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Wybory
u krwiodawców

Stawki za wodę
i ścieki bez zmian

I Żarowska Prelekcja 
Historyczna

To bardzo dobra informa-
cja dla mieszkańców gmi-

ny Żarów. Nie będzie pod-
wyżki cen wody i ścieków.

Tak na wniosek burmistrza 
Leszka Michalaka na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 24 lutego zade-
cydowali żarowscy radni. 

Pod koniec II wojny świa-
towej z Wrocławia wy-

rusza pociąg z tajemniczym 
ładunkiem.

Nie wiadomo, co wiezie, 
być może dzieła sztuki, do-
kumenty, broń, gazy bojowe 

Są skromni i nigdy nie liczą 
na żadne przywileje i za-

szczyty. Za to bezinteresow-
nie pomagają innym. Dzielą 
się tym, co najcenniejsze. 

Oddają krew najbardziej po-
trzebującym. Na tradycyjnym 
zebraniu sprawozdawczym 
w piątek, 19 lutego żarowscy 

Zgodnie z nową taryfą, od 1 
maja 2016 roku do 30 kwiet-
nia 2017 roku Żarowianie za 
zużycie 1 metra sześcienne-
go zapłacą 3,52 złotych, tak 
samo jak w roku ubiegłym. 
Zmian nie odczują również 
odbiorcy przemysłowi...

więcej na str. 4

albo sztaby złota. Celem jest 
Wałbrzych, ale skład nigdy 
nie pojawia się w tej miej-
scowości. Wraz ze skarbami 
rozpływa się w powietrzu 
gdzieś pomiędzy 61 a 65...

więcej na str. 7
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Miejsko-Gminna Spółka Wodna w 
Żarowie podsumowała 2015 rok.

Uwaga na oszustów! Policja ape-
luje o zachowanie ostrożności i 
szczególną uwagę.

Pięć lat czekali piłkarze Wektor 
Świdnica, by ponownie zwyciężyć 
w Żarowskiej Lidze Futsalu Elec-
trolux Cup.

Więcej
na str. 5

krwiodawcy podsumowali 
swoją ubiegłoroczną działal-
ność. Z powodu upływającej 
w tym roku kadencji wybra-
li także nowe władze klubu. 
Nie zabrakło również po-
dziękowań i odznaczeń dla 
najaktywniejszych.

więcej na str. 6

Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy 
Żarów. 

Jak każdego roku, zasłużeni krwiodawcy zostali odznaczeni. Odznaki „Za-
służony Honorowy Dawca Krwi” wręczał burmistrz Leszek Michalak.

Nie będzie w tym roku podwyżki cen za wodę i ścieki. Tak zadecydowali 
radni Rady Miejskiej.
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Tu znajdziesz
szybką pożyczkę
na jasnych zasadach
PROVIDENT POLSKA S.A.

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1 (przy cmentarzu)
Tel. całodobowo 607 946 188

Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

KRONIKA POLICYJNA
Zapłaciła i nie dostała towaru
Zamówiła, zapłaciła, a towaru nie dostała. Mieszkanka Ża-
rowa padła ofiarą internetowych zakupów. Na portalu Al-
legro zamówiła lokówkę do włosów za kwotę 270 złotych, 
zapłaciła pieniądze, ale zamówionego urządzenia nie do-
stała. Kobieta przez kilka dni korespondowała ze sprzeda-
jącym, który uparcie twierdził, że przesyłkę nadał. Nieste-
ty okazało się, że taka przesyłka nigdy nie została wysłana. 
Kupująca zgłosiła sprawę na policję. - Zakupy w sieci to 
bardzo szybka i wygodna forma zakupów. Nie ruszając się 
z domu, można zdecydować się na kupno wybranego towa-
ru, bez potrzeby stania w kolejce. Niestety, podobnie jak w 
zwykłym sklepie, tak i przy zakupach internetowych możemy 
paść ofiarą złodzieja, czy oszusta. Dlatego też, sprawdzaj-
my sprzedawcę, u którego zamierzamy kupić wybraną rzecz. 
Zweryfikujmy, czy jest rzetelny. Podejrzanemu grozi kara do 
8 lat pozbawienia wolności – mówi Sławomir Jankowski 
z żarowskiego komisariatu policji.

Złodzieje ukradli przewody zasilające
Funkcjonariusze policji w Żarowie poszukują sprawców, 
którzy dokonali kradzieży miedzianych przewodów zasi-
lających maszyny rolnicze. Do kradzieży doszło na terenie 
Tarnawy. - Właściciel posesji w Tarnawie zgłosił kradzież 
przewodów o wartości 1.000 złotych. Podjęliśmy już działa-
nia w tej sprawie, ale na razie nie udało się ustalić tożsamo-
ści sprawców. Badamy również, czy oszustów było kilku. Za 
popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 
pięciu lat – dopowiada Sławomir Jankowski zastępca ko-
mendanta policji w Żarowie. 

Ukradli kawałek … schodów
Schody prowadzące do zespołu parkowo-pałacowego w 
Siedlimowicach zostały uszkodzone. Nie wiadomo kto i w 
jakich okolicznościach ukradł 11 granitowych stopni. Wła-
ściciel nieruchomości wycenił straty na kwotę 10 tysięcy 
złotych. Trwają czynności zmierzające do ustalenia wszyst-
kich okoliczności tego zdarzenia i tożsamości sprawcy. Za 
kradzież grozi do pięciu lat więzienia.

Oprac. Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 31/2016 z dnia 
24.02.2016r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 29/2016 z dnia 
19.02.2016r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 28/2016 z dnia 
15.01.2016r. 

Świętowała 85 urodziny
To był piękny i wyjątkowy jubileusz. Najpierw uroczysta msza święta, urodzinowy tort, życzenia i gratula-
cje, a na koniec dobra wspólna zabawa.

ZAPRASZAMY!!! 

Nowa oferta w bibliotece: 

AUDIOBOOKI 
Posiadamy kryminały, powieści przygodowe, 

obyczajowe, lektury i inne. 

Przyjdź i wybierz coś dla siebie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów 
im. ks. Jana Twardowskiego 

ul. Piastowska 10 
tel: 74 857 05 96, e-mail: biblioteka@um.zarow.pl, 
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Pamiątkowe zdjęcie z urodzin 85-letniej Franciszki Malinowskiej. Dostojna 
jubilatka na środku zdjęcia. 

Tak jubileusz 85 urodzin 
obchodziła Franciszka Mali-
nowska mieszkanka Imbramo-
wic. Urodzinową niespodzian-
kę dla jubilatki przygotowała 
nie tylko jej najbliższa rodzina, 
ale również panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich. Z życzenia-
mi do pani Franciszki przyje-
chali także burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny, radna Rady Miejskiej 
Paulina Trafas i sołtys Imbra-
mowic Marek Fita. - To szcze-
gólna i wzruszająca chwila dla 

nas wszystkich. W dniu tak pięk-
nego jubileuszu życzymy, aby 
każdy kolejny dzień był dla Pani 
pomyślny i wypełniony miłością 
i życzliwością drugiego człowie-
ka. Z okazji 85 urodzin składa-
my życzenia zdrowia, realizacji 
wielu pasji i wciąż niegasną-
cego zapału do podejmowania 
kolejnych ważnych inicjatyw. 
Wszystkiego najlepszego! - ta-
kie życzenia dostojnej jubilatce 
składali burmistrz Leszek Mi-
chalak i przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny. 

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy, Rada Sołecka oraz sołtys wsi Siedlimowice 

składają serdeczne podziękowania Elżbiecie i Zygmuntowi 
Korta właścicielom sklepu w Siedlimowicach za wieloletnią 
współpracę, zaangażowanie w działania na rzecz wsi, współ-
organizowanie i sponsorowanie imprez dla dzieci i dorosłych 
mieszkańców. Dziękujemy za Waszą gotowość do pomocy, 
dobre pomysły i czas, który nam przeznaczaliście. 

Serdecznie dziękujemy!

Uwaga rolnicy!
Na terenie powiatu świdnickiego w ostatnich dniach w 
godzinach wieczornych skradziono 3 ciągniki. Kilka dni 
przed zdarzeniem mieszkańcy wsi zauważyli nieznajome 
osoby robiące zdjęcia na ich posesjach.
Apelujemy o zachowanie ostrożności i szczególną uwagę.

Dolnośląska Izba Rolnicza

→ Sprzedam działki bu-
dowlane w Mrowinach, ul. 
Kolejowa 1. Tel.: 74 8589499

Uwaga! Rekrutacja 
do przedszkola

przedłużona

Sprawdź, czy zapłaciłeś za grób

Uwaga rodzice przedszko-
laków! Bajkowe Przed-

szkole w Żarowie wydłużyło 
rekrutację do przedszkola i 
oddziałów żłobkowych. Za-
pisy, które rozpoczęły się od 
poniedziałku, 8 lutego  po-
trwają do 15 marca. 

Karty zgłoszeń do przed-
szkola wydawane będą od 
8 do 26 lutego, w godz. 7.30-
15.00. Wypełnione karty 
rodzice mogą zostawiać w 
kancelarii przedszkola w 
dniach 29 lutego - 15 marca, 
w godz. 7.30 do 15.00. Ilość 
miejsc jest ograniczona.

Rodzice dzieci już uczęsz-
czających do przedszkola 
muszą wyłącznie złożyć 
wypełnioną deklarację o 
kontynuacji wychowania 
przedszkolnego. Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie 
przyjmować będzie również 
dzieci zamieszkałe poza 
gminą Żarów. Ale tylko w 
tym przypadku, jeśli oka-
że się, że po postępowaniu 
rekrutacyjnym placówka 
dysponować będzie jeszcze 
wolnymi miejscami.

Magdalena Pawlik

Urząd Miejski w Żarowie 
przypomina, że groby, na 

których umieszczono naklejkę 
lub tabliczkę, a zdjęcie tego 
grobu znajduje się na stronie 
internetowej www.um.za-
row.pl na banerze GROBY 
DO LIKWIDACJI CMENTARZE 

KOMUNALNE W ŻAROWIE I 
WIERZBNEJ powinny zostać 
niezwłocznie opłacone. 

Zgodnie z ponawianymi wie-
lokrotnie informacjami w ga-
zecie i stronie internetowej, czy 
na umieszczonych banerach 
przy wejściach na cmentarze, 

po 20 latach od pochowania 
zwłok w grobie należy wnieść 
opłatę tzw. prolongacyjną, któ-
ra wynosi na dzień dzisiejszy 
291,60zł. Zwracamy jednocze-
śnie uwagę na groby, na których 
nie ma czytelnych napisów o 
osobach w nich pochowanych. 
Takie groby też podlegają pro-
cedurze likwidacyjnej. Infor-
mujemy, że pierwsze likwida-
cje rozpoczną się na początku 
2016 roku, a pomnik czy krzyż 
zostanie przechowany do mo-
mentu odbioru ich przez ro-
dzinę lub bliskich, natomiast 
miejsce zostanie przeznaczone 

pod ponowny pochówek. Przy-
pominamy, że likwidacja grobu 
nie zwalnia z wniesienia opłaty 
za okres, w którym pozostawał 
on nieopłacony.

Przypominamy również, iż 
każdorazowo po upływie 20, 
40 lub 60 lat od pochówku (w 
przypadku grobów wielomiej-
scowych od pierwszego po-
chówku) należy grób albo zli-
kwidować albo wnieść opłatę 
prolongacyjną na następne 20 
lat. Informacja o roku kolejnej 
wpłaty znajduje się na wcze-
śniejszej fakturze.

Magdalena Pawlik

ZAPRASZAMY!!! Nowa oferta w bibliotece:
AUDIOBOOKI

Posiadamy kryminały, powieści przygodowe, obyczajowe, 
lektury i inne.

Przyjdź i wybierz coś dla siebie!
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Na zdjęciu uczestnicy szkolenia dla rolników w Bukowie.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i urządzeń kanalizacyjnych została jednogłośnie przegłoso-
wana podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

Radni uchwalili plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych

Szkolenie
dla rolników

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej
podsumowują rok pracy

W takich składach Komisji Rady Miejskiej żarowscy radni pracują już ponad rok. Rozpatrują i analizują projekty uchwał, zgłaszają swoje uwagi, spotykają się 
z mieszkańcami, debatują i podejmują istotne decyzje. Jak oceniają miniony rok wspólnej pracy? I jakim bilansem kończą pierwszy rok wspólnej kadencji? 
Pytamy o to przewodniczących wszystkich stałych Komisji, które funkcjonują w strukturach Rady Miejskiej.

Podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w 

czwartek, 25 lutego ża-
rowscy radni jednogłośnie 
uchwalili  wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych 
przedstawiony przez ża-
rowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji. 

Uchwalony plan zakłada 
budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, przebu-
dowę sieci wodociągowej, 
wymianę sieci azbesto-ce-
mentowej, budowę studni 
głębinowych i wiele innych 
strategicznych inwestycji, 
które zgodnie z przyjętą 
uchwałą mają zostać zre-
alizowane do 30 kwietnia 
2017 roku.

Iwona Nieradka
przewodnicząca Komi-
sji ds. Oświaty i Kultury
Komisja ds. Oświaty i Kultury, 
której jestem przewodniczącą 
w 2015 roku obradowała na 
11 posiedzeniach, w tym na 4 
wspólnych posiedzeniach sta-
łych komisji Rady. Frekwencja 
na posiedzeniach była wysoka 
i wyniosła 96 procent. Zgod-
nie ze Statutem gminy Żarów 
przedmiotem naszej pracy są w 
szczególności sprawy z zakresu 
organizacji kształcenia i wycho-
wania przedszkolnego, szkol-
nego i pozaszkolnego, rozwoju 
kultury i sztuki, ochrony dzie-
dzictwa kultury i zabytków. Poza 
projektami uchwał dotyczącymi 
szkolnictwa analizowaliśmy 
także projekty związane z Aglo-
meracją Wałbrzyską, statutem 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
i Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu, przyznaniem dotacji na 
renowację zabytków w naszej 
gminie oraz uchwaleniem bu-
dżetu gminy Żarów na 2016 rok. 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
członkom Komisji za sumienne 
uczestnictwo w posiedzeniach.

Mieczysław Myrta
przewodniczący Komisji 
ds. Ochrony Środowi-
ska, Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego
Nasza komisja w minionym roku 
pracowała bardzo intensywnie. 
Obradowaliśmy na 15 posiedze-
niach, podczas których zaopi-
niowaliśmy 28 projektów uchwał. 
W ramach pracy w komisji roz-
wiązywaliśmy sprawy dotyczące 
naszych mieszkańców oraz firm 
z terenu gminy Żarów. Dla nas 
radnych najważniejsze znaczenie 
miało i ma, aby nasza praca była 
odczuwalna przez mieszkańców,  
co wiąże się także z poprawą 
bezpieczeństwa i środowiska, w 
którym żyjemy. Tego wszystkiego 
nie dałoby się zrealizować bez 
współpracy z pracownikami Urzę-
du Miejskiego w Żarowie oraz 
przychylności burmistrza Leszka 
Michalaka. Składam serdeczne 
podziękowania za zaangażowa-
nie i podejście do swoich obowiąz-
ków wszystkim członkom komisji. 
Jestem pewien, że dalej będzie-
my wspólnie współpracować dla 
dobra naszych mieszkańców. 

Norbert Gałązka
przewodniczący Komi-
sji ds. Sportu, Zdrowia 
i Pomocy Społecznej
Miniony rok to także intensywny 
czas pracy Komisji ds. Sportu, Zdro-
wia i Pomocy Społecznej. Sport, 
Zdrowie i Pomoc Społeczna te trzy 
obszary naszego życia mają bar-
dzo wielkie znaczenie dla każdego 
z nas. Dlatego wszystkie inicjatywy, 
które opiniowaliśmy i analizowa-
liśmy zostały przyjęte z myślą o 
każdym mieszkańcu naszej gminy. 
Nasza komisja w minionym roku 
obradowała na 6 posiedzeniach, 
podczas których zajmowaliśmy się 
opiniowaniem projektów uchwał 
dotyczących Gminnych Progra-
mów Profilaktycznych i Programu 
Wspierania Rodzin w gminie Żarów. 
Analizie zostało również poddane 
sprawozdanie z działalności ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W październiku, z naszej 
inicjatywy odbyło się spotkanie pre-
zesów klubów sportowych, na któ-
rych omówiono bieżącą działalność 
poszczególnych klubów i strategię 
rewitalizacji obiektów sportowych 
w Żarowie.

Waldemar Ganczarek 
przewodniczący
Komisji ds. Rolnictwa
Pracowaliśmy nie tylko na po-
siedzeniach komisji, których w 
minionym roku odbyło się 9. W 
minionym roku wraz z Komisją 
Klęskową powołaną przez Woje-
wodę Dolnośląskiego szacowali-
śmy straty suszowe w uprawach 
rolniczych na terenie naszej gmi-
ny. Opiniowaliśmy plany łowieckie 
kół działających na terenie gminy 
Żarów. Działalność naszej komisji 
to także komisje wyjazdowe, w 
trakcie których dokonywaliśmy 
oględzin upraw zniszczonych 
przez zwierzynę leśną.  Człon-
kowie Komisji ds. Rolnictwa za-
poznali się także z koncepcją 
budowy oraz warunków funkcjo-
nowania bioelektrowni na terenie 
gminy Żarów. Wszystkim człon-
kom komisji składam wielkie po-
dziękowania za dobrą współpracę 
i aktywny udział w posiedzeniach. 
Podziękowania należą się także 
burmistrzowi Leszkowi Michala-
kowi oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Żarowie za pomoc, 
wsparcie i rzetelne podejście do 
swoich obowiązków.

Barbara Zatoń
przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
W minionym roku nasza komisja 
odbyła 16 protokołowanych posie-
dzeń, podczas których podjęliśmy 
5 uchwał. Analizowaliśmy spra-
wozdania finansowe Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
biblioteki w Żarowie, sprzedaż 
mienia komunalnego, a także 
zobowiązań, kredytów, pożyczek 
i obligacji za 2014 rok. Ponadto, 
nasza komisja sporządziła opinię 
o wykonaniu budżetu gminy Ża-
rów za 2014 rok oraz wniosek w 
sprawie udzielenia burmistrzowi 
absolutorium, przekazując ją do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu. W 2015 roku prze-
prowadziliśmy kontrolę gospodar-
ki finansowej biblioteki za 2014 
rok. Rozpatrywaliśmy również 
dwie skargi, które wpłynęły do 
Biura Rady.

Mariusz Borowiec 
przewodniczący
Komisji ds. Budżetu 
i Gospodarki
Głównymi tematami prac naszej 
komisji były sprawy związane z 
gospodarką finansową gminy i jej 
jednostek organizacyjnych. Komisja 
podczas swoich prac szczególną 
uwagę zwracała na kwestie wyko-
nania budżetu gminy Żarów w po-
szczególnych kwartałach 2015roku. 
Na bieżąco opiniowaliśmy także 
projekty uchwał wpływające do ko-
misji, monitorowaliśmy realizację 
osiągania dochodów i analizowali-
śmy bieżące realizowanie wydatków. 
Naszym zadaniem jako członków 
Komisji ds. Budżetu i Gospodarki 
było także śledzenie zmian zacho-
dzących w wieloletniej prognozie 
finansowej oraz monitorowanie wy-
konania planów finansowych jedno-
stek budżetowych gminy. 

W czwartek, 24 lutego 
na świetlicy wiejskiej 

w Bukowie odbyło się szko-
lenie rolników.

Wspólnie prowadzili je 
pracownicy KRUS o/Świd-
nica i Państwowej Inspekcji 
Pracy w Wałbrzychu. Te-
matem było przestrzeganie 
bezpieczeństwa przy wyko-
nywaniu prac w gospodar-
stwie rolnym, zarówno tych 
ręcznych, jak i przy użyciu 
maszyn. 

Częste szkolenia zapobie-
gają wypadkom przy pra-
cy rolniczej. W 2015 roku 
ich ilość zmniejszyła się o 
sześć procent. Szkolenie za-
kończyło się testem spraw-
dzającym przyswojoną na 
szkoleniu wiedzą. Trzech 
rolników otrzymało atrak-
cyjne nagrody. Pierwsze 
miejsce i szlifierkę otrzy-
mał Marek Fita rolnik z 
Imbramowic.

Magdalena Pawlik

O założeniach planu rozwo-
ju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych mówi Wal-
demar Baranowski prezes 
żarowskiego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji:

Obecnie realizujemy budo-
wę sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej przy ul. Parkowej 
w Żarowie. Następne będą 
Mrowiny i tutaj wymiana sieci 
azbesto-cementowej przy ul. 
Wojska Polskiego. W tym roku 
rozpocznie się także budowa 
studni głębinowej na ujęciu w 
Kalnie i Wierzbnej. Zostanie 
również częściowo zmoder-
nizowana Stacja Uzdatniania 
Wody. Czeka nas jeszcze wy-
konanie dwóch niezbędnych 
projektów, które pozwolą prze-
prowadzić prace inwestycyjne 
dotyczące budowy kanału ulgi 

przy ul. Słowiańskiej w Żaro-
wie, który będzie miał za zada-
nie odciążenie przepompowni 
przy ul. Wyspiańskiego oraz 
projekt przejścia pod torami. 
Inwestujemy ze środków wła-
snych, jak również ze środków 
zewnętrznych, w tym pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-

wiu. Opracowując cały prac 
modernizacyjny kierowaliśmy 
się kryteriami finansowymi, 
techniczno-ekonomicznymi, 
dbając o zrównoważony roz-
wój zgodny z planami inwe-
stycyjnymi naszej gminy tak, 
aby zabezpieczyć byt spółki 
i nie doprowadzić do zbyt 
drastycznego wzrostu cen za 
wodę i ścieki.
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L.P. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA NETTO STAWKA BRUTTO*
JEDNOSTKA 

MIARY

1 Gospodarstwa domowe W1 Cena za dostarczanie wody 3,26 3,52 zł/m3

2 Inni W2 Cena za dostarczanie wody 3,55 3,83 zł/m3

3 Przemysł W3 Cena za dostarczanie wody 4,83 5,22 zł/m3

L.P. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA NETTO STAWKA BRUTTO*
JEDNOSTKA 

MIARY

1 Gospodarstwa domowe K1 Cena za dostarczanie wody 6,34 6,85 zł/m3

2 Inni K2 Cena za dostarczanie wody 6,34 6,85 zł/m3

3 Przemysł K3 Cena za dostarczanie wody 9,03 9,75 zł/m3

Tabela nr 1.1  WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZANĄ WODĘ
1. CENY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

2. OPŁATY ABONAMENTOWE

3. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIA

Tabela nr 1.2 WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Tabela nr 2.1  OPŁATY ABONAMENTOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE
gospodarstwa 

domowe 
inni przemysł

Cena w zł/miesiąc netto brutto netto brutto netto brutto

odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego, w zł/m-c:

4,19 4,53 4,56 4,92 8,11 8,76

odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej, w zł/m-c:

3,70 4,00 3,70 4,00 3,70 4,00

odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w 
budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), w zł/m-c:

3,70 4,00 3,70 4,00 3,70 4,00

odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody, w zł/m-c:

3,23 3,49 3,60 3,89 7,15 7,72

lp Wskaźnik Jednostka stężenia Stężenie dopuszczalne
1 Zawiesina ogólna g/m3 500
2 ChZT (metoda dwuchloromiaowa) gO2/m

3 1000
3 BZT5 gO2/m

3 700
4 Ogólny węgiel organiczny gC/m3 Nie określane
5 Fosfor ogólny gP/m3 15
6 Wartość pH pH min 6,5; max 9,0

Stawki za 
wodę i ścieki 

bez zmian
To bardzo dobra informacja dla mieszkańców gmi-
ny Żarów. Nie będzie podwyżki cen wody i ścieków. 
Tak na wniosek burmistrza Leszka Michalaka na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 lutego 
zadecydowali żarowscy radni. Zgodnie z nową ta-
ryfą, od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku 
Żarowianie za zużycie 1 metra sześciennego za-
płacą 3,52 złotych, tak samo jak w roku ubiegłym. 
Zmian nie odczują również odbiorcy przemysłowi, 
którzy od początku maja za wodę płacić będą 5,22 
złotych i 9,75 złotych za ścieki.

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej rozpatrywali dwa projekty dotyczące 
działalności żarowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obydwa zo-
stały przegłosowane jednogłośnie. 

Stawki zaproponowane przez 
żarowski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji są wciąż jedny-
mi z najniższych na terenie 
całego powiatu świdnic-
kiego.  - Zgodnie z ustawą 
stawki przyjęte na dzisiej-
szej sesji obowiązywać będą 
przez cały rok i w tym czasie 
nie mogą ulec zmianie. Nie 
zmieniają się stawki wody, 
ścieków, ani opłaty abona-
mentowej, której wysokość 
również zostaje utrzymana na 
poziomie stawek ubiegłorocz-
nych. Nowa taryfa wprowadza 
pewną zmianę, którą będzie 

opłata za przekroczenie wa-
runków wprowadzania ście-
ków przemysłowych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych. Zmiana 
ta polega na możliwości kon-
troli zakładów przemysłowych 
w zakresie jakości ścieków – 
mówił w trakcie posiedzenia 
burmistrz Leszek Michalak. 

Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzenia ścieków 
na terenie gminy Żarów zo-
stała przez radnych przyjęta 
jednogłośnie.

Magdalena Pawlik

Waldemar Baranowski prezes
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie:
Nowe taryfy za wodę i ścieki, które zostały uchwalone na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej pozostaną na takim samym cenowym 
poziomie, co w minionym roku. Choć trudno porównywać się 
do innych gmin, nasze stawki wcale nie są najwyższe. Są wciąż 
cenowo najatrakcyjniejszymi spośród innych gmin powiatu 
świdnickiego.  Nasz odbiorca z grupy gospodarstw domowych 
za odprowadzane ścieki zapłaci 6,85 zł/m3 brutto, natomiast w 
Jaworzynie Śląskiej 8,38 zł/m3. Za dostarczaną wodę nasz od-
biorca zapłaci 3,52 zł/m3, a w Jaworzynie Śląskiej 4,50 zł/m3. 
Różnica za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków 
wynosi 2,51 zł. Świdnica miasto za wodę płaci 3,55 zł/m3 i ście-
ki 5,02 zł/m3. W gminie Świdnica cena wody wynosi 4,22 zł/m3, 
a ścieków 10,34 zł/m3. Mieszkańcy naszej gminy płacą również 
opłatę abonamentową, której wysokość w tym roku także nie 
ulegnie zmianie. Płacą ją wszyscy nasi odbiorcy, niezależnie 
od wielkości zużycia wody. Stawka opłaty abonamentowej na-
liczana jest w zł na odbiorcę usługi, rozliczanego w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego zainstalowanego na każdym 
odrębnym przyłączu do nieruchomości. 

Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŻAROWIE
OGŁASZA

ceny i stawkę opłaty abonamentowej

określone w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1. Odbiorca będzie uiszczał opłaty za przekroczenia w razie wprowadzenia do kanalizacji zanieczyszczeń, o których mowa w pkt 2. 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3, 4 i 5.
2. Wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach nie mogą przekraczać niżej wymienionych wartości:

Pozostałe wskaźniki powinny odpowiadać parametrom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 
lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964) oraz w przypadku odbiorców posiadających pozwolenia wodnoprawne na podstawie decyzji. 
Dla Ogólnego Węgla Organicznego nie określa się dopuszczalnej wartości stężenia

1. Za przekroczenie warunków określonych w pkt 2. ZWiK Sp. z o.o. będzie naliczało opłatę dodatkową, która stanowi iloczyn wyliczonego % 
wskaźnika przekroczeniai jednokrotności obowiązującej opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków
2. Wskaźnik przekroczenia ustalony będzie na podstawie przeprowadzonej kontrolnej analizy ścieków i stanowić będzie % przekroczenie oznaczo-
nego stężenia w stosunku do stężenia dopuszczalnego.
3. Dobową wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dozwolonej temperatury ustala się wg następujących stawek za 1m3 ścieków: 
  a. Opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wartość dozwoloną do 5°C stanowi 50% obowiązującej opłaty za 1m3 ścieków, 
  b. Opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wartości dozwoloną o 5°C i więcej stanowi dwukrotność obowiązującej opłaty za 
1 m3 odprowadzonych ścieków.
Kontrola jakości ścieków
1. Kontrolny pobór ścieków będzie następował ze studzienki wskazanej przez Przedsiębiorstwo.
2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w pkt 6.3.2. będą wyniki uśrednionej próby z trzykrotnego poboru ścieków w 
ciągu godziny. 
3. O stwierdzeniu przekroczenia warunków ZWiK Sp. z o.o. zawiadomi Odbiorcę w ciągu 21 dni od daty otrzymania  wyniku. 
4. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń we wprowadzanych do kanalizacji ściekach są naliczane od dnia poboru 
ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń. 
5. W przypadku poprawy jakości odprowadzanych ścieków Odbiorca powiadamia o tym fakcie ZWiK Sp. z o.o. zlecając mu odpłatne wykonanie 
analizy kontrolnej.
6. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się datę poboru próbki do badania kontrolnego, pod warunkiem że przeprowadzona kontrola potwierdzi 
ustanie przekroczeń. 
7. Jeżeli kontrola wykonana przez Odbiorcę i  przeprowadzona przez ZWiK Sp. z o.o. nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal 
opłaty na podstawie przekroczeń wykazanych przez ostatnią kontrolę.
8. Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Przedsiębiorstwa aktualnych wyników pełnej analizy ścieków.
9. Odbiorca ma obowiązek zawiadomić ZWiK Sp. z o.o. o zmianach mających wpływ na skład ścieków.
10. Wszelkie kontrole przeprowadzane na wniosek Odbiorcy wykonywane są na jego koszt.



nr 04 / 03 marca 2016 Aktualności Gazeta Żarowska5

Radiowozy dla komisariatu Policji w Żarowie
Dwa nowe radiowozy Opel Corsa i Hyundai I20, które początkiem nowego roku trafiły do żarowskich funkcjonariuszy w czwartek, 18 lutego zostały uroczyście 
poświęcone. Samochody zostały zakupione w ramach „Sponsoringu 2015” z budżetu Komendy Głównej Policji oraz budżetu gminy Żarów. Jednomyślną decy-
zją żarowskich radnych Rady Miejskiej na zakup dwóch radiowozów do Żarowa zostało przekazanych 41.500 złotych.

- Samochody były potrzebne 
naszej jednostce. Poprzednie 
sprzęty były już dość mocno 
zużyte i stare. Tym bardziej, 
że nasi policjanci interweniu-
ją również na terenach wiej-
skich. Serdecznie dziękujemy 
burmistrzowi i radnym Rady 
Miejskiej Żarowa za przeka-
zanie finansowego wsparcia 
na zakup dwóch nowych ra-

Funkcjonariusze policji w Żarowie mogą już wykorzystywać w swojej służ-
bie dwa nowe radiowozy. 

W uroczystości poświęcenia dwóch nowych radiowozów uczestniczyli radni Rady Miejskiej. To dzięki ich jednogło-
śnej decyzji, na wniosek burmistrza Leszka Michalaka do Żarowa trafiły dwa nowe radiowozy.

Tak prezentuje się nowy księgozbiór żarowskiej biblioteki. Na zdjęciu funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji.

diowozów. W minionym roku 
ze środków przekazanych z 
budżetu gminy Żarów zostały 
zakupione nie tylko nowe ra-
diowozy. Pieniądze te zosta-
ły przeznaczone również na 
zakup urządzeń Alco-Blow, 
sprzętu komputerowego oraz 
nagrody dla funkcjonariu-
szy. W sumie na Fundusz 
Wsparcia Policji w 2015 

roku otrzymaliśmy 52.872,14 
złotych z budżetu gminy Ża-
rów. Serdecznie dziękujemy 
– mówił podczas uroczy-
stości poświęcenia nowych 
radiowozów Janusz Kozen-
dra komendant żarowskiego 
komisariatu policji.

W ramach „Sponsoringu 
2015” dziewięć nowych 
radiowozów trafiło do po-

licjantów z terenu powiatu 
świdnickiego. Samochody 
zostały sfinansowane z bu-
dżetu Komendy Głównej 
Policji oraz budżetu gminy 
Żarów, Strzegomia, gmi-
ny Świdnicy, Starostwa 
Powiatowego i Świdnicy. 
Gmina Świdnica i Sta-
rostwo Powiatowe prze-
kazały dwa samochody 
nieoznakowane (Hyundai 
I20), gmina Żarów dwa 
samochody (oznakowany 
Opel Corsa i nieoznakowa-
ny Hyundai I20), miasto i 
gmina Świdnica samochód 
oznakowany (Kia Ceed), 
gmina Strzegom samochód 
nieoznakowany (Hyundai 
I20) i oznakowany (Opel 
Corsa).- Serdecznie dzięku-
ję za wparcie finansowe Po-
licji. I kontynuując tę dobrą 
tendencję proszę również 
uwzględnić rok bieżący, 
zwłaszcza, że burmistrz i 
radni Rady Miejskiej widzą 
potrzebę wspierania naszej 
jednostki. Gmina Żarów 
jest przykładem gminy do 

naśladowania, bo wspiera 
kwestie bezpieczeństwa na 
terenie powiatu świdnickie-
go – dziękował komendant 
powiatowy policji w Świd-
nicy Krzysztof Niziołek.

W uroczystości poświę-
cenia dwóch nowych ra-
diowozów w Żarowie 
uczestniczyli nie tylko 
funkcjonariusze żarow-
skiej policji. Wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło 
także radnych Rady Miej-
skiej Żarowa. To dzięki 
ich wspólnej i jednogłośnej 
decyzji środki finansowe 

z budżetu gminy Żarów 
zostały przeznaczone na 
Fundusz Wsparcia Policji. 
- Serdecznie gratulujemy. 
Nowe samochody z pewno-
ścią poprawią komfort pra-
cy naszych funkcjonariuszy 
i sprawdzą się w różnych 
sytuacjach, z którymi na 
co dzień muszą zetknąć się 
policjanci – gratulowali 
funkcjonariuszom policji w 
Żarowie burmistrz Leszek 
Michalak i Roman Ko-
nieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik

Żarowscy policjanci podsumowali rok Atrakcyjny księgozbiór 
w biblioteceMniej przestępstw, zwal-

czanie przestępczości 
narkotykowej, szybsze reago-
wanie na zgłoszenia i dobra 
współpraca z mieszkańcami.

W minionym roku żarow-
scy policjanci podjęli 2054 
interwencji. To o 716 więcej 
niż w roku ubiegłym. Poli-
cjanci podsumowali 2015 rok 
na dorocznej odprawie, którą 
przeprowadzono w czwartek, 
18 lutego w sali narad Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. W 
tym roku gościli ich u siebie 
burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca Grzegorz Osiecki, 
sekretarz gminy Sylwia Paw-
lik, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny 
i przewodniczący Komisji ds. 
Ochrony Środowiska, Bez-
pieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego Mieczysław Myr-

ta. Wyniki pracy komisariatu 
policji w Żarowie omówił ko-
mendant Janusz Kozendra. 
- To był dobry rok dla miesz-
kańców naszej gminy, przede 
wszystkim pod względem 
ograniczenia przestępczości. 
Policjanci osiągają coraz lep-
sze wyniki i jest coraz więcej 
zatrzymań osób na gorącym 
uczynku, przestępstw krymi-
nalnych, a także wykroczeń. W 
minionym roku doszło do 162 
wypadków drogowych na tere-
nie powiatu świdnickiego. To 
o 16 więcej niż odnotowaliśmy 
w 2014 roku. Na terenie samej 
tylko gminy Żarów doszło do 
8 kolizji drogowych, w których 
śmierć poniosła jedna osoba, 
a 8 zostało rannych. Najczęst-
szą przyczyną wypadków dro-
gowych było niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu 

drogowego oraz nieustąpie-
nie pierwszeństwa przejazdu. 
W żadnym przypadku spraw-
cą zdarzenia drogowego nie 
była osoba znajdująca się pod 
wpływem alkoholu lub środka 
odurzającego - podkreślał w 
trakcie spotkania komendant 
policji w Żarowie Janusz 
Kozendra.

W żarowskim komisariacie 
policji pracuje 17 funkcjona-
riuszy. Choć jest to jedna z 
mniejszych jednostek na tere-
nie powiatu, odnosi znaczące 
sukcesy. - Zdecydowanie był to 
rok sukcesów żarowskich poli-
cjantów. I oby tak dalej. Godne 
naśladowania są również po-
stawy wielu policjantów, którzy 
doprowadzili do szczęśliwego 
finału wielu ważnych zda-
rzeń, nie tylko kryminalnych. 
Wszystkim policjantom i dziel-
nicowym, którzy rozwiązują 
mnóstwo problemów, często nie 
leżących w ich kompetencjach, 
policjantom pionu kryminalne-
go i pozostałym pracownikom 
dziękuję i serdecznie gratu-
luję - życzył na zakończenie 
Krzysztof Niziołek komen-
dant świdnickiej komendy po-
wiatowej policji.

Podczas spotkania funkcjo-
nariusze wytypowali także 
problemy, które były najczę-

ściej zgłaszane przez miesz-
kańców gminy Żarów. Wśród 
nich jest zakłócanie spokoju 
i ciszy nocnej, spożywanie 
alkoholu i palenie tytoniu na 
klatkach schodowych, uszko-
dzenie mienia, znieważenia 
lokatorów, naruszenia nie-
tykalności cielesnej, palenie 
śmieci na podwórzu, konflik-
ty sąsiedzkie czy hodowla 
zwierząt wbrew przepisom. 
Na zakończenie odprawy ko-
mendant policji w Żarowie 
podziękował władzom miasta 
i radnym Rady Miejskiej za 
wpieranie policji w Żarowie. 
W minionym roku ze środ-
ków budżetu gminy Żarów na 
rzecz policji zostało przekaza-
nych 52.872,14 złotych. Pie-
niądze zostały przeznaczone 
na fundusz wsparcia policji i 
zakup dwóch samochodów 
małolitrażowych, nagrody 
dla funkcjonariuszy oraz za-
kup sprzętu komputerowego 
i urządzenia Alco-Blow. - W 
imieniu naszym i wszystkich 
mieszkańców dziękujemy za 
Waszą służbę, zaangażowanie, 
odwagę, a przede wszystkim 
dbanie o bezpieczeństwo w 
naszej gminie – mówił na za-
kończenie spotkania Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

Biblioteka Publiczna w Ża-
rowie otrzymała w darze 

od Rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka  książki, 
czasopisma, plakaty oraz 
ścienny starodruk Kodeks 
Praw Dziecka. 

Wśród książek znajdują się 
cenne publikacje na temat 
konwencji o prawach dziec-
ka, przemocy w rodzinie, 
działalności RPD, książki 
Janusza Korczaka, książka  
na temat polskich symboli, 

encyklopedia – „Polska moja 
Ojczyzna” oraz wiele innych 
publikacji. - Wydawnictwa 
te wzbogaciły księgozbiór 
biblioteki i stanowią cenne 
źródła informacji na aktualne 
wciąż tematy społeczne z ob-
szaru ochrony praw dziecka. 
Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do biblioteki 
– zachęca Stanisława Bier-
nacka dyrektor biblioteki w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik
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Wybory u krwiodawców
Są skromni i nigdy nie liczą na żadne przywileje i zaszczyty. Za to bezinteresownie pomagają innym. Dzielą się tym, co najcenniejsze. Oddają krew najbardziej 
potrzebującym. Na tradycyjnym zebraniu sprawozdawczym w piątek, 19 lutego żarowscy krwiodawcy podsumowali swoją ubiegłoroczną działalność.

Z powodu upływającej w 
tym roku kadencji wybrali 
także nowe władze klubu. 
Nie zabrakło również po-
dziękowań i odznaczeń dla 
najaktywniejszych. - Krew to 
dar życia. Taki prezent może 
ofiarować tylko ten, kto rozu-
mie, jaką wartość ma on dla 
tych, którzy go potrzebują. 
Przez cztery lata udało nam 
się uzbierać dokładnie 617,20 

Podczas spotkania Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie rozstrzy-
gnął tradycyjny konkurs 4X450 i 3X350. 

Na zdjęciu, wspólnie z nauczycielami uczestnicy konkursu wokalnego w 
Imbramowicach.

Wśród mieszkańców gminy Żarów nie brakuje chętnych krwiodawców. Ich 
nie trzeba do tego namawiać. Bezinteresownie pomagają tym, którzy naj-
bardziej tego potrzebują. 

Na zdjęciu Witold Markiewicz właściciel zabytkowego młyna w Siedlimo-
wicach z otrzymaną promesą z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Romanem Koniecznym i radnym Rady Miej-
skiej Mieczysławem Myrta.

Na zdjęciu moment wręczenia promesy dla parafii w Bukowie na ręce pro-
boszcza księdza Mariusza Walasa. Dokument przekazali burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, przewodni-
cząca Komisji ds. Oświaty i Kultury Iwona Nieradka oraz radny wsi Buków 
Waldemar Ganczarek. 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi
w Żarowie:
Czesław Giemza   – prezes
Arnold Kuszczak  – zastępca prezesa
Mirosław Gwóźdź  – skarbnik
Grzegorz Stankowski  – sekretarz
Andrzej Pieczonka  – członek zarządu

litrów tego życiodajnego pły-
nu. Potwierdza to tylko fakt, 
że samo oddawanie krwi jest 
ideą, która się nie starzeje. 
Każdego roku, w ramach po-
dziękowania dla aktywnych 
krwiodawców organizowali-
śmy wspólne wycieczki. Przez 
cztery lata udało nam się 
odwiedzić Karpacz, Wambie-
rzyce, Jaskinię Niedźwiedzia, 
Kłodzko, Ludwikowice i Za-

mek Czocha w Świeradowie 
Zdrój. Nie byłoby jednak 
tego sukcesu klubu, gdyby nie 
wsparcie władz naszego mia-
sta. Działalność klubu żarow-
skich krwiodawców wspiera 
od zawsze burmistrz Leszek 
Michalak i za to składamy 
serdeczne podziękowania. 
Wspomagamy się również 
składkami członkowskimi, 
które płacone są przez na-
szych krwiodawców. Możemy 
liczyć także na pomoc nasze-
go sponsora Agnieszki Szy-
balskiej-Góra ze sklepu Eko. 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim naszym krwiodawcom za 
lata wspólnej pracy, a przede 
wszystkim za moc społeczne-
go zaangażowania - podsu-
mował swoją kadencję prezes 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi w Żarowie Czesław 
Giemza.

Podczas spotkania Klub 
Honorowych Dawców Krwi 

tradycyjnie nagrodził wy-
różnionych krwiodawców. 
W konkursie 4X450 i 3X450 
zostało odznaczonych 22 
mieszkańców: Bogusław 
Błaszczak, Arkadiusz Bą-
kowski, Zbigniew Biłas, 
Magdalena Dunicz, Mar-
ta Kowalczyk, Adrian 
Drożdż, Piotr Pieczonka, 
Grzegorz Stankowski, Ja-
cek Giemza, Stanisław Fe-
derowicz, Zofia Kujawa, 
Robert Kujawa, Zbigniew 
Karasiński, Arnold Kusz-
czak, Mieczysław Kisie-
lewski, Aneta Zakrzew-
ska, Andrzej Pieczonka, 
Krzysztof Maruszak, Ja-
nusz Wudel, Mariusz Rój, 
Marek Zawisza, Mariusz 
Mision. Do wyróżnionych 
krwiodawców trafiły nagro-
dy: termosy, chlebaki, młyn-
ki, lampki, czajniki i suszar-
ki ufundowane przez gminę 
Żarów i innych sponsorów.

Odznaki „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” przy-
znano sześciu krwiodawcom 
z Żarowa: Piotrowi Mazur, 
Mieczysławowi Kisielew-

skiemu, Marcie Kowalczyk, 
Krzysztofowi Klimala, Pa-
trykowi Czermińskiemu, 
Robertowi Kujawa.

Magdalena Pawlik

Konkurs Piosenki
w Imbramowicach

Promesy na renowację
zabytków wręczone

W Szkole Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramo-

wicach w czwartek, 25 lutego 
spotkali się najzdolniejsi mło-
dzi artyści, aby zaprezentować 
swoje wokalne talenty.

Trudność polegała tylko na 
tym, że piosenkę trzeba było 
zaśpiewać w języku angiel-
skim. Jednakże nie stanowi-
ło to żadnego problemu dla 
uczniów szkół podstawowych 
z Imbramowic i Mrowin, któ-

KATEGORIA ZESPOŁY
I miejsce: Maja Boguszewska, Kornel Mikołajek
(SP Mrowiny)
II miejsce: Julia Kozów, Emilia Mierzwa, Zuzanna Jurga
(SP Mrowiny)
III miejsce: Mateusz Przybylski, Konrad Król
(SP Imbramowice)
KATEGORIA SOLIŚCI
I miejsce: Hanna Łuczak (SP Mrowiny)
II miejsce: Mikołaj Bobowski (SP Imbramowice)
III miejsce: Aleksandra Szeremeta (SP Imbramowice)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a zwycięzcy 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Nie tylko parafie z terenu 
gminy Żarów otrzymały 

dotacje z budżetu gminy Ża-
rów na renowację zabytków 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków. 

W tym roku, po raz pierwszy 
dotację otrzymali także wła-
ściciele zabytkowego młyna w 
Siedlimowicach Iwona i Wi-
told Markiewiczowie, którzy 
otrzymane pieniądze przezna-
czą na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich odsiewacza 
ramowego dwuskrzyniowego. 
Burmistrz Leszek Michalak, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny i rad-
ny Rady Miejskiej Mieczysław 
Myrta wręczyli promesę na 
udzielenie dotacji na ręce Wi-
tolda Markiewicza właścicie-
la zabytkowego młyna w Sie-
dlimowicach. Promesa opiewa 
na kwotę 3.575 złotych. - Młyn 

w Siedlimowicach to „perełka” 
naszej wsi, unikatowe miejsce, z 
którym związani są mieszkańcy 
naszej miejscowości. Dlatego 
serdecznie zachęcamy wszyst-
kich do odwiedzenia naszego 
niezwykłego zabytkowego mły-
na. To stary obiekt, a w nim pra-
cujące stare maszyny, które są 
jedyne w swoim rodzaju. Dba-
my o nie i konserwujemy je w 

odpowiedni sposób. Pieniądze, 
które otrzymamy z budżetu gmi-
ny Żarów zostaną przeznaczone 
na konserwację właśnie jednej 
z zabytkowej maszyn – mówił, 
tuż po odebraniu symbolicznej 
promesy Witold Markiewicz 
właściciel zabytkowego młyna 
w Siedlimowicach.

Dotacje z budżetu gminy Ża-
rów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie gmi-
ny Żarów otrzymały jeszcze 
parafie w Wierzbnej, Bukowie, 
Imbramowicach i Mrowinach. 
W tym roku na prace konser-
watorskie zabytków burmistrz 
Leszek Michalak przeznaczył 
130 tysięcy złotych z budżetu 
gminy Żarów. - Cieszę się, że 
jako gmina możemy pomagać w 
pracach konserwatorskich. W 
tym roku będziemy wspierać nie 

tylko parafie z terenu gminy, ale 
także nasz zabytkowy młyn w 
Siedlimowicach. To historyczny 
zabytek, który stanowi wielką 
wartość także dla mieszkańców 
naszej gminy, a naszym wspól-
nym obowiązkiem jest wspól-
na troska o jego przetrwanie. 
Dziękuję również radnym Rady 
Miejskiej za to, że jednogłośnie 
zadecydowali o przyznaniu 
środków finansowych z budżetu 
naszej gminy na renowację tych 
zabytków – gratulował bur-
mistrz Leszek Michalak.

Dzięki dodatkowym środ-
kom finansowym zabytki 
mają szansę odzyskać utraco-
ny blask. Choć potrzeb w tym 
zakresie jest jeszcze bardzo 
wiele, ratowane zabytki to 
prawdziwe architektoniczne 
perełki. - Nasza parafia otrzy-
mała środki finansowe na wy-
konanie konserwacji ośmiu 
stacji drogi krzyżowej z ko-
ścioła p.w. Św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Bukowie 
oraz wymianę instalacji elek-
trycznej w kościele filialnym 
p.w. Św. Józefa w Pożarzysku. 
Na ratowanie zabytków w su-
mie przeznaczonych zostanie 
ponad 27 tysięcy złotych. Za 
wspieranie naszych świątyń 
składam serdeczne podzięko-
wania burmistrzowi Leszkowi 
Michalakowi i wszystkim rad-
nym Rady Miejskiej za jedno-
głośne poparcie tego wniosku 
– dziękował w imieniu swoim 
i parafian proboszcz  parafii 
św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Bukowie ksiądz 
Mariusz Walas. 

Magdalena Pawlik

rzy zaśpiewali w I Międzysz-
kolnym Konkursie Piosenki 
Angielskiej „Sing like a bird”. 
Konkurs został zorganizowany 
wspólnie przez nauczycielki 
ze szkół w Imbramowicach 
Katarzynę Okorowską-Woj-
narowską i Mrowinach Annę 
Łuczak. Do rywalizacji zgło-
siło się 23 uczniów z klas I-VI, 
którzy zaprezentowali wyrów-
nany poziom artystyczny.

Magdalena Pawlik
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I Żarowska Prelekcja Historyczna

Na zdjęciu autorzy I Żarowskiej Prelekcji Historycznej: Bogdan Mucha i 
Joanna Lamparska.

Zadaniem Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie jest dbanie o prawi-
dłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracyjnych poprzez bie-
żącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej. 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
przeprowadziło ewidencję

gruntów w gminie Żarów

Spółka wodna podsumowała rok

Pod koniec II wojny światowej z Wrocławia wyrusza pociąg z tajemniczym ładunkiem. Nie wiadomo, co wiezie, być może dzieła sztuki, dokumenty, broń, gazy 
bojowe albo sztaby złota. Celem jest Wałbrzych, ale skład nigdy nie pojawia się w tej miejscowości. Wraz ze skarbami rozpływa się w powietrzu gdzieś pomię-
dzy 61 a 65 kilometrem trasy Wrocław–Wałbrzych.

Po siedemdziesięciu latach 
dwóch mężczyzn zgłasza 
miejsce ukrycia pociągu. 
Jego istnienie potwierdza 
przedstawiciel polskiego rzą-
du. W sierpniu 2015 roku na 
Dolny Śląsk zjeżdżają poszu-
kiwacze, dziennikarze i ekipy 
telewizyjne z całego świata. 
Czy pociąg to wojenna legen-
da czy rzeczywiście został 
ukryty pod Wałbrzychem? 
W piątek, 19 lutego licznie 
zgromadzona w kawiarni 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie publicz-
ność miała niepowtarzalną 
okazję usłyszeć historię o le-
gendarnym złotym pociągu 
oraz tajemnicach i skarbach 

Organizatorzy prelekcji składają serdeczne podziękowa-
nia dla mieszkańców Żarowa oraz wszystkich przyjezd-
nych z pobliskich i odległych stron za tak liczną obecność 
i „żywe” zainteresowanie tematyką historyczną. Jak za-
powiadają niebawem kolejne spotkanie z jeszcze większą 
dawką historycznych sensacji oraz „nowymi twarzami”, 
które zaprezentują swój dotychczasowy dorobek odkryw-
czy, twórczość oraz niezwykle interesujące tematy.

skrywanych przez Masyw 
Ślęży. O tych wszystkich cie-
kawostkach opowiedziała w 
niepowtarzalny sposób znana 
podróżniczka i pisarka Joan-
na Lamparska. Dotychcza-
sowa współpraca żarowskiej 
Izby Historycznej ze znaną 
pisarką oparta na wspólnym 
odkrywaniu tajemnic historii 
nabiera tempa, a co najważ-
niejsze przyniosła mieszkań-
com Żarowa wiele emocji 
podczas I Żarowskiej Prelek-
cji Historycznej. 

Drugim historycznym te-
matem, który zagościł pod-
czas spotkania w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
był jeniecki system obozo-

wy w okolicy Żarowa, o któ-
rym opowiadał specjalista 
d/s zbiorów muzealnych w 
GCKiS, archeolog Bogdan 
Mucha. - Istnienie obozu je-
nieckiego w Żarowie potwier-
dza nie tylko dokumentacja 
niemiecka i rosyjska, ale także 
wnuczka jednego z więźniów 
pani Valérie Tinon-Renaud z 
Metz, której dziadek Édouard 
Tinon przebywał najpierw w 
Stalagu VIII A Görlitz, a na-
stępnie został przeniesiony do 
komanda pracy nr 1196 w Ża-
rowie. Zmarł podczas ewaku-
acji w 1945 roku, a jego grób 
nigdy nie został odnaleziony. 
Relacja innego jeńca  narodo-
wości francuskiej – Maxime 
Poinsota, który w komandzie 
pracy w Żarowie przebywał 
od wiosny 1941 roku do lute-
go 1945 roku, mówi, że obóz 
znajdował się pod lasem. Były 
to cztery baraki drewniane, a 
jeden z nich mógł pomieścić 
około 100 osób. Ponadto były 
też baraki dla wartowników, 

magazyny i szpital. Oddzielną 
część stanowiły cztery baraki 
odgrodzone od reszty podwój-
nymi drutami kolczastymi. 
Jeńcy pilnowani byli w nocy, 
a w dzień wszyscy szli lub byli 
wywożeni do pracy. Część z 
jeńców pracowała w fabry-
ce cegły, niektórzy w młynie, 
wielu w lesie bądź na kolei. 
Wszyscy otrzymali numery i 
litery obozowe F – Francuzi, 
B – Belgowie. Do odgrodzo-
nych obozów jak wspomina 
Maxim Poinsot przybyło 300 
Rosjan, którzy pracowali w 
miejscowej fabryce chemicz-
nej. Rosjan przybywało i ich 
liczba się zmieniała. W po-
łowie 1944 roku wydzielono 
obszar na nowe baraki i gro-
madzono niezbędne materia-
ły budowlane. Prace zostały 
przerwane pod koniec 1944 
roku. Miało związek z ofen-
sywą Armii Czerwonej. W 
1944 roku do Żarowa trafili 
jeńcy różnych narodowości z 
innych ewakuowanych obo-

zów jenieckich. W sumie na 
przełomie 1944/45 roku prze-
bywało ich w Żarowie ponad 
2 tys. Warunki w tym obozie 
były ciężkie. Brakowało żyw-
ności i miejsca. W lutym 1945 
roku nastąpiła ewakuacja do 
Stalagu IXC Bad Sulza nie-
daleko Lipska. Pod koniec 
marca 1945 roku kolumny 
jeńców wyruszyły w kierunku 
zachodnim, a wolność dały 
im w końcu oddziały amery-
kańskie z 3. Armii gen. Pato-
na – mówił podczas prelekcji 

Bogdan Mucha z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Mało znane fakty oraz 
bezimienne groby tych, któ-
rzy swój udział w II Wojnie 
Światowej przepłacili nie-
wolą, ciężką pracą i tragicz-
ną śmiercią. Dla wielu słu-
chaczy zgromadzonych w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu spore zaskoczenie, 
szok oraz niedowierzanie.

Magdalena Pawlik

Konserwacje, naprawy i 
udrożnienia rowów melio-

racyjnych we wszystkich miej-
scowościach gminy Żarów. 
Realizacja kolejnych działań 
zapobiegających kolejnym 
podtopieniom.

Inwestycje realizowane przy 
współudziale środków wła-
snych, budżetu gminy Żarów 
i Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Tak wygląda 
bilans zeszłorocznej działal-
ności Miejsko-Gminnej Spół-
ki Wodnej w  Żarowie. - Na 
ubiegłoroczny budżet spółki, 
który w minionym roku wyniósł 
131.257,11 złotych złożyły się 
składki członkowskie oraz do-
tacje z budżetu gminy Żarów 
w wysokości 20 tysięcy złotych 
i Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w kwocie 25.498 
złotych. Za te pieniądze wyko-
naliśmy konserwację rowów 
na długości 6.966 metrów bie-
żących, w tym gruntowną kon-
serwację przy użyciu sprzętu 
ciężkiego na długości 6.906 
metrów bieżących i renowację 
sieci drenarskiej na powierzch-
ni 13,84 hektarów. Trzeba jed-
nak pamiętać, że jest to niewiel-
ki procent stanu ewidencyjnego 
szczegółowych urządzeń melio-
racyjnych znajdujących się na 
terenie gminy – mówił podczas 
zebrania sprawozdawczego 
Artur Bernatowicz prze-

W poniedziałek, 22 lu-
tego odbyło się spo-

tkanie burmistrza Leszka 
Michalaka z udziałem soł-
tysów i radnych Rady Miej-
skiej.

W spotkaniu uczestniczy-
li także dyrektor Powiato-
wego Biura Geodezji i Ka-
tastru w Świdnicy Paweł 
Kaśków oraz radna powia-
tu świdnickiego Urszula 
Ganczarek. Tematem spo-
tkania była przeprowadzona 
przez Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy modernizacja 
ewidencji gruntów na te-
renach wiejskich w gminie 
Żarów.  - Ostatnia taka mo-
dernizacja była wykonywa-
na w latach 50-tych. Stan 
ewidencyjny i rzeczywisty 
od tego momentu bardzo się 
zmienił. Jeżeli na gruncie 
pojawiły się jakieś zmiany, 
to obowiązkiem właścicie-
la nieruchomości było te 
zmiany zgłosić. Na każdym 
etapie postępowania można 
było składać uwagi dotyczą-
ce zmian. Po zakończeniu 
procedury zaktualizowane 
dane staną się bazą w ewi-
dencji gruntów i budynków  

- mówił podczas spotkania 
w Żarowie Paweł Kaśków 
dyrektor Powiatowego Biu-
ra Geodezji i Katastru w 
Świdnicy.

Niestety kontrowersje 
właścicieli budzą zapisy 
w otrzymywanych zawia-
domieniach o zmianach w 
danych ewidencji gruntów 
i budynków. Bez wcześniej-
szych uzgodnień dokona-
no w wielu przypadkach 
zmian w klasyfikacji grun-
tów i budynków będących 
niekorzystnymi dla użyt-
kujących. Bez uprzedniego 
sprawdzenia sposobu użyt-
kowania dokonywano prze-
kwalifikowania na budynki 
usługowe, niemieszkalne i 
produkcyjne, które nie mają 
nic wspólnego z rzeczywi-
stym sposobem użytkowa-
nia. Oceny i klasyfikacji 
dokonał według własnego 

uznania pracownik War-
szawskiego Przedsiębior-
stwa Geodezyjnego S.A.

Wychodząc naprzeciw 
właścicielom nieruchomo-
ści w odpowiedzi na liczne 
skargi dotyczące opisywa-
nych zmian, z inicjatywy 
burmistrza Leszka Micha-
laka i radnej powiatu świd-
nickiego Urszuli Gancza-
rek doszło do spotkania w 
gabinecie starosty powiatu 
świdnickiego Piotra Fede-
rowicza. Uzgodniono, że 
zainteresowani będą przyj-
mowani przez dyrektora Po-
wiatowego Biura Geodezji i 
Katastru w Świdnicy Pawła 
Kaśków (który uczestniczył 
także w tym spotkaniu) w 
celu korekty ewentualnych 
nieprawidłowych zapisów 
w ewidencji danych grun-
tów i budynków. 

Magdalena Pawlik

wodniczący Miejsko-Gminnej 
Spółki Wodnej w Żarowie.

Podobne zadania będą przez 
żarowską spółkę wodną re-
alizowane również w 2016 
roku. A w planach jest kolejna 
konserwacja rowów melio-
racyjnych na długości 7.000 
metrów bieżących i renowacja 
systemów drenarskich na po-
wierzchni 8,00 hektarów. Koszt 
inwestycji Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna zaplanowała na 
kwotę 90 tysięcy złotych. - Sło-
wa podziękowania kieruję także 
w stronę burmistrza Leszka 
Michalaka za pomoc, zrozu-
mienie problemów związanych 
z gospodarką wodną na naszym 
terenie oraz ścisłą współpracę 
w zakresie spraw związanych z 
naszą działalnością statutową 
– dopowiadał przewodniczący 
spółki Artur Bernatowicz. 

Na podsumowującym spo-
tkaniu członkowie Miejsko-

Gminnej Spółki Wodnej w 
Żarowie ustalili również, 
że ze swoimi wnioskami 
wystąpią do Marszałka 
Województwa Dolnoślą-
skiego. - Zachęcam, aby na 
dzisiejszym zebraniu zgła-
szać i proponować wnioski 
i uwagi, aby potem wspólnie 
przedstawić je i złożyć w for-
mie apelu do marszałka dol-
nośląskiego. Wspólnie mamy 
dużo większą siłę przebicia – 
apelował na spotkaniu bur-
mistrz Leszek Michalak.

Podczas zebrania członko-
wie Miejsko-Gminnej Spółki 
Wodnej w Żarowie jednogło-
śnie przegłosowali również 
uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego 
za 2015 rok, planu realizacji 
zadań gospodarczych na rok 
2016 oraz uchwalenia wyso-
kości składki na rok 2016.

Magdalena Pawlik

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom z Bukowa, 
Marcinowiczek, Pyszczyna i Zastruża przede wszyst-

kim zdrowia, pogody ducha, optymizmu i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym

życzy radny Rady Miejskiej
Waldemar Ganczarek
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Wektor Świdnica mistrzem 
Electrolux Cup!

Pięć lat czekali piłkarze Wektor Świdnica, by ponownie zwyciężyć w Żarowskiej Lidze Futsalu Electro-
lux Cup.

Przez trzy miesiące blisko 
170 zawodników dostarcza-
ło nam emocji w najbardziej 
prestiżowych rozgrywkach 
piłki halowej w powiecie 
świdnickim. 

Po zakończeniu rundy zasad-
niczej pierwsze cztery druży-
ny rozegrały finałową kolejkę, 
która decydowała o triumfie w 
całych rozgrywkach. 

Dzięki zwycięstwu 5:4 nad 
AUTO-SHOP Żarów, Wektor 
Świdnica został pierwszym 
finalistą 8. edycji Electrolux 
Cup. W drugim półfinale 
sensacja rozgrywek Diablo 
Team pokonał czterokrotne-
go triumfatora KKZ Zasko-
czonych Żarów 4:2. 

Mecz o 3. miejsce był bar-
dzo wyrównany. Dwa celne 
trafienia w końcówce spotka-
nia pozwoliły AUTO-SHOP 
Żarów pokonać KKZ Zasko-
czonych Żarów 4:2.

Wielki finał padł łupem 
piłkarzy Wektor Świdnica, 
którzy pokonali Diablo Team 
4:1. Dla zawodników Wek-
tor Świdnica to drugi tytuł 
mistrzowski w rozgrywkach 
Electrolux Cup. 

Organizator Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 

Skład zwycięzców – Wektor Świdnica: Konrad Leletko, Tomasz Janikowski, Grzegorz Borowy, Jakub Dec, Grze-
gorz Furmankiewicz, Michał Morawski, Mateusz Ryczan, Mateusz Salamon, Wojciech Sowa, Wojciech Szuba, Iegor 
Tarnov, Damian Tymcik, Artur Zielonka. 

Laureaci nagród indywidualnych:
najlepszy bramkarz – Jacek Suski (KKZ Zaskoczeni Żarów)
najlepszy zawodnik – Mariusz Baziak (AUTO-SHOP Żarów)
najlepszy strzelec – Iegor Tarnov (Wektor Świdnica)

Porażka w Miliczu

Sprawdź swoją
wiedzę o sporcie

Orlik dostępny od 
kwietnia

Grali w kręgle

Przełamanie Gońca

Kibice siatkówki przeżyli 
spore rozczarowanie. Wal-

czący o II ligę siatkarze PCO 
Volley Żarów zostali rozbici 
przez zawodników z Milicza. 

Mecz dwóch sąsiadujących 
drużyn w tabeli miał być 
pojedynkiem wyrównanym. 
Nikt nie spodziewał się aż 
tak wysokiej porażki żarow-
skiej drużyny.

Przewaga Milicza budowana 
była już od pierwszych piłek. 
Konsekwentna gra pozwoliła 
stworzyć bezpieczną przewa-
gą punktową. Wygrana 25:19 
w pierwszym secie dała go-
spodarzom komfort przed ko-
lejnymi partiami. 

Sygnał do odrabiania strat 
w obozie żarowskiej drużyny 
musiał zadziałać bardzo moty-
wująco, gdyż w drugiej odsło-
nie pojedynku o zwycięstwie 
decydowała gra na przewagi. 
Po morderczej końcówce Mi-
licz wygrywa do 30!

W trzecim secie gospoda-
rze dopięli swego. MUKS 

rozpoczął z wysokiego „C”, 
błyskawicznie obejmując pro-
wadzenie. Miejscowi z każ-
dą piłką dawali popis swoich 
umiejętności, radując licznie 
zgromadzoną publiczność. W 
żadnej formacji podopieczni 
Marcina Wójciaka, nie po-
trafili nawiązać wyrównanej 
walki. Ostatecznie trzeci set 
zakończył się zwycięstwem 
siatkarzy z Milicza 25:15. 

Wygrana za trzy punk-
ty pozwoliłaby utrzymać 
kontakt z czołówką. Chęt-
nych do pierwszych dwóch 
miejsc premiowanych grą w 
barażach o II ligę jest kilku. 
Niestety z pięciu czołowych 
ekip w najgorszej sytuacji 
jest PCO Volley Żarów. Choć 
do zakończenia rundy finało-
wej pozostało sześć kolejek, 
wydaje się , że rozpędzonych 
siatkarzy z Bierutowa nikt 
nie zdoła zatrzymać. Pozo-
staje walka o drugą lokatę, 
która daje gwarancję gry w 
barażach o II ligę.

Zespół M S MP P
1. PKPS SIATKARZ BIERUTÓW 11 29:10 926:742 28
2. BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC 11 29:15 990:885 23
3. ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 11 24:18 943:859 20
4. MUKS ZIEMIA MILICKA MILICZ 11 25:20 984:955 20
5. UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW 11 21:18 867:862 19
6. MUKS IKAR LEGNICA 11 20:23 915:941 14
7. ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ 10 15:24 813:890 11
8. KS GWARDIA WROCŁAW 11 14:29 896:996 7
9. MKS POGOŃ GÓRA 11 12:32 809:1013 5
W następnej kolejce zagrają: BTS Electros Bolesławiec – 

KS Gwardia Wrocław, PKPS Siatkarz Bierutów – ULKS Opal 
Kudowa Zdrój, ZTS Ząbkowce Śl. - UKS PCO Volley Żarów, 
MKS Pogoń Góra – MUKS Ikar Legnica.   

Krzysztof Dutkiewicz

Była rywalizacja i emocje, 
ale przede wszystkim 

liczyła się dobra zabawa i 
wspólna integracja przed-
stawicieli różnych środo-
wisk.

Już po raz ósmy Ludowe 
Zespoły Sportowe w Świd-
nicy zaprosiły samorządow-
ców, sportowców, dzienni-
karzy oraz przedstawicieli 
lokalnego biznesu do wzięcia 

udziału w zawodach kręglo-
wych.

Na starcie stanęło aż dzie-
więtnaście zespołów. W 
szranki stanęła także repre-
zentacja gminy Żarów. 

– Osiem lat temu zastanawia-
liśmy się, w jaki sposób podzię-
kować wszystkim instytucjom, 
z którymi współpracujemy. 
Najprościej byłoby  wręczyć 
puchary, dyplomy, ale uznali-

śmy, że zorganizowanie takich 
zawodów będzie lepszym po-
mysłem – wyjaśnia Leszek 
Noworól, wiceprezes dolno-
śląskich LZS-ów. Ósma edy-
cja i coraz większe zaintereso-
wanie turniejem świadczy, iż 
pomysł okazał się przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę. 

Rywalizacja była bardzo 
zacięta. Ostatecznie najlep-
sza okazała się ekipa Rady 

Miejskiej Świdnica. Drugie 
miejsce przypadło kolarzom 
z Boplight Team Świdnica. 
Trzecia lokata dla Powiatu 
Świdnickiego. Reprezenta-
cja gminy Żarów w składzie: 
Katarzyna Janik, Agata 
Piotrowska, Artur Ada-
mek oraz Przemysław Siko-
ra zakończyła zmagania na 
szesnastym miejscu.   

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny PKT. pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 WKS Kopernik 14.0 27.5 1;7;2;8;3;9;4; 6.5 5.5
2 WKSz HETMAN 10.0 22.0 2;3;4;5;6; 4.5 3.5
3 MGLKS Parnas Oława 9.0 20.0 6;8;11;1; 3.5 5.0
4 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 9.0 18.0 2;3;5;8; 3.5 4.5
5 MDK Fabryczna Polonia Wrocław 9.0 16.5 3;6;7; 5.0 5.0
6 Wieża Pęgów 8.0 21.5 5;6;9;10; 4.5 3.5
7 UKS GIECEK Radków 7.0 17.0 9;11; 1.5 1.5
8 GLKS Goniec Żarów 5.0 15.5 2;3; 2.0 4.0
9 UKS Debiut Przedwojów 5.0 14.5 3;6; 3.0 3.5
10 MKS Pogoń Oleśnica 4.0 9.5 5; 4.0 1.5
11 LZS MEWA Goliszów 3.0 12.0 9; 1.5 2.0
12 OKSiR Wisznia Mała 1.0 10.0 1.5 1.5

Po bardzo złym początku 
sezonu, szachiści Gońca 

Żarów odnieśli dwa zwycię-
stwa, które pozwoliły odbić 
się od dna tabeli.

Sześć rund potrzebowa-
li zawodnicy Gońca Żarów, 
aby odnieść pierwsze zwy-
cięstwo w III lidze. Pojedy-
nek z Debiutem Przedwojów 
rozpoczął się od szybkiego 

remisu Zbigniewa Zieliń-
skiego. Identycznym rezulta-
tem zakończyły się pojedynki 
Wojciecha Kowalczuka, 
Przemysława Borowskiego 
i Zbigniewa Zielińskiego. O 
wszystkim decydowały dwie 
ostatnie potyczki. Na wyso-
kości zadania stanął Damian 
Daniel oraz Marek Szmyd 
wygrywając swoje starcia. 

Bez niespodzianki przebiegł 
mecz siódmej rundy. Goniec 
odesłał z kwitkiem zamyka-
jącą ligową tabelę Wisznię 
Małą, pokonując rywala 3,5-
1,5.

W czołówce bez zmian. 
WKS Kopernik kontynuuje 
passę zwycięstw. Tym ra-
zem wrocławianie pokonali 
ekipę z Radkowa. Czy uda 

się tej drużynie zgromadzić 
komplet zwycięstw w całych 
rozgrywkach? Wszystko na 
to wskazuje, gdyż spotkania 
z czołowymi drużynami Ko-
pernik ma już za sobą. 

W Oławie niespodzianka. 
Parnas pokonał Hetmana, 
dzięki czemu połowa drużyn 
ligi ma szansę wskoczyć na 
drugie miejsce. 

Dla nas najważniejsze pyta-
nie dotyczy utrzymania Goń-
ca Żarów na szczeblu III Dol-
nośląskiej Ligi Szachowej. 
Ostatnie lata pokazały, iż po 
rocznej obecności w najwyż-
szych rozgrywkach w woje-
wództwie przychodził spadek 
do klasy niżej. Czy tym razem 
Goniec zdoła utrzymać się w 
III lidze? Odpowiedź pozna-
my 17 kwietnia. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zapraszamy do udziału w II Gminnych Mistrzostwach 
Kibiców Sportowych. Sprawdź swoją wiedzę dotyczą-

cą sportu. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagro-
dy. Zgłoszenia do 8 marca pod numerem tel. 748580753 
lub email:sport@centrum.zarow.pl

Mistrzostwa odbędą sie 10 marca o godz. 18:00 w ka-
wiarni GCKiS w Żarowie.

W związku z brakiem wyboru przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki  operatora programu Animator, kompleks bo-

isk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” otwarty będzie dla 
wszystkich mieszkańców dopiero od miesiąca kwietnia. W mie-
siącu marzec boiska udostępniane będą tylko i wyłącznie klu-
bom sportowym, po wcześniejszej rezerwacji u zarządcy obiek-
tu: GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A, tel. 74 8580 753, email: 
sport@centrum.zarow.pl

Ża rowie pragnie serdecznie 
podziękować sponsorowi 
głównemu - firmie Electro-
lux w Żarowie za ob jęcie 

honorowym patrona tem roz-
grywek. 

  Krzysztof Dutkiewicz


