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Strażacy
po wyborach

Świetlice wiejskie
do remontu

„Dobry sołtys musi 
być...”

Trzy świetlice wiejskie w 
Mielęcinie, Przyłęgowie 

i Mrowinach doczekają się 
kompleksowego remontu. 

Na początku marca Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie złożyło wniosek 
o dofinansowanie remontu i 
modernizacji trzech obiek-

Są liderami społeczno-
ści lokalnych. Aktywnie 

działają i pracują na rzecz 
rozwoju wsi. Dbają o swoje 
sołectwo. 

Współpracują z mieszkań-
cami. I wreszcie są kołem na-

Ostatnie lata to dla ża-
rowskich jednostek z 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
czas intensywnego rozwoju.

Tak mijającą w tym roku ka-
dencję podsumowali strażacy 
ochotnicy, którzy podczas 
zebrań sprawozdawczych wy-
bierali nowe władze gmin-

tów wiejskich w ramach 
programu „Przebudowa oraz 
doposażenie obiektów insty-
tucji kultury w gminie Ża-
rów – przebudowa świetlic 
wiejskich w miejscowości 
Mielęcin, Mrowiny i Przy-
łęgów”.

więcej na str. 5 

pędowym każdej wsi. Mowa 
o sołtysach, którzy 11 marca 
obchodzili swoje święto. Z 
tej okazji, już po raz trzeci 
w Żarowie rozegrany został 
Sołecki Turniej w Kręgle. 

więcej na str. 3
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Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, 
aby korzystać z rządowego progra-
mu „Rodzina 500+”.

Rozpoczął się remont dachu za-
bytkowej kapliczki w Pyszczynie.

W pierwszym po przerwie zimo-
wej meczu rezerwy Chrobrego 
Głogów efektownie pokonały go-
spodarzy z Żarowa.

nych jednostek. Kończącą się 
kadencję oceniali druhowie ze 
wszystkich jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej funk-
cjonujących na terenie gminy 
Żarów. - Na terenie gminy 
Żarów działa siedem jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

więcej na str. 4

Sportowy Turniej wyłonił sołeckich zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął 
sołtys Henryk Rycerz z Bukowa, druga lokata przypadła reprezentantowi 
Łażan sołtysowi Janowi Sołtysiakowi, a trzecie miejsce wywalczył sołtys 
Stanisław Legiejew z Wierzbnej. 

W drużynie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku nie brakuje naj-
młodszych ochotników. Tak dziś prezentuje się budynek świetlicy wiejskiej w Mielęcinie.
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KRONIKA POLICYJNA Dwieście lat Panie Mikołaju!

Wspólne zdjęcie z urodzinowej niespodzianki przygotowanej przez przyjaciół Mikołaja Nowosada.

Korzystasz z butli z gazem? Zadbaj o bezpie-
czeństwo swoje i najbliższych
O tym, że gaz może być niebezpieczny wiemy nie od dzisiaj. 
Media każdego roku podają dramatyczne wiadomości o wy-
buchach gazu w domach i mieszkaniach na terenie całej Pol-
ski. Korzystając z butli z gazem w domu lub mieszkaniu trze-
ba się najpierw upewnić, że instalacja funkcjonuje poprawnie 
i przestrzegać ustalonych zasad. - Przypominamy, że butli 
gazowych nie można używać w lokalach mieszkalnych, gdzie 
jest stały dopływ gazu. O tym, czy mieszkańcy przestrzegają 
zasad i nie korzystają w swoich mieszkaniach z butli gazowych 
mogą sprawdzić funkcjonariusze Państwowej Straży Pożar-
nej i przedstawiciele administratora budynku. Kontrole takie 
mogą być niezapowiedziane. Każdy, kto zostanie przyłapany 
na używaniu butli gazowej, jeśli natychmiast ją odłączy i zade-
klaruje zaprzestania jej używania, to zostanie tylko pouczony. 
Jeśli nie pozwoli na kontrolę lub będzie ją utrudniał, może spo-
dziewać się, że sprawa trafi na policję. Kategoryczna odmowa 
odłączenia butli i zaprzestania jej używania zakończy się skie-
rowaniem do sądu – wyjaśnia Janusz Kozendra komendant 
policji w Żarowie.

Ukradli Audi i odjechali
Żarowscy funkcjonariusze policji zatrzymali trzech młodych 
mężczyzn, którzy ukradli samochód sprzed jednego z żarow-
skich zakładów. Rabusie wpadli, bo płacili skradzioną kartą 
do bankomatu. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku w 
Kątach Wrocławskich. - Zatrzymaliśmy trzech młodych miesz-
kańców Goczałkowa, Pastuchowa i Żarowa, którzy dokonali 
kradzieży samochodu osobowego marki Audi. Jeden z nich był 
już wcześniej poszukiwany przez policję, drugi dokonał kra-
dzieży, a trzeci posiadał przy sobie narkotyki. Samochód bez 
uszkodzeń wrócił do poszkodowanego właściciela. Zatrzyma-
nym grozi do 5 lat pozbawienia wolności – mówi komendant 
komisariatu policji w Żarowie Janusz Kozendra. 

Złodzieje plądrowali ruiny pałacu w Mrowinach
Nawet na 5 lat mogą trafić do więzienia nieznani sprawcy, któ-
rzy próbowali ukraść zabytkowe panele, które zdobiły wej-
ście do pałacu w Mrowinach. Zabytkowe ornamenty zostały 
wcześniej przygotowane do kradzieży i rzucone na trawnik. 
Kradzieży nie udało się jednak do końca zrealizować, bo zło-
dzieje nie przyjechali po rozrzucone części zabytku. Policja 
próbuje ustalić tożsamość nieznanych sprawców.

Bezpieczne zakupy na święta
Święta to wzmożony czas zakupów. Centra handlowe pękają 
w szwach, mnóstwo transakcji zostaje zawieranych gotówką i 
kartą, w sklepach i w internecie. W świątecznym szale zaku-
pów łatwo stracić głowę. Pośpiech, nieuwaga, lekkomyślność 
– to właśnie te okazje czynią złodzieja. Szczególnie przed 
świętami Wielkanocnymi przestępcy będą czyhać na naszą 
nieuwagę. Przypominamy, że nawet w gorącym, przedświą-
tecznym czasie warto zachować zimną głowę!

Oprac. Magdalena Pawlik 

→ Sprzedam mieszkanie 
w Żarowie, 44 m2. Tel. 508 
299 700

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

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

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 41/2016 z dnia 09.03.2016r.

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 37/2016 z dnia 01.03.2016r.

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 dzierża-
wy w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów Nr 27/2016 z dnia 12.02.2016r. i 
33/2016 z dnia 24.02.2016r. 

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 47/2016 z dnia 16.03.2016r.

Urodził się 7 marca 1920 roku niedaleko Lwowa. Od przeszło kilkunastu lat mieszka w Wierzbnej. Spo-
łecznik, gawędziarz i autor najbardziej znanej w Polsce ścieżki zdrowia. Jest najstarszym członkiem ża-
rowskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i honorowym członkiem świdnickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Życzliwy i zawsze uśmiechnięty.

W poniedziałek, 7 marca 
Mikołaj Nowosad, najbar-
dziej znany senior z Żarowa 
obchodził swoje 96. urodziny. 
Urodzinową niespodziankę 
wspólnie z rodziną przygo-
towali dla niego przyjaciele 
z Wierzbnej. Wśród nich nie 
zabrakło burmistrza Lesz-
ka Michalaka, radnej wsi 
Zuzanny Urbanik, sołtysa 
Stanisława Legiejewa, dru-
hów z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej i mieszkań-
ców wsi. – Mikołaj Nowosad 
to człowiek wszechstronnie 
uzdolniony i do tego żyje w 
zgodzie z naturą, miłością do 
ludzi, życzliwością i otwar-
tością wobec drugiego czło-
wieka. Nigdy nie odmawia 
pomocy. Potrafi wysłuchać, 
doradzić i podzielić się swoim 

bogatym doświadczeniem. I 
do tego z wielką pasją odda-
je się swojemu hobby, którym 
jest ogrodnictwo i medycyna 
niekonwencjonalna. Zachwy-
ca nas swoją aktywnością 
– tak o jubilacie mówią jego 
przyjaciele z Wierzbnej rad-
na Zuzanna Urbanik i soł-

tys Stanisław Legiejew.
Mikołaj Nowosad to nie 

tylko najbardziej znany ża-
rowski senior. To również 
wytrawny gawędziarz i hu-
morysta. Kocha ludzi i za-
wsze spieszy im z pomocą. 
Zawsze może także liczyć 
na pomoc swoich przyjaciół 

z Wierzbnej i seniorów z ża-
rowskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. 
Zawsze pamiętają o jego 
urodzinach. Każdego roku 
przygotowują dla niego wy-
jątkową niespodziankę. Bo 
to wyjątkowy człowiek…

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Gabrieli Nastałek-Żygadło z Urzędu Miejskiego w Żarowie za pomoc i zaangażowanie 
przy znalezieniu nowego legowiska dla powracających bocianów w Przyłęgowie

Agnieszka Proniewicz - sołtys Przyłęgowa

Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koło Gminne w Żaro-
wie przyjmuje mieszkańców 
w siedzibie Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów 
przy ul. Armii Krajowej 54/2 
w Żarowie.

Interesanci przyjmowani są 
w każdą środę w godzinach 
10.00-11.00.

Uwaga! 
Kombatanci

przyjmują
w innym 
miejscu
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Pisanki sercem
malowane

Dwieście lat Panie Mikołaju!
Czekoladowe, z bibułek i te tradycyjne - do wyboru do koloru, bo bez pisanek 
trudno wyobrazić sobie te święta. Dziś mało kto zadaje sobie trud malowania 
jajek, bo to pracochłonna sztuka. Prawdziwymi mistrzyniami w ozdabianiu pi-
sanek są dwie żarowskie artystki Jadwiga Michałowska i Elżbieta Kulas.

Znają chyba wszystkie sposo-
by upiększania wielkanocnych 
jaj, każdego roku prywatne 
kolekcje pań wzbogacają się 
o kolejne pisanki. Wszystkie 
kolorowe, bogato zdobione, 
jedna piękniejsza od drugiej. - 
Własnoręcznie przygotowane 
pisanki to wielka przyjemność 
chyba dla wszystkich bez wzglę-
du na wiek. I nie najważniejsze 
jest to, jakiej metody użyjemy, 
ale ile włożymy w tę pracę serca 
i cierpliwości – uważa Elżbieta 
Kulas. Samo przygotowanie 
wielkanocnych pisanek zajmu-
je przynajmniej kilka dni. - Dla 
mnie jest to wydarzenie, które 
celebruję przez kilka dni. Naj-
pierw trzeba zrobić wydmuszkę 
i zabarwić ją farbkami spożyw-
czymi lub surowcami natural-
nymi: łupinami cebuli białej i 
czerwonej, burakiem, pietrusz-
ką, a potem wyłożyć na stół 
różne drobiazgi: koraliki, wstą-
żeczki, guziki, nasiona, które 
według nas mogą się przydać. 
Kiedy wszystko już znajdzie się 
w zasięgu naszej ręki, trzeba na 
chwilę zatrzymać wzrok na tym, 
co przygotowaliśmy ... i gwa-
rantuję, że za moment wszyst-
ko samo się poukłada, a nasze 
ręce same sięgać będą po te 
rzeczy, dzięki którym sami zro-
bimy piękne i niepowtarzalne 
pisanki – mówi pani Elżbieta. 
Przedświąteczne robienie pi-
sanek to już tradycja w domu 
pani Elżbiety. - Oczywiście, na 
tym wyrosłam. Moja mama, ko-
bieta niezwykle zapracowana z 
czwórką dzieci, zawsze znajdo-

Prawdziwe wielkanocne cuda. Pisanki autorstwa pani Jadwigi mają swoją 
wystawę nawet we wrocławskim Muzeum Etnograficznym.

Na zdjęciu Jadwiga Michałowska, mistrzyni w tworzeniu oryginalnych i pro-
fesjonalnych pisanek.

Wspólne zdjęcie sołtysów gminy Żarów z burmistrzem Leszkiem Michalakiem: (od lewej) Henryk Rycerz (sołtys Bu-
kowa), Eugeniusz Bernatowicz (sołtys Marcinowiczek), Stanisław Legiejew (sołtys Wierzbnej), Ryszard Pawlik (sołtys 
Pyszczyna), Jan Sołtysiak (sołtys Łażan), Witold Madej (sołtys Mielęcina), Marek Fita (sołtys Imbramowic), Krystyna 
Popek (sołtys Mrowin), Jolanta Urbanik (sołtys Gołaszyc), Andrzej Rachwał (sołtys Kalna) i Beata Śliwa (sołtys Siedli-
mowic). Na zdjęciu brakuje sołtysów Krukowa, Zastruża, Bożanowa, Przyłęgowa, Mikoszowej oraz Pożarzyska. 

Pani Elżbieta Kulas to dusza artysty. Wykonuje wielkanocne pisanki z nie-
zwykłą starannością. Mało kto może pochwalić się takim profesjonalizmem.

Na co dzień Elżbieta Kulas pracuje w Gminnym Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. Tutaj prowadzi zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci 
i młodzieży oraz rękodzielnicze dla słuchaczy żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Wielkanocne śniadanie emerytów to już tradycja w gminie Żarów.

„Dobry sołtys musi być
sprawnym organizatorem”

Przy wielkanocnym stole
Tradycyjnie już żarowscy 

emeryci i renciści przed 
Wielkanocą spotykają się na 
świątecznym śniadaniu.

Żurek, pyszne baby wiel-
kanocne, drobne świąteczne 
upominki oraz występy ar-
tystyczne. Tego nie zabrakło 
na tradycyjnym śniadaniu 
wielkanocnym w żarowskim 
Związku Emerytów  Renci-
stów i Inwalidów, które od-
było się w piątek, 18 marca. – 
Jesteście naszą siłą i nadzieją 
– mówiła podczas spotkania 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie Ani-

Są liderami społeczności lo-
kalnych. Aktywnie działa-

ją i pracują na rzecz rozwoju 
wsi. Dbają o swoje sołectwo. 

Współpracują z mieszkań-
cami. I wreszcie są kołem na-
pędowym każdej wsi. Mowa 
o sołtysach, którzy 11 marca 
obchodzili swoje święto. Z tej 
okazji, już po raz trzeci w Ża-
rowie rozegrany został Sołec-
ki Turniej w Kręgle. Na wspól-
ne świętowanie tego dnia 
wszystkich sołtysów zaprosił 
burmistrz Leszek Micha-
lak. Oprócz wspólnej zabawy 
sołtysi uczestniczyli także 
w naradzie, którą prowadzili 
burmistrz Leszek Michalak 
i Tomasz Pietrzyk nowy za-
stępca dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 

Żarowie. - Praca sołtysa ma 
charakter wyjątkowy. Dziś soł-
tys to przede wszystkim dobry 
gospodarz i opiekun wsi, który 
zna problemy i potrzeby lo-
kalnego środowiska. Dziękuję 
za trud i wysiłek włożony na 
rzecz rozwoju sołectw, a także 
widoczne efekty tych działań. 
Życzę wytrwałości w rozwią-
zywaniu spraw społeczności 
lokalnej, dobrej współpracy z 
mieszkańcami, realizacji pomy-
słów w działalności sołeckiej, a 
przede wszystkim zadowolenia 
z tej jakże ważnej funkcji – mó-
wił podczas turnieju w kręgle 
burmistrz Leszek Michalak.

A jaki powinien być dobry 
sołtys? - Musi umieć słuchać i 
porozumieć się ze wszystkimi, 
łączyć ludzi i integrować ich, a 

nie dzielić. To trudne zadanie, 
zwłaszcza, gdy nie widać chę-
ci i zaangażowania ze strony 
mieszkańców. Ale nie niemożli-
we. Muszę przyznać, że w moim 
dotychczasowym sołtysowaniu 
przeważają jednak dobre stro-
ny – przyznał z uśmiechem na 
twarzy Ryszard Pawlik soł-
tys Pyszczyna. 

Każda wieś na terenie gmi-
ny Żarów ma swojego sołty-
sa. Razem jest ich 17. Aż w 
sześciu sołectwach funkcję 
sołtysa pełnią kobiety. Nie-
które z nich „rządzą” na tere-
nie swoich wsi już nie pierw-
szą kadencję.  I to jest także 
dowód na to, jak ważny jest 
dziś głos doradczy każdego 
sołtysa.

Magdalena Pawlik

ta Denes-Ziemkiewicz. – 
Cieszę się niezmiernie z tego 
spotkania i że jest tutaj z nami 
obecny burmistrz Leszek Mi-
chalak, który zawsze pochyla 
się nad naszymi pomysła-
mi i z radością je realizuje. 
Świąteczne spotkanie było 
okazją do złożenia sobie ży-
czeń. Nie zabrakło też wiel-
kanocnych prezentów. Na 
świątecznym śniadaniu ży-
czenia usłyszeli także inwali-
dzi. Tradycyjnie już, seniorzy 
z gminy Żarów, w przedświą-
tecznym okresie obchodzą 
także święto inwalidy. – To 

święta budującej się nadziei. 
I niech ta nadzieja nikogo z 
Was nie opuszcza, a wraz z nią 
uśmiech, radość i miłość naj-
bliższych – składał życzenia 
burmistrz Leszek Michalak.

Za aktywność i zaanga-
żowanie burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny i kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Anita De-
nes-Ziemkiewicz wyróżnili 
przedstawicieli żarowskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów.

Magdalena Pawlik

wała czas, aby razem ze mną i 
moim rodzeństwem zdobić jajka 
przed Wielkanocą.

Tworzenie wielkanocnych 
pisanek to także pasja Jadwi-
gi Michałowskiej. To praca, 
która jest nie tylko przyjemno-
ścią, ale przynosi satysfakcję. 
I tak już od ponad trzydziestu 
lat ... - Wielkanocne pisanki 
wykonuję starą metodą bati-
kową, która polega na nałoże-
niu na jajko farby i pszczelego 
wosku. Robię również pisanki, 
które wyklejane są drobnymi, 
wysuszonymi kwiatkami. A 
pomysły same wpadają do gło-
wy. Zawsze staram się wpro-
wadzać nowe motywy. W tym 

roku na przykład powstały w 
moim domu również pisanki 
z gęsiego jaja. A jak to się za-
częło? Dobrych trzydzieści lat 
temu ... - uśmiecha się pani 
Jadwiga. -  Kolega przyniósł 
pewnego razu do pracy ręcznie 
wykonane pisanki i to mnie tak 
zafascynowało, że trwa po dziś 
dzień. Pomyślałam sobie potem, 
skoro wychodzą ładne pisan-
ki, to dlaczego nie robić palm 
wielkanocnych? Dziś mało 
kto miałby tyle cierpliwości, 
aby poświęcać dużo czasu na 
wyklejanie wielkanocnych ja-
jek. Ale pani Jadwiga uważa, 
że ozdabianie pisanek przed 
świętami jest bardzo dobrą 
tradycją, jednoczącą wszyst-
kich domowników. - Moja 
córka też maluje pisanki, ale 
jak to zwykle dzisiaj bywa, nie 
zawsze starcza na to czasu. Za 
to moja ośmioletnia wnuczka 
Marysia, zawsze kiedy do mnie 
przychodzi, wyciąga farby i 
maluje jajka. A to znaczy, że 
rodzinna pasja będzie konty-
nuowana i przejdzie na następ-
ne pokolenie – przyznaje pani 
Jadwiga. 

Każda własnoręcznie stwo-
rzona pisanka jest małym 
dziełem sztuki. Panie Elż-
bieta i Jadwiga zachęcają 
wszystkich mieszkańców do 
samodzielnego wykonania 
wielkanocnych pisanek. - To 
naprawdę wspaniały relaks! 
- mówią na zakończenie roz-
mowy.

Magdalena Pawlik 
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Trwa remont dachu kaplicy 
w Pyszczynie

Remont dachu kaplicy w Pyszczynie powinien zakończyć się w połowie maja. 

Za zaangażowanie, odwagę i determinację wszystkim druhom dziękowali 
burmistrz Leszek Michalak, zastępca Grzegorz Osiecki, radni Rady Miej-
skiej, a także Tomasz Szuszwalak komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej ze Świdnicy. 

Takie wielkanocne cuda można było podziwiać w trakcie pokonkursowej 
wystawy „Tradycje Wielkanocne” w żarowskim Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu. Lista nagrodzonych i zdjęcia z konkursu znajdują się na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl 

Na zdjęciu panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalna z zastępcą burmistrza 
Grzegorzem Osieckim podczas XII edycji Tradycji Stołów Wielkanocnych 
w Marcinowicach. Mieszkańcy Kalna jako jedyni reprezentowali gminę Ża-
rów podczas świątecznej imprezy.

Po raz dwudziesty drugi Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie było 
organizatorem świątecznego konkursu „Tradycje Wielkanocne”. Na kon-
kurs wpłynęło prawie dwieście prac. 

Podczas zebrania sprawozdawczego w Bukowie. 

Strażacy wybrali nowe władze w jednostkach

Zabytkowa kaplica mszalna p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Pyszczynie doczeka się nowego dachu. Rozpo-
częły się już prace remontowe zabytkowego obiektu, które najprawdopodobniej potrwają do połowy maja. Nowy 
dach na zabytkowej kaplicy powstanie dzięki dotacji z budżetu gminy Żarów i datków samych mieszkańców.

Na remont dachu parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Imbramo-
wicach stara się również o 
pozyskanie dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go. Całkowity koszt remontu 
dachu kaplicy w Pyszczynie, 
według opracowanego kosz-
torysu ma wynieść 60 tysięcy 
złotych. - Rzeczywiście dach 
kaplicy jest w opłakanym sta-
nie. Pognite belki i zniszczona 

dachówka doprowadziły do 
przeciekania konstrukcji da-
chowej. W ramach remontu, 
który rozpoczęliśmy niedaw-
no, wymienione zostaną ele-
menty konstrukcyjne dachu, 
obróbki blacharskie, rynny i 
rury spustowe. Planowany jest 
także remont wieżyczki kapli-
cy. Nowe pokrycie dachowe 
zostanie wykonane z dachówki 
ceramicznej. Tuż po zakończe-
niu prac w Pyszczynie rozpocz-
nie się remont dachu kościoła 

Ostatnie lata to dla żarow-
skich jednostek z Ochot-

niczej Straży Pożarnej czas 
intensywnego rozwoju.

Tak mijającą w tym roku ka-
dencję podsumowali strażacy 
ochotnicy, którzy podczas 
zebrań sprawozdawczych wy-
bierali nowe władze gmin-
nych jednostek. Kończącą 
się kadencję oceniali druho-
wie ze wszystkich jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
funkcjonujących na terenie 
gminy Żarów. - Na terenie 
gminy Żarów działa siedem 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Cztery z nich, Poża-
rzysko, Imbramowice, Żarów i 
Wierzbna włączone są do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Łącznie Ochot-
nicze Straże Pożarne z terenu 
gminy Żarów zrzeszają blisko 
200 strażaków, w tym również 
druhów honorowych. Ostatnie 
lata w naszych jednostkach to 
okres ich radykalnego rozwoju, 
także w zakresie doposażenia. 
W tym czasie przybyło nam 
kolejnych wozów bojowych, w 
tym nasz zupełnie nowy Merce-
des Atego. Ważne były również 
remonty przeprowadzone w 
remizach strażackich, współ-
finansowane z budżetu gminy 

Skład zarządów
Ochotniczej Straży Pożarnej
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W BUKOWIE:
- Patryk Ganczarek  – prezes
- Łukasz Misztela   – wiceprezes
- Wiesław Surnik   – naczelnik
- Wojciech Karkulowski – zastępca naczelnika
- Teodor Ganczarek  – skarbnik
- Waldemar Ganczarek  – sekretarz
- Zbigniew Pawlicki  – gospodarz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W POŻARZYSKU:
- Marcin Żegliński   – prezes
- Robert Niżyński   – wiceprezes
- Łukasz Brańka   – naczelnik
- Tomasz Grzesiewicz – zastępca naczelnika
- Piotr Wierciński  – sekretarz
- Karol Kudła   – skarbnik
- Patryk Konieczny  – gospodarz
- Aleksandra Warchoł  – kronikarz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W MROWINACH:
- Ireneusz Kozieł   – prezes
- Bolesław Kozów   – wiceprezes
- Jan Durma   – naczelnik
- Szymon Zapora – zastępca naczelnika
- Czesław Włosiński  – skarbnik
- Grzegorz Grzęda   – sekretarz
- Patryk Czyż   – gospodarz
- Stanisław Wójcik  – członek zarządu

OCHOTNICA STRAŻ POŻARNA
W IMBRAMOWICACH:
- Wojciech Ochęcki  – prezes
- Krzysztof Ciastoń  – wiceprezes
- Grzegorz Seruga   – naczelnik
- Mariusz Pilarczyk – zastępca naczelnika
- Piotr Kaczorowski  – skarbnik
- Karol Walkiewicz   – sekretarz
- Mateusz Trafas i Jan Ścierko – członkowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻAROWIE:
- Piotr Koza  – prezes
- Mariusz Kulesza   – wiceprezes
- Ireneusz Zadylak   – naczelnik
- Wojciech Plizga  – zastępca naczelnika
- Andrzej Plizga   – sekretarz
- Michał Kosiorowski  – skarbnik
- Tomasz Klaja   – gospodarz
- Łukasz Banach   – członek

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALNIE:
- Miłosz Laskowski  – prezes
- Michał Kołodziejczyk  – wiceprezes
- Tomasz Jarosz   – naczelnik
- Szymon Laskowski – zastępca naczelnika
- Dawid Kołodziejczyk  – skarbnik

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W WIERZBNEJ:
- Grzegorz Opioła   – prezes
- Tomasz Maciuszek  – wiceprezes
- Mariusz Cieśla   – naczelnik
- Michał Cieślik – zastępca naczelnika
- Daniel Nosal   – sekretarz
- Kamil Holingier   – skarbnik
- Bogusław Kurzeja  – gospodarz

Żarów. Nie zapominamy także 
o społecznych dokonaniach 
każdej jednostki. W tym zakre-
sie pomoc naszych druhów jest 
nieoceniona - mówił podczas 
zebrań sprawozdawczych bur-
mistrz Leszek Michalak.

W tegorocznych planach 
jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej są kompleksowe 

remonty remiz strażackich, 
reaktywacja młodzieżowych 
drużyn strażackich, pozy-
skanie sprzętu pożarniczego, 
przeprowadzenie zawodów 
sportowo-pożarniczych oraz 
bieżące pozyskiwanie środ-
ków na zakup asortymentu 
przeciwpożarowego.

Magdalena Pawlik

w Imbramowicach – wyjaśnia 
Piotr Karlic z firmy „Dachy 
i Elewacje. Blacharstwo De-
karstwo” z Kamiennej Góry 
wykonawca inwestycji.

Na remont dachów zabyt-
kowych obiektów parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Imbramo-
wicach otrzymała dotacje z 
budżetu gminy Żarów. Re-
mont dachu kaplicy pw. Św. 
Antoniego w Pyszczynie 
został dofinansowany kwotą 
27.063,42 złotych, a remont 
dachu kościoła w Imbramo-
wicach wraz z wykonaniem 
instalacji odgromowej 37.000 
złotych. - Dzięki dodatkowym 
środkom finansowym zabytki 
mają szansę odzyskać utra-
cony blask. Choć potrzeb w 
tym zakresie jest jeszcze bar-
dzo wiele, ratowane zabytki to 
prawdziwe architektoniczne 
perełki. W tej chwili trwają 
prace remontowe na zabytko-
wej kaplicy w Pyszczynie. Nie-

bawem rozpocznie się również 
remont dachu kościoła w Im-
bramowicach, którego przewi-
dywany koszt ma wynieść 163 
tysiące złotych – mówi ksiądz 
Ryszard Mencel proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Imbramowicach.

Kaplica Św. Antoniego w 
Pyszczynie to zabytkowy 
obiekt, który został wznie-
siony w 1895 roku. Dzięki 
wsparciu finansowemu gminy 
i mieszkańców wsi ma szansę 
odzyskać utracony blask. - 
Dzięki finansowemu wsparciu 
gminy oraz zaangażowaniu 
mieszkańców Pyszczyna roz-
poczęto prace remontowe da-
chu na XIX kaplicy mszalnej 
p.w. Św. Antoniego Padew-
skiego, będącej filią parafii 
Imbramowice. Cieszymy się, 
że nasze obiekty pięknieją – 
dopowiada Maciej Kwarciak 
mieszkaniec Tarnawy.

Magdalena Pawlik

W obiektywie...
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Coraz bliżej realizacji strategicznych
INWESTYCJI

Samorządy, które razem tworzą Aglomerację Wałbrzyską są już coraz bliżej przeprowadzenia strategicznych inwestycji, które będą realizowane w najbliższym 
czasie, ze środków finansowych Aglomeracji i środków własnych budżetów gmin. Wśród gmin, które ubiegają się o przyznanie dotacji na najważniejsze projekty 
inwestycyjne jest także gmina Żarów, która do samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyła początkiem 2014 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. O 
tym, na jakim etapie jesteśmy dziś, jaka część środków finansowych z Aglomeracji Wałbrzyskiej trafi do Żarowa, jakie zadania będą naszym priorytetem i kiedy 
mieszkańcy będą mogli zauważyć pierwsze zauważalne efekty mówi burmistrz Leszek Michalak.

→ Oficjalnie, gmina Ża-
rów stała się członkiem 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w styczniu 2014 roku. Od 
tego czasu minęło ponad 
dwa lata. Na jakim etapie 
jesteśmy dziś?

Rzeczywiście przełom 2015 
i 2016 roku to czas, kiedy 
ruszyły pierwsze wnioski. 
W tej chwili nasze Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie złożyło już wniosek 
o dofinansowanie w ramach 
przebudowy i renowacji bu-
dynków instytucji kultury na 
terenie gminy Żarów. Mowa 
o modernizacjach świetlic 
wiejskich w Mielęcinie, Przy-

łęgowie i Mrowinach. Zgod-
nie z harmonogramem przy-
gotowanym przez marszałka 
województwa dolnośląskiego 
przygotowujemy się teraz do 
złożenia kolejnych wniosków. 
Przy czym, składamy je na re-
alizację inwestycji w ramach 
środków, które terytorialnie 
zostały przyznane gminie 
Żarów. Mamy wiedzę, na ja-
kie zadania możemy składać 
wnioski, dlatego jesteśmy na 
etapie przygotowywania peł-
nych dokumentacji technicz-
nych i procedur przetargo-
wych, tak aby dopasować się 
z każdym przedsięwzięciem 
do terminów ogłoszonych 
przez marszałka dolnoślą-
skiego. 

→ Do dyspozycji Aglome-
racji Wałbrzyskiej na lata 
2014-2020 będzie kwota 
blisko 194 milionów euro. 
Jaka część tych środków 
trafi do Żarowa?

Tego do końca jeszcze nie 
wiemy, jaka pula tych środ-
ków przypadnie na gminę 
Żarów, ponieważ mają one 
różne kierunki wykorzysta-
nia. Wprost na inwestycje 

dla naszej gminy przypisana 
jest kwota około 13 milionów 
złotych. Są jeszcze pienią-
dze na realizację projektów 
miękkich i dla Żarowa jest to 
kwota  ponad 5 milionów zło-
tych. Kolejne pieniądze będą 
przeznaczone na zadania w 
obszarze żarowskiej podstre-
fy ekonomicznej, przygoto-
wujące tereny dla następ-
nych inwestorów.  Oprócz 
tych środków finansowych, 
są także pieniądze, o które 
mogą aplikować nasi przed-
siębiorcy, stowarzyszenia czy 
szkoły. Ostatecznie kwota 
ta może sięgnąć ponad 30 
milionów złotych. Będzie to 
także jednak uzależnione od 
aktywności zainteresowa-
nych podmiotów. 

→ Kiedy mieszkańcy 
naszej gminy zauważą 
pierwsze efekty realizacji 
inwestycji ze środków fi-
nansowych, które gmina 
otrzyma z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej?

Aglomeracja Wałbrzyska 
to nie jest jedyne źródło 
pozyskiwania środków fi-
nansowych dostępnych dla 

gminy. Tradycyjnie będziemy 
również ubiegać się o do-
datkowe środki finansowe z 
Programu  Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych oraz Lokalnej Gru-
py Działania „Szlakiem Gra-
nitu”. W styczniu złożyliśmy 
także wniosek o dofinanso-
wanie na budowę kanalizacji 
w Łażanach z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej. Przygotowujemy teraz 
dokumentację na budowę 
kanalizacji dla kolejnych na-
szych miejscowości Kalna i 
Mrowin. Ten rok jest czasem, 
kiedy musimy przygotować 
niezbędną dokumentację i 
aplikować o przyznanie dofi-
nansowania na kolejne nasze 
zadania. Zgodnie z opraco-
wanym przez marszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego 
harmonogramem dopiero w 
trzecim kwartale 2016 roku i 
w roku 2017 będziemy mogli 
spodziewać się dużego natę-
żenia inwestycyjnego na te-
renie naszej gminy.

Magdalena Pawlik

Gmina Żarów otrzymała już zapewnienie o 
otrzymaniu środków finansowych na realizację 
wielu strategicznych inwestycji:

- projekt E-usługi publiczne (stworzenie elektronicznego 
archiwum Urzędu Miejskiego w Żarowie z możliwością do-
stępu dla mieszkańców)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ża-
rowie
- budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów
- budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Ża-
rowie wraz z budową mini ronda
- przebudowa i renowacja budynków instytucji kultury na 
terenie gminy Żarów (remont i doposażenie świetlic wiej-
skich jako wiejskich instytucji kultury: Mielęcin, Przyłęgów 
i Mrowiny, wyposażenie Centrum Kultury i Sportu)
- rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych, w 
tym remont dróg na obszarach zdegradowanych (remont 
ulic: Hutnicza, Puszkina, Słowackiego, Plac Wolności, 
Mickiewicza, Kwiatowa oraz Sportowa), rewitalizacja par-
ku miejskiego wraz z boiskiem sportowym, modernizacja 
boiska sportowego wraz z zapleczem
- rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia 
zaopatrzenia terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej podstrefy w Żarowie
- przebudowa ulicy Strefowej (przy przejeździe kolejowym 
w Mrowinach)
- rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie (w tym 
także zakup wyposażenia)

Świetlica wiejska w Mrowinach w minionych roku zyskała nowy dach. 
Kompleksowego remontu wymaga jednak cały budynek, łącznie z jego 
wewnętrzną częścią. Budynek świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie także wymaga pilnego remontu.

Świetlice wiejskie do remontu
Trzy świetlice wiejskie w 

Mielęcinie, Przyłęgowie 
i Mrowinach doczekają się 
kompleksowego remontu.

Na początku marca Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie złożyło wniosek 
o dofinansowanie remontu i 
modernizacji trzech obiektów 
wiejskich w ramach programu 
„Przebudowa oraz doposaże-

nie obiektów instytucji kultury 
w gminie Żarów – przebudo-
wa świetlic wiejskich w miej-
scowości Mielęcin, Mrowiny 
i Przyłęgów”. Projekt ten ma 
być realizowany przy współ-
udziale środków finansowych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i 
własnych budżetu gminy Ża-
rów. Prace remontowe świetlic 
rozpoczną się tuż po otrzyma-

niu oficjalnej decyzji o przy-
znaniu dofinansowania na to 
zadanie. Najprawdopodobniej 
będzie to trzeci kwartał 2016 
roku. - Wniosek o dofinan-
sowanie tego projektu został 
złożony w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Jesteśmy już na 
etapie rozstrzygnięcia przetar-
gu, który został ogłoszony na 
realizację tej inwestycji. Cze-
kamy teraz na ogłoszenie in-
formacji w sprawie przyznania 
dofinansowania na to zadanie. 
Może to potrwać nawet kil-
ka miesięcy, dlatego pierwsze 
planowane prace remontowe 
mogłyby ruszyć nie wcześniej 
niż w trzecim kwartale tego 
roku – wyjaśnia Przemysław 
Sikora kierownik Referatu 
Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

W ramach prac, które zaplano-
wano na świetlicach wiejskich 

będzie to wymiana stolarki 
okiennej, ocieplenie budynków, 
wymiana tynków, przebudowa 
sanitariatów, wykonanie nowej 
wentylacji, zmiana systemu 
ogrzewania, wykonanie nowej 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej, ogrodzenie terenu, remont 
podłóg, budowa nowego wjaz-
du na działkę, remont dachu 
czy wykonanie podjazdów dla 
niepełnosprawnych. To tylko 
część zadań, które zapisane 
zostały we wniosku złożonym 
o dofinansowanie tej inwesty-
cji. Jedno jest pewne, remont 
tych trzech budynków jest bar-
dzo potrzebny. - Rzeczywiście 
świetlice wiejskie w Mielęcinie, 
Przyłęgowie i Mrowinach wy-
magają kapitalnych remontów. 
Są to stare budynki, zniszczo-
ne przez upływający czas, w 
których trzeba przeprowadzić 
gruntowną modernizację. Cen-
trum każdej wsi stanowi wiejska 
świetlica. Tego klimatu nie odda 

żadne inne miejsce. Mają służyć 
mieszkańcom do aktywnego 
spędzania czasu, wspólnej inte-
gracji i jeszcze większej mobili-
zacji oraz zaangażowania spo-
łecznego. To ważne miejsce dla 
mieszkańców i serce każdej wsi. 
Dlatego tak bardzo istotne jest, 
aby miejsce to było odpowied-
nio przystosowane do potrzeb 
naszych mieszkańców – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Znane są już także, po 
rozstrzygniętym przetargu 
koszty remontów trzech 
świetlic wiejskich:  Mielę-
cin 289.183, 52 zł, Przyłę-
gów 251.394,80 zł i Mro-
winy 250.360,64 zł. Teraz 
trzeba jeszcze tylko pocze-
kać na oficjalne ogłoszenie 
wyników naboru wnio-
sków. 

Magdalena Pawlik

Wniosek złożony w ramach
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ !!
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Dzień Kobiet 2016
Dzień Kobiet dla jed-
nych to przestarzałe 
święto, a dla innych 
okazja, aby docenić 
rolę kobiety. Dla jed-
nych to święto kojarzy 
się tylko z goździkiem i 
rajstopami. Inni traktują 
8 marca, jako dzień, w 
którym kobietom należą 
się szczególne wzglę-
dy. A jak Dzień Kobiet 
świętowały mieszkanki 
gminy Żarów?

Dla wszystkich Żarowianek w Dzień Kobiet wystąpił Marcin Daniec. Znany 
satyryk rozbawił zgromadzoną licznie w hali sportowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu publiczność. Swoją nietuzinkową osobowością nawiązał 
znakomity kontakt z widownią i wywołał salwy śmiechu. W jego programie 
pojawiła się tematyka głównie dotycząca polityki, choć na scenie królowały 
również skecze „o nas samych”. - Nie byłbym sobą, gdyby teraz nie po-
leciało ze sceny w Waszym kierunku trochę wazelinki - mówił do licznie 
zgromadzonej publiczności kabareciarz. - W tak pięknym miejscu, jak Ża-
rów jeszcze nie miałem okazji występować. Żarów czy Żarówek, nie ważne 

- kontynuował Marcin Daniec. 

Na występ kabareciarze wszystkie mieszkanki gminy Żarów zaprosili go-
spodarze uroczystości: burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu Artur Adamek. To był fantastyczny prezent na Dzień Kobiet.

Każdego roku Dzień Kobiet uroczyście świętują także panie z żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzień Kobiet panie tradycyjnie świętowały 
w auli żarowskiego gimnazjum. W ten jedyny dzień w roku, w Dzień Kobiet 
wszystkie przyjmowały życzenia. Były słodkie upominki, które na ich ręce 
składali burmistrz Leszek Michalak, Artur Adamek dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i zastępca dyrektora Tomasz Pietrzyk, 
który od niedawna pełni tę funkcję. Nie zabrakło również niespodzianek 
przygotowanych przez panów uczęszczających na zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

To był wyjątkowy Dzień Kobiet w Bożanowie. Po raz pierwszy panie wspól-
nie świętowały na nowej świetlicy wiejskiej, która jeszcze nie tak dawno 
została oddana do użytku. I to w jakim towarzystwie! Na zaproszenie 
przedstawicielek Rady Sołeckiej z Bożanowa we wspólnym świętowaniu 
uczestniczyły także panie z Kalna i Wierzbnej. Zamiast goździków i rajstop 
były tulipany, szampan i dobra wspólna zabawa. W przygotowanie uroczy-
stości na świetlicy wiejskiej w Bożanowie zaangażowali się przedstawiciele 
Rady Sołeckiej Bożanowa i aktywni mieszkańcy wsi.

Członkinie żarowskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów tradycyjnie, jak każdego roku świętowały Dzień 
Kobiet. Tym razem nietypowo, bo nie w swojej żarowskiej siedzibie. Dzień Kobiet panie emerytki uczciły wspólną 
zabawą w hotelu Żarmed. Przy tej okazji nie zabrakło wspólnego biesiadowania i muzykowania.

§Alimenty po rozwodzie 
mogą otrzymywać nie tyl-

ko dzieci, ale również były 
małżonek. O ile w przypadku 
alimentów na dziecko decy-
dującą przesłanką jest niemoż-
ność samodzielnego utrzyma-
nia, o tyle zasady alimentacji 
pomiędzy byłymi małżonkami 
opierają się na nieco innych 
przesłankach.

§Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy wyróżnia tu 2 sytu-

acje: Podstawowa zasada prze-
widziana w art.60 §1 k.r.o. jest 
taka, że małżonek rozwiedzio-
ny, który nie został uznany za 
wyłącznie winnego rozkładu 
pożycia i znajduje się w niedo-
statku może żądać od drugie-
go małżonka rozwiedzionego 
dostarczania środków utrzy-
mania w zakresie odpowia-
dającym usprawiedliwionym 
potrzebom uprawnionego oraz 
możliwościom zarobkowym 
i majątkowym zobowiązane-
go. Małżonek występujący o 
alimenty musi wykazać, że 
znajduje się w niedostatku, 
który zachodzi już wtedy, gdy 
uprawniony nie ma możliwości 
zarobkowych i majątkowych 
pozwalających na pełne za-
spokojenie jego usprawiedli-
wionych potrzeb, np. brakuje 
mu pieniędzy na opłacenie ra-
chunków, zakup niezbędnych 
leków, itp. Czy taka sytuacja 
faktycznie ma miejsce ocenia 
sąd na podstawie przedstawio-
nych dowodów. W praktyce 
Sąd bierze pod uwagę nie tylko 
wysokość aktualnych zarob-
ków, ale również posiadane 
wykształcenie, wykonywany 
zawód, możliwość podjęcia 
dodatkowej lub lepiej płatnej 
pracy, a także posiadany ma-
jątek i wysokość dochodów, 
jakie on przynosi. Tak jak 
małżonek żądający alimentów 
winien udowodnić lub przynaj-
mniej uprawdopodobnić swoje 
usprawiedliwione potrzeby, 
tak samo małżonek zobowią-
zany poza dowodzeniem swo-
ich faktycznych możliwości 
zarobkowych i majątkowych 
powinien w takiej sytuacji wy-
kazać przed sądem miesięczne 
koszty swojego utrzymania, a 
także inne obciążenia swojego 
majątku, np. wysokość spłaca-
nych kredytów czy świadczeń 

alimentacyjnych ponoszonych 
na inne osoby, np. dzieci, gdyż 
są to okoliczności, które sąd 
bierze pod uwagę ustalając wy-
sokość alimentów. 

§Drugi rodzaj alimentów 
na rzecz byłego małżon-

ka to alimenty przewidziane 
w art. 60 §2 k.r.o. Przepis ten 
uprawnia małżonka niewinne-
go do wystąpienia z żądaniem 
zaspakajania jego usprawie-
dliwionych potrzeb przeciw-
ko małżonkowi, który został 
uznany za wyłącznie winnego 
rozkładu pożycia. Warunkiem 
jest tu wykazanie przez mał-
żonka niewinnego, że rozwód 
pociąga za sobą istotne po-
gorszenie jego sytuacji ma-
terialnej. W takim wypadku 
małżonek winny może zostać 
obciążony obowiązkiem do-
starczania środków utrzyma-
nia na rzecz małżonka niewin-
nego również, gdy nie znajduje 
się on w niedostatku. Kolejna 
przesłanka to istnienie wyroku 
rozwodowego, w którym sąd 
rozstrzyga, który z małżon-
ków ponosi winę za rozkład 
pożycia małżeńskiego. Ten ro-
dzaj alimentów czasami bywa 
głównym powodem żądania 
orzeczenia rozwodu z wyłącz-
nej winy drugiego małżonka. 
W szczególności, gdy istniała 
duża dysproporcja dochodów 
pomiędzy małżonkami, to 
konsekwencją rozwodu jest po-
gorszenie sytuacji materialnej 
małżonka słabszego ekono-
micznie, który mniej zarabiał 
albo w ogóle nie pracował w 
czasie trwania małżeństwa 
bo np. przez lata zajmował się 
wyłącznie domem i dziećmi. 
Podobnie jak w pierwszym 
przypadku, małżonek żądający 
alimentów powinien wykazać  
jakie są jego usprawiedliwione 
potrzeby, uwzględniając stopę 
życiową do jakiej przywykł w 
czasie trwania małżeństwa. 

§Należy jednak pamiętać, 
że obowiązek dostarczania 

środków utrzymania na rzecz 
byłego małżonka ma ograni-
czenia czasowe. Wygasa on 
każdorazowo w razie zawarcia 
przez małżonka uprawnionego 
do alimentów nowego małżeń-
stwa. W przypadku, gdy zobo-
wiązanym jest małżonek, który 
nie został uznany za winnego 
rozkładu pożycia (czyli gdy 
rozwód nastąpił bez orzekania 
o winie), obowiązek ten wy-
gasa z upływem lat pięciu od 
orzeczenia rozwodu. Ze wzglę-
du na wyjątkowe okoliczności 
sąd na żądanie uprawnionego 
może jednak przedłużyć ów 
termin pięcioletni. 

apl. radc. Agnieszka Szewczak
z Kancelarii „Gruntkowska, Po-
lewski i Partnerzy adwokacko – 

radcowska sp.p.”w Świdnicy

Zmiany w zarządzie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 

„Invest-Park” ma nowego 
prezesa. Funkcję tę pełni   
Maciej Badora, który zastą-
pił na tym stanowisku do-
tychczasową prezes Barbarę 
Kaśnikowską.

Zmienił się również wi-
ceprezes Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Do tej pory funkcję tę pełnił 
Tomasz Jakacki. Zastąpi go 
na tym stanowisku Michał 
Szukała. Nowy zarząd został 
wybrany we wtorek, 1 marca 
podczas walnego zgromadze-
nia udziałowców spółki.

Maciej Badora ukończył 
aplikację sędziowską w 
okręgu Sądu Wojewódzkie-
go w Wałbrzychu z siedzibą 
w Świdnicy. W Wałbrzychu, 
swoim rodzimym mieście, 
prowadzi praktykę adwo-
kacką. Specjalizuje się w 
spawach gospodarczych. 
Jest również aktywnym 
działaczem społecznym. 

Michał Szukała ukończył 
Uniwersytet Wrocławski na 
wydziale prawa oraz studia 
podyplomowe z zakresu ra-
chunkowości. Był między 
innymi radnym oraz prze-
wodniczącym Rady Miej-
skiej w Świdnicy, członkiem 
zarządu spółek miejskich 
oraz prezesem spółki Zremb 
Świdnica. 

Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-
PARK” jest największą z 14 
specjalnych stref ekonomicz-
nych w Polsce. Działają w 
niej 184 firmy, które zatrud-
niają ponad 44 300 osób i 

zainwestowały przeszło 21,7 
mld złotych. Co czwarty 
przedsiębiorca reprezentuje 
branżę motoryzacyjną. Fir-
my z tego sektora zainwesto-
wały ponad połowę łącznych 
nakładów w WSSE i zatrud-
niają 20 tys. pracowników. 
Co trzecie przedsiębiorstwo 
posiada polski kapitał. Bli-
sko połowa firm to przedsta-
wiciele mikro, małego lub 
średniego biznesu. 

Magdalena Pawlik

Na podstawie informacji z Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest-Park”.

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA

Czy można domagać 
się alimentów od 

byłego małżonka?
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Program „Rodzina 500+”

Przedstawiciele kół łowieckich spotkali się w Urzędzie Miejskim w Żarowie 
na zaproszenie radnych pracujących w składzie Komisji Rolnictwa: Walde-
mara Ganczarka, Mieczysława Myrty, Barbary Zatoń i Marii Tomaszewskiej. 

Bolesław Moryl, jeden z nielicz-
nych zawodników, który na swoim 
koncie posiada 35. startów w Bie-
gu Piastów. Fot. Marcin Oliva Soto

Plany łowieckie na 2016 rok Jubileuszowy Bieg 
Piastów

Potyczki Gońca Żarów

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. 
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnie-
niu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Czy każda rodzina otrzy-
ma wsparcie?

Świadczenie otrzyma ro-
dzina bez względu na stan 
cywilny rodziców. Otrzy-
mają je zatem zarówno ro-
dziny, w których rodzice 
są w związku małżeńskim, 
jak i rodziny niepełne oraz 
rodzice pozostający w nie-
formalnych związkach. W 
przypadku rodziców rozwie-
dzionych wsparcie otrzyma 
ten rodzic, który faktycznie 
sprawuje opiekę nad dziec-
kiem.

Kto będzie wypłacał 
świadczenie?

W gminie Żarów program 

Ze strony internetowej www.um.zarow.pl i www.ops.
gmina.zarow.pl można pobrać wnioski do programu „Ro-
dzina 500+”: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, oświadczenie o dochodach nieopodat-
kowanych, o deklarowanych dochodach osiąganych przez 
osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, o wielkości gospodarstwa rolnego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

realizowany będzie przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarowie, przy ul. Armii 
Krajowej 54 (Referat Świad-
czeń Rodzinnych i Fundu-
szu Alimentacyjnego, pokój 
nr 1). Jeżeli wniosek wpły-
nie w terminie od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 r. organ ma 
na wydanie decyzji i wypła-
cenie świadczenia wycho-
wawczego 3 miesiące, licząc 
od dnia złożenia wniosku 
z kompletem dokumentów. 
Świadczenie będzie wy-
płacane na wskazane konto 
osobiste lub gotówką w ka-
sie Ośrodka, w zależności 
od wniosku strony.

Jak załatwić formalno-
ści?

Wniosek o to świadczenie 
będzie trzeba składać raz do 
roku. Osoby ubiegające się o 
wsparcie na pierwsze dziec-
ko, będą dokumentowały sy-
tuację dochodową dołącza-
jąc do wniosku następujące 
dokumenty:

- oświadczenie o docho-
dach nieopodatkowanych;

- w przypadku rolników- 
oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego;

- w przypadku cudzoziem-
ców- określone pozwolenia 
na pobyt i pracę w Polsce;

- oświadczenie o de-

klarowanych dochodach 
osiąganych przez osoby 
podlegające przepisom o 
zryczałtowanym podatku 
dochodowym;

- dokumenty dotyczące 
rozwodu lub separacji i za-
sądzonych alimentów;

- orzeczenie sądu o usta-
leniu opiekuna prawnego 
dziecka, zaświadczenie sądu 
lub ośrodka adopcyjnego o 
prowadzonym postępowa-
niu w sprawie przysposobie-
nia dziecka.

Kiedy będzie można skła-
dać wnioski?

Wnioski będzie można 
składać od 1 kwietnia 2016 

r., czyli od momentu star-
tu programu. Jeśli wniosek 
zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, ro-
dzice dostaną wyrównanie 
wstecz od 1 kwietnia. Do 
programu będzie można do-
łączyć w dowolnym momen-
cie. W kolejnych miesiącach 
świadczenie będzie wypła-

cane od miesiąca, w którym 
zostanie złożony wniosek.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merami ogólnopolskiej In-
folinii (71) 340 60 11 oraz 
(71) 340 61 17 lub Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ża-
rowie (74) 8580 745.

Nadchodzi wiosna i rol-
nicy dokonują oceny 

zachowania jesienią zasia-
nych upraw zbóż i rzepaku. 
Okazuje się, że wiele z nich 
niszczonych jest przez zwie-
rzęta leśne.

Dziki, sarny i jelenie po-
wodują spustoszenie w 
uprawach. W niektórych 
przypadkach nawet w 70-80 
procentach. Co zrobić w ta-

kim przypadku? Między in-
nymi w takich sprawach de-
batowali podczas spotkania 
Komisji Rolnictwa w środę, 
16 marca przedstawiciele 
kół łowieckich. Oprócz wy-
typowania najważniejszych 
problemów dotyczących 
gospodarowania łowiskami 
członkowie Komisji Rolnic-
twa zaopiniowali także plany 
łowieckie na 2016 rok. - Ko-

misja zatwierdziła tegorocz-
ne plany łowieckie, o których 
rozmawialiśmy w trakcie na-
szego spotkania. Głównym 
problemem, który zgłaszali 
nasi rolnicy były jednak szko-
dy spowodowane w uprawach 
przez zwierzynę leśną. Co 
możemy w takich przypad-
kach zrobić? Rolnik powinien 
zgłosić szkodę, ale nie burmi-
strzowi czy Komisji Rolnic-
twa, lecz w Kole Łowieckim, 
które dzierżawi teren, na 
którym powstała szkoda. Za-
rządca obwodu łowieckiego 
obowiązkowo powiadamia 
poszkodowanego rolnika o 
terminie oględzin uszkodzo-
nej uprawy, przy czym na 
żądanie stron uczestniczy w 
nich przedstawiciel Izby Rol-

niczej. Z oględzin sporządza 
się protokół, który podpisują 
obie strony. Jeżeli wycena 
lub odszkodowanie nie satys-
fakcjonuje poszkodowanego 
rolnika, dopiero wtedy może-
my uruchomić drogę sądową. 
Dobrze, jeżeli wtedy rolnik 
posiada zdjęcia lub nagrania 
wideo uszkodzonej uprawy. 
Należy jednak pamiętać, że 
najkorzystniejszym dla obu 
stron jest polubowne zała-
twienie sprawy, co najczęściej 
się udaje. Ponadto możemy 
również złożyć skargę na bez-
czynność koła łowieckiego do 
Zarządu Okręgowego w Wał-
brzychu – wyjaśniał Walde-
mar Ganczarek przewodni-
czący Komisji Rolnictwa. 

Magdalena Pawlik

Skargę na bezczynność koła łowieckiego możemy skła-
dać w Zarządzie Okręgowym w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 

158, 58-305 Wałbrzych, tel. 74 84 250 62, 74 84 859 57.

Ponad trzy tysiące zawod-
ników wzięło udział w 

jubileuszowym 40. Biegu 
Piastów – Festiwalu narciar-
stwa Biegowego, który przez 
ponad tydzień odbywał się na 
Polanie Jakuszyckiej. 

- Wiele się zmieniło na 
przestrzeni tylu lat. Przede 
wszystkim dziś jest inna infra-
struktura. Starty zaczynałem 
od biegania na nartach drew-
nianych. Dziś to zupełnie inny 
sprzęt. Samo przygotowanie 
tras należy do światowej czo-
łówki. Jedno się nie zmienia. 
Magia miejsca i niesamowita 
atmosfera, która towarzyszy 
Biegu Piastów od samego po-
czątku. Cieszę się, że repre-

zentacja gminy Żarów nadal 
bierze udział w tej niesamowi-
tej imprezie. Często są to już 
pokolenia, które wciąż biegają 
na biegówkach – opowiada 
Bolesław Moryl.   

Każdy z uczestników w tym 
niesamowitym narciarskim 
święcie walczył o różne cele. 
Jedni walczyli o jak najlepszy 
wynik, poprawienie „życiów-
ki”, wejście do pierwszej „set-
ki”, inni aby ukończyć kolejny 
bieg. Wszystkich z pewnością 
inspirowała zabawa poprzez 
aktywne spędzanie czasu wol-
nego na świeżym powietrzu. 

Żarów nie mógł być nie 
zauważony na tej imprezie, 
ponieważ jako jedyna zor-
ganizowana grupa posiadała 
transparenty z symbolami na-
szego miasta. 

Żarowscy biegacze dziękują 
burmistrzowa Żarowa Lesz-
kowi Michalakowi za kolejne 
już wsparcie finansowe ekipy 
narciarskiej. 

Bieg Piastów należy do elity 
światowego narciarstwa bie-
gowego, Ligi Wordlopet, orga-
nizacji skupiającej największe 
narciarski biegi masowe na 
świecie.

 Krzysztof Dutkiewicz

Nie zwalniają tempa sza-
chiści Gońca Żarów, 

którzy oprócz występów li-
gowych biorą udział w licz-
nych turniejach.

W rozegranym awansem 
meczu 11. rundy III Dol-
nośląskiej Ligi Szachowej 
Goniec Żarów zremisował 
z czołową drużyną rozgry-
wek MGLKS Parnas Oława 
2,5-2,5. Wysoką porażką 
zakończyła się konfrontacja 
z liderem WKS Kopernik 
Wrocław 0.5-4.5. Goniec 
Żarów wciąż znajdują się w 
strefie spadkowej. Do zakoń-
czenia rozgrywek pozostały 

dwie rundy. 
W rozgrywkach IV ligi 

dwie drużyny Gońca Ża-
rów odniosły zwycięstwa 
z rezerwami WOK Wał-
brzych. Pierwszy zespół 
wałbrzyskiego klubu okazał 
się zbyt mocnym przeciwni-
kiem, wysoko wygrywając 
z żarowskimi szachistami. 
Wśród czwartoligowców na 
czele UKS Giecek II Rad-
ków. Żarowskie drużyny 
sklasyfikowane są na 6 oraz 
8 miejscu. W rozgrywkach 
bierze udział 12 drużyn. 

Udany start zaliczyli mło-
dzi szachiści żarowskiego 

klubu uczestniczący w 24 
Otwartych Mistrzostwach 
Wrocławia w szachach dla 
dzieci do lat 8. W pierw-
szym turnieju Jakub Podo-
lak zajął 3 miejsce , a Jan 
Molecki zajął 10 miejsce. 
Wszystko na to wskazuje, iż 
Jakub Podolak, to kolejny 
talent żarowskich szachów. 
Młody zawodnik zwyciężył 
Turniej Szachowy Wrocław-
skich Krasnali. Dziewiąte 
miejsce przypadło Janowi 
Moleckiemu. 

Pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy druhom z 
OSP Buków oraz ich rodzinom 

życzą Patryk Ganczarek prezes OSB Buków
Wiesław Surnik naczelnik OSP Buków

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy rodzinnego przeży-
wania Zmartwychwstania Pańskiego mieszkań-
com gminy Żarów życzy
Urszula Ganczarek radna powiatu świdnickiego

Zdrowych, rodzinnych i pogodnych Świąt Wielkanoc-
nych mieszkańcom Bukowa, Marcinowi-
czek, Pyszczyna i Zastruża  

życzy Waldemar Ganczarek 
 radny Rady Miejskiej

Zakończyły się zmagania 
XIII edycji Międzypowia-
towej Ligi Szachowej. Tytuł 
mistrzowski zdobyli debiu-
tujący w rozgrywkach za-
wodnicy Podpisuj Blankiet I 
Lubin. Srebrne medale przy-
padły szachistom Wieży Pę-
gów. Na najniższym stopniu 
podium znalazła się druży-
na Gońca I Żarów. W całych 
rozgrywkach rozegrano 10 
rund. W szranki stanęło 15 
drużyn.  

Krzysztof Dutkiewicz
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1. Przetargi odbędą się w dniu 22 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.145,42 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę 
oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługi – symbol 
D. 1-3 MN/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia prze-
targu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych

niezabudowanych położonych przy ulicy Świerkowej w  Żarowie
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Nr działki
Pow.
w m2

Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 

wywoławcza
Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/1 1.882 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 2.500 zł 8.250 zł 9:00
961/2 1.463 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 71.000 zł 7.100 zł 9:05
961/3 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 66.500 zł 6.650 zł 9:10
961/4 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 66.500 zł 6.650 zł 9:15
961/5 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 66.500 zł 6.650 zł 9:20
961/6 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 66.500 zł 6.650 zł 9:25
961/7 1.346 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 68.000 zł 6.800 zł 9:30

Zwycięstwo Chrobrego Głogów
To nie był wymarzony początek rundy rewanżowej w wykonaniu IV ligowych Zjednoczonych PCO  Żarów. W pierwszym po przerwie zimowej meczu rezerwy 
Chrobrego Głogów efektownie pokonały gospodarzy z Żarowa.

Zespół z Głogowa zaprezen-
tował się bardzo dobrze i wy-
grał w pełni zasłużenie. Już po 
kwadransie gry za sprawą Bed-
narskiego Chrobry wyszedł na 
jednobramkowe prowadzenie. 
Tuż przed zmianą stron pro-
wadzący zawody Waldemar 
Socha po raz drugi wskazał na 
środek boiska. Na listę strzel-
ców wpisał się Kościelniak. 

W drugiej połowie obraz gry 
się nie zmienił. Grę kontrolo-
wali przyjezdni, czego efektem 
były dwie kolejne bramki. Sto-
jącego między słupkami Hru-

szowca do kapitulacji zmusił 
Bednarski i Kobiela. 

Dzięki tej wygranej Chrobry 
łapie głęboki oddech, bo od-
dala się od tych czwartoligow-
ców, którym najbardziej grozi 
spadek. 

Na usprawiedliwienie można 
dodać, iż w tym spotkaniu Gło-
gów posiadał aż pięciu zawod-
ników z pierwszej drużyny, 
która występuje w rozgryw-
kach I ligi. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Kaczmarczyk, Chrapek, 
Drąg, Baziak, Chłopek, 

Rudnik (83’ Klimaszewski), 
Duda (67’ Dubicki), Koło-
dziej, Łagiewka, Uszczyk 
(78’ Bobrecki).

Na co stać Zjednoczonych 
wiosną? Kluczowym momen-
tem może wydawać się począ-
tek rundy rewanżowej, kiedy to 
biało-niebiescy w terminarzu 
mają teoretycznie łatwiejsze 
ekipy. Przypominamy, iż bar-
dzo dobrze wyglądała pierwsza 
część jesieni, kiedy to żarowia-
nie punktowali regularnie, na-
tomiast później było już tylko 
gorzej. 

Pogoń Oleśnica BKS Bobrzanie Bolesławiec 3:0 vo.
Zjednoczeni PCO Żarów Chrobry II Głogów 0:4
Lotnik Jeżów Sudecki Piast Nowa Ruda odwołany z powodu złego stanu boiska

Orkan Szczedrzykowice Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:0
Sokół Wielka Lipa GKS Kobierzyce 0:0
Granica Bogatynia Polonia Trzebnica 4:0
Włókniarz Mirsk Bielawianka Bielawa 0:0

AKS Strzegom Olimpia Kowary 
odwołany z powodu niedokończonego 

remontu stadionu gospodarzy

Wyniki 18 kolejki:

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Olimpia Kowary 17 46 15 1 1 45-9
2.  Sokół Wielka Lipa 16 42 13 3 0 50-10
3.  Orkan Szczedrzykowice 17 36 11 3 3 44-19
4.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 17 28 8 4 5 29-23
5.  Granica Bogatynia 18 28 9 1 8 29-27
6.  Pogoń Oleśnica 15 27 8 3 4 29-27
7.  GKS Kobierzyce 18 27 8 3 7 46-26
8.  Chrobry II Głogów 18 23 7 2 9 33-29
9.  Lotnik Jeżów Sudecki 17 22 6 4 7 34-36

10.  AKS Strzegom 16 22 6 4 6 19-18
11.  Piast Nowa Ruda 17 20 6 2 9 23-32
12.  Zjednoczeni PCO Żarów 18 19 6 1 11 28-47
13.  Bielawianka Bielawa 17 18 4 6 7 15-20
14.  Polonia Trzebnica 18 16 5 1 12 32-56
15.  Włókniarz Mirsk 18 15 4 3 11 23-48
16.  BKS Bobrzanie  Bolesławiec 17 1 0 1 16 13-65

W przerwie zimowej doszło 
do kilku ruchów transfero-
wych. Z Żarowa do Strzego-
mia przeszedł najlepszy strze-
lec drużyny Przemysław 
Kloc, do Kobierzyc powrócił 
obrońca Maciej Bielski. Po 
stronie pozyskanych zawod-
ników znależli się: Kho-
dzhamkulov Klim (Karko-
nosze Jelenia Góra III liga, 
napastnik), Patryk Chrapek 
(Bielawianka Bielaw IV liga, 
obrońca), Patryk Orzechow-
ski (Płomień Makowice A 
klasa, obrońca), Dawid Duda 
(wychowanek - pomocnik, 
wznowienie gry po przerwie) 
oraz Michał Klimaszewski 
(wychowanek - pomocnik, 
wznowienie gry po prze-
rwie).

Jeden punkt, brak zawodni-
ków oraz kłopoty finansowe, 
to wszystko sprawiło, iż w 
rundzie wiosennej na boiskach 
IV ligi nie zobaczymy piłkarzy 
BKS Bobrzanie Bolesławiec. 
Decyzja o wycofaniu z roz-
gywek oznacze, że Bobrzanie 
rozpoczną przyszły sezon w A-
klasie. Na tym poziomie zespół 
występował w 1958 roku, czyli 
58 lat temu...

Przed nami derby powiatu 
świdnickiego. Zjednoczonym 
przyjdzie zmierzyć się z bardzo 
dobrze spisującymi się w me-
czach sparingowych zawod-
nikami AKS Strzegom. Do 
zamknięcia numeru nieznany 
był termin oraz miejsce meczu 
wyjazdowego, gdyż stadion 
AKS wciąż przechodzi remont 
głównej płyty boiska. 

Krzysztof Dutkiewicz

Dopóki piłka w grze...
Komplet zwycięstw oraz 

korzystne rezultaty spo-
tkań rywali dają matematycz-
ną szansę siatkarzom PCO 
Volley Żarów na walkę w ba-
rażach o II ligę. Trzy ostatnie 
kolejki pokazują, iż wszystko 
jest jeszcze możliwe.

Niezależnie od tego, jak by-
śmy nie kompletowali zespołu 
trenera Marcina Wójciaka 
wydawać się mogło, iż fawo-
rytem 9. kolejki był ZTS Ząb-
kowice Śląskie. Żarowianie 
pokazali ogromny charakter 
i dużą dojrzałość wygrywa-
jąc w morderczym pojedynku 
2:3 (22:25, 25:17, 25:15, 22:25, 
13:15). 

Zwycięstwo z czołową dru-
żyną ligi daje podstawy, aby 
zakończyć sezon w pierwszej 
dwójce, premiowanej grą w 
barażach o II ligę. Na taki 
przebieg spraw musi złożyć 
się kilka czynników. Przede 
wszystkim wygrane za trzy 
punkty. Dobrze byłoby też nie 
stracić seta, ponieważ w czo-
łówce tabeli jest ścisk i to sety 
mogą ostatecznie decydować 
o zajętych miejscach. Kluczo-

we są też potknięcia rywali, w 
tym najgroźniejszego rywala 
BTS Electros Bolesławiec.

PCO Volley Żarów nie dał 
szans zamykającą ligową ta-
belę Pogoni Góra, pewnie wy-
grywając 3:0.

W 11. kolejce czekał wyjazd 
do nielubianej ze względu na 
mały rozmiar hali w Kudo-
wie Zdrój. Pomimo wygra-
nej obawy były uzasadnione. 
Strata jednego seta może mieć 
znaczenie w ostatnim rozra-
chunku, jednak na obiekcie 
Opal Kudowa Zdrój nie jedna 
drużyna może stracić seta, a 
nawet punkty. 

Do końca sezonu pozostały 
trzy kolejki. Żarowscy siatka-
rze do rozegrania mają dwa 
pojedynki. Rywalem PCO 
Volley będzie przedostatni 
zespół ligi Gwardia Wrocław 
oraz lider PKPS Siatkarz Bie-
rutów. Oczy żarowskich ki-
biców zwrócone będą na naj-
bliższy pojedynek drugiego 
zespołu w lidze BTS Electros 
Bolesławiec z ZTS Ząbkowice 
Śląskie.

Krzysztof Dutkiewicz

Zespół M S MP P

1.
PKPS SIATKARZ 

BIERUTÓW
14 38:12 1186:955 36

2.
BTS ELEKTROS 
BOLESŁAWIEC

14 35:19 1224:1096 29

3.
UKS PCO-VOLLEY 

ŻARÓW
14 30:21 1144:1131 27

4.
ZTS ZĄBKOWICE 

ŚLĄSKIE
13 29:21 1127:1014 24

5.
MUKS "ZIEMIA 

MILICKA" MILICZ
13 29:24 1171:1132 23

6. MUKS IKAR LEGNICA 14 28:27 1185:1201 21

7.
ULKS OPAL 

KUDOWAZDRÓJ
13 16:33 1031:1145 11

8.
KS GWARDIA 
WROCŁAW

13 15:35 1023:1167 7

9. MKS POGOŃ GÓRA 14 13:41 1013:1263 5


