis Cena wyw. Wys.  
wadium

Godz. 
rozp.

982/1
983/1
984/1
985/1
986/1
987/1
988/3
988/4

3.425
3.441
3.619
4.207
4.360
5.689
4.037
4.037

32.815

SW1S/00086487/9
SW1S/000/24170/2
SW1S/00086490/3
SW1S/00086490/3
SW1S/00086489/3
SW1S/00070487/4
SW1S/00081019/3
SW1S/00081019/3

Sprzedaż prawa 
własności. 
Nieruchomość nie-
zabudowana

1.350.000 zł
/słownie: 
jeden milion 
trzysta pięć-
dziesiąt tysię-
cy/ NETTO

135.000 zł
/słownie: 
sto trzy-
dzieści pięć 
tysięcy/

9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej 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 13 listopada 2020r. 
włącznie.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium 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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany 
będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 
23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych 
i notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania nie-
ruchomości posiadają funkcję terenu lokaliza-
cji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 
zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 

2.PE/PU.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stro-

nie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.
10. Dodatkowych informacji udziela Referat 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

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

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

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

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

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej infor-
macji, oferent odpowiada za samodzielne 
zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycz-
nym nieruchomości, jej aktualnym sposobem 
i możliwościami zagospodarowania oraz pa-
rametrami.

ISSN 1231-4552

Pismo samorządu terytorialnego 
gminy Żarów

Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10  
Redakcja: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz.  

http://nowa.um.zarow.pl/gazeta-zarowska; e-mail: gazeta@um.zarow.pl; DTP: Jakub Buchowski

Elektryczny autobus 
na ulicach naszego miastach

Od 16 do 22 września 
trwał Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

W ramach akcji Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne w Świd-
nicy prezentowało w gminach 
powiatu świdnickiego zeroemisyjny 
autobus elektryczny. Autobus do-
tarł także do Żarowa i przez chwilę 
kursował ulicami naszego miasta. 
Była to tylko jazda testowa, ale prze-
jażdżka takim innowacyjnym środ-
kiem transportu należała do bardzo 
przyjemnych.
Zaprezentowany model autobusu 
elektrycznego w Żarowie to K-BUS 
E-SOLAR CITY, o pojemności 
od 9 do 34 osób, pojazd niskopodłogowy 
na całej długości, zeroemisyjny, w którym 
zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań 
w dziedzinie elektromobilności. 
Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu obchodzony jest każdego roku. 
Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców 

do korzystania ze zrównoważonych środ-
ków transportu. Celem działań jest promo-
cja ekologicznych form mobilności, takich 
jak środki transportu zbiorowego, rower, 
ruch pieszy oraz transport multimodalny 
czyli łączenie różnych gałęzi transportu. 

Magdalena Pawlik

Autobus dotarł także do Żarowa i kursował ulicami 
Żarowa. 

SP Zastruże z dofinansowaniem projektu 
„Zbudujmy Razem Aktywną Wioskę”

Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna 
Szkoła w Zastrużu przystąpiło do realiza-
cji projektu „Zbudujmy Razem Aktywną 
Wioskę”, który otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 25 tyś. zł ze Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grani-
tu” z siedzibą w Udaninie. 

– Projekt zakłada wykonanie nowego 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy 
boisku wiejskim (lina zjazdowa, stoły do 
gry w szachy, chińczyka) oraz działania 
integrujące i aktywizujące społeczność 
lokalną, m.in. warsztaty, zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne, wspólne prace na rzecz 

środowiska przyrodniczego. Mieszkańcy 
uporządkowali brzegi Strzegomki i za-
plecze boiska sportowego, gdzie zamon-
towana została już tyrolka. W dniu 26 
września od godz. 16.00 odbędzie się 
piknik lokalny – Pożegnanie Lata, w któ-
rym będziemy radować się Świętem Rze-
ki – mówi Krystyna Wardach dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu.
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Budowa obwodnicy Pożarzyska  
– niebawem ruszą pierwsze prace

Rozpoczynamy realizację kolejnej ważnej inwestycji na terenie gminy Żarów. 
Niebawem ruszą pierwsze prace przy budowie ob-
wodnicy Pożarzyska. Zadanie to będzie współreali-
zowane przez gminę Żarów oraz Kopalnię Granitu 
Siedlimowice. Kilka dni temu zostało zawarte poro-
zumienie w tej sprawie. 

– Droga, która powstanie w ramach tej inwestycji 
będzie w głównej mierze wykorzystywana przez 
samochody ciężarowe transportujące urobek z ko-
palni w Siedlimowicach. Na mocy podpisanego 
porozumienia Kopalnia Granitu Siedlimowice zo-
bowiązała się wykonać roboty budowlane polega-
jące na przygotowaniu konstrukcji drogi gminnej. 
Zakres prace obejmować będzie usunięcie warstwy 
humusu i rozplantowanie go na okolicznych po-
lach, wykonanie zjazdów, rowów przydrożnych 
oraz przepustów pod zjazdami, zagęszczenie 
i wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Prace te mają zostać zrealizowane do 
końca czerwca 2021 roku. Po stronie gminy Żarów 
będzie wykonanie prac obejmujących swym zakre-
sem wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej – 
wyjaśnia Wojciech Lesiak z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 2.097.204,81 
złotych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem 
koszt części inwestycji, którą realizować będzie Ko-
palnia Granitu Siedlimowice wyniesie 1.222.403,16 
złotych. Wartość zadania po stronie gminy Żarów 
opiewa na kwotę 874.801.65 złotych. W związku 
z realizacją tego zadania gmina Żarów złoży wniosek 
o dofinansowanie pozostałej części prac do Fundu-

szu Dróg Samorządowych lub innego programu do-
tacyjnego ogłoszonego w danym czasie. 
Budowa przedmiotowej drogi wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Mrowin, Tarnawy, Im-
bramowic i Pożarzyska, ponieważ wyprowadzi ruch 
samochodów ciężarowych jadących na bocznicę ko-
lejową w Imbramowicach poza teren zabudowany. 
Rozpoczęta inwestycja jest pierwszym etapem prac 
zmierzających do całkowitego wyprowadzenia ruchu 
samochodów ciężarowych z powyższych miejsco-
wości. Kolejnym etapem będzie przebudowa drogi 
powiatowej nr 2896 D, realizowana przez Powiat 
Świdnicki i Wrocławski w porozumieniu z Kopalnią 
Siedlimowice, na odcinku od nowobudowanej drogi 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2085D. 

Magdalena Pawlik 

Pytanie do burmistrza
•	 Zwracam się z prośbą, 

aby wysprzątano i za-
dbano o fontannę, która 
znajduje się w samym 
Sercu miasta, tj. Cen-
trum Przesiadkowym. 

•	 Zwracam się również 
z prośbą o interwencję 
w sprawie zanieczysz-
czenia chodników oraz 
ścieżki rowerowej od 
Urzędu Miasta w stronę 
Łażan. Sprawa dotyczy zanieczyszczeń, jakie powstały w czasie napra-
wiania jezdni masą bitumiczną w granulkach. Cały chodnik po obu 
stronach ulicy Armii Krajowej od Urzędu Miasta do ronda, który znaj-
duje się na łączniku jest zanieczyszczony.

•	 Zwracam się z prośbą o poprawienie i przebudowanie wejścia na cmen-
tarz. Problem jest od lat, chodzi przede wszystkim o zrobienie kanału, 
który będzie zbierał i odprowadzał opady deszczu.

Pozdrawiam Andrzej Brzeski 

Staramy się na bieżąco sprzątać fontannę, która znaj-
duje się w centrum naszego miasta. Niestety miejsce 
to jest notorycznie zaśmiecane, dlatego apelujemy do 
mieszkańców, aby nie wrzucać tam żadnych śmieci 
i dbać o ten element naszego żarowskiego krajobrazu. 
Z naszej strony w celu poprawy estetyki tego miejsca, 
chcemy jeszcze w tym roku wykonać prace polegające 
na pomalowaniu korony fontanny. 
Dziękujemy również za interwencję w sprawie zalegających zanie-
czyszczeń przy chodniku w kierunku Łażan. Informuję, że chodnik 
został oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń.
Dbamy o teren cmentarzy komunalnych, które zlokalizowane są za-
równo na terenie Żarowa, jak i Wierzbnej. Dzięki wybudowanym alej-
kom, mieszkańcy odwiedzający groby swoich bliskich, nie skarżą się 
już na błotniste dróżki, które pojawiały się, gdy tylko popadał deszcz. 
Jak najbardziej uważamy, że wykonanie studzienki odprowadzającej 
wodę przy wejściu na cmentarz w Żarowie to potrzebna inwestycja. 
Dlatego szukamy rozwiązania, które umożliwi w skuteczny sposób od-
prowadzenie wód opadowych z terenu cmentarza komunalnego.  

Przemysław Sikora 
Z-ca burmistrza

Po deszczu przejście podziemne 
notorycznie zalane

Kilkanaście dni temu nad gminą Żarów przeszła potęż-
na nawałnica, która spowodowała liczne utrudnienia. 

Zalane były ulice, piwnice domów, 
a silny wiatr połamał wiele drzew. 
Woda przedostała się także do 
przejścia podziemnego. Problem 
jednak w tym, że dopiero niedaw-
no woda została z przejścia pod-
ziemnego wypompowana. I tak 
dzieje się zawsze, kiedy popada 
deszcz. Pompa, która została tam 
zamontowana niestety przy obfi-
tych opadach deszczu nie spełnia 
swojej roli. Trudno jest mieszkań-
com omijać ten teren, ponieważ 
stanowi przejście z osiedla na dru-
gą stronę miasta. 
Teren ten jest własnością PKP i to 
tam należy zgłaszać wszelkie zapy-

tania. Za każdym razem, kiedy sy-
tuacja z zalanym przejściem pod-
ziemnym się powtarza, pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Żarowie 
interweniują w tej sprawie w PKP. 
Niestety na reakcję czasami trzeba 
dłużej poczekać.
Wysłaliśmy również zapytania 
w tej sprawie drogą elektroniczną. 
Mamy nadzieję, że władze PKP 
odpowiedzą nam również na py-
tanie, czy i kiedy przeprowadzony 
zostanie remont przejścia pod-
ziemnego. Mieszkańcy czekają na 
to z wielką niecierpliwością. Do 
sprawy będziemy jeszcze wracać.

Magdalena Pawlik

OPS w Żarowie realizuje kampanię lokalną 
„ B e z p i e c z n e  d z i e c i  –  
wiem, rozmawiam, reaguję”

Doświadczenia w pracy z rodzicami pokazują, że obawiają się oni rozmawiać  
z dziećmi na temat przemocy, a zwłaszcza wykorzystywania seksualnego. 

Nie chcą przestraszyć, ani zdenerwować dzieci i wy-
daje im się, że jest za wcześnie na poruszanie takich 
zagadnień. Ponadto rodzicom niejednokrotnie 
brakuje przygotowania i umiejętności do przepro-
wadzenia rozmowy z dzieckiem na temat cielesności 
i możliwych zagrożeń. Stąd narodził się pomysł, aby 
w ramach kampanii lokalnej pn. „Bezpieczne dzieci 
– wiem, rozmawiam, reaguję” spotkać się z rodzica-
mi i zachęcić ich do rozmowy z dziećmi na tematy 
dotyczące unikania zagrożeń związanych z przemo-
cą, w tym również z wykorzystaniem seksualnym.

– We współpracy z dyrektorami oddziałów przed-
szkolnych Panią Elżbieta Wierzyk, Krystyną 
Wardach oraz Barbarą Nowak we wrześniu 2020r. 

odbyły się pogadanki profilaktyczno-edukacyjne 
z rodzicami. Podczas spotkań zaprezentowano film 
edukacyjny „Gadki z psem” (źródło: Fundacja Da-
jemy Dzieciom Siłę), a także omówiono zagadnie-
nia dotyczące prywatności ciała dziecka, dobrego 
i złego dotyku, dobrych i złych tajemnic, ochrony 
i profilaktyki jako odpowiedzialności dorosłych. 
Rodzice otrzymali materiały dydaktyczne podno-
szące kompetencje wychowawcze, a także z zakresu 
profilaktyki krzywdzenia dzieci – mówi Teresa Bo-
rowiec z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 

Zachęcamy pozostałych rodziców do oglądnięcia 
wraz z dziećmi filmu edukacyjnego „Gadki z psem”. 
Link do filmu znajduje się na stronie Internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pod infor-
macją na temat realizowanej kampanii oraz na Face-
booku Gminy Żarów.
Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, roz-
mawiam, reaguję” realizowana jest w ramach Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie” dofinansowanego przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja 
dotycząca okresu zasiłkowego

 ▶ Kierownik Ośrodka Pomocy w Żarowie infor-
muje, że można składać wnioski na nowy okres 
zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego oraz świadczenia rodzinne. 

 ▶ Przypominany, że Świadczenie „500+” obo-
wiązuje do 31 maja 2021 i w 2020 roku nie ma 
potrzeby składać ponownego wniosku na to 
świadczenie.
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W dniach 18-20.09.2020r. 
rozegrane zostały Mi-

strzostwa Dolnego Śląska 
(MDŚl) w skokach przez 
przeszkody oraz otwarte 

zawody regionalne. 

Na wierzbiańskim hipo-
dromie wystartowało 
ponad 180 par, nie tylko 

z Dolnego Śląska, ale także z całej 
Polski. Konkursy rozgrywano od 
80cm do 130cm wysokości prze-
szkód.

Opłaty są przyjmowane, raz 
w tygodniu, w każdą środę, 
w godzinach od 16.00 do 18.00. 
Brak wpłaty będzie skutkował 

rozpoczęciem procedury 
wypowiedzenia umowy 
dzierżawy działkowej 
i wystąpieniem na drogę 
postępowania administra-
cyjnego w celu odzyskania 
zadłużenia.
Przypominamy również 
o konieczności uregulo-
wania statusu prawnego 
działki po śmierci dział-

kowca. Nadal wiele ogródków 
uprawianych jest bez załatwienia 
wymaganej procedury określonej 

w Statucie PZD. W celu uzyskania 
wyjaśnień o sposobie załatwienia 
problemu zapraszamy co środę, 
w godzinach od 16.00 do 18.00 do 
Domu Działkowca.
Na łamach kolejnych numerów 
Gazety Żarowskiej w „Kąciku 
Działkowca”, będziemy Państwu 
przekazywać informacje niezbęd-
ne do właściwego i zgodnego 
z obowiązującym Statutem PZD, 
Regulaminem ROD i ustawą 
o ROD, korzystania z działki, 
sposobie jej zagospodarowywania, 
prawach i obowiązkach działko-
wicza oraz wyjaśniać różne przy-
padki z jakimi może zetknąć się 
użytkownik ogródka.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w Żarowie

Kultura
Unikalne zabytki przekazane 

do Żarowskiej Izby Historycznej
Zabytkowy pałasz pruskiego oficera artylerii, pocisk ołowiany systemu Dreyse  

oraz naczynie cynowe w formie amforki odnalezione na terenie Świebodzic  
zostały oficjalnie przekazane do Żarowskiej Izby Historycznej. 

Eksponaty zostały przekazane na pod-
stawie decyzji Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu. 

– To bardzo cenny zbiór, który 
dla nas ma wartość historyczną 
i naukową. Odnaleziony został 
kawałek historii armii pruskiej 
na naszych ziemiach – mówił 
Marek Kowalski starszy in-
spektor ds. zabytków z Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków.

Znalezisko, które na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka i Bogdana Muchy 
specjalisty ds. zbiorów muzealnych 
przekazali burmistrz Świebodzic 
Paweł Ozga oraz zastępca burmistrza 
miasta Świebodzice Tobiasz Wyso-
czański będą przechowywane w Ża-
rowskiej Izbie Historycznej do czasu 
utworzenia w Świebodzicach Izby 
Regionalnej.

– Żarowska Izba Historyczna to 
najbliżej zlokalizowana Izba na 
sąsiednim terenie. Oddaliśmy 
dziś w ręce burmistrza Żarowa 
cenne znalezisko i jestem pew-
ny, że jest to właściwe miejsce 
na przechowanie tych unikato-
wych zabytków. Izba Historycz-
na w Żarowie to piękny obiekt, 
mam nadzieję, że w Świebodzi-
cach również niebawem powsta-
nie takie miejsce – mówił Paweł 
Ozga burmistrz Świebodzic.

Po konserwacji, odnalezione zabytki 

będą przechowywane i prezentowane 
w Żarowskiej Izbie Historycznej do 
czasu utworzenia w Świebodzicach 
Izby Regionalnej i przekazania w de-
pozyt powrotny tych przedmiotów. 

– Mieszkaniec Świebodzic Pan 
Tomasz Wierzbicki w trakcie 
pieszej wycieczki z rodziną na 
początku lipca 2020 r. zna-
lazł przypadkowo przedmiot 
o cechach zabytku (szablę). 
Po uzyskaniu, od redaktora 
Gazety Świebodzickiej, infor-
macji o konieczności zgłoszenia 
znalezionego przedmiotu, prze-
kazał znalezisko burmistrzowi 
Świebodzic. Urząd Miasta 
Świebodzic poinformował 
z kolei wałbrzyską Delega-
turę Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków o tym zgło-
szeniu. Oględziny przedmiotu 
i kwerenda potwierdziły, że 
odnaleziony przedmiot jest 
zabytkiem, a okoliczności pozy-

skania kwalifikują go jako za-
bytek archeologiczny. Kwerenda 
źródłowa wykazała, że jest to 
relikt pałasza oficera pruskiej 
artylerii model M1848. Po uzy-
skaniu zgody właściciela terenu 
dokonano w dniu 22 lipca wery-
fikacji miejsca odnalezienia za-
bytku. Weryfikacji tej dokonano 
przy użyciu detektora metalu. 
W miejscu wskazanym jako 
znalezisko pozyskano jeszcze 
dwa przedmioty, a mianowicie: 
pocisk ołowiany naboju karabi-
nu Dreyse M1849 oraz cynowe 
naczynie w formie amforki. 
Oba przedmioty pozyskane 
w miejscu znalezienia reliktu 
pałasza uznano chronologicznie 
jako pochodzące z ok. połowy 
XIX wieku – wyjaśniał Bogdan 
Mucha specjalista ds. zbiorów 
muzealnych.

Magdalena Pawlik 

Zabytkowa szabla odnaleziona 
w Świebodzicach trafiła do Żarow-
skiej Izby Historycznej.

Zabytkowy pałasz (szabla) model M 
1848 najprawdopodobniej był wła-
snością pruskiego oficera artylerii. 

Książka „Wojenne Tajemnice 
Ziemi Żarowskiej”

Wszystkich zainteresowanych nabyciem najnowszej 
książki Bogdana Muchy pt. „Wojenne Tajemnice Ziemi 

Żarowskiej” zapraszamy do Żarowskiej Izby Historycznej
Izba Historyczna czynna jest w dni 
robocze w godzinach: pn – pt, 10:00 
– 15:30, śr. 9:00 – 17:00. Książkę 
można zakupić w cenie 42 zł.
Przypominamy, że w Żarowskiej 
Izbie Historycznej w sprzedaży są:

 ▶ Znaczki Turystyczne (Dworzec 
PKP Żarów, Kościół Wierzbna, 
Kościół Zastruże, Studnia Poża-
rzysko – cena 7 zł sztuka)

 ▶ Pocztówka – Kościół pw. św. 

Józefa w Pożarzysku – cena 2 zł
 ▶ Książka: B. Mucha, Tajemnice 
Ziemi Żarowskiej. Przewod-
nik po miejscach nieznanych 
i zapomnianych, Żarów 2019 – 
cena 40 zł

 ▶ Książka: B. Mucha, Ziemia 
Żarowska. Od Prehistorii do 
współczesności, Żarów 2016 – 
cena 20 zł

Kącik Działkowca
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” w Żarowie 

informuje działkowców o konieczności wnoszenia 
opłat za dzierżawę ogródków działkowych. 

Zapraszamy na 
XVII Żarowską Prelekcję Historyczną
Żarowska Izba Historyczna oraz Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie serdecznie zapraszają na XVII 

Żarowską Prelekcję Historyczną. 
Prelekcja odbędzie się w dniu 
2 października 2020 roku o godz. 
18:00 w siedzibie Żarowskiej Izby 
Historycznej przy ul. Dworco-
wej 3 w Żarowie. 
Uwaga! W związku z obostrze-
niami epidemiologicznymi udział 
w wydarzeniu będzie możliwy je-
dynie dla posiadaczy specjalnych 
zaproszeń, które można odebrać 
na portierni Basenu Miejskiego 
od dnia 22 września 2020 r. Ilość 
miejsc ograniczona! Uczestnicy 
prelekcji zobowiązani są do za-
krycia ust oraz nosa przy pomocy 
maseczki! Wszyscy pozostali będą 
mogli obejrzeć relację z prelekcji 
na żywo w internecie na Youtube 
Kronika Filmowa Gminy Żarów. 
Wydarzenia z czasów II wojny 
światowej w Żarowie oraz jego 
najbliższej okolicy przybliżą pod-
czas XVII Żarowskiej Prelekcji 
Historycznej: archeolog i historyk 
Bogdan Mucha (specjalista d/s 
zbiorów muzealnych, autor książ-
ki „Wojenne Tajemnice Ziemi Ża-
rowskiej”) oraz archeolog Marcin 
Diakowski (właściciel firmy „Ar-
cheoreplica”, wydawca książki).
Czy w 1945 roku faktycznie 
amerykańskie czołgi generała 

George’a Pattona znalazły się na 
Dolnym Śląsku? O tym opowiedzą 
podczas XVII Żarowskiej Prelek-
cji Historycznej – Piotr Kucznir 
(dziennikarz, pisarz, autor m.in. 
książki „Tajny Zamek Czocha”, 
przewodnik, współtwórca progra-
mów telewizyjnych na temat hi-
storii, sekretów, zagadek i skarbów 
Zamku Czocha) oraz Agnieszka 
Łabuz (sekretarz Łużyckiego To-
warzystwa Historycznego Zamku 
Czocha, badaczka i odkrywca 
tajemnic historycznych Górnych 
Łużyc i zamku Czocha).

Uwaga! Konkurs fotograficzny 
„Gmina Żarów w obiektywie” 

przedłużony
Zawitała piękna złota polska jesień. Mieniąca się żół-
tymi liśćmi, czerwoną jarzębiną i liliowymi wrzosa-
mi. Przyroda o tej porze roku jest urzekająca, dlate-
go organizatorzy Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie oraz Urząd Miejski w Żarowie przedłużają 
konkurs fotograficzny „Gmina Żarów w obiektywie”. 

Zachęcamy mieszkańców do podzielenia się z nami swoimi fotograficz-
nymi pasjami. Najpiękniejsze fotografie zostaną opublikowane w kalen-
darzu gminnym na 2021 rok, na łamach Gazety Żarowskiej, stronach 
internetowych organizatorów oraz mediach społecznościowych.

Na prace czekamy do końca 31 października 2020r.  
pod adresem wobiektywie@um.zarow.pl 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który 
umieszczony jest na stronach organizatorów www.um.zarow.pl 
i www.centrum.zarow.pl oraz na Facebooku Gmina Żarów.

Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Białym Lesie w Wierzbnej

W finałowym konkursie MDŚl 
w kategorii Juniorów zwyciężyli: 

 ▶ Złoto: Matylda Dubiniak  
z JKS Jaroszówka.

 ▶ Srebro: Martyna Frąckowiak -bez 
przynależności klubowej bpk.

 ▶ Brąz: Wiktoria Szebysty 
z KJ Ślęża Wrocław.

W kategorii seniorów zwyciężyli:
 ▶ Złoto: Dominika Luty bpk.
 ▶ Srebro: Jan Dominik Chrzanowski 
KJ Ślęza Wrocław.

 ▶ Brąz: Adrianna Jędrośka bpk.
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Teraz o zdrowie ich pupili 
troszczyć się będzie nowy 
lekarz. Doktor nauk wete-

rynaryjnych Jarek Zajączkowski 
to nowy lekarz weterynarz w Ża-
rowie. Zapytaliśmy doktora, skąd 
ta zmiana, a przy okazji również, 
dlaczego sterylizacja zwierząt jest 
tak ważna.
Nowy lekarz weterynarz dba od 
niedawna o zdrowie zwierząt 
w naszej gminie. Skąd ta zmia-
na? 
Doktor Adam Kubiczek, wielo-
letni opiekun Waszych zwierząt 
przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę, a mnie przypadł honor 
jego zastąpienia. Nazywam się 
Jarek Zajączkowski i jestem 
lekarzem zwierząt, doktorem 
nauk weterynaryjnych z trzy-
dziestoletnią praktyką w lecze-
niu zwierząt domowych. W ra-
zie potrzeby pomagam psom 
i kotom, ale również utrzymy-
wanym w domach ozdobnym 
ptakom (papugi i kanarki), ga-
dom (węże, żółwie, jaszczurki) 
oraz drobnym ssakom (króliki, 
świnki morskie, chomiki itp.). 
Wielu właścicieli zwierząt 
twierdzi, że znam się na swoim 
fachu. Znana Państwu od lat 
lecznica poszerza zakres świad-
czonych usług o wszystkie ga-
tunki zwierząt towarzyszących. 
Zamiast jeździć daleko, wszyst-

ko co potrzebne waszym zwie-
rzętom, znajdziecie na miejscu. 
Cała diagnostyka, nowoczesne 
metody leczenia, zabiegi chirur-
giczne wraz z endoskopią.  

Dziś chcielibyśmy porozmawiać 
na temat sterylizacji zwierząt. 
Dlaczego jest to tak ważne. Jak 
uświadomić właścicielom zwie-
rząt, że sterylizacja to przede 
wszystkim główne narzędzie 
w walce z bezdomnością, ale 
także element profilaktyki zdro-
wotnej?
Sterylizacja samic lub kastracja 
samców to rutynowy zabieg 
weterynaryjny polegający na 
operacyjnym usunięciu na-
rządów rozrodczych (jajników 
lub jąder). Wykonanie zabiegu 
sterylizacji i kastracji zapobiega 

wielu choro-
bom układu 
rozrodczego 
zwierząt 
w tym cho-
rób nowo-
tworowych. 
Pod uwagę 
należy brać 
ograniczenie 
występo-
wania no-
wotworów 
jąder, prze-
rostu prosta-
ty u samców, 
a u samic 

nowotworu gruczołu mlecznego, 
jajników czy macicy. Nie ma 
szans na zaistnienie ropomaci-
cza. Znikają cieczki i „urojone 
ciąże”. Poddane kastracji samce 
tracą przy okazji chęci do „włó-
częgostwa”. Trzymają się domu 
i nie uciekają w okresie wystę-
powania cieczek u koleżanek. 
Zabiegi wykonuje się w stanie 
znieczulenia ogólnego, a więc 
są bezbolesne. Dolegliwości 
pooperacyjne trwają kilka dni, 
a przy zastosowaniu środków 
przeciwzapalnych i przeciwbólo-
wych ranki goją się błyskawicznie 
i bezproblemowo. Aby zapobiec 
ewentualnemu nadmiernemu 
zainteresowaniu zwierzęcia raną, 
czasem zakłada się pacjentowi 

tzw.  „kołnierz hiszpański” zapo-
biegając rozlizywaniu ranki. 
Bezdomność psów i kotów to 
bardzo poważny problem i bez-
granicznie smutne zjawisko. 
Schroniska dla zwierząt w całej 
Polsce są przepełnione i  końca 
nie widać tej zwierzęcej trage-
dii. Jedyną skuteczną metodą 
na zmniejszenie bezdomności 
jest kontrolowany rozród. 
Można to osiągnąć na sposób 
„lekowy” podając środki hamu-
jące cykl płciowy samic, jednak 
nie zaleca się długotrwałej 
antykoncepcji farmakologicznej 
z powodu możliwości wystąpie-
nia objawów ubocznych. Stery-
lizacja i kastracja to najlepsza 
metoda na unikanie niepożą-
danych ciąż i pojawienia się 
na świecie kolejnych zwierząt 
zagrożonych bezdomnością. 

Kiedy najlepiej wysterylizować 
swojego zwierzaka? 

W zależności od rasy psy i suki 
osiągają dojrzałość płciową 
między 6 a 12 miesiącem życia. 
Zabiegi sterylizacji i kastracji wy-
konuje się krótko przed pierwszą 
cieczką lub zaraz po jej ustaniu. 
O terminie decydują badania 
cytologiczne. Przed zabiegiem 
pacjent przechodzi gruntowne 
badanie kliniczne, takie jak przed 
każdym zabiegiem chirurgicznym. 
Dzień przed, nie należy zwierząt-
ka karmić. Wodę podaje się bez 
ograniczeń.
Jaki jest koszt takiego zabiegu?
Koszty zabiegów kształtują się 
w Polsce w przypadku sterylizacji 

w zakresie od 250 do 500 złotych, 
a w przypadku kastracji między 
150 a 350 złotych. Ich wysokość 
zależy od wieku, wielkości zwie-
rzęcia oraz od ewentualnych 
trudności w wykonaniu spo-
wodowanych np. nadmiernym 
otłuszczeniem pacjenta, występo-
waniem chorób współistniejących 
(np. choroby serca). Trudno mi 
dziś jednoznacznie ocenić koszt 
zabiegów w Żarowie, ale nie 
będzie on odbiegał od kosztów 
w Świdnicy, Wałbrzychu czy 
Wrocławiu. W tym względzie 
wykazuję dużą elastyczność. Na 
pewno dojdziemy do porozumie-
nia. Mam wielką nadzieję, że 
w sprawie prowadzenia „regulacji 
rozrodu” wypowiedzą się lokalne 
organizacje charytatywne i fun-
dacje prozwierzęce biorąc na 
siebie finansowanie choć części 
kosztów. Być może przyłączy się 
również Samorząd, ponieważ 
koszty bezdomności zwierzęcej 
wielokrotnie przewyższają koszty 
związane z finansowaniem schro-
nisk.
Bliższych informacji na temat 
sterylizacji, kastracji oraz 
innych spraw związanych ze 
zdrowiem Waszych zwierząt 
chętnie udzielę już na miejscu 
w gabinecie. Wystarczy zadzwo-
nić, umówić się na spotkanie 
i zabrać ze sobą zwierzaka. 
Działam pod numerem telefonu 
515 503 559.

Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Aktualności

Poznajmy nowego weterynarza w Żarowie
Mieszkańcy naszej gminy ze swoimi zwierzakami przychodzą po porady  

do żarowskiego Gabinetu Weterynaryjnego. 
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Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW 
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć dzia-
łalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz 

innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR 
o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. 

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do systemu 
dla małych gospodarstw, którzy trwale prze-
kazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 
można składać do 29 października 2020 r. 
w biurach powiatowych Agencji.

Kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc może być przyznana rolnikowi (oso-
bie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu 
działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji 
producentów prowadzonej przez ARiMR, który 
uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw 
w ramach płatności bezpośrednich. 

Jak przekazać gospodarstwo? 
Jednym z warunków uzyskania premii jest 
przekazanie przez rolnika posiadanego gospo-
darstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na 
powiększenie innego gospodarstwa lub innych 
gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na 
skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskują-
cego o rekompensatę musi osiągnąć powierzch-
nię co najmniej równą średniej powierzchni 
gospodarstwa rolnego w kraju (lub w woje-
wództwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla 
danego województwa jest mniejsza niż w kraju). 

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, 
czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy 
sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto 
rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, 
że będzie na nich prowadził działalność rolniczą 
przez okres co najmniej 5 lat.
Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo 
może zachować na własne potrzeby nie 
więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Jaka jest wysokość pomocy?
Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocz-
nej płatności, do której rolnik kwalifikuje się 
w ramach systemu dla małych gospodarstw. 
Premia naliczana jest od daty trwałego przeka-
zania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. 

Co po otrzymaniu premii?
Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodar-
stwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu 
w KRUS oraz nie może prowadzić działalności 
rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o pre-
mię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę. Wię-
cej informacji na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza  

Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie 
„Koło ARIMR – w sercu wsi”. 

Konkurs ma na celu docenić i uhonorować 
wyróżniające się Koła Gospodyń Wiejskich, 
które działając aktywnie na rzecz lokalnych 
społeczności, tak bardzo przyczyniają się do 
pielęgnowania kultury i tradycji ludowej, a tak-
że rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu 
(od 3 do 5 min), który ma obrazować sposób, 
w jaki dane Koło Gospodyń Wiejskich wyko-
rzystało udzieloną przez ARiMR pomoc finan-
sową na przedmiotową działalność. 
Regulamin konkursu oraz formularze zgło-
szeniowe dostępne są na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (https://www.arimr.
gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artyku-
ly/dolnoslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-
konkursie-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html).

Magdalena Pawlik

Fundusz sołecki na 2021 rok podzielony
Mieszkańcy wsi zadecydowali na jakie zadania wydać środki finansowe 

przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego. 

Zakończył się już cykl zebrań wiejskich 
w sprawie podziału środków funduszu 
sołeckiego na 2021 rok. Do podziału 

łącznie dla wszystkich sołectw była kwota w wy-
sokości 414.352,56 złotych. Każde sołectwo 
miało do rozdysponowania inną kwotę. 

– Głównym celem zebrań było ustalenie za-
dań, które w 2021 roku będą realizowane na 
terenie sołectw w ramach funduszu sołeckie-
go. Każda decyzja dotycząca wydatkowania 
środków funduszu sołeckiego, jaką mieszkań-
cy wsi podjęli na zebraniu wiejskim, zostanie 
wprowadzona do budżetu. Realizacja tych 
zadań rozpocznie się w przyszłym roku – 
mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

We wszystkich zebraniach wiejskich uczest-
niczyli burmistrz Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

– Zadecydowaliśmy wspólnie na zebraniu 
wiejskim, aby środki z funduszu sołeckiego 
przeznaczyć na wykonanie siłowni plene-
rowej, zakup wyposażenia dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pożarzysku oraz orga-
nizację cyklicznych imprez – mówi Łukasz 
Brańka sołtys Pożarzyska. I dodaje. – Dzięki 
środkom z funduszu sołeckiego, które każdego 
roku trafiają do sołectw, możemy realizować 
więcej inwestycji na terenie swoich wsi. To od 
woli mieszkańców wyrażonej publicznie na 
zebraniach wiejskich zależy na jakie zada-
nia zostaną one przeznaczone. W pewnym 
zakresie możemy współdecydować o rozwoju 
swoich małych społeczności.

Zadania zaplanowane 
przez sołectwa na 2021 rok:

Bożanów: organizacja imprez cyklicznych, 
montaż klimatyzatora, utrzymanie terenów 
zielonych, zakup słupków odblaskowych, 
doposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie 
oświetlenia w pomieszczeniu gospodarczym.

Buków: wyposażenie świetlicy wiejskiej KGW, 
doposażenie szkoły w Imbramowicach, utrzy-
manie i zagospodarowanie terenów zielo-
nych, wykonanie oświetlenia, budowa drogi. 

Gołaszyce: zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cy-
klicznych.

Imbramowice: organizacja imprez cyklicznych, 
wyposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie 
placu zabaw, wyposażenie dla OSP, doposa-
żenie szkoły w Imbramowicach, wykonanie 
monitoringu, zakup kosiarki spalinowej, bu-
dowa chodnika.

Kalno: wykonanie oświetlenia, budowa chodni-
ka, organizacja imprez cyklicznych, utrzyma-

nie terenów zielonych, zakup pomieszczenia 
gospodarczego i kontenera piłkarskiego 
(służącego jako szatnia i schowek dla spor-
towców).

Kruków: zakup korytek odwadniających i rur 
w celu wykonania przepustów, organizacja 
imprez cyklicznych, wykonanie oświetlenia, 
doposażenie świetlicy wiejskiej.

Łażany: organizacja imprez cyklicznych, budo-
wa chodnika, zakup flag, wykonanie ogrodze-
nia przy pojemniku na śmieci, zabezpieczenie 
wjazdu na parking przed świetlicą wiejską, 
serwis wzmacniacza, zakup doposażenia do 
świetlicy wiejskiej.

Marcinowiczki: utwardzenie drogi gminnej, 
zakup środków na organizację imprez cy-
klicznych.

Mielęcin: zagospodarowanie terenu przy świe-
tlicy wiejskiej m.in. doposażenie placu zabaw, 
budowa fragmentu chodnika, zakup wypo-
sażenia do świetlicy wiejskiej i środków na 
organizację imprez cyklicznych, utrzymanie 
i zagospodarowanie terenów zielonych, wyko-
nanie oświetlenia.

Mrowiny: ułożenie kostki przy OSP, wykonanie 
monitoringu, zakup ławek na boisko spor-
towe, doposażenie placu zabaw, organizacja 
imprez cyklicznych, budowa chodnika.

Pożarzysko: wykonanie siłowni zewnętrznej, 
zakup wyposażenia dla jednostki OSP oraz 
środków do organizacji imprez cyklicznych, 
wykonanie alarmu w OSP. 

Pyszczyn: zagospodarowanie terenu przy świe-
tlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych, 
zakup środków na organizację imprez cy-
klicznych.

Przyłęgów: zakup 4 witaczy, wykonanie moni-
toringu, umowa na utrzymania czystości na 
przystankach, umowa na koszenie, wybru-
kowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz 
z odpływem, organizacja imprez cyklicznych. 

Siedlimowice: odwodnienie drogi gminnej 
i powiatowej, utrzymanie terenów zielonych, 
organizacja imprez cyklicznych, wyposażenie 
do szkoły w Imbramowicach, doposażenie 
placu zabaw.

Wierzbna: remont szatni dla sportowców, do-
posażenie świetlicy KGW, doposażenie OSP, 
budowa chodnika, wykonanie oświetlenia, 
organizacja imprez cyklicznych, zakup wody 
do utrzymywania terenów zielonych, zakup 
paliwa.

Zastruże: budowa chodnika, zakup środków na 
organizację imprez cyklicznych, utrzymanie 
i zagospodarowanie terenów zielonych m.in. 
zakup paliwa, utrzymanie terenów zielonych.

Magdalena Pawlik 

Będą dodatkowe patrole policyjne 
w okolicach żarowskiego Orlika

Trybuny przy żarowskim boisku Orlik to miejsce często odwiedzane 
przez młodzież. 

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie bałagan, który po takich wieczornych 
spotkaniach trzeba sprzątać. Dodatkowo 
mieszkańcy osiedla skarżą się na występu-
jący w tej okolicy hałas w godzinach noc-
nych. Młodzież, która zazwyczaj weeken-
dami przebywa w tym miejscu pozostawia 
po sobie potłuczone szkło, porozrzucane 
butelki i wiele innych śmieci. Na prośbę 
mieszkańców żarowskiego Osiedla, bur-
mistrz Leszek Michalak oraz zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora podjęli decyzję, 
aby już od przyszłego weekendu teren ten 
intensywnie patrolowali funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Żarowie. Obecni na 
Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Po-
rządku Publicznego radni jednogłośnie tę 
decyzję poparli. 

– Jest to problem narastający. Mieszkań-
cy osiedla zwrócili się do nas z prośbą 
o interwencję w sprawie młodzieży 
przebywającej w godzinach wieczornych 
i nocnych na trybunach przy żarowskim 
Orliku, którzy zakłócają ciszę nocną, 
spożywają alkohol i urządzają sobie 
tam imprezy. Dlatego zdecydowaliśmy 
wesprzeć finansowo policję, aby wyzna-
czyła dodatkowe patrole monitorujące 
ten teren. Ponadto, zostaną tam zamon-
towane lampy oświetleniowe i trybuny 
będą w nocy oświetlone. Młodzież trzeba 
zdyscyplinować i musimy zrobić wszyst-
ko, aby do takich sytuacji w przyszłości 
nie dochodziło – mówił podczas Komisji 
ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku 
Publicznego burmistrz Leszek Michalak.

Dodatkowe patrole poli-
cyjne będą monitorować 
teren żarowskiego Orlika, 
Centrum Przesiadkowe-
go i okolice Nefrytu. Te 
miejsca, w których często 
spotykają się w godzi-
nach nocnych mieszkań-
cy spożywający alkohol 
i zakłócający ciszę nocną. 
W tej sprawie zostało spi-
sane porozumienie z Ko-
misariatem Policji w Ża-
rowie. Patrole skontrolują 
wyżej wymienione tereny 
już od najbliższego week-
endu. Działania te zostaną sfinansowane ze 
środków budżetu gminy Żarów. 
Przy okazji apelujemy do młodzieży i osób 
gromadzących się, zwłaszcza w godzinach 
nocnych na trybunach przy żarowskim Or-
liku, aby przestrzegać zasad, które zapisane 
są w regulaminie korzystania z obiektów 
sportowych, nie zakłócać ciszy nocnej, nie 
zostawiać śmieci, a przede wszystkim nie 

spożywać alkoholu i nie palić papierosów.
Apelujemy również do rodziców, aby roz-
mawiać ze swoimi dziećmi i przestrzegać 
ich przed takim zachowaniem. Drodzy 
rodzice, uświadamiajcie swoje dzieci, że 
za takie zachowania, będzie odpowiednia 
kara. Bezpieczeństwo nas wszystkich jest 
najważniejsze. Nie ma i nie będzie przy-
zwolenia na łamanie prawa. 

Magdalena Pawlik

Dodatkowe patrole policyjne będą monitorować teren przy ża-
rowskim Orliku już od najbliższego weekendu.
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I Bieg Wierzbnów za nami
Miłośnicy biegania spotkali się w sobotę, 12 września na I Biegu Wierzbnów, którego organizatorem było Stowarzyszenie Wierzbna.DR. 

Na trasie, która liczyła 8 kilo-
metrów spotkało się wielu spor-
towców, aby nie tylko wspólnie 
pobiegać, ale również aktywnie 
spędzić wolny czas. Organizatorzy 
wydarzenia zadbali o każdy szcze-
gół. Na wszystkich uczestników 
czekały pamiątkowe medale oraz 
nagrody rzeczowe dla najlepszych 
kobiet i mężczyzn w kategorii 
open. A o posiłek regeneracyjny 
dla biegaczy zadbały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej.
Zawody otworzyli wspólnie bur-
mistrz Leszek Michalak, Krystian 
Ulbin prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu” oraz 
Wojciech Pawłowski ze Stowarzy-
szenia Wierzbna.DR.

– Cieszę się, że I Bieg Wierzb-
nów zgromadził tak wielu 
sportowców. To pierwsza edycja 
tej imprezy i mam nadzieję, że 
nie ostatnia. Życzę uczestnikom 
wielu sportowych emocji oraz 
niezapomnianych wrażeń. 
A my kibice zadbamy o to, aby 
oklaskami zachęcić wszystkich 
biegaczy do uzyskania jak naj-
lepszych wyników – mówił pod-
czas otwarcia biegu burmistrz 
Leszek Michalak.

Na biegu w Wierzbnej pojawili się 
także wolontariusze, którzy zbie-
rali pieniądze na leczenie Justyny 
Ciok z Marcinowic. Wydarzenie 
I Bieg Wierzbnów otrzymało dofi-

nansowanie przez Lokalną Grupę 
Działania „Szlakiem Granitu” 
w ramach operacji pod nazwą 
„Poznajemy i zachowujemy nasze 

dziedzictwo”. 
Pierwszy na mecie z czasem 
29:08.10 był Patryk Bryłkowski, 
a pierwszą kobietą, która przekro-

czyła metę była Małgorzata Mo-
czulska z czasem 33:55.16
Pełne wyniki I Biegu Wierzbnów 
dostępne są na stronie interneto-

wej www.centrum.zarow.pl oraz 
Facebooku Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Choć była to pierwsza edycja Biegu Wierzbnów, wystartowało w nim kil-
kudziesięciu zawodników.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej tradycyjnie przygotowały 
pyszne smakołyki dla wszystkich sportowców.

Zwycięzcy na podium na wspólnym zdjęciu z organizatorami biegu. Medale zawodnikom biegu wręczali burmistrz Leszek Michalak oraz Kry-
stian Ulbin prezes Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. 

Pomoc dla rolników szczególnie do-
tkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. 

O przyznanie pomocy mogą 
ubiegać się rolnicy w przypadku, 
gdy rolnik lub jego małżonek:

 ▶ według stanu na dzień 1 marca 
2020 r. był posiadaczem co 
najmniej:
•	 3 sztuk samców gatunku 

bydło domowe, których wiek 
wynosił co najmniej 12 mie-
sięcy i nie więcej niż 24 mie-
siące lub

•	 3 sztuk krów, samic bydło 
domowe typu użytkowego 
mlecznego lub typu użyt-
kowego kombinowanego, 
których wiek przekraczał 
24 miesiące, lub

•	 10 sztuk samic gatunku owca 
domowa, których wiek wy-
nosił co najmniej 12 miesięcy, 
lub

•	 5 sztuk samic gatunku koza, 
których wiek wynosił co naj-
mniej 12 miesięcy, lub 

•	 1 sztuki zwierzęcia gatunku 
świnia i zgłosił urodzenie 
co najmniej 21 sztuk świń, 
które nastąpiło w okresie od 
1 listopada 2019 r. do 31 maja 
2020 r.

 ▶ oraz ten rolnik lub jego małżo-
nek do dnia zakończenia na-

boru wniosków o przyznanie 
pomocy prowadzi działalność 
rolniczą w zakresie chowu lub 

 ▶ hodowli co najmniej jednego 
z gatunków zwierząt, któ-
rych był posiadaczem w dniu 
1 marca 2020 r., lub

 ▶ według stanu na dzień 1 marca 
2020 r. prowadził produkcję 
drobiu hodowlanego w związ-
ku z prowadzeniem produkcji 
jaj wylęgowych kur rzeźnych 
w rozmiarze co najmniej 1000 
sztuk, lub

 ▶ według stanu na dzień 1 marca 
2020 r. prowadził produkcję:

 ▶ kurcząt rzeźnych w rozmiarze 
co najmniej 1000 sztuk lub

 ▶ gęsi rzeźnych w rozmiarze co 
najmniej 1000 sztuk, lub

 ▶ indyków rzeźnych w rozmia-
rze co najmniej 1000 sztuk

 ▶ oraz w okresie od dnia 15 mar-
ca 2020 r. do dnia 15 czerwca 
2020 r. dokonał przemiesz-
czenia kurcząt rzeźnych, gęsi 
rzeźnych lub indyków rzeź-
nych, lub

 ▶ w 2020 r. prowadził uprawę 
roślin ozdobnych w:
•	 szklarniach ogrzewanych 

o powierzchni uprawy co 

najmniej 25 m2 lub
•	 tunelach foliowych ogrzewa-

nych o powierzchni uprawy 
co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę 
jednorazowej płatności ryczał-
towej i jest uzależnione od ro-
dzaju i wielkości prowadzonej 
produkcji rolnej. Maksymalna 
kwota wsparcia nie może jednak 
przekroczyć 7 tys. euro.  
Wnioski na formularzu udostęp-
nionym przez Agencję przyjmują 
biura powiatowe ARiMR. 
Można je składać osobiście, dro-
gą elektroniczną (ePUAP) lub 
przesyłką pocztową. Wypłata 
środków na konto rolnika na-
stąpi w miesiącu wydania przez 
kierownika biura powiatowego 
ARiMR decyzji o przyznaniu 
pomocy. 
Decyzje te będą wydawane 
w terminie do 75 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków. 
Więcej informacji: na portalu inter-
netowym www.arimr.gov.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii: 
tel. 800 38 00 84 oraz w punk-
tach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regio-
nalnych ARiMR.

Kronika policyjna
Zapłaciła i nie dostała przesyłki

50-letnia mieszkanka Żarowa po-
wiadomiła funkcjonariuszy Komisa-
riatu Policji w Żarowie, że nieznany 
sprawca, działający w ramach jednego 
z portali internetowych, nie wywiązał 
się z umowy i nie przekazał zamówio-
nej przesyłki. Kobieta zamówiła obu-
wie ortopedyczne i przekazała kwotę 
130 złotych na wskazany rachunek 
bankowy. Nie otrzymała jednak zaku-
pionego towaru ani zwrotu pieniędzy. 
Funkcjonariusze ustalają tożsamość 
nieznanego mężczyzny.

Nietrzeźwy rowerzysta
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzy-
mali w Krukowie 45-letniego miesz-
kańca powiatu świdnickiego, który 
kierował rowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości. Pierwsze badanie 
wykazało 1,04 mg/l, a drugie bada-
nie 1,03 mg/l. Rower zabezpieczono 
w miejscu zamieszkania. Po wyko-
naniu czynności mężczyzna został 
zwolniony do domu. 

35-latek zatrzymany za rozbój, 
kradzież i posiadanie narkotyków

Do Komisariatu Policji w Żarowie 
zgłosił się 35-letni obywatel Ukrainy 
i zawiadomił funkcjonariuszy, że 
nieznany sprawca uderzył go kilka-
krotnie w twarz i głowę, zabrał mu 
zegarek, telefon komórkowy, portfel 
z zawartością karty bankomatowej 
i prawo jazdy ukraińskie. Straty zo-
stały oszacowane na kwotę 300 zło-
tych na szkodę zgłaszającego. W wy-

niku podjętych czynności przez 
funkcjonariuszy KP Żarów i Wy-
działu Kryminalnego KPP Świdnica 
ustalono sprawcę zdarzenia. Okazał 
się nim 35-letni mężczyzna, przeby-
wający od kilku miesięcy na terenie 
Żarowa. W wyniku przeszukania 
pomieszczeń mieszkalnych u zatrzy-
manego mężczyzny znaleziono śro-
dek odurzający (6,14 grama amfeta-
miny). Odzyskano także skradzione 
mienie w postaci karty bankomato-
wej, telefonu i zegarka. Zatrzymany 
został osadzony w Pomieszczeniu 
dla Osób Zatrzymanych KPP Świd-
nica. W wyniku dalszych czynności 
ustalono również, że zatrzymany 
mężczyzna dostarczył kilku miesz-
kańcom Żarowa środki odurzające 
w postaci amfetaminy. Zgromadzo-
ny w sprawie materiał oraz przesłu-
chania świadków przyczyniły się do 
zastosowania przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres 3 miesięcy wobec 
zatrzymanego 35-latka. Mężczyźnie 
przedstawiono łącznie 8 zarzutów: 
groźby karalne w stosunki do miesz-
kanki Żarowa, posiadanie substancji 
psychotropowej (6,14 grama am-
fetaminy), udzielenie mieszkance 
i mieszkańcowi Żarowa oraz oby-
watelowi Ukrainy substancji psy-
chotropowej w postaci 0,5 grama 
amfetaminy, pozbawienie wolności 
pokrzywdzonego oraz kradzież. 

Oprac. Magdalena Pawlik 
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Wydarzenie sportowe 
zaplanowano na nie-
dzielę, 4 października. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody. 
Z okazji dziewiętnastolecia ża-
rowskiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park” będzie można 
spróbować swoich sił na dwóch 
dystansach: 5 i 10 km. Po biegu 
wśród uczestników do rozloso-
wania będą cenne nagrody. Start 
i meta zlokalizowane będą na ul. 
Armii Krajowej. Biegi dla dzieci 
odbędą się na boisku lekkoatle-
tycznym przy Szkole Podstawowej 
w Żarowie (ul. 1 Maja 2). Wśród 
najmłodszych uczestników żarow-
skiego święta biegowego również 
zostaną rozlosowane nagrody. 
Zapisy na dystansie 5 i 10 km zo-
stały zamknięte. Na spóźnialskich 
organizator przygotował dwadzie-
ścia numerów startowych. Decy-
duje pierwszeństwo zgłoszenia. 
Trwają zapisy biegów dla dzieci, 
które potrwają do poniedziałku 28 
września za pośrednictwem strony 
internetowej www.datasport.pl

Żarowskie Biegi Strefo-
we – program minutowy. 

 ▶ Godz. 8:00 - 9:30 – rejestracja 
oraz zapisy do biegu na 5 km 
(w przypadku wolnych miejsc). 

 ▶ Godz. 8:00 - 11:30 – rejestracja 
oraz zapisy do biegu na 10 km 
(w przypadku wolnych miejsc)

 ▶ Godz. 9:00 - 9:30 – rejestracja 
uczestników biegów dla dzieci

 ▶ Godz. 9:35 – start biegów dla 
dzieci 

 ▶ Godz. 10:00 – bieg na 5 km 
skrzyżowanie ulic Armii Krajo-
wej i Wojska Polskiego. 

 ▶ Godz. 12:00 – bieg na 10 km 
skrzyżowanie ulic Armii Krajo-
wej i Wojska Polskiego. 

 ▶ Godz. 13:30 – zakończenie bie-
gu głównego 

 ▶ Godz. 13:30 – dekoracja zwy-
cięzców i losowanie nagród 
wśród biegaczy 

 ▶ Godz. 13:45 – losowanie na-
gród dla uczestników biegów 

Głównym sponsorem imprezy jest 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „Invest-Park” sp. z o. o. 
Żarowskie Biegi Strefowe wsparli: 
PCO Żarów, JAKO Polska, Yagi, 
Electrolux Żarów, Uzdrowisko 

Trasa pieszej wędrów-
ki o długości 20 km 
wiodła przez: Żarów 
(Węglowa Droga) – 
Nowice – Bolesławice 
Świdnickie – Bagieniec 
– Biały Las – Wierzbna 
– Bożanów – Żarów. 
Uczestnicy wyprawy 
mieli okazję obejrzeć 
m.in. filialny gotycki 
kościół pw. św. Jadwigi 
w Bolesławicach Świd-
nickich. Ponadto każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkową odznakę.
W rajdzie udział wzięły łącznie 22 
osoby. Organizatorzy Pierwszego 
Żarowskiego rajdu w nieznane, 

składają serdeczne podziękowania 
dla pani Pauliny Przybylskiej za 
przygotowanie i udostępnienie 
miejsca na ognisko w Białym 
Lesie.

W ćwierćfinale Żarów podejmo-
wał sensację rozgrywek Herbapol 
Stanowice. Przedstawiciel A-klasy 
do tej pory odprawił z kwitkiem 
wyżej notowanych przeciwników, 
Victorię Świebodzice (kl. O) czy 
czwartoligowy AKS Strzegom. 
Szybko stracona bramka na po-
czątku spotkania zmusiła Zjed-
noczonych do przejęcia kontroli 
na boisku. Dzięki wypracowanej 
przewadze udało się pod koniec 
pierwszej połowy doprowadzić do 
remisu. Bramkę zdobywa Mariusz 
Baziak. 
W drugiej części spotkania oby-
dwie ekipy miały swoje okazje 
do zdobycia gola. Po raz kolejny 
nie zawiódł Roman Khvostenko. 
Po pomocniku Zjednoczonych 
możemy spodziewać się asysty, 
gola zdobytego niemal co tydzień. 
Zawodnik jest jednym z naj-
ważniejszych piłkarzy swojego 

zespołu i prawdziwym skarbem 
trenera Macieja Jaworskiego. Ha-
ruje w obronie, rozgrywa, strze-
la. W decydującym momencie 
bierze ciężar gry na swoje braki. 
Udowodnił to w meczu ze Sta-
nowicami, strzelając dla swojej 
drużyny bramkę dającą półfinał 
rozgrywek. 
Zjednoczeni: Hruszowiec – Kacz-
marczyk, Wojnowski, Gaładyk 
(46’ Klimaszewski Ł.), Uszczyk, 
Khvostenko, Baziak, Kołodziej, 
Klimaszewski, Wietrzykowski (46’ 
Szuba), Andrzejewski. 
Na rywala półfinałowego poje-
dynku Zjednoczeni muszą jeszcze 
poczekać. Wyłoni go spotkanie 
pomiędzy Polonią Dabro-Bau 
Świdnica a Lechią Dzierżoniów. 
Przypomnijmy, iż piłkarze ze 
Świdnicy bronią mistrzowskiego 
tytułu. 

Krzysztof Dutkiewicz

Kl. O – 7. kolejka
Kryształ Stronie Śl. - Venus Nowice 
2:3, Victoria Świebodzice – Karolina 
Jaworzyna Śl. 1:0, Cukrownik Pszen-
no – Zdrój Jedlina-Zdrój 1:2, Płomień 
Makowice – Włókniarz Kudowa-
-Zdrój 0:1, Granit Roztoka – Zamek 
Kamieniec Ząbk. 0:4, Skałki Stolec 
– Sparta Ziębice 2:0, Słowianin Woli-
bórz – Trojan Lądek-Zdrój 4:0, Zjed-
noczeni Żarów – Grom Witków 1:0

Kl. A, gr. I – 6. kolejka
Zieloni Mokrzeszów – Sudety Dzieć-
morowice 9:1, Herpapol Stanowice 
– MKS Szczawno-Zdrój 2:3, Czarni 
Wałbrzych – Orzeł Witoszów 2:1, 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 
– Górnik Wałbrzych 0:4, Górnik Bo-
guszów-Gorce – LKS Wiśniowa 2:0, 
Włókniarz Głuszyca – KS Walim 1:1, 
Podgórze Wałbrzych – Unia Bogaczo-
wice 1:1, Zieloni Mrowiny – Zagłębie 
Wałbrzych 3:2

Kl. A, gr. II – 6. kolejka
STEP Tąpadła/Wiry – Polonia Ząbk. 
Śl. 3:3, Delta Słupice – Czarni Sie-
niawka 1:2, Bielawianka II Bielawa 

– LKS Marcinowice 4:1, Boxmet 
Piskorzów – Piławianka Piława Gór-
na 1:2, Zieloni Łagiewniki – Darbor 
Bolesławice 2:3, Wierzbianka Wierzb-
na – Zryw Gola Św. 2:5, Koliber Ucie-
chów – Sudety Kątki 0:2

Kl. B, gr. II – 5. kolejka
Zjednoczeni II Żarów – Kluboka-
wiarnia Roztocznik 1:3, Piast Jaźwina 
– Zryw Łażany 1:1, LKS Dobrocin 
– Błękitni Owiesno 1:8, LKS II By-
strzyca Górna – Błyskawica Kalno 3:0, 
Gryf Burkatów – Silesia Żarów 4:0, 
Grom Panków – Dąb Mościsko 1:1

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Pierwszy Żarowski Rajd w Nieznane
W sobotę, 5 września odbył się Pierwszy Żarowski Rajd 
w Nieznane, który został zorganizowany wspólnie przez 

Koło PTTK „Żarodreptaki” i Żarowską Izbę Historyczną.

Szachiści pozostają w II lidze!
Szachiści Gońca Żarów pozostają w II lidze! O wszystkim zadecydowała ostatnia runda.

Nie brakowało emocji podczas wystę-
pów żarowskich szachistów w central-
nych rozgrywkach II ligi Mistrzostw 
Polski. 
Goniec rozstawiony został z jednym 
z ostatnich numerów startowych, co 
oznaczało walkę o utrzymanie. Co 
więcej, reprezentacja Żarowa grała 
większą część turnieju bez swojego 
kwestionowanego lidera, mistrza Ka-
mila Nowaka.  
W pierwszych dwóch rundach Mi-
strzostw Polski II ligi, Goniec prze-
grywa 4,5:1,5 z MKS Olimpijczyk 
Chrzanów oraz 4:2 z MCKiS Jaworz-
no. 
Na pierwszą wygraną zawodników 
trzeba było czekać do trzeciej run-
dy. Po ponad trzech godzinach gry 
pojedynek zwycięstwem zakończył 
Paweł Stankiewicz, do którego dołą-
czył Przemysław Borowski i Marek 
Szmyd. W tym momencie Goniec 
prowadził 3-0, co oznaczało gwaran-
towany remis w spotkaniu. Po dwóch 
kolejnych porażkach reprezentantów 
żarowskiego klubu, cały ciężar meczu 
spadł na kapitana Damiana Daniela. 
Czterogodzinna rywalizacja zakoń-
czyła się remisem i tym samym zespół 
z Konina został pokonany. 
Żarowianie nie przestraszyli się kolej-
nego, wyżej notowanego przeciwnika. 
Posiadająca dziewiąty numer startowy 
Victoria Chrościce w swoich szeregach 
posiadała zawodników z dużo wyższym 
rankingiem FIDE. Ostatecznie dzięki 
remisowi Pawła Stankiewicza, Klary 
Czaplewskiej, Marka Szmyda oraz Da-
miana Daniela padł cenny remis. Dzięki 
kolejnemu punktowi meczowemu Ża-
rów oddalił się od strefy spadkowej. 
W derbach Dolnego Śląska lepsi zawod-
nicy z Radkowa. UKS Giecek pokonał 
3,5:2,5 żarowskiego Gońca. 
Na dwie kolejki przed końcem dru-
żynowych Mistrzostw Polski II ligi do 

drużyny dołącza filar zespołu Kamil 
Nowak. Efekt? Zwycięstwo 4-2 nad LKS 
Mechanizator Ustrzyki Dolne. O utrzy-
maniu decydowała ostatnia runda.
Pojedynek z KSz Skoczek Siedlce 
trwał blisko cztery godziny. Remis 
na wszystkich szachownicach i remis 
w całym spotkaniu dał żarowianom 
utrzymanie w II lidze! 

– Cel osiągnięty. Zakończyliśmy 
drużynowe Mistrzostwa Polski 
drugiej ligi na 31. miejscu. Na szcze-
gólnie wyróżnienie zasłużył kapitan 
Damian Daniel, który grając przez 
większość rozgrywek na pierwszej 
szachownicy nie dał się nikomu po-
konać na dystansie całego turnieju, 
zdobywając pięć z dziewięciu punk-
tów. Niesamowitą formę prezento-
wał Marek Szmyd, grając bardzo 
solidne szachy, punktował dużo 
wyżej rozstawionych zawodników. 
Ponadto zanotował zdecydowanie 
najwyższy przyrost rankingu w dru-
żynie – aż 37 oczek i pewnie wrócił 
na ranking FIDE 1900+. Gratulacje 
należą się jednak całej drużynie, 
która poprzez świetną atmosferę 
stanowiła bardzo zgrany kolektyw. 
Duch drużyny towarzyszył nam nie 
tylko podczas samych meczów, ale 
również przy parogodzinnych przy-
gotowaniach do partii. Ogromne 
podziękowania za pomoc dla Arcy-
mistrzyni Klaudii Kulon. Wyjazd 
naszej drużyny był możliwy dzięki 
wsparciu gminy Żarów oraz Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego – pod-
sumowuje prezes żarowskiego klubu 
Artur Adamek. 

Awans: WKS Kopernik, Votum SA 
Polonia Wrocław, LKS Parnas Stara 
Wieś, UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój, 
Adamiec Strzelce Opolskie, Kra-
kowski Klub Szachistów 1893, MKS 
Olimpijczyk Chrzanów, UKS Smecz 
Konin, UKS Czternastak Warszawa, 

Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków 
II, GKSz Hetman Pilzno, MKSz Gryf 
Dębica, TSz Skoczek Bank Spół-
dzielczy Sędziszów Małopolski, UKS 
EL-TUR SP3 Bogatynia, Biały Król 
Wisznia Mała II.
Utrzymanie: LKS Chrobry Gniezno, 
ASSz Lipno Stęszew, KSz Hetman Ko-
szalin, GKSz Solny Grzybowo, MTSz 
Mińsk Mazowiecki, KSz Miedź II 
Legnica, KS AZS Politechniki Śląskiej 
Gliwice, UKS TSz Zieloni Zielonka, 
LKSz Lublin, UKS MDK-1 Hetman 
Bydgoszcz, Rotmistrz Grudziądz, 
KS Korona Zakrzewo, UKS Ognisko 
Rydułtowo, RPW Okucia Budowlane 
Łódż, MLKSz Myślenice, Goniec 
Żarów, Victoria Chróścice, MCKiS 
Jaworzno, TS-R Hetman Konin, KSz 
Skoczek Siedlce, KS Roszada Żory.
Spadek: UKS Giecek Radków, Klub 
Szachowy Silesia II Racibórz, Rze-
szowski Klub Szachowy, UKS Goniec 
Staniątki, LKS Mechanizator Ustrzyki 
Dolne. 
Goniec Żarów: Kamil Nowak, Da-
mian Daniel, Paweł Stankiewicz, 
Hanna Rychlik, Marek Szmyd, Klara 
Czaplewska, Przemysław Borowski, 
Łukasz Reichel, Jowita Dranka.
Drużynowe Mistrzostwa Polski II ligi 
odbyły się w Poroninie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Seniorzy Gońca Żarów po raz 
czwarty z rzędu utrzymali się  
w II lidze, fot. FB Goniec Żarów.

Zagrają w półfinale Pucharu Polski
Zjednoczeni Żarów idą jak burza w Pucharze Polski  
na szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego 

Związku Piłki Nożnej.  
Po wygranej ze Stanowicami przeszli do półfinału!

Wyniki piłkarskie

Zjednoczeni lepsi od Gromu Wit-
ków w Pucharze Polski i lidze

Pobiegną ulicami Żarowa
Ulicami Żarowa przebiegną uczestnicy 5. Żarowskich 

Biegów Strefowych. 

Szczawno-Jedlina, Fundusz Re-
gionu Wałbrzyskiego, Centrum 
Pucharowe „T.M” s.c., Gmina 
Żarów.
Organizacji wydarzenia podjęło 
się Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Utrudnienia 
w ruchu

Na niedzielę, 4 paździer-
nika zaplanowano impre-

zę sportową Żarowskie 
Biegi Strefowe na trasie: 

ul. Armii Krajowej (koło Urzędu 
Miejskiego), ul. Przemysłowa, ul. 
Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac Wol-
ności, ul. Hutnicza, ul. Krasińskie-
go, ul. Gen. Władysława Sikorskie-
go, ul. Armii Krajowej (meta).

W związku z organiza-
cją imprezy nastąpią 
utrudnienia w ruchu. 

Na czas zawodów należy 
stosować się do obowiązują-
cej tymczasowej organizacji 

ruchu oraz bezwzględnie 
stosować się do poleceń 

służb porządkowych.


