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Zalegasz za czynsz?
Możesz odpracować dług
W programie udział może brać każdy 
dłużnik w trudnej sytuacji materialnej  
i życiowej.

Przychodnie w Żarowie – 
które najpopularniejsze?
Po receptę, dobrą poradę, a wreszcie po-
moc lekarską Żarowianie przychodzą do 
miejscowych przychodni medycznych.

Walkower na inaugurację

Dość nieoczekiwanie zakończył się pierw-
szy mecz w ramach III Dolnośląskiej Ligi 
Piłki Siatkowej.
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Mieszkańcy wsi zdecydowali

Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich wsiach gminy Żarów. Zgodnie 
z ustawą fundusz sołecki w wysokości 221.947,64 tysięcy złotych został 
podzielony przez mieszkańców wsi. - Jestem pod wrażeniem przygotowania 
się sołtysów, Rad Sołeckich i mieszkańców do zebrań – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Dokończenie na str. 5

Wandale niszczą skatepark Budowa świetlic wiejskich
na finiszu

Nieco wcześniej w Żarowie młodzi ludzie malowali sprayem elewacje no-
wych budynków. Teraz zniszczenia odnotowano na żarowskim skateparku. 
Czy jest jakiś sposób na zahamowanie tak chuligańskiej działalności?

Tak prezentuje się nowa świetlica wiejska w Bożanowie. Na wszystkich 
odwiedzających robi duże wrażenie. 

Miał służyć amatorom 
deskorolek. I tak jest, 

bo w Żarowie nie brakuje 
miłośników sportów eks-
tremalnych, którzy mają 
wspólną pasję. 

Nie tak dawno, specjalnie 
dla nich powstał skatepark. 
Miejsce, gdzie mogą szlifo-
wać swoje sportowe talenty 
i trenować jazdę na „desce”. 
- Ale ostatnio ciągle ktoś nam 
dewastuje plac. Jakaś grupa 
przychodzi na skatepark i nisz-
czy nowe urządzenia. Wylewa-
ją tam olej silnikowy – mówią 
zbulwersowani użytkownicy 
żarowskiego skateparku. 

W tym miejscu wybryki 
chuliganów nie są rzadkością. 
Wandale już wcześniej zaczęli 
dewastować plac tuż nieopodal 

Firma budowlana powoli 
kończy budowę dwóch 

świetlic wiejskich w Pyszczy-
nie i Bożanowie. Nowe obiek-
ty staną się wizytówką wsi. 

A na ich otwarcie cze-
kają wszyscy mieszkańcy, 
zwłaszcza panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. – W 
pierwszej kolejności zaj-
miemy się zagospodarowa-
niem terenu wokół budynku. 
Obiekt już stoi, a z czasem, 
myślę, że uda nam się jesz-
cze doposażyć go w odpo-
wiednie meble i sprzęt – za-
powiada Ryszard Pawlik, 
sołtys Pyszczyna. 

Pyszczyn, Bożanów i 
Gołaszyce to trzy ostatnie 

żarowskiego skateparku. Naj-
pierw dochodziło do zniszcze-
nia ogrodzenia placu zabaw 
i kradzieży dwóch bramek. 
Teraz zniszczyli płytę oraz 
nowe urządzenia na skatepar-
ku. - Młodzi Żarowianie inter-
weniowali u nas w tej sprawie. 

wsie na terenie gminy Ża-
rów, które od wielu lat nie 
dysponowały miejscem, w 
którym można byłoby zor-
ganizować wiejską impre-
zę, zebranie czy też sołec-

Wszystkie informacje przeka-
zaliśmy już policji. Nie może 
dochodzić do takich przypad-
ków i dewastacji miejsca, które 
powstało naszym wspólnym 
wysiłkiem i które służy młodym 
ludziom.

dokończenie na str. 3

kie spotkanie. Do tej pory 
mieszkańcy zazwyczaj gro-
madzili się w wynajętych 
salach bądź korzystali z go-
ścinności innych. 

dokończenie na str. 4



KRONIKA   POLICYJNA
Znaleziono niewypał
Nietypowego odkrycia dokonał pracownik Żarowskiej Izby 
Historycznej, spacerując nieopodal Góry Krukowskiej. Pod-
czas spaceru natknął się na pocisk moździerzowy, niewybuch 
pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. 
Do czasu przybycia patrolu saperskiego z Głogowa znalezi-
sko zabezpieczyli funkcjonariusze żarowskiego komisariatu 
policji. Saperzy usunęli je i przewieźli w bezpieczne miejsce.

Włamał się … po butelkę wódki
Nawet 10 lat pozbawienia wolności grozi 18-letniemu mężczyź-
nie, który włamał się do jednego z mieszkań w Mrowinach. Jak się 
okazało, złodziej ukradł buty marki Adidas, kurczaka z lodówki, 
butelkę wódki oraz 10 dolarów. Straty zostały wycenione na kwotę 
315 złotych. - Łupem kolejnego grasującego złodzieja była butla 
gazowa, którą ukradł z altanki. Przy okazji powybijał również okna 
z ogrodowego budynku. Sprawcy zostali namierzeni i zatrzymani. 
W jednym i drugim przypadku młodym mieszkańcom Żarowa grozi 
od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności – mówi Sławomir 
Jankowski, zastępca komendanta policji w Żarowie.

Znieważył funkcjonariusza policji
Żarowscy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który w 
trakcie interwencji naruszył nietykalność cielesną i znieważył 
policjanta. - Do zdarzenia doszło podczas interwencji. Mężczy-
zna, którego zatrzymaliśmy zachowywał się agresywnie. Używał 
wulgarnych słów i groził funkcjonariuszowi policji. Napastnika 
obezwładniono i zatrzymano do wyjaśnienia. Badanie na za-
wartość alkoholu wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy. Teraz 
usłyszy zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważe-
nie funkcjonariuszy. Kodeks karny za naruszenie nietykalności 
funkcjonariusza przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, 
za znieważenie karę pozbawienia wolności do roku – wyjaśnia 
Sławomir Jankowski z komisariatu policji w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik 

YAGI  POLAND  FACTORY
SP. Z O.O.

w związku z rozwojem między-
narodowej firmy działającej w 

branży motoryzacyjnej
oferuje pracę w dziale produkcji na stanowisku:

OPERATOR MASZYN
MIEJSCE PRACY: ul. Fabryczna 3, Żarów
WYMAGANIA: dyspozycyjność (praca w systemie trzyzmiano-
wym), gotowość podjęcia pracy od zaraz, osobom nie posia-
dającym kwalifikacji zawodowych zapewniamy przyuczenie do 
wykonywania zawodu.
OFERUJEMY: możliwość rozwoju zawodowego w ramach struk-
tury firmy, pakiet szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, wyna-
grodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, pakiet świad-
czeń socjalnych, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyj-
nego na adres: sowinska@ypf.pl
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Jubileusz 35-lecia Związku Wędkarskiego

Dla reprezentacji z Żarowa punkty zdobyli również Dawid Młynarek (SP 
Żarów), Weronika Mattheis i Angelika Felter (gimnazjum w Żarowie). Na 
zdjęciu uhonorowali lekkoatleci z Żarowa.

35 lat, a wędkarstwo to wciąż ich pasja!

Po zakończonej rywalizacji wszyscy uczestnicy wędkarskich zmagań 
odpoczywali przy grillowanych kiełbaskach. Nagrody, puchary i medale 
zwycięzcom wręczali burmistrz Leszek Michalak i prezes koła Jarosław 
Wachowiak.

Informujemy, że termin zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów Ob-
wodowych Komisji Wyborczych upływa dnia 17 października 2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Żarowie, codziennie w godzinach pracy 
Urzędu. Zgłoszenia przyjmuje Bożena Krzymińska Kierownik Biura Obsługi Klienta

Żarowscy lekkoatleci 
na podium

Na sukces ciężko praco-
wali. Ale opłacało się!

Uczniowie żarowskich 
szkół, reprezentanci progra-
mu „Dolny Śląsk dla Królo-
wej Sportu” podczas zawo-
dów lekkoatletycznych Grand 
Prix Dolnego Śląska wywal-
czyli miejsca na podium. Do 
Żarowa wracali z gratulacja-
mi i medalami. I satysfakcją, 
że się udało. - Na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu, 
nasi żarowscy lekkoatleci spi-
sali się znakomicie. Nie mieli 
sobie równych w większości 
konkurencji sportowych. A 
wśród nich był bieg na 60 i 
200 metrów, pchnięcie kulą 
oraz sztafeta. Opiekunem 
żarowskiej drużyny był Ma-
riusz Kozakow, nauczyciel 
wychowania fizycznego z ża-
rowskiego gimnazjum. Ciężka 
praca popłaca. Żarowianie 

górą! Cieszymy się sukcesami 
naszych uczniów – przyzna-
je Przemysław Drąg – na-
uczyciel gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie.

Wśród żarowskich lek-
koatletów byli uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
oraz gimnazjum: Alicja 
Klimala (I m. bieg na 60 
m), Damian Kozieł (I m. 
bieg na 60 m, 8,14 sek.), 
Aleksandra Gadzicka (I 
m pchnięcie kulą 3 kg, 7,21 
m), Damian Tyrański (II m 
pchnięcie kulą 3 kg, 10,92 
m), Wiktor Zaremba (I m 
bieg na 200 m, 26,67 sek.), 
Wiktor Zaremba, Damian 
Kozieł, Jagoda Dydyńska, 
Martyna Kanownik (III 
m sztafeta 4x200 m, 2:09, 
19 min).

Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Żarów Nr 133/2014 z dnia 23 września 2014r.

● Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie, 44 m2. Tel. 508 299 700
● Sprzedam w Żarowie atrakcyj-
ną działkę budowlaną, w pełni 
uzbrojoną, na Osiedlu Piastów 
ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. 
Cena do negocjacji.
Tel.0049 1791124606,
0049 1799665599

● Kupię garaż murowany na Osiedlu Piastów w Żarowie,  
z energią elektryczną. Tel.: 605 645 487

Uwaga!
Dodatkowe 

dyżury poselskie
W ramach comiesięcznych dyżurów poselskich Ża-

rowianie będą mieli również okazję spotkać się 
z posłem na Sejm RP Robertem Jagłą. Parlamentarzy-
sta dyżurować będzie w Urzędzie Miejskim w Żarowie 
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godz. od 
8.00 do 9.00. 

Do dyspozycji mieszkańców, w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca są również posłanka RP Katarzyna Izabela Mrzy-
głocka oraz senator RP Wiesław Kilian. Ich dyżury odbywa-
ją się w pokoju nr 18, w godz. od 12.00 do 14.00. Natomiast w 
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 10.00-12.00 
mieszkańców przyjmuje posłanka RP Anna Zalewska. 

Mieszkańcy powiatu świdnickiego mogą się zgłaszać rów-
nież do biura poselskiego Roberta Jagły w Świdnicy, przy 
ul. Rynek 1A. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w 
godz. od 9.00 do 17.00. 

Magdalena Pawlik

Prawie 30 centymetrów, 
tyle liczyła najdłuższa ryba 

złowiona podczas żarowskich 
zawodów wędkarskich. 

Zawodów szczególnych dla 
wszystkich aktywnych dzia-
łaczy związku. Takim spotka-
niem towarzyskim wędkarze 
z Żarowa uczcili jubileusz 35-
lecia funkcjonowania związku. 
Historię żarowskiego koła w 
niedzielę, 28 września przy-
pomniał wieloletni były prezes 
związku Daniel Łosiak. - W 
naszej gminie nie brakuje mi-
łośników wędki. W niedzielnych 
zawodach, które odbyły się nad 
żarowskim stawem miejskim, 
choć nie miały nic wspólnego 
z zaciętą rywalizacją uczestni-
czyło 24 zawodników. Każda 
kategoria wiekowa, „seniorzy”, 
„juniorzy” i „kadeci” wyłoniła 
zwycięzców – mówi Marcin 
Łuczak, sekretarz koła żarow-
skiego związku wędkarskiego.

Więcej o historii żarow-
skiego związku wędkar-
skiego przeczytasz w kolej-
nym numerze gazety.

WYNIKI ZAWODÓW:

Kategoria „Senior”
1. Bartosz Rasiewicz
(3360 pkt)
2. Grzegorz Hałaczkiewicz
(920 pkt)
3. Piotr Kondratowicz
(460 pkt)

Kategoria „Junior”
1. Bartosz Frydlewicz
(480 pkt)
2. Agata Mazur (280 pkt)
3. Kacper Wysocki (80 pkt)

Kategoria „Kadet”
1. Adrian Traczyński (360 pkt)
2. Kacper Moryl (200 pkt)
3. Adam Rychta (120 pkt)

Bartosz Rasiewicz
(najdłuższa ryba 29 cm)

Uwaga! Przerwa
w dostawie energii elektrycznej

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remon-
towo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych w 
Żarowie (ulice: Cembrowskiego, dz. 385/4, Mickiewicza 27-
29 i 39, Słowackiego, Słowiańska, Stumetrówka dz. 390/1) 
nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego. Miesz-
kańcy pozbawieni będą prądu w poniedziałek, 6 październi-
ka w godzinach od 10.00 do 16.00.

Prądu pozbawieni zostaną również mieszkańcy Przyłęgowa 
(numery: 1-5, 32-42. i dz. 126/1 hydrofornia) we wtorek, 7 
października i Bożanowa (w dniach 8-10 października). Prze-
rwa w dostawie energii trwać będzie w godz. 8.00-16.00.
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Ulica Dworcowa w przebudowie

Taka wiata przystankowa w Żarowie to już przeszłość. Niebawem do dyspo-
zycji mieszkańców oddana zostanie zupełnie nowa i dużo przestronniejsza. 

Młodzi Żarowianie dbają o „swój” skatepark. Nie tylko zainterweniowali w 
sprawie dewastacji, ale sami próbowali również usunąć ślady zniszczenia. 

Ulica Dworcowa w Żarowie, dzięki remontowi zyska nowy wizerunek.

Żarowscy handlowcy czekali na to od dawna. Stara i zniszczona wiata przystankowa, która od wielu lat 
była wielką bolączką dla tutejszych przedsiębiorców przestała nareszcie „ zdobić” centralną ulicę w Żaro-
wie. W minionym tygodniu firma rozbiórkowa wyburzyła konstrukcję starego przystanku autobusowego. 
Nie ma już po nim śladu.

W tym miejscu za to po-
wstanie nowa i dużo mniej-
sza wiata przystankowa, któ-
ra nie tylko odsłoni sklepowe 
witryny żarowskich kupców, 
ale uczyni to miejsce znacz-
nie atrakcyjniejszym. – Na-
reszcie! To miejsce odzyska 
utracony blask. Będzie nas 
w końcu widać, bo tej pory 
wiata przystankowa przysła-
niała nasze witryny sklepo-
we. Mamy tylko nadzieję, że 
remont nie będzie zbyt uciąż-
liwy dla nas i naszych klien-
tów - mówi Anna Wolska, 
właścicielka sklepu odzieżo-
wego przy ul. Dworcowej w 
Żarowie.

Zmianom z bliska przy-
glądali się również inni Ża-
rowianie. Stary przystanek 
autobusowy owszem był już 
bardzo zniszczony, ale był 
tu w Żarowie, od zawsze, 
od kilkudziesięciu lat. Na 
nowy mieszkańcy będą mu-
sieli trochę poczekać. Ale 
autobusy i nyski dalej zabie-
rać będą pasażerów z tego 
miejsca. Choć chwilowo 
bez wiaty przystankowej. 
– Ta wiata przystankowa to 
historia w Żarowie, ale do-
brze, że została rozbudowa-
na. Tam, obok tego miejsca 
tylko niektórzy przychodzili 
i załatwiali swoje potrzeby 

fizjologiczne – podkreślają 
mieszkańcy, którzy obser-
wowali, jak stary przy-
stanek autobusowy został 
zniszczony.

Wyburzenie starej wia-
ty przystankowej to tylko 
pierwsza część z zaplano-
wanych inwestycji przy 
ul. Dworcowej w Żarowie. 
Plac zostanie utwardzony 
również kostką betonową 
i pojawią się nowe obrze-
ża betonowe. A sami han-
dlowcy zaproponują układ 
zagospodarowania zieleni, 
zaplanują nasadzenia, raba-
ty i klomby. Tak, jak uzgad-
niali to podczas spotkania 

z burmistrzem Żarowa. 
Centralna ulica w Żarowie 
odzyska utracony blask. – 
Pierwsze prace remontowe 
już ruszyły. Do kolejnego 
etapu przystąpimy jeszcze 
w październiku. Remont bę-
dzie realizowany w taki spo-
sób, aby nie utrudniał pracy 
miejscowym handlowcom – 
zaznacza burmistrz Leszek 
Michalak.

Pieniądze na przebudowę 
ulicy Dworcowej w Żarowie, 
w sumie 17 tysięcy złotych 
gmina pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Magdalena Pawlik

Mandaty dla właścicie-
li! Takie kary spotkają 

mieszkańców, którzy nie 
sprzątają po swoich czworo-
nogach. A te mogą wynosić 
nawet do 500 złotych. 

Żarowska policja coraz czę-
ściej odbiera od przypadko-
wych osób sygnały o zanie-
czyszczaniu przez psy ulic, 
skwerków, a nawet wspólnych 
ścieżek. Mieszkańcy często 
są świadkami takich sytuacji, 
więc ze wskazaniem „poten-
cjalnego” właściciela nie by-
łoby żadnego problemu. Nikt 
jednak nie chce na nikogo 
donosić, choć problem rze-

czywiście wcale nie jest mały. 
– Taki obowiązek ciąży na wła-
ścicielu! Ludzie powinni sobie 
zdawać sprawę, że to wcale nie 
jest bezkarne. Ostatnio, kiedy 
spacerowałem z moim wnucz-
kiem po nowej ścieżce, która 
niedawno została oddana do 
naszego użytku, natknąłem 
się na „nieczystości” po psie. 
Wspólnie z innymi sąsiadami 
podejrzewamy pewne osoby, 
ale nie chcemy składać zawia-
domienia na policję. Najgorsze 
jest to, że nie szanujemy siebie 
nawzajem. Można sobie krzyw-
dę zrobić, pośliznąć się. Poza 
tym to niemiłe, jak się wejdzie 

Właścicielu!
Sprzątaj

po swoim psie!

Zalegasz za czynsz? Możesz odpracować dług

Wandale niszczą
skatepark

Dziesięć i osiem złotych 
za godzinę i prace przy 

remontach i porządkach. 
Tak Żarowianie, którzy zale-
gają z opłatami za czynsz na 
rzecz gminy będą mogli od-
pracować swoje długi.

W programie, przygotowa-
nym przez burmistrza Żaro-
wa udział może brać każdy 
dłużnik w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. Od-
pracować zaległości będzie 
mógł nie tylko sam zadłu-
żony najemca, ale również 
osoba przez niego wskaza-
na, najczęściej członek ro-
dziny. – Chcąc pomóc wyjść 
dłużnikom na prostą przygo-
towaliśmy dla nich program 
odpracowania zaległości. 

Miał służyć amatorom de-
skorolek. I tak jest, bo w 

Żarowie nie brakuje miłośni-
ków sportów ekstremalnych, 
którzy mają wspólną pasję.

Nie tak dawno, specjalnie 
dla nich powstał skatepark. 
Miejsce, gdzie mogą szlifo-
wać swoje sportowe talenty 
i trenować jazdę na „desce”. 
- Ale ostatnio ciągle ktoś nam 
dewastuje plac. Jakaś grupa 
przychodzi na skatepark i nisz-
czy nowe urządzenia. Wylewa-
ją tam olej silnikowy – mówią 
zbulwersowani użytkownicy 
żarowskiego skateparku. 

W tym miejscu wybryki 
chuliganów nie są rzadkością. 
Wandale już wcześniej zaczęli 
dewastować plac tuż nieopodal 
żarowskiego skateparku. Naj-
pierw dochodziło do zniszcze-
nia ogrodzenia placu zabaw i 
kradzieży dwóch bramek. Teraz 
zniszczyli płytę oraz nowe urzą-
dzenia na skateparku. - Młodzi 
Żarowianie interweniowali u 
nas w tej sprawie. Wszystkie 
informacje przekazaliśmy już 
policji. Nie może dochodzić do 
takich przypadków i dewastacji 
miejsca, które powstało naszym 

wspólnym wysiłkiem i które słu-
ży młodym ludziom. Na nowe 
urządzenia został wylany olej 
silnikowy. A ten może być przy-
czyną naprawdę nieszczęśliwego 
wypadku. Takie sytuacje mogą 
skończyć się tragicznie. Dlatego 
w porozumieniu ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Świebodzicach 
uzgodniliśmy, że w tym miejscu 
już niebawem zostanie zainsta-
lowana kamera. Będziemy mo-
nitorować ten teren – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Projekt żarowskiego skate-
parku był konsultowany z gru-
pą młodzieży. To właśnie w 
porozumieniu z nimi powstał 
nowoczesny obiekt, na któ-
rym młodzi mogą ćwiczyć do 
woli. Na zniszczonych urzą-
dzeniach trudno jest jednak 
trenować. Dlatego młodzi Ża-
rowianie sami zaangażowali 
się w naprawę zniszczonego 
sprzętu. I w wolnej chwili pró-
bują usunąć ślady po wylanym 
oleju silnikowym. Gorzej bę-
dzie w przypadku betonowej 
płyty, na której usytuowany 
jest skatepark. Tam zniszcze-
nia trudno będzie całkowicie 
wyeliminować.

w takie odchody. Coś trzeba z 
tym zrobić – mówi mieszka-
niec osiedla domków jednoro-
dzinnych w Żarowie.

O tym, czy właściciele nie 
sprzątają po swoich pupi-
lach, zdaniem policji wcale 
nie jest tak łatwo udowodnić. 
Jedynym najskuteczniejszym 
sposobem na nieodpowie-
dzialnych właścicieli jest 
mandat. – Posiadanie psów 
to nie tylko przyjemność, ale 
i obowiązek dla właścicie-
li. Psie nieczystości w par-
ku, chodnikach, ścieżkach i 
miejscach publicznych wciąż 
zaśmiecają miasto. Dlatego 
apelujemy do wszystkich wła-
ścicieli czworonogów, żeby 
pamiętali o tym obowiązku i 
nie bagatelizowali takich sy-
tuacji. Przestrzegamy, że bę-
dziemy karać takie osoby. Tu-
taj również prośba w stronę 
mieszkańców, żeby zgłaszali 

na policję zawiadomienie, na-
wet anonimowo i wskazywali 
tych, którzy nie przestrzegają 
tych zasad. Będziemy moni-
torować te ulice i wręczać 
mandaty nieodpowiedzial-
nym właścicielom psów, ale 
najpierw musimy otrzymać 
zawiadomienie – tłumaczy 
Sławomir Jankowski, nowy 
zastępca komendanta policji 
w Żarowie.

Wychodząc na spacer ze 
swoim czworonogiem ich wła-
ściciele powinni pamiętać o 
zabieraniu ze sobą specjalnych 
torebek. Można je pobrać w 
kilku oznaczonych w Żarowie 
miejscach bądź w żarowskim 
Urzędzie Miejskim. 

Właścicielowi za pozosta-
wienie nieczystości po psie 
grozi mandat od 20 do 500 zł. 
Policja w Żarowie przestrzega, 
że będzie to kontrolowane.

Magdalena Pawlik

Każdy mieszkaniec, który ma 
problemy z płaceniem czyn-
szu będzie mógł liczyć na 
pracę przy prostych remon-
tach na terenie miasta i gmi-
ny, pracach porządkowych i 
konserwacyjnych i drobnych 
robotach brukowych. Myślę, 
że jest to dobra forma od-
pracowania zaległości czyn-
szowych – mówi Marian 
Stefański, kierownik ref. 
Gospodarki Lokalowej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Każdy, kto chce wziąć 
udział w programie, z wy-
pełnionym wnioskiem zgła-
sza się do Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. Wnioski będą 
rozpatrywane i weryfikowa-
ne przez Referat Gospodar-

ki Lokalowej. – Chętni do 
udziału w programie mogą 
również wykonywać prace 
w gminnych jednostkach 
organizacyjnych: szkołach, 
placówkach oświatowych, 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu oraz bibliote-
ce. Dopiero po weryfikacji 
wniosku będziemy zawierać 
z dłużnikiem umowę o spłatę 
zadłużenia czynszowego w 
formie świadczenia rzeczo-
wego. W programie mogą 
brać udział mieszkańcy w 
trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej, dłużnicy posia-
dający zadłużenie powyżej 
trzech miesięcy (na dzień 
składania wniosku) i posia-

dający zadłużenie przeter-
minowane, objęte orzecze-
niem sądowym. Po zawarciu 
umowy, dłużnicy będą kie-
rowani do pracy i kontro-
lowani przez wyznaczonych 
do tego pracowników. Ich 
godziny będą zapisywane w 
przygotowanej Miesięcznej 
Karcie Pracy – wyjaśnia 
Renata Dawlewicz, skarb-
nik gminy.

Wnioski w sprawie odpra-
cowania zadłużenia czyn-
szowego są do pobrania w 
Biurze Obsługi Klienta.
Uwaga! Podopieczni Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Żarowie tam zgłaszają swój 
wniosek.

Magdalena Pawlik
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 22 sierpnia 2014 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  
o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do: rady gminy, rady powiatu, sejmiku woje-
wództwa oraz wyborów burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. u. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXVIII/203/2012 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w każdym  okręgu /Dz. Urz. Woj. Dol., poz, 4364/ podaje się do publicznej wiadomości informację o utwo-
rzonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Burmistrz Miasta Żarów
(-) Leszek Michalak

Nr okręgu GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO
Liczba radnych

wybieranych w okręgu

1

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

1

2
Żarów – ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława Łokietka nr 
8A-12C (parzyste) 1

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

1

4
Żarów – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, 
Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, 
Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego

1

5
Żarów – ulice: Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, 
Mickiewicza nr 1-33 (nieparzyste), Plac Wolności, Przemysłowa, Puszkina, Słowackiego, 
Słowiańska, Strefowa

1

6
Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), nr 14-40A (parzyste), Krasińskiego, 
Mickiewicza nr 2-12 (parzyste)

1

7
Żarów – ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-62 (parzyste) i nr 43-51 (nieparzyste), Dworcowa, 
Generała Sikorskiego, Ogrodowa nr 4, 4A, 6 (parzyste), Szkolna, Wojska Polskiego

1

8
Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 55-71 (nieparzyste) i nr 76-80 (parzyste), Cicha, Ogrodowa nr 
8-26, Sportowa, Zamkowa

1

9 Kruków, Łażany 1

10 Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 1

11 Mrowiny 1

12 Wierzbna, Bożanów 1

13 Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice 1

14 Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa 1

15 Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże 1
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie mieści się w  budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2.

Budowa świetlic na finiszu

Nowa świetlica w Pyszczynie też prezentuje się bardzo okazale. 

Nowe obiekty wiejskie kosztować będą 817 tysięcy złotych. Część z tych 
środków finansowych, 148.500 tysięcy złotych to dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które gmina Żarów po-
zyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

Firma budowlana powoli kończy budowę dwóch świetlic wiejskich w Pyszczynie i Bożanowie. Nowe 
obiekty staną się wizytówką wsi. A na ich otwarcie czekają wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. – W pierwszej kolejności zajmiemy się zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 
Obiekt już stoi, a z czasem, myślę, że uda nam się jeszcze doposażyć go w odpowiednie meble i sprzęt 
– zapowiada Ryszard Pawlik, sołtys Pyszczyna.

Pyszczyn, Bożanów i 
Gołaszyce to trzy ostatnie 
wsie na terenie gminy Ża-
rów, które od wielu lat nie 
dysponowały miejscem, w 
którym można byłoby zor-
ganizować wiejską impre-
zę, zebranie czy też sołec-
kie spotkanie. Do tej pory 
mieszkańcy zazwyczaj 
gromadzili się w wynaję-
tych salach bądź korzystali 
z gościnności innych. Te-
raz się to zmieni. Do ich 
dyspozycji zostaną oddane 
nowoczesne świetlice wiej-
skie, przeznaczone także 
do użytku osób niepełno-
sprawnych. – Każda ma 
ponad 106 metrów kwadra-
towych powierzchni użyt-
kowej i jest wyposażona w 
niezbędne pomieszczenia. W 
tej chwili prace wykończe-
niowe trwają jeszcze na bu-
dowie świetlic w Pyszczynie 
i Bożanowie. W Gołaszy-
cach natomiast, rozpoczęły 
się prace fundamentowe i w 

najbliższym czasie zostaną 
położone ściany budynku. 
Przewidujemy zakończyć 
całą inwestycję do końca 
października – przyznaje 
Cezary Sadowski z PHU 
„DEK-BUD” Michalska 
Iwona, firmy budowlanej, 
która realizuje to zadanie 
inwestycyjne.

Jeszcze do niedawna, plac 
na którym stoją nowe wiejskie 
obiekty był opustoszały. Dziś 
znajdują się tam nowoczesne 
budynki, które zbudowano 
dla wszystkich mieszkańców 
wsi. Teraz to od ich zaanga-
żowania i zainteresowania 
zależeć będzie, jak świetlica 
zostanie zagospodarowana. 
– Mamy już pewne plany, na 
to, w jaki sposób wykorzy-
stamy nowy obiekt. Chęci i 
pomysłów nam nie brakuje. 
Najważniejsze, że Gołaszyce 
mają już swoją świetlicę wiej-
ską – cieszy się Jolanta Ko-
zów, sołtys Gołaszyc.

Magdalena Pawlik

Świetlica w remoncie

Mieszkańcy Wierzbnej czekają na odnowioną świetlicę wiejską. 

Kolejna świetlica wiejska na 
terenie gminy Żarów zyska 

nowy wygląd. Właśnie ruszyły 
prace remontowe na świetlicy 
wiejskiej w Wierzbnej.

Wymienione zostaną insta-
lacje oraz posadzki. Świetlica 
zyska również trzy nowe kli-
matyzatory. - Świetlice wiejskie 
to nie tylko miejsce wspólnych 
spotkań i zebrań sołeckich. To 
przede wszystkim miejsce wiej-
skiej integracji. Dlatego zale-
ży nam, aby obiekty te były w 
pełni dostosowane do potrzeb 
lokalnej społeczności. Każdego 
roku, ze środków z budżetu gmi-
ny Żarów i pozyskanych dotacji 
wiejskie obiekty zmieniają swój 
wygląd. Na finiszu znajduje się 
budowa świetlic w Pyszczynie 
i Bożanowie. Trwają również 
prace przy budowie nowej świe-

tlicy w Gołaszycach. W przy-
gotowaniu jest także budowa 
dwóch świetlic środowiskowych 
w Mrowinach i Zastrużu - wy-
licza Przemysław Sikora, kie-
rownik ref. Oświaty, Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Remont świetlicy wiejskiej 
w Wierzbnej zostanie współfi-
nansowany ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego przy-
znanych w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 
W sumie pochłonie prawie 60 
tysięcy złotych.

Całościowy remont zamknie 
się w kwocie 58.777,41 tysięcy 
złotych, z czego kwotę 29.387, 
00 tysięcy złotych gmina Ża-
rów pozyskała z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich 
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych 

na dzień 16 listopada 2014 r.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich 
do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w tym także 
w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w ter-
minie do dnia 12 listopada 2014r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ewidencja ludności.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostoso-
wanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biu-
letynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu burmistrza 
miasta o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej do 
17 października 2014 r.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
jak również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w 
tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. W 
celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do 
burmistrza miasta najpóźniej do 7 listopada 2014 r.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu w/w ustawy, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego mogą głosować 
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, powi-
nien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi 
miasta najpóźniej do 27 października 2014 r.

Wyborcy niepełnosprawni mogą także głosować, w lokalu wybor-
czym,  przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w 
alfabecie Braillea. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza 
wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, 
na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wybor-
ca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać 
w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepeł-
noletnia, a pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą 
nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

UWAGA! Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów oraz na stronie: 

pkw.gov.pl
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Mieszkańcy wsi zdecydowali

Yagi Poland Factory
rozbudowuje zakład

Nowe drogi już po odbiorze

Na zdjęciu wnętrze fabryki z nową linią montażową. 

Brak chodników na wsiach to częsta bolączka mieszkańców. Corocznie, większość sołectw za pieniądze z fundu-
szu sołeckiego buduje właśnie nowe chodniki. Na zdjęciu, powstający ciąg pieszy w Pożarzysku. 

Nowe drogi powstały w Bukowie, Imbramowicach i na odcinku Bożanów-
Kalno. Jeszcze w tym roku nowe drogi oddaną zostaną do użytku miesz-
kańców dwóch kolejnych wsi. 

Każdego roku, w ramach funduszu sołeckiego doposażane są świetlice wiej-
skie. Na zdjęciu nowa kuchnia na świetlicy wiejskiej w Imbramowicach.

Kolejna inwestycja czeka 
żarowską podstrefę Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. 

Japoński zakład Yagi Po-
land Factory, ulokowany w 
Żarowie będzie rozbudowy-
wał swój zakład i uruchomi 
nowe linie produkcyjne. Jak 
do tej pory, spółka zainwe-
stowała w Żarowie 5 milio-
nów euro. Nowa inwestycja 
pochłonie dodatkowe 1,5 
miliona euro. - Dzięki nowym 
instalacjom maszyn, z których 
ostatnia zakończy się w stycz-
niu przyszłego roku, niedługo 
zapełnimy halę, którą rozbu-
dowaliśmy pod koniec 2011 
roku. W tym roku dodatkowo 
zainstalowaliśmy dwie nowo-
czesne linie do obróbki ma-
szynowej o wartości 2 milio-
nów euro oraz włoską linię do 
hartowania i odpuszczania. 
Na początku przyszłego roku 
czeka nas jeszcze montaż li-
nii do obróbki maszynowej o 
wartości 1,5 miliona euro – 

wyjaśnia Isamu Shirai, wi-
ceprezes  żarowskiej fabryki 
Yagi Poland Factory.

Z nowych linii produkcyj-
nych japońskiej fabryki będą 
nadal zjeżdżały części i akce-
soria do pojazdów mechanicz-
nych. Asortyment się nie zmie-
ni. Ale za to firma zamierza 
stworzyć kolejne miejsca pracy. 
W tej chwili załoga Yagi Po-
land Factory liczy w Żarowie 
150 pracowników. W związku 
z intensywną rozbudową spół-
ka zamierza zatrudnić na razie 
10 osób, szczególnie na dział 
obróbki maszynowej. - Wciąż 
się rozwijamy, dlatego potrze-
bujemy nowych pracowników 
w każdym wieku. Nie muszą to 
być osoby doświadczone, wy-
starczy, że będą miały chęć do 
pracy. Zapewniamy szkolenie 
na miejscu, a oprócz wynagro-
dzenia pracownicy mogą liczyć 
na dodatek dojazdów do pracy, 
nagrody kwartalne w oparciu 
o indywidualną ocenę pracow-
niczą, pakiet socjalny z fundu-

szu socjalnego („Wczasy pod 
Gruszą” i Boże Narodzenie) – 
mówi Agnieszka Głuszczak 
z fabryki Yagi Poland Factory 
z Żarowa.

Japońska firma działa w 
żarowskiej podstrefie zarzą-
dzanej przez Wałbrzyską Spe-
cjalna Strefę Ekonomiczną 
„Invest-Park” od 2003 roku. 
Rok później, w 2004 roku Yagi 
Poland Factory uruchomiła 
produkcję części i akcesoriów 
do pojazdów mechanicznych 
i ich silników, w tym łożysk, 
piast oraz elementów sprzęgieł 
do klimatyzatorów. Dziś, po 
dziesięciu latach funkcjono-
wania w Żarowie firma nadal 
dobrze prosperuje i według za-
pewnień, jest w bardzo dobrej 
kondycji finansowej. - Zaufa-
nie ze strony klientów do na-
szych wyrobów zaowocowało 
dwukrotnym zwiększeniem za-
mówień w perspektywie kilku 
lat, dlatego zdecydowaliśmy 
się podjąć decyzję o dalszych 
inwestycjach w park maszyno-
wy – dopowiada wiceprezes 
fabryki Isamu Shirai.

Na terenie podstrefy Żarów 
ulokowanych jest dziewięć za-
kładów. Każdego roku kolejne 
z nich otrzymują nowe zezwo-
lenia na kontynuację swoich 
inwestycji. Nowe zezwolenia 
w tym roku otrzymały rów-
nież dwie inne japońskie fa-
bryki, Daicel Safety Systems 
Europe oraz AKS Precision 
Ball Polska.

Magdalena Pawlik

Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich wsiach gminy Żarów. Zgodnie z ustawą fundusz sołecki w 
wysokości 221.947,64 tysięcy złotych został podzielony przez mieszkańców wsi. - Jestem pod wrażeniem 
przygotowania się sołtysów, Rad Sołeckich i mieszkańców do zebrań – mówi burmistrz Leszek Michalak.

- Podział środków finanso-
wych (z małymi wyjątkami) 
przebiegł sprawnie, co wska-
zuje na to, że mieszkańcy wsi 
potrafią ze sobą rozmawiać 
i uzgodnić kierunki rozwoju 
własnych miejscowości. War-
to wspomnieć, że wszystkie 
wsie jednogłośnie zadecydo-
wały, że 95 procent środków 
przeznaczą na zadania inwe-
stycyjne, dzięki czemu mogą 
skorzystać z dodatkowych 
środków przeznaczonych 
przez gminę. 

Budowa nowych chodników, 
remonty świetlic wiejskich, 
remiz Ochotniczych Straży 
Pożarnych, montaż oświe-
tlenia ulicznego, organizacja 
cyklicznych imprez. To tylko 
wybrane inwestycje, które re-
alizowane będą w ramach fun-

duszu sołeckiego. – Fundusz 
sołecki to dla nas duży zastrzyk 
finansowy. Wspólnie z miesz-
kańcami zadecydowaliśmy, że 
pieniądze te przeznaczymy na 
budowę nowego przystanku, 
montaż ulicznych lamp oraz 
wykonanie zabezpieczenia 
wejścia do parku. W planach 
jest jeszcze zagospodarowanie 
sportowego boiska, zakup stro-
jów dla sportowców oraz stan-
dardowo organizacja cyklicz-
nych imprez – mówi Krystyna 
Faruń, mieszkanka Łażan.

Realizacja zadań, jakie 
mieszkańcy wsi wyzna-
czyli w ramach funduszu 
sołeckiego rozpocznie się 
w przyszłym roku. W więk-
szości pieniądze te zostaną 
przeznaczone na remonty i 
doposażenia świetlic wiej-

skich, budowę chodników i 
placów zabaw oraz montaż 
ulicznych lamp. Wszystkie 
sołectwa skorzystają rów-
nież z dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczo-
nych przez gminę – Fundusz 
sołecki zmienia nasze wsie. 
Łącznie przez cztery lata, po-
cząwszy od 2011 roku na ten 
cel przeznaczyliśmy prawie 
800 tysięcy złotych. To dużo 
i mało, bo potrzeb w naszych 
miejscowościach wciąż nie 
ubywa. Ale przybywa nowych 
inwestycji, z których korzysta-
ją wszyscy mieszkańcy. Cieszę 
się, że sołectwa przeznaczyły 
większość funduszu sołeckie-
go na remonty i inwestycje, a 
także zadania, które wykona-
ją samodzielnie. Dzięki takiej 
decyzji, na rzecz swoich miej-

scowości otrzymają większe 
pieniądze – dopowiada bur-
mistrz Leszek Michalak.

Fundusz sołecki to środki, 
które gmina oddaje do dyspo-
zycji wsi. Ich wysokość jest 
ustalana corocznie i zależy 
od liczby mieszkańców so-
łectwa oraz bieżących docho-
dów gminy. Nie są to środki 
sołectwa, ale przeznaczane 
są dla mieszkańców wsi na 
poprawę warunków ich ży-
cia.- W naszej miejscowości 
to świetlica jest takim cen-

Kolejne drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych do-

czekały się remontu. Miesz-
kańcy Bukowa, Imbramo-
wic, Bożanowa i Kalna mogą 
poruszać się nowymi, wyas-
faltowanymi drogami.

Skorzystają z nich nie tylko 
rolnicy, ale również użytkow-
nicy ruchu drogowego. W 
czwartek, 25 września odbył 
się oficjalny odbiór zakoń-
czonych prac remontowych 
z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, żarowskiego Urzędu Miej-
skiego oraz Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego. - To zadanie, 

na które udało nam się pozy-
skać kolejne dodatkowe środ-
ki. Są to pieniądze wydatko-
wane wspólnie z Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego 
z funduszy przeznaczonych na 
rekultywację gruntów rolnych. 
Wykorzystujemy je najbardziej 
efektywnie, jak to jest możliwe, 
wykonując nowe nawierzchnie 
na ulicach w naszych miej-
scowościach. Oczywiście jest 
pewien warunek. Po pierwsze 
muszą to być drogi wiejskie, 
po drugie muszą to być ulice 
prowadzące nie tylko do do-
mów, ale i na pola - wyjaśnia 
Piotr Weiland, kierownik 
ref. Inwestycji i Dróg.

Drogi dojazdowe na 
wsiach remontowane są 
każdego roku. Corocznie, 
są to jedne z ważniejszych 
inwestycji realizowanych 
w poszczególnych miejsco-
wościach. – Drogi dojazdo-
we do pól to odwieczna bo-
lączka nas rolników. A jest 
ich trochę na terenie naszej 
gminy. Dlatego jako miesz-
kańcy cieszymy się, że co 
roku w każdej wsi powsta-
ją nowe i zmodernizowane 
nawierzchnie drogowe do 
gruntów rolnych. Komfort 
jazdy jest znacznie przyjem-
niejszy – mówi Marek Fita, 
sołtys Imbramowic.

Środki finansowe na mo-
dernizację dróg rolnych zo-
stały pozyskane z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na ochronę, rekul-
tywację i poprawę jakości 
gruntów rolnych. Koszt bu-
dowy dróg wyniósł ponad 
655 tysięcy złotych. Gmina 
Żarów dołożyła z własnego 
budżetu prawie 320 tysięcy 
złotych.

Magdalena Pawlik

trum społecznej aktywności, 
dlatego większość pieniędzy 
w ramach funduszu sołeckie-
go przeznaczymy właśnie na 

jej remont – zaznacza Marta 
Wądołowska, sołtys Miko-
szowej.

Magdalena Pawlik
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Przychodnie w Żarowie
– które najpopularniejsze?

„Przychodzi baba do lekarza…” Kto nie zna takich kawałów? Tymczasem w życiu, jak w dobrym żarcie, bo z porad lekarskich korzystać musimy wszyscy. Po 
skierowanie, receptę, dobrą poradę, a wreszcie pomoc lekarską Żarowianie przychodzą do miejscowych przychodni medycznych. Jedni leczą się u specjali-
stów w przychodni „Medicus”, drudzy mają swojego rodzinnego lekarza w przychodni „Pemed”, a jeszcze inni odwiedzają przychodnię „Serafin-Med”, by tam 
uzyskać najlepszą lekarską poradę. W każdym z nich nie brakuje pacjentów. I choć, na wizyty do niektórych specjalistów trzeba trochę poczekać, tu na miejscu, 
w Żarowie, nie ma do nich ograniczonego dostępu. Jakie więc usługi świadczą żarowskie przychodnie?
● Przychodnia
„SERAFIN-MED”

Ta żarowska przychod-
nia deklaruje, że ma odpo-
wiednią ilość pacjentów, ale 
przyjmuje każdego chętnego. 
Mieszkańcy mają dostęp do 
wszystkich specjalistów, we-
dług wykazu Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Żarowia-
nie jednak najczęściej przy-
chodzą do doktora Ryszarda 
Serafina, nie tylko po pomoc 
lekarską, ale uśmiech i życz-
liwość. – Tego nigdy mu nie 
brakuje – mówią pacjenci 
doktora. Rejestracja czynna 
jest każdego dnia, od ponie-
działku do piątku, w godz. 
od 7.00 do 21.00. – Pacjenci 
są przyjmowani na bieżąco, 
ale istnieje również możli-
wość zarejestrowania się na 
konkretną godzinę. Taką, 
która odpowiada choremu. 
Nasza przychodnia rozwi-
ja się w dobrym kierunku. 
Wprowadziliśmy system kom-
puterowy i unowocześniliśmy 
sprzęt medyczny. Zostały wy-
mienione meble, odświeżone 
gabinety, sanitariaty i pocze-

kalnia dla chorych. Wszystko 
z myślą o naszych pacjentach 
– wyliczają pielęgniarki z 
przychodni „Serafin-Med” 
w Żarowie. Można tu uzy-
skać porady kardiologiczne 
i internistyczne, wykonywa-
ne są badania laboratoryjne 
oraz świadczenia w zakresie 
medycyny pracy (badania 

wstępne i okresowe pracow-
ników, kierowców, uczniów i 
studentów oraz sanitarne)

● Przychodnia
„PEMED”

Na brak pacjentów nie na-
rzeka również ta żarowska 
przychodnia. Zawsze jest 
lekarz dyżurujący. Doktorzy 

Jan Pepera i Tomasz Ser-
wicki przyjmują chorych co-
dziennie. Rejestracja odby-
wa się zawsze w godzinach 
porannych, jednak każdy 
mieszkaniec może liczyć na 
uzyskanie lekarskich porad. 
– Rejestrujemy do czterdzie-
stu pacjentów, ale bywają 
sytuacje, że jest ich znacznie 

więcej. W naszym spisie figu-
ruje 4283 zadeklarowanych 
pacjentów. Na wizyty lekar-
skie pacjenci rejestrowani są 
na konkretne godziny, a do 
gabinetów wchodzą według 
numerków, które otrzymu-
ją tuż po rejestracji. Dzieci 
przyjmuje doktor Józef Lula 
(zawsze rano), a w ponie-
działki, środy i piątki rodzice 

przyprowadzają swoje po-
ciechy do doktor Krystyny 
Michalak. W tym przypadku 
również obowiązuje kolejność 
numerków – wyjaśnia Teresa 
Borowiec, pielęgniarka przy-
chodni „Pemed” w Żarowie. 
W przychodni nie ma specja-
listów. Jednak zawsze można 
się zwrócić o udzielenie po-
mocy lekarskiej do któregoś 
z dyżurujących lekarzy. Tej 
nigdy się nie odmawia.

● Przychodnia
„MEDICUS”

W ostatnim czasie miesz-
kańcy mogą zaobserwować, 
jak się zmienia. Przychodzą 
tutaj nie tylko Żarowianie. 
Z usług lekarzy i specja-
listów korzystają również 
mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. Do stomato-
loga, chirurga, laryngologa, 
okulisty, logopedy mogą 
się wybrać właśnie tutaj, w 
tej żarowskiej przychodni. 
Brakuje tylko ginekologa, 
który jeszcze nie tak daw-
no przyjmował mieszkanki. 

Jest jednak szansa, że być 
może sytuacja ta się zmieni, 
bo w 2015 roku ma zostać 
rozpisany nowy konkurs. 
Przychodnia bardzo liczy 
na taką możliwość, tym 
bardziej, że gabinet gineko-
logiczny został wyremonto-
wany i w pełni doposażony. 
– Przymierzamy się również, 
aby uzyskać kontrakt na fi-
zjoterapię. Na razie póki co 
pacjenci przyjmowani są 
prywatnie. Podobnie sytu-
acja wygląda w przypadku 
ginekologa, neurologa i der-
matologa. Przez ostatni czas, 
w naszej przychodni odbywał 

się remont. W tej chwili jeste-
śmy na etapie montażu win-
dy dla starszych osób i mam 
nadzieję, że już w listopadzie 
winda zostanie uruchomiona 
– zaznacza Wioletta Koło-
dziejczyk, kierownik NZOZ 
„Medicus” w Żarowie. Po-
dobnie, jak w dwóch innych 
żarowskich przychodniach, 
tutaj także pacjenci są reje-
strowani na konkretne go-
dziny. Nie ma kolejek. Dbają 
o to pielęgniarki, które na 
recepcji służą radą, pomocą, 
a czasami nawet fachową 
poradą.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu pielęgniarki z żarowskiej przychodni „MEDICUS”. 

Obok uhonorowanych judoków, na zdjęciu wielokrotny mistrz świata w 
judo Rafał Kubacki. Na podium Krystian Rossa.

Jako jedyny z Polaków, złoty medalista Krystian Rossa.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”
ul. Armii Krajowej 56, tel. 74 858 06 31 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Pemed” – Małgorzata Pepera

ul. Krasińskiego 12, tel. 74 858 02 00, 74 857 05 76

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Serafin-Med” – Halina Serafin
ul. Hutnicza 1, tel. 74 857 05 70

Młody, zdolny i ambitny
Sw o j ą 

przy-
g o d ę 
z judo 
r o z p o -

czynał już w przedszkolu. 
Dziś, choć ma niespełna 
osiem lat poświęca tej 
pasji każdą wolną chwilę, 
odnosząc sukcesy na ogól-
nopolskich i międzynaro-
dowych zawodach. 

Na co dzień Krystian 
Rossa z Żarowa trenuje pod 
czujnym okiem trenera. I, 
choć treningi zwykle są wy-
czerpujące, młody judoka 
wie, że sam talent nie wy-
starczy, żeby osiągnąć suk-
ces. Do tego potrzebna jest 
przede wszystkim ciężka 
praca i odrobina szczęścia. 
Dlatego nie brakuje mu sił 
ani samozaparcia. - To nasz 

multimedalista. Ma wszyst-
kie cechy dobrego judoki. 
Jest niezłomny, zdyscyplino-
wany, zdeterminowany oraz 
bardzo pracowity. Jako je-
den z nielicznych, na Między-
narodowym Turnieju Judo w 
Żarowie zdobył złoty medal. 
W zasadzie, z każdej sporto-
wej imprezy przywozi trofea. 
Myślę, że jeśli poświęci się 
judo, może osiągnąć bardzo 
wiele – tak o swoim zawod-
niku mówi Miłosz Haber, 
trener Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Judoka Im-
bramowice.

Młody Żarowianin judo 
trenuje już dwa lata. Na po-
czątku bywało różnie, były 
nawet chwile zwątpienia. 
Krystian jednak szybko 
przekonał się, że to właśnie 
judo jest jego ulubioną dys-
cypliną sportową. - Na tre-
ningi przychodzę dwa razy 
w tygodniu. Nie jest to dużo, 
ale uważam, że wystarczają-

co. Pierwsze pół godziny to 
zawsze rozgrzewka. Trener 
pokazuje nam, jak właściwie 
przygotować się do wysiłku. 
Poznajemy również i do-
skonalimy techniki judo. To 
pasjonujący sport, wymaga 
wysiłku i skupienia. Warto 
się jednak poświęcać. Nie 
ma przyjemniejszego uczu-
cia od tego, kiedy staje się 
na podium. To coś pięknego 
– przyznaje Krystian Ros-
sa, młody judoka. 

Jego największe osiągnięcia? 
Złote medale zdobyte na III i 
IV Turnieju Judo „Tiger Cup” 
o Puchar Burmistrza Oleśnicy, 
Turnieju Międzyklubowym 
w Imbramowicach, V Otwar-
tych Mistrzostwach Judo w 
Żarowie, O Pohar Hejtmana 
Kralovehradeckeho Kraje w 
Czechach, Mistrzostwach 
Przyszłej Gwiazdy Judo i 
puchar Burmistrza Gminy 
Trzebnica, XVI Turnieju Judo 
Dzieci i Młodzików w Miet-

kowie oraz Zawodach o Pu-
char Powiatu Wrocławskiego 
w Jordanowie Śląskim.

Codzienny grafik sportow-
ca jest równie mocno napięty. 
Prócz szkoły i treningów, są 
jeszcze dodatkowe zajęcia, 
piłka nożna i jazda konna. 
Ale jest też trochę czasu wol-
nego na wspólne zabawy z 
rówieśnikami. - Dla nas Kry-

stian jest najlepszym zawod-
nikiem. Od początku widzieli-
śmy, że jest bardzo ambitny i 
waleczny. Mamy nadzieję, że 
te cechy pomogą mu w osią-
gnięciu sportowego sukcesu. 
Wspieramy go i zawsze trzy-
mamy mocno kciuki – mówią 
dumni rodzice Anna i Nor-
bert Rossa.

Magdalena Pawlik
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O budynkach Urzędu Pocztowego
w Żarowie słów kilkaŚladami historii

część
2

W szybko rozwijającym się w 2 połowie XIX wieku Żarowie powstały przemysłowe zakłady Kulmiza, hotele, 
restauracje oraz budynki mieszkalne dla licznej rzeszy pracowników. Potrzebny był także Urząd Pocztowy. 
Przyjąć z całą pewnością można, że nowy Urząd Pocztowy w Żarowie istniał już na pewno w 1902 r.

Sama architektura istnie-
jącego budynku też niewiele 
mówi o dokładnej dacie jego 
budowy. Jedyny element, któ-
ry w pełni potwierdzał jego 
rok budowy, a więc żelazna 
chorągiewka z umieszczoną 
wewnątrz datą, która zatknię-
ta jest na jednej z ozdobnych 
sterczyn jest wewnątrz wy-
łamana (widoczny jedynie 
zarys cyfry 1). Sam obiekt 
wybudowany został w stylu 
neogotyckim. Jest murowa-
nym, licowanym czerwoną 
cegłą budynkiem o regularnej 
bryle założonej na planie pro-
stokąta, którą nakrywa dwu-
spadowy dach o małym kącie 
nachylenia połaci dachowych. 
Jego detal ceramiczny wyko-
nany został przy użyciu cegły 
glazurowanej (obramienia 

okien i drzwi oraz szczytów, 
gzymsy i pilastry zwieńczone 
sterczynami). Otwory okien-
ne zwieńczone są ponadto łu-
kami odcinkowymi, a otwór 
wejściowy zamknięty jest 
ostrołukowo.

Również i ten budynek w 
stosunkowo krótkim czasie 
okazał się nie wystarcza-
jący na potrzeby Urzędu 
Pocztowego. Wszystko jak 
się wydaje za sprawą postę-
pu technicznego w postaci 
telefonu i rozbudowy sieci 
telefonicznej. Stary budynek 
nie spełniał zapewne kryte-
riów do tego, aby umieścić 
w nim centralę telefoniczną 
pozostającą wówczas pod 
pieczą Cesarskiej Poczty. 
Zdecydowano się zatem na 
budowę kolejnego nowego 

obiektu. Miejsca pod inwe-
stycję nie szukano daleko i 
długo, ponieważ tuż nieopo-
dal istniejącego już Urzędu 
Pocztowego znajdowała się 
niezagospodarowana działka 
przy skrzyżowaniu Schweid-
nitzerstrasse (ul. Świdnicka) 
z Conradswaldauerstrasse (ul. 
Mrowińska). Ten stan rzeczy 
znakomicie dokumentuje ko-
lejna karta pocztowa z końca 
XIX lub przełomu XIX i XX 
wieku (powyżej). Nowy bu-
dynek powstał najprawdopo-
dobniej na początku XX wie-
ku, najpóźniej do 1918 roku, 
gdyż na niektórych ilustra-
cjach widnieje na nim jesz-
cze godło i flaga państwo-
wa Cesarstwa Niemiec oraz 
podpis Kaiserliches Postamt, 
czyli Cesarski Urząd Poczto-

wy. Ten murowany budynek 
jest obiektem dwukondygna-
cyjnym z użytkowym podda-
szem. Elewacja tynkowana z 
ceramicznym detalem w po-
staci obramień okien, gzym-
sów i lizen. Otwory okienne 
budynku zamknięte są łuka-
mi odcinkowymi, natomiast 
wejściowe pełnołukowo. 
Obiekt nakrywają dachy na-
czółkowe, obecnie pokryte 
blachą. W tym właśnie no-
wym Urzędzie Pocztowym 
swoje miejsce znalazła cen-
trala telefoniczna, a na dachu 
tzw. wieża „kablowa”. W 
tamtych czasach linie telefo-
niczne były napowietrzne, a 
schodząc się w miejscu cen-
trali musiały mieć specjalną 
wieżę, w której prowadzone 
były przewody telefoniczne 

(stalowe) bez izolacji oczy-
wiście w odpowiedniej od 
siebie odległości. Takie wieże 
miały dość mocną konstruk-
cję (same przewody ważyły 
krocie) nie wspominając o 
izolatorach i naprężeniach od 
wiatru lub lodu działającego 
na przewody. Z 1918 rokiem 
z Urzędu zniknęło godło Ce-
sarstwa i pozostał jedynie 
napis Postamt. Po 1945 roku 
budynek przejęła administra-
cja Poczty Polskiej, korzysta-

no ponadto z pozostawionych 
przez personel niemiecki za-
pasów papieru, kopert i in-
nych materiałów. Tak więc 
od stu, czy też stu kilku lat 
poczta żarowska, która daw-
niej stemplowała przesyłki 
nazwą Saarau, a po wojnie 
polską nazwą miejscowości 
– Żarów, nadal funkcjonuje 
w tym samym budynku. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury  

i Sportu 

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 23 września  2014 roku o ustaleniu składu Komisji, jej siedzibie, 

trybie i czasie pracy do dnia 07 października 2014 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, 
poz. 112, z późn. zm) oraz na podstawie § 3 ust 2 pkt 4 Regulaminu terytorialnych komisji 
wyborczych stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 
powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje 
do publicznej wiadomości:

I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie:
 1. Mariola Teresa Zawisza  zam. Żarów - Przewodnicząca Komisji
 2. Monika Teresa Jagła  zam. Żarów  - Zastępca Przew. Komisji                           
 3. Grażyna Helena  Harmaty zam. Żarów - Członek Komisji
 4. Ewa Kaśków zam. Żarów   - Członek Komisji
 5. Dominika Galwas zam. Żarów  - Członek Komisji
 6. Małgorzata Kutiuk zam. Żarów  - Członek Komisji
 7. Olga Joanna Myrta zam. Żarów  - Członek Komisji
 8. Stanisław Białek zam. Żarów  - Członek Komisji

II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie                                                             
Urząd Miejski w Żarowie przy  ul. Zamkowej 2 pokój19, II piętro

III. Dyżury Komisji                                                                                                                           
W zakresie przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list na kandydatów  na  radnego                      
w wyborach do Rady Miejskiej w Żarowie oraz kandydatów na burmistrza Komisja dyżuruje w 
swojej siedzibie w dniach i godzinach:

  1. 25.09.2014 r.  w godzinach od 14:30 do 15:30
  2. 26.09.2014 r.  w godzinach od 14:30 do 15:30
  3. 30.09.2014 r.  w godzinach od 15:00 do 16:00
  4. 02.10.2014 r.  w godzinach od 14:30 do 15:30
  5. 03.10.2014 r.  w godzinach od 14:30 do 15:30
  6. 06.10.2014 r.  w godzinach od 14:30 do 15:30
  7. 07.10.2014 r.  w godzinach od 14:30 do 24:00                                                               

Tryb i czas pracy komisji  po dniu 07  października 2014 r. podany zostanie w odrębnej infor-
macji.
                                                                                                                         

                                                         Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej                
                                                                                            /-/ Mariola Zawisza

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW

7 września-5 października
Wystawa „Żarowska Poczta 1861-1945” (Żarowska Izba Hi-
storyczna, ul. Armii Krajowej 40, każda środa w godz. 10.00-
17.00 i niedziela w godz. 10.00-14.00 oraz w każdy dzień 
roboczy, oprócz piątku i świąt w godz. 8.00-16.00 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu telefonicznym, wstęp bezpłatny)
2 października
Spektakl teatralny „Czarny Anioł” Tomasza Gracy
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)
3-5 października
III Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego
(Gimnazjum im. Jana Pawła II)
9 października
Spektakl teatralny „Stworzenie świata”
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)
10-12 października
Obchody jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich dla Żarowa (w programie: prelekcja prof. Jana 
Miodka, prezentacja „Żarów wczoraj, Żarów dziś”, wręczenie nagród w ramach konkursów plastycz-
nych „Żarów widziany oczami dziecka” i „Żarów w akwareli, szkicu i grafice” oraz literackich i 
fotograficznych „Historia mojej gminy”, koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Sudeckiej)
14 października
Zbiórka krwi 
(Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Zamkowa 10, godz. 9.00-14.00)

ŚWIDNICA
9 października
„10/10, czyli urodziny”. Występ Kabaretu Młodych Panów (Sala Teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43, godz. 17.30, bilety 50 zł do nabycia w Informacji Turystycznej)

ŚWIEBODZICE
18 października
„Mix w Twoim głosie”. Warsztaty wokalne z Tomaszem Sochackim
(Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz.9.00)
      

STRZEGOM
4 października
Motywy żydowskie w muzyce świata. Koncert muzyki klezmerskiej (sala widowiskowa Strze-
gomskiego Centrum Kultury, ul. Paderewskiego, godz. 18.00, bilety 25-30 zł)
27 września – 15 października 
Wystawa fotogramów upamiętniających utworzenie i działanie Polskiego Państwa Podziemne-
go (Strzegomskie Centrum Kultury, ul. Paderewskiego 36)
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Kolejka Data Godz. Spotkanie Wynik

I 27.09.2014 17:00 PCO Volley Żarów – OPAL Kudowa-Zdrój 3:0

II 04.10.2014 17:00 PCO Volley Żarów – ZTS Ząbkowice Śl.

III 11.10.2014 Godz. do uzgodnienia MTS Międzylesie - PCO Volley Żarów 

IV 18.10.2014 17:00 PCO Volley Żarów – UKS Tygrysy Strzelin

V 25.10.2014 14:00 MTS Olavia Olava - PCO Volley Żarów 

VI Termin do uzgodnienia Godz. do uzgodnienia PCO Volley Żarów – MKS Olimpia Kowary

VII 22.11.2014 Godz. do uzgodnienia UKS Dekoria Świdnica - PCO Volley Żarów

VIII 29.11.2014 Godz. do uzgodnienia OPAL Kudowa-Zdrój - PCO Volley Żarów

IX 06.12.2014 12:00 PCO Volley Żarów - ZTS Ząbkowice Śl.

X 13.12.2014 12:00 PCO Volley Żarów – MTS Międzylesie 

XI 10.01.2015 Godz. do uzgodnienia UKS Tygrysy Strzelin - PCO Volley Żarów

XII 17.01.2015 12:00 PCO Volley Żarów – MTS Olavia Olava

XIII 07.02.2015 Godz. do uzgodnienia MKS Olimpia Kowary - PCO Volley Żarów

XIV 14.02.2015 12:00 PCO Volley Żarów – UKS Dekoria Świdnica

Walkower na 
inaugurację

Dość nieoczekiwanie zakończył się pierwszy mecz w 
ramach III Dolnośląskiej Ligi Piłki Siatkowej. Licznie zgro-
madzeni kibice w hali sportwej nie obejrzeli spotkania 
pomiędzy PCO Volley Żarów, a OPAL Kudową-Zdrój.

Sitkarze Volley PCO Żarów

W kategorii dziewcząt kl. III-IV zwyciężyła Aleksandra Porabik.

Siatkarze z Kudowy-Zdrój 
dotarli do Żarow z godzin-
nym opóźnieniem. Przy we-
ryfikacji okazało się, iż więk-
szość zawodników nie ma 
aktualnych badań lekarskich. 
Trójka sędziowska zadecydo-
wała, iż mecz zakończył się 
walkowerem na korzyść PCO 
Volley Żarów. 

Zgrupowaniem w Pobiero-
wie (woj. zachodniopomor-
skie) trzecioligowi siatkarze 
PCO Volley Żarów rozpoczę-
li przygotowania do nowego 
sezonu. Dziesięciodniowy 
obóz ma przynieść wymierne 
efekty podczas występów mi-
strzowskich. 

- Pracowaliśmy przede wszy-
stkim nad motoryką i uzupeł-
nianiem braków technicznych 
– opowiada Krzysztof Wierz-
bicki z PCO Volley Żarów. – 
Podczas obozu rozgrywaliśmy 
mecze kontrolne z Gwardią 
Wrocław. W kolejnym etapie 
przygotowań wzięliśmy udział 
w turniej w Bolesławcu, gdzie 
zmierzyliśmy się z Kowarami, 
mistrzem grupy zielonogórskiej 
- drużyną LUBSKO, Gwar-
dią Wrocław oraz zespołami 
z Czech i Niemiec – dodaje 
Wierzbicki.

Pierwszym trenerem drużyny 
jest Marcin Wójciak. Przy ze-
spole jest Mariusz Kozakow, 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego z żarowskim gimnazjum, 
który obecnie prowadzi zajęcia 
w nowo powstałej klasie spor-

towej. Szkoleniem młodzieży 
zajmuje się również Krzysztof 
Werzbicki. Od nowego sezonu 
z klubem współpracuje Ry-
szard Mydłowski, trener od 
przygotowania ogólnorozwojo-
wego. Szeregi drużyny opuścił 
Łukasz Domański (przejście 
do Dekorii Świdnica). Śro-
dek bloku ma wzmocnić Jan 
Rzadkowski z Oławy.

- Niezależnie od wsparcia 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
nie moglibyśmy funkcjonować, 
gdyby nie trech głównych spon-
sorów: Robert Kowalczyk firma 
Robtrans, Andrzej Borowski 
firma Tereny Zielone oraz spon-
sor tytularny PCO Żarów – wy-
licza Krzysztof Wierzbicki.

Celem sportowym jest miej-
sce w ścisłej trójce rozgrywek 
oraz stworzenie warunków do 
rozwoju utalentowanej mło-
dzieży.

W drugiej kolejce PCO Vol-
ley Żarów podejmie zwycięz-
cę poprzedniego sezonu ZTS 
Ząbkowice Śląskie. Siatkarze 
ZTS ponownie będą jednym 
z głównych pretendentów do 
wygrania ligii. O tym, iż nie 
zagrali w rozgrywkach II Ligi 
zadecydowały eliminacje, któ-
rych nie udało się przebrnąć. 

Wszystkie spotkania PCO 
Volley Żarów jako gospodarz 
rozgrywa w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Wstęp 
na mecze mistrzowskie jest 
bezpłatny.

Krzysztof Dutkiewicz

Lp. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Miedź II LEgnica 8 24 8 0 0 34-9

2 KS Polkowice 8 24 8 0 0 29-6

3 Orkan Szczedrzykowice 8 19 6 1 1 21-3

4 Granica Bogatynia 8 16 5 1 2 15-14

5 Olimpia Kowary 8 15 5 0 3 10-10

6 Zjednoczeni Żarów 8 11 3 2 3 15-18

7 Orzeł Ząbkowice Śląskie 8 10 3 1 4 11-12

8 LZS Stary Śleszów 8 10 2 4 2 14-15

9 BKS Bobrzanie Bolesławiec 8 10 3 1 4 14-15

10 Sokół Wielka Lipa 8 9 2 3 3 9-11

11 Widawa Bierutów 8 8 2 2 4 10-11

12 AKS Strzegom 8 8 2 2 4 7-12

13 Nysa Zgorzelec 8 6 1 3 4 7-15

14 Włókniarz Mirsk 8 4 1 1 6 9-22

15 GKS Kobierzyce 8 3 0 3 5 7-19

16 Chojnowianka Chojnów 8 2 0 2 6 6-26

Grała IV liga

Jesienne przełaje

Zjednoczeni PCO Żarów 
przerwali passę zwycięstw 

Granicy, pokonując pewnie 
zespół z Bogatyni 4:2.

Od początku meczu można 
było zaobserwować powoli 
narastającą przewagę Zjedno-
czonych. Żarowianie swoją 
pierwszą składną akcję roze-
grali już w 4 minucie, kiedy 
to Felich pewnym strzałem 
otwiera wynik spotkania. Po 
dwóch kwadransach za sprawą 
Mokijewskiego gospodarze 
zdołali wyrównać stan rywa-
lizacji. Radość miejscowych 
kibiców i zawodników Grani-
cy nie trwała długo. W 36 mi-
nucie Kołodziej przy biernej 
postawie obrońców Bogatynii 
podwyższył wynik na 2:1. Ten 
sam zawodnik do przerwy 
zdołał podwyższyć stan rywa-
lizacji, strzelając swojego dru-
giego gola w spotkaniu. 

W 56 minucie bramkę kon-
taktową zdobył Więckie-
wicz. Nadzieję na dobry wy-

nik gospodarzy rozwiał rzut 
karny, który po szkolnym 
błędzie i faulu Duducia w 
polu karnym, pewnie wyko-
rzystał Goździejewski usta-
lając wynik spotkania.

Zjednoczeni w pojedynku 

z LZS Stary Śleszów mieli 
zwycięstwo na wyciągnię-
ciu ręki. Do 80 minuty po 
celnych trafieniach Kloca 
oraz Goździejewskiego 
prowadzili 2:0. Ostatecznie 
mecz zakończył się wyni-

kiem 2:2, a bramkę na wagę 
jednego punktu piłkarze ze 
Starego Śleszowa zdobyli 
w ostatniej minucie spotka-
nia, wykorzystując niefra-
sobliwość obrońców Zjed-
noczonych. 

Za nami jesienne biegi prze-
łajowe. Na trasach wokół 

Przedszkola Miejskiego oraz 
Gimnazjum w Żarowie ry-
walizowali biegacze, którzy 
mieli do pokonania dystans 
od 300 do 1500 metrów.

Dla najlepszych przełajow-
ców gminy Żarów czekały 
medale oraz dyplomy. 

Wyniki – pierwsza trójka:
Dziewczęta:
Szkoły Podstawowe
kl. I-II
1. Michalina Marczak
2. Anastazja Wiatrowska
3. Nadia Kostrzyka
kl. III-IV 
1. Aleksandra Porabik 
2. Martyna Janaszek 

3. Róża Kulpińska

kl. V-VI
1. Dominika Dalgiewicz
2. Izabela Podczaszy
3. Justyna Mikołajek

Gimnazja
kl. I
1. Barbara Chodyniecka
2. Marlena Kanownik
3. Aleksandra Gadzicka
kl. II
1. Weronika Mattheis
kl. III
1. Jagoda Dydyńska
2. Natalia Surzyn
3. Patrycja Baran

Chłopcy:
Szkoły Podstawowe

kl. I-II
1. Szymon Kulpiński
2. Włodzimierz Ścigajło
3. Łukasz Górski
kl. III-IV
1. Dawid Bogacki
2. Ryszard Harczak
3. Oskar Lesiak
kl. V-VI
1. Krystian Andrzejewski

2. Kamil Wołek
3. Dominik Choiński
Gimnazja
kl. II
1. Wiktor zaremba
2. Damian Szelezin

kl. III
1. Jarosław Momot
2. Mateusz Kopacz

Po ośmiu kolejkach wałbrzyskiej kl. A Zieloni Mrowiny zajmu-
ją 11. miejsce. Wśród zespołów gminy Żarów występujach 

w rozgrywkach kl. B, najlepszą pozycję zajmuje Wierzbianka 
Wierzbna, która na półmetku rundy jesiennej jest wiceliderem.

Wyniki ostatniej kolejki:
Nysa Kłaczyna – Zieloni Mrowiny 1:4
Błyskawica Kalno – Błękitni Słowtwina 3:3
Zryw Łażany – Darbor Bolesławice 0:3
Wierzbianka Wierzbna – Orzeł Witoszów 8:0
Zjednoczeni Gościsław – Zjednoczeni II Żarów 2:1

Wyniki niższych lig piłkarskich


