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Nowa droga asfaltowa
w Imbramowicach

Święto Niepodległości 
w Żarowie

Dzień Pracownika
Socjalnego

Zakończył się remont ko-
lejnej drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych. Tym ra-
zem modernizacji doczekała 
się ulica Lipowa w Imbramo-
wicach, która prowadzi na 
cmentarz.

To już trzecia droga, która 
w tym roku objęta została 

Cierpliwi i profesjonal-
ni. Rzetelnie wywiązują 

się ze swoich obowiązków 
i mimo że niekiedy ich pra-
ca nie jest łatwa, zawsze są 
otwarci i życzliwi.

Swoją postawą udowadnia-

11 listopada w całym kraju 
uroczyście obchodzo-

ne było najważniejsze dla 
Polaków święto-Narodowe 
Święto Niepodległości.

Dokładnie 98 lat temu, 
po 123 latach niewoli od-
rodziło się suwerenne pań-
stwo polskie, które znów 
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W tym roku żarowski Zespół Szkół 
obchodzić będzie jubileusz 70-lecia 
funkcjonowania placówki szkolnej. 

Kolejny profesjonalny obiekt spor-
towy dla wszystkich sportowców 
na terenie Żarowa. 

Na zaproszenie Miejskiego koła 
PTTK „Żarodreptaki” do Żarowa 
zawitała sekcja PTTK „Sudety Za-
chodnie” z Jeleniej Góry.

Więcej
na str. 3

dofinansowaniem z Fun-
duszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Województwa Dol-
nośląskiego. W ramach prze-
budowy dróg dojazdowych 
nowe nawierzchnie asfalto-
we zyskały także drogi w 
Żarowie oraz Krukowie.

więcej na str. 4

11 listopada to najważniejsze polskie święto narodowe. W tym dniu Żaro-
wianie spotykają się przed Pomnikiem Pamięci Narodowej, aby oddać hołd 
bohaterom walczącym o Odrodzoną Polskę. To kolejna w tym roku droga transportu rolnego. 

Podziękowania na ręce kierownik Anity Denes-Ziemkiewicz złożyli bur-
mistrz Leszek Michalak oraz Roman Konieczny przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

ją, że pomoc społeczna to nie 
tylko wypełnianie zapisów 
ustawowych, ale także oso-
biste zaangażowanie, okazy-
wanie zrozumienia i serca.

więcej na str. 6

powróciło na mapę Europy. 
Tegoroczne uroczystości w  
gminie Żarów rozpoczęła 
uroczysta msza święta w in-
tencji Ojczyzny odprawiona 
w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w 
Żarowie.

więcej na str. 5
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 210 zł

70 lat Zespołu Szkół
w Żarowie

Konkurs „Nasza Niepodległość”

„Żarów moje miasto”
Na zdjęciu laureaci konkursu „Nasza Niepodległość” wraz z organizatorami konkursu.

Nowe kolorowe opracowanie o Żarowie „Żarów moje miasto”.

Wykorzystał nieuwagę i ukradł telefon komór-
kowy
Do zdarzenia doszło w jednym z biur ubezpieczeniowych 
na terenie Żarowa. Funkcjonariusze policji zostali powiado-
mieni o kradzieży telefonu komórkowego. - Otrzymaliśmy 
zgłoszenie od 27-letniego mieszkańca Strzegomia, który po-
wiadomił policjantów, że nieznany sprawca, wykorzystując 
jego nieuwagę ukradł telefon komórkowy marki Samsung. 
Właściciel straty wycenił na kwotę 280 złotych. W tej chwi-
li ustalamy tożsamość złodzieja, który za swój czyn odpowie 
przed sądem – mówi Katarzyna Wilk komendant żarow-
skiego komisariatu policji.

Pijani za kierownicą
34-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany przez 
żarowskich funkcjonariuszy do rutynowej kontroli. Okazało 
się, że mężczyzna nie tylko jest pijany, ale był już wcześniej 
karany za jazdę pod wpływem alkoholu. - Zatrzymaliśmy 
kierowcę przy ul. Wojska Polskiego w Żarowie i rzeczywiście 
był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało po-
nad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodat-
kowo ustaliliśmy, że był wcześniej karany za podobne wykro-
czenie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do dwóch lat 
pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych – informuje komendant policji w 
Żarowie Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie kieruję do osób, którzy 

wspierają naszych mieszkańców i obdarowują odzie-
żą, obuwiem oraz sprzętami codziennego użytku. Li-
sta zaangażowanych z miesiąca na miesiąc jest coraz 
dłuższa. Do grona darczyńców dołączyli Pan Mirek 
Becher, Pan Artur Adamek oraz Pan Radosław Białek. 
Za życzliwość, okazane wsparcie z całego serca w 
imieniu Żarowskiego Zespołu  Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej dziękuję.

Anita Denes-Ziemkiewicz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla pana Michała Mazura i 

firmy MAXDACH z Mrowin za systematyczne koszenie 
trawy na boisku sportowym w Mrowinach.

Tadeusz Buszka 
prezes klubu sportowego „Zieloni Mrowiny”

W tym roku żarowski Ze-
spół Szkół obchodzić 

będzie jubileusz 70-lecia 
swojego funkcjonowania.

Harmonogram jubileuszu
10.00 - Msza św. w Kościele 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie 
11.00 - Przejście do Zespołu 
Szkół w Żarowie 
11.30 - Rozpoczęcie uro-
czystości:
- Otwarcie spotkania
- Przywitanie gości, absol-  
wentów, pracowników
- Program artystyczny
- Zwiedzanie szkoły
- Spotkanie z wychowaw-
cami
- Stoisko z pamiątkami
- Poczęstunek

Uroczystość zaplanowana 
została na 10 grudnia i mimo, 
że do obchodów jubileuszo-
wych pozostało jeszcze tro-
chę czasu, dyrekcja placówki 
wraz z gronem absolwentów 
rozpoczęła już przygotowa-
nia do święta szkoły.

W programie uroczystości 
zaplanowano mszę świętą, 
zwiedzanie szkoły, spotka-
nie z byłymi wychowawcami 
oraz pamiątkową wystawę.

Blisko 90 prac wpłynęło na konkurs „Nasza Nie-
podległość”, który organizowany był przez ża-

rowską bibliotekę.
Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wy-

konać plakat w formacie A3, upamiętniający Naro-
dowe Święto Niepodległości. Jury pod uwagę brało 
przede wszystkim technikę wykonania, wkład pra-
cy, estetykę i oryginalność. - Dziękujemy wszystkim 
za udział w konkursie, uczestnikom i ich opiekunom 
oraz komisji konkursowej. Gratulujemy nagrodzo-
nym i wyróżnionym. Na konkurs wpłynęło ogółem 
89 prac. Wszystkie wyróżniają się innym elemen-
tem. Można je podziwiać w holu naszej biblioteki 
na przygotowanej wystawie, która potrwa do końca 
listopada -  mówi Stanisława Biernacka dyrektor 
biblioteki w Żarowie. 

Zajrzyj na stronę internetową www.um.zarow.pl 
oraz www.biblioteka.zarow.pl i sprawdź wyniki 
konkursu.

Magdalena Pawlik

W nowej publikacji – kolorowance, która adresowana jest do 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy można znaleźć szkice 
budynków, które wykonał Jacek Szumański. Są to szkice na-
szych żarowskich obiektów: basenu, targowiska, szkoły podsta-
wowej, gimnazjum, Banku Zachodniego i wiele innych, które 
mijamy codziennie spiesząc się do pracy czy szkoły. Książka 
ma pomóc dzieciom w lepszym poznaniu naszego miasta. A na 

ostatniej wolnej stronie jest miejsce na rysunek, który każdy może wykonać indywidualnie. W 
ten sposób, także dzieci staną się współautorami nowej publikacji. To bardzo dobra edukacyjna 
zabawa dla najmłodszych. 

Iwona Nieradka współautorka publikacji „Żarów 
– moje miasto”

W ostatnich dniach do 
Urzędu Miejskiego w 

Żarowie dotarła kolejna pu-
blikacja o Żarowie. 

Tym razem adresowana jest 
do najmłodszych mieszkań-
ców gminy Żarów. Jej reali-
zacji podjęły się nauczycielki 
Iwona Nieradka oraz Mał-
gorzata Świtoń. Szkice do 
nowej publikacji wykonał Ja-
cek Szumański. Nowe opra-
cowanie o Żarowie trafiło już 
do najmłodszych uczniów 
żarowskich placówek oświa-
towych. Będzie też kolejnym 
materiałem promocyjnym 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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Kapsuła Czasu już na dachu kaplicy cmentarnej
Szczególne podziękowania dla byłych prezesów i druhów z OSP Kalno.

Druhowie otrzymali specjalny list gratulacyjny od strażaków z jednostki Nowice. 

Gratulacje i podziękowania od burmistrza Leszka Michalaka oraz Romana 
Koniecznego przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Uroczysta msza święta w intencji strażaków, wręczenie odznaczeń i podziękowań, życzenia oraz gratulacje. Wyjątkowy jubileusz w sobotę, 19 listopada obcho-
dziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnie.

Historia jej powstania sięga 
1946 roku. - Dnia 18 lutego 
1946 roku w miejscowości Ka-
linów nowo osiedleni mieszkań-
cy założyli Ochotniczą Straż 
Pożarną. Pierwszymi straża-
kami byli osadnicy z terenów 
województwa krakowskiego, 
rzeszowskiego, lubelskiego, jak 
również repatrianci z terenu 
Związku Radzieckiego. Pierw-
sze mundury szyte były na mia-
rę w Dzierżoniowie. Zebrania 
odbywały się w prywatnych 
mieszkaniach członków zarzą-
du. Majątek OSP stanowiła 
poniemiecka sikawka ręczna 
na podwoziu – czytamy w hi-
storycznej kronice, którą od 
1946 roku prowadzą strażacy 
z Kalna.

Od tego czasu wiele się zmie-
niło. Strażacy korzystają ze 
specjalistycznego sprzętu prze-
ciwpożarowego, który znajduje 
się na wyposażeniu ich jednost-
ki. Są systematycznie szkoleni 
i przygotowywani do pełnie-
nia tej niebezpiecznej służby. 
Integrują się z mieszkańcami 
wsi. Współorganizują lokal-
ne uroczystości oraz zawody 
strażackie. I są zawsze tam, 
gdzie trzeba bezinteresownie 
ratować życie i zdrowie innych 
ludzi. - Dziś jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kalnie 
obchodzi wyjątkowy jubileusz. 
Gratuluję dotychczasowych 
osiągnięć i składam serdecz-
ne podziękowania za wsparcie 
przy różnych wydarzeniach, a 

Założycielami OSP Kalno byli: Józef Jakubiec, Józef Pawlik, Walenty Ochman, 
Władysław Włodarczyk, Józef Piputa, Franciszek Mąkol, Józef Janecki, Józef Ra-
chwał, Władysław Wójcik, Jan Kłyż, Józef Jastrzębski, Wilhelm Trybuła. Funkcję 
prezesów piastowali: Józef Jakubiec, Władysław Włodarczyk, Kazimierz Jastrzęb-
ski, Marian Salamon, Sławomir Kuźma, Jan Włodarczyk, Franciszek Jarosz, Ma-
rian Salamon, a do dnia dzisiejszego Miłosz Laskowski.

zwłaszcza przy niesieniu pomo-
cy drugiemu człowiekowi. Bez 
Was jakość tych działań byłaby 
zdecydowanie słabsza – gra-
tulował podczas uroczystości 
70-lecia OSP Kalno burmistrz 
Leszek Michalak.

Wspólne świętowanie, w któ-
rym uczestniczyli także stra-
żacy z jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu gmi-
ny Żarów i Nowic było okazją 
do złożenia życzeń i gratulacji. 
Szczególne podziękowania 
usłyszeli także dawni dru-
howie i prezesi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kalnie: 
Franciszek Jarosz, Walen-
ty Piasecki, Jerzy Ziemkie-
wicz, Leszek Dankowski, 
Kaziemierz Jastrzębski, 

Sławomir Kuźma. - Cieszę 
się bardzo, że druhowie z poko-
lenia na pokolenie przekazują 
swoim rodzinom tę tradycję 
i przeżyło to do dziś. Zawyją 
syreny i nie patrzymy, co jest 
aktualnie. Rzucamy wszystko 
i biegniemy na pomoc. To jest 
ten zastrzyk adrenaliny, który 
powoduje, że czujemy się po-
trzebni – podkreślał Miłosz 
Laskowski prezes jednostki 
OSP Kalno.

Magdalena Pawlik

Odnowiona kopuła, a w niej ukryta Kapsuła Czasu z powrotem zostały ulo-
kowane na dachu kaplicy cmentarnej w Żarowie.

Pod listem umiszczonym w Kapsule Czasu podpisali się burmistrz Leszek 
Michalak, radni Rady Miejskiej, historycy Bogdan Mucha i Maciej Wabik 
oraz pracownicy UM w Żarowie.

Wspólne zdjęcie przed umieszczeniem Kapsuły Czasu na dachu kaplicy. 

Być może za kilkadziesiąt 
lat kolejne pokolenie 

mieszkańców gminy Żarów 
znów odnajdzie Kapsułę 
Czasu, która ponownie ulo-
kowana została na dachu 
zabytkowej kaplicy cmen-
tarnej w Żarowie. A w niej 
ukryte dokumenty, fotogra-
fie, artykuły oraz Gazetę Ża-
rowską, w której przeczytać 
można relację z otwarcia 
znalezionej Kapsuły Czasu i 
jej zawartości z 1903 roku. 

Takie pamiątki, wspólną de-
cyzją żarowskich historyków, 
radnych Rady Miejskiej i bur-

mistrza Leszka Michalaka 
zostały przechowane w nowej 
Kapsule Czasu. - To historycz-
na chwila dla nas mieszkań-
ców Żarowa. Nie wiadomo, 
kiedy Kapsuła Czasu zostanie 
znów odkryta przez przyszłe 
pokolenia Żarowian, ale my-
ślę, że dokumenty, które zosta-
wiliśmy będą dla nich cennym 
materiałem historycznym. Po-
dobnie, jak dla nas wyjątkową 
wartość mają dokumenty wy-
dobyte z Kapsuły Czasu, po-
chodzące z 1903 roku - mówił 
Bogdan Mucha z Żarowskiej 
Izby Historycznej. 

Kapsuła Czasu została 
szczelnie zamknięta i po-
nownie ulokowana na dachu 
zabytkowej kaplicy cmen-
tarnej w Żarowie. Był to 
ostatni akcent realizowane-
go remontu. - Rzeczywiście 
kończymy kolejny etap prac 
na żarowskim cmentarzu. 
Tegoroczny remont kapli-
cy odsłonił skrywaną od lat 
tajemnicę. Dziś już wiemy, 
jakie dokumenty zostawili 
nasi przodkowie. My także, 
wspólną decyzją ulokowali-
śmy we współczesnej Kap-
sule Czasu dokumenty, które 
mam nadzieję, będą miały 
wielką wartość historyczną. 
Mając w dłoniach konkret-
ne dokumenty, będzie można 
głębiej zastanowić się nad 
tym, co robiliśmy, jak żyli-
śmy w naszym mieście sto 
czy dwieście lat temu - do-
powiadał burmistrz Leszek 
Michalak. 

Remont kaplicy na cmen-
tarzu komunalnym w Żaro-
wie rozpoczął się jeszcze 

w 2014 roku. W sumie, do 
dnia dzisiejszego całkowi-
ty koszt wszystkich zre-
alizowanych prac to kwota 
ponad 400 tysięcy złotych. 
Inwestycje te zostały w 
całości sfinansowane ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów. - W ramach 
prac remontowych kaplicy 
cmentarnej przemurowane 
zostały schody wejściowe 
oraz wieżyczki, wymienio-
no pokrycie dachowe na 
bocznych nawach, wyre-
montowano jej wnętrze, 
wstawiono nowe okna, za-
montowano nową instalację 
oświetleniową, wymieniono 
konstrukcję stropu oraz 
sufitu. W tym roku trwał 
remont kopuły kaplicy, pod-
czas którego wymieniliśmy 
elementy więźby, dachówkę, 
obróbki blacharskie rynien 
i rur spustowych – wyliczał 
Tomasz Kuska z Refera-
tu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik



To bardzo dobra wiadomość dla żarowskich sportowców. 
Mamy w Żarowie kolejne nowoczesne boisko sportowe, na któ-
rym młodzi zawodnicy mogą szlifować swoje talenty i przygoto-
wywać się do sportowych rozgrywek. Dodatkowo, boisko otrzy-
mało certyfikat FIFA Quality PRO, który nadawany jest tylko 
profesjonalnym boiskom. Syntetyczna nawierzchnia trawiasta 

ułożona została na specjalnie przygotowanym podłożu, które pełni jednocześnie dwie funkcje. 
Z jednej strony przyjmuje i odprowadza głębiej wodę opadową z terenu boiska, a z drugiej 
strony stwarza elastyczne podłoże zapewniając amortyzację i minimalizując możliwość po-
wstawania kontuzji wśród graczy.
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Boisko
z certyfikatem FIFA

Tak wygląda nadany certyfikat FIFA Quality PRO.

Zakończyła się modernizacja boiska treningowego na żarowskim stadionie sportowym. Obiekt zmienił 
swój wizerunek, co z pewnością zauważyli już, jego pierwsi użytkownicy. Dodatkowo, zmodernizowane 
boisko, wraz z zakończeniem wszystkich prac remontowych uzyskało certyfikat FIFA Quality PRO.

Oznacza to, że spełnia ak-
tualnie najwyższe, świato-
wej klasy standardy, które 
zostały potwierdzone przez 
specjalistyczne laborato-
rium FIFA. - Ceryfikat FIFA 
Quality PRO jest najwyż-
szym certyfikatem wydawa-
nym przez FIFA dla pełno-
wymiarowych boisk z traw 
syntetycznych. Każde boisko 
aspirujące do uzyskania 
certyfikatu FIFA musi zo-
stać przebadane pod kątem 
wielu rygorystycznych para-
metrów, które pozwalają na 
określenie jakości użytko-
wych i technicznych boiska. 
Również materiały użyte do 
budowy boiska, podlegają 
badaniom laboratoryjnym 
celem weryfikacji parame-
trów. Zmodernizowane bo-
isko treningowe w Żarowie 
jest  jednym z piętnastu w 
Polsce, które posiadają taki 

Tak po modernizacji wygląda dziś boisko treningowe w Żarowie.

Obiekt zyskał sztuczną nawierzchnię z trawy syntetycznej, zamontowane zostały także piłkochwyty, nowe bramki i 
wiaty mobilne dla zawodników 

Norbert Gałązka przewodniczący Komisji ds. 
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

certyfikat – wyjaśnia Piotr 
Neczaj z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

W całej Polsce takich bo-
isk z certyfikatem FIFA 
Quality PRO jest tylko pięt-
naście, w tym jedno w Ża-
rowie. A to potwierdza, że 
w Żarowie powstał nowo-
czesny obiekt, spełniający 
wysokie wymagania FIFA. 
Boisko jest już gotowe, choć 
w tej chwili trwają jeszcze 
ostatnie prace porządkowe. 
- Otrzymaliśmy pozwolenie 
z Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego na 
użytkowanie zmodernizowa-
nego boiska treningowego. 
Zachęcam i zapraszam do 
korzystania z tego piękne-
go obiektu, tak naszych ża-
rowskich sportowców, jak i 
kibiców, których przecież w 
naszej gminie nie brakuje. 

Teraz przez cały rok, w god-
nych warunkach i niepogo-
dzie sportowcy będą mogli 
przygotowywać się do roz-
grywek sportowych - mówi 
burmistrz Leszek Micha-
lak. 

Przebudowa boiska tre-
ningowego w Żarowie to 
dopiero pierwszy etap rewi-
talizacji stadionu miejskie-
go. W planach jest budowa 
nowych pawilonów szat-
niowych i krytej trybuny. 
Ale te prace najprawdopo-
dobniej realizowane będą w 
przyszłym roku.

Budowa boiska treningo-
wego przy ulicy Zamkowej 
w Żarowie kosztowała do-
kładnie 1.148.704,38 zło-
tych. Prace zostały sfinan-
sowane z budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego 
dofinansowania w wysoko-
ści 331 tysięcy złotych w 

ramach Programu Rozwoju 
Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej 2016. 

Magdalena Pawlik

Tak prezentuje się nowa wiata przystankowa w Mrowinach.

Nowy przystanek w Mrowinach Nocne pływanie na basenie
Mieszkańcy Mrowin ko-

rzystają z nowej wiaty 
przystankowej, która kilka ty-
godni temu została postawio-
na na terenie wsi.

Nowy nabytek, który koszto-
wał ponad trzy tysiące złotych 
mieszkańcy zakupili za pie-
niądze z funduszu sołeckiego. 
Wraz z zakupem wiaty przy-
stankowej zagospodarowany 
został także teren wokół no-
wego przystanku. Tak wspól-
nie zadecydowali mieszkańcy 
wsi. - Zaplanowaliśmy zakup 
nowej wiaty przystankowej w 
ramach środków finansowych, 
które każdego roku otrzymu-
jemy z budżetu gminy. Nowa 
wiata jest schludna, estetyczna, 
a przede wszystkim zapewni 
komfort wszystkim dojeżdża-
jącym mieszkańcom. Teraz to  
taka mała wizytówka naszego 
sołectwa - mówi Roman Ko-
nieczny mieszkaniec Mrowin.

Stare wiaty przystankowe, 
które nie są dobrą wizytówką 
wsi powoli znikają z terenów 
wiejskich. Nie we wszyst-
kich jeszcze miejscowościach 
zostały zamontowane nowe 
obiekty, ale sukcesywnie są 
one wymieniane każdego 
roku. Zakup nowych wiat 
przystankowych to także czę-
sto wspólny pomysł miesz-
kańców wsi na zagospodaro-
wanie środków finansowych 
z funduszu sołeckiego, które 

corocznie są przyznawane z 
budżetu gminy Żarów. 

Zakup nowej wiaty przy-
stankowej w Mrowinach 
kosztował dokładnie 3.764,78 
złotych. W ramach inwesty-
cji ułożona została również 
kostka betonowa wokół przy-
stanku. Ta część prac, która 
pochłonęła 1.168,50 złotych 
sfinansowana została ze środ-
ków funduszu sołeckiego i 
budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

Po raz pierwszy na żarow-
skim basenie zorganizo-

wane zostanie nocne pły-
wanie.

Miłośnicy pływania będą 
mogli również późnym wie-
czorem skorzystać ze wszyst-

kich wodnych atrakcji już w 
najbliższy piątek, 25 listopada. 
- Czekamy na Was od godz. 
22:00. Na uczestników cze-
kają konkursy z nagrodami, a 
wszystko przy hitach lat 80 i 90 
– tych. Serdecznie zapraszamy! 

- mówi Sławomir Michalak 
kierownik basenu w Żarowie.

Pierwsze nocne pływanie 
zaplanowane zostało na pią-
tek, 25 listopada, w godz. 
22.00-24.00. Dobra zabawa 
gwarantowana!



Poprzednia droga nie była utwardzona i w okresie roztopów 
zły stan nawierzchni utrudniał dojazd do domostw i pól. Wyma-
gała pilnej modernizacji, ponieważ stan istniejącej nawierzchni 
nie pozwalał na bezpieczny przejazd z uwagi na liczne nierów-
ności, dziury oraz koleiny. Zmodernizowana droga zapewni bez-
pieczny i wygodny dojazd do pól, poprawiając warunki pracy 
rolników i mieszkańców naszej wsi. 
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Szybko i sprawnie wykonano roboty przygotowawcze, a już kilka dni póź-
niej kładziono nawierzchnię asfaltową. 

Rolnicy i mieszkańcy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w Imbramowicach. 

Jury, tuż przed ogłoszeniem wyników festiwalu. 

Pierwsze miejsce w kategorii Zespoły i Kapele zajął zespół „Dominanta” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Podczas festiwalu nie zabrakło także rozśpiewanej młodzieży.

Najmłodsza uczestniczka festiwalu Anna Chodyniecka. 

Paulina Trafas radna Rady Miejskiej

Ulica Lipowa w Imbramowicach po remoncie
Zakończył się remont ko-

lejnej drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych. Tym ra-
zem modernizacji doczekała 
się ulica Lipowa w Imbramo-
wicach, która prowadzi na 
cmentarz.

To już trzecia droga, któ-
ra w tym roku objęta została 
dofinansowaniem z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 

Województwa Dolnośląskie-
go. W ramach przebudowy 
dróg dojazdowych nowe na-
wierzchnie asfaltowe zyskały 
także drogi w Żarowie oraz 
Krukowie.  - Wyremontowa-
na droga będzie służyła nie 
tylko rolnikom, ale wszystkim 
mieszkańcom. Ulica Lipowa w 
Imbramowicach prowadzi do 
pól dojazdowych, zabudowań i 

w kierunku cmentarza. W tym 
roku otrzymaliśmy dofinanso-
wanie na remonty trzech dróg 
dojazdowych, w poprzednim 
było to siedem dróg. Będzie-
my składać kolejne wnioski 
na modernizacje dróg. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że 
mieszkańcy mogą w dobrych 
warunkach dotrzeć do swoich 
zabudowań – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Remont ulicy Lipowej w 
Imbramowicach kosztował 
dokładnie 73.907,43 złotych. 
Inwestycję sfinansowano ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów i pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 
21 tysięcy złotych z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnośląskie-
go, w ramach przebudowy 
dróg dojazdowych. - To była 
potrzebna inwestycja. Jest to 

już czwarta droga na terenie 
naszej wsi, która została wyre-
montowana. Nowe nawierzch-
nie asfaltowe zyskały wcze-
śniej ulice Boczna, Spokojna i 
Stawowa. Droga przy ulicy Li-
powej w Imbramowicach jest 
często użytkowana, tym bar-
dziej, że prowadzi w kierunku 
cmentarza. Na remont czeka 
jeszcze ulica Cicha, Spokojna, 
która została już w części wy-
remontowana oraz Rybacka – 
podkreśla Marek Fita sołtys 
Imbramowic.

Obchody Święta Niepodległości w Żarowie
11 listopada w całym kraju uroczyście obchodzone było najważniejsze dla Polaków święto- Narodowe Święto Niepodległości. Dokładnie 98 lat temu, po 123 
latach niewoli odrodziło się suwerenne państwo polskie, które znów powróciło na mapę Europy. Tegoroczne uroczystości w  gminie Żarów rozpoczęła uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie.

Po Eucharystii przedstawi-
ciele władz i instytucji oraz 
poczty sztandarowe i miesz-
kańcy stworzyli niepodległo-
ściowy pochód, który przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej przemaszerował uli-
cami miasta pod Pomnik 
Pamięci Narodowej, aby 
oddać hołd bohaterom wal-
czącym w obronie ojczyzny. 
- Dziś świętujemy 98. roczni-
cę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. To święto 
radosne i szczególne, które 
ożywia i jednoczy polskie su-
mienia na całym świecie, bu-
dzi odruch patriotyzmu, ale 
też prowokuje do zadawa-
nia pytań i dociekania nie-
raz tragicznych odpowiedzi. 
Zgromadziliśmy się tutaj, w 
naszym żarowskim miejscu 
pamięci, gdyż chcemy, jak 

co roku, w dniu Narodowe-
go Święta Odzyskania Nie-
podległości uczcić wszystkie 
minione pokolenia Polaków, 
którzy za tę wolność przele-
wali krew. Dla tej wolności 
również nie wahali się po-
nieść największych trudów i 
wyrzeczeń - mówił podczas 
uroczystości burmistrz Le-
szek Michalak. 

Pamięć o bohaterach naro-
dowych uczcili przedstawi-
ciele żarowskiego samorządu, 
radni Rady Miejskiej, se-
niorzy z Miejsko-Gminnego 
Koła Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, funkcjonariusze 
policji i strażacy z terenu 
całej gminy, dyrektorzy i 
uczniowie wszystkich pla-
cówek oświatowych, opie-
kunowie grup zajęciowych 

na świetlicach wiejskich, 
pracownicy Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, bi-
blioteki, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, radni z Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej, 
słuchacze żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
członkowie Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, seniorzy ze Związku 
Emerytów Rencistów i In-
walidów, członkowie Klu-
bu Honorowych Dawców 
Krwi PCK, przedstawiciele 
Żarowskiego Stowarzysze-
nia „Edukacja” i Placówki 
Wsparcia Dziennego „Czte-
ry Pory Roku”, Fundacji 
„Nasze Dzieci”, żarowskie-
go oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz 
Platformy Obywatelskiej. 

Na drugą część obchodów 
święta 11 listopada wszyst-
kich mieszkańców zapro-
siło Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. 
Jak co roku odbywał się 
tutaj Festiwal Pieśni Patrio-
tycznych. Osiemnasta już 
edycja festiwalu spotkała 
się z rekordowo wysokim 
zainteresowaniem zespo-
łów muzycznych. Na scenie 
wystąpiło blisko 200 wyko-
nawców, prezentując przed 
zgromadzoną publicznością 
różne interpretacji pieśni 
patriotycznych. XVIII Fe-
stiwal Pieśni Patriotycz-
nych honorowym patrona-
tem objęli posłowie na Sejm 
RP Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka oraz senator 
RP Wiesław Kilian. 

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę internetową www.um.zarow.pl i 
www.centrum.zarow.pl i zobacz zdjęcia  oraz wyniki 
XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznych.
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Na zdjęciu pracownicy żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Certyfikat „Przyjaciel Seniorów” od żarowskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów. 

Pracownik socjalny – to nie tylko 
zawód, ale także misja

Wybieramy najlepszych
sportowców

Cierpliwi i profesjonalni. 
Rzetelnie wywiązują się ze 

swoich obowiązków i mimo 
że niekiedy ich praca nie jest 
łatwa, zawsze są otwarci i 
życzliwi.

Swoją postawą udowadnia-
ją, że pomoc społeczna to nie 
tylko wypełnianie zapisów 
ustawowych, ale także oso-
biste zaangażowanie, okazy-
wanie zrozumienia i serca. 
Pracownicy z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w poniedziałek, 21 listopa-
da uczcili Dzień Pracownika 
Socjalnego. Nie zabrakło ży-
czeń, gratulacji i serdecznych 
podziękowań. - Warto abyśmy 
pamiętali, jaki jest cel pomo-
cy – jest nim drugi człowiek i 
pochylenie się nad jego pro-
blemem. Państwo wiedzą to 
doskonale, że w niesieniu po-
mocy należy być szczególnie 
wrażliwym, uwzględniać ludz-
ką godność, znajdując wyj-
ście z trudnej nieraz sytuacji. 
Codziennie udowadniacie, że 
macie w sobie tę wrażliwość, 
potraficie mierzyć się z pro-
blemami i jesteście skuteczni – 
podkreślał burmistrz Leszek 
Michalak.

Z okazji swojego święta ża-
rowscy pracownicy socjal-
ni wręczyli podziękowania 
również tym, którzy na co 
dzień wspierają działalność 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Ciepłe słowa i upominki 
powędrowały do wolontariu-
szy, pracowników świetlic 

środowiskowych, kuratorów 
zawodowych, artystów i tych 
wszystkich, którzy skupiają 
swoją uwagę na niesieniu po-
mocy innym. - To bardzo przy-
jemny moment, kiedy człowiek 
jest doceniony i jego praca 
zauważona, ale także mobilizu-
jący do dalszej pracy. Ta praca 
uczy nas pokory i cierpliwości 
i wciąż daje dużo satysfakcji 
oraz zadowolenia – dziękowa-
ła podczas uroczystości Anita 
Denes-Ziemkiewicz, kierow-
nik żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

Życzenia i gratulacje na ręce 
żarowskich pracowników so-
cjalnych składali także radni 
Rady Miejskiej, dyrektorzy i 
kierownicy placówek oświa-
towych oraz jednostek orga-
nizacyjnych, przedstawiciele 

seniorów i funkcjonariusze 
policji. Specjalne podzięko-
wanie wręczyli także emeryci 
ze Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów. Decyzją 
zarządu związku kierownik 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
otrzymała certyfikat „Przy-
jaciela Seniorów”. Kwiaty i 
życzenia otrzymała również 
Lucyna Skorupska, prezes 
Spółdzielni Socjalnej „1,2,3”. 
Żarowska Spółdzielnia świę-
towała jubileusz 6-lecia swo-
jego funkcjonowania. Choć, 
jak mówią jej założyciele, 
„rodziła się” w wielkich bó-
lach, dziś jest organizacją, 
która zatrudnia bezrobotnych 
mieszkańców gminy Żarów i 
odnosi na tym polu znaczące 
sukcesy. 

Magdalena Pawlik

Na co dzień walczą o sukce-
sy i medale. Teraz powal-

czą o miano najlepszego spor-
towca 2016 roku. 

Mieszkańcy gminy Żarów 
po raz czwarty wybiorą naj-
lepszego sportowca i trenera. 
W tej edycji konkursu zosta-
nie również wręczona nagro-
da specjalna „Zasłużony dla 
żarowskiego sportu”. Będzie 
to kolejna szansa, by docenić 
tych, którzy dostarczali wy-
jątkowych emocji i nierzadko 
byli dumą mieszkańców. - W 
tegorocznym konkursie może-
my oddawać swój głos w pięciu 
kategoriach. Do wyboru jest 
zawodowiec, zawodnik ama-
tor-senior (powyżej 18 roku 
życia), zawodnik amator-junior 
(poniżej 18 roku życia), trener 
i nagroda specjalna dla zasłu-
żonego sportowca - wyjaśnia 
Kazimierz Bordulak prze-
wodniczący Rady Sportu.

Do udziału w konkursie 
„Sportowe Indywidualności 
Gminy Żarów” zawodników 
sportowych może zgłaszać 
klub sportowy, przedstawicie-
le Komisji ds. Sportu, Zdro-
wia i Pomocy Społecznej przy 
Radzie Miejskiej w Żarowie 
bądź co najmniej 15-osobowa 
grupa mieszkańców. W każdej 
kategorii można zgłosić tylko 
jednego kandydata, który jest 
mieszkańcem gminy Żarów 
i trenuje poza Żarowem lub 
trenuje w klubie sportowym z 
terenu gminy Żarów albo re-
prezentuje gminę Żarów. - W 
zgłoszeniach prosimy zazna-
czać klub sportowy, w jakim 
trenuje dany zawodnik, jego 
osiągnięcia, adres zamieszkania 
i datę urodzenia. Wytypowani 
sportowcy muszą również wy-
razić pisemną zgodę na udział w 
konkursie i publikację własnego 
wizerunku – mówi Agnieszka 

Szykowna z Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Wyboru najlepszego sportow-
ca 2016 roku dokona specjalnie 
powołana Kapituła w osobach 
burmistrza Leszka Michala-
ka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej, przedstawiciela 
Rady Sportu, Komisji ds. Spor-
tu, Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej oraz Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Organizatorem konkursu jest 
burmistrz Leszek Michalak. 
Termin zgłaszania kandyda-
tów upływa 16 grudnia 2016 
roku.

Karty zgłoszeń pobrać moż-
na w żarowskim Urzędzie 
Miejskim (pokój nr 17, II pię-
tro) oraz ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl Wnioski o 
nadanie odznaczenia „Spor-
towe Indywidualności Gminy 
Żarów” należy składać w Biu-
rze Obsługi Klienta.

W ramach inwestycji, 
która realizowana jest przy 
ulicy Talowskiego w Ża-
rowie zbudowany zostanie 
otwarty zbiornik wodny 
oraz hydrofornia sieciowa. 
Zadanie to obejmie swoim 
zakresem również budowę 
drogi gminnej wraz z chod-
nikiem i infrastrukturą pod-
ziemną. - W tej chwili przy 
ulicy Talowskiego w Żarowie 
powstaje zbiornik retencyj-
ny na wodę. To dodatkowe 
360 metrów sześciennych do 
dyspozycji mieszkańców w 
okresie, kiedy jest największe 
zapotrzebowanie na wodę. 
Powstaje tutaj także prze-
pompownia ścieków oraz 
nowa nawierzchnia drogowa 
wraz z chodnikiem. Przy tej 
okazji rozbudowujemy zaso-
by zbiornika wody dla miesz-
kańców. Powstanie również 
dodatkowa hydrofornia, któ-
ra będzie podnosiła ciśnienie 
wody w sieci wodociągowej. 
Inwestycja, zgodnie z podpi-
saną umową potrwa do koń-
ca 2016 roku – wyjaśnia Mi-
chał Daszkowski kierownik 
budowy z firmy ELTAR z 
Tarnowa. 

Dodatkowy zbiornik wody 
rezerwowej, który powsta-
je przy ul. Talowskiego w 
Żarowie pozwoli przede 
wszystkim na bezpieczne 
funkcjonowanie wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Żarów. - Rzeczywiście, już 
dziś, zwłaszcza w okresach 
letnich i w sytuacjach, kiedy 
występują awarie na  głów-
nych sieciach magistralnych, 
odczuwamy niedobory wody. 
Główny zbiornik zabezpie-
czający naszą gminę jest na 
dzień dzisiejszy ulokowany 
na górze mrowińskiej, do 
której prowadzi rurociąg 

Nowi inwestorzy chętnie lokują swoje inwestycje na terenie żarowskiej pod-
strefy ekonomicznej.

Budowa nowego zbiornika retencyjnego.

Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w 2016 roku.

Kolejne inwestycje
w podstrefie

przesyłowy znajdujący się na 
terenie lasu. W każdej chwili 
może nastąpić awaria, a nie 
mamy do niego formalnego 
dostępu. Dlatego budujemy 
dodatkowy zbiornik, który 
w razie takich sytuacji za-
bezpieczy mieszkańców w 
dostęp do wody. Złożyliśmy 
także, jeszcze we wrześniu, 
wniosek unijny o rozbudowę 
tego systemu, w ramach któ-
rego, na górze krukowskiej 
powstaną dwa zbiorniki o 
łącznej pojemności dwa ty-
siące metrów sześciennych 
i wtedy dopiero będziemy 
bezpieczni. Przy tych dwóch 
zbiornikach projektowane 
jest również wybudowanie 
obiektu obsługującego tech-
nicznie te zbiorniki w formie 
Wieży Widokowej – wyja-
śnia burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Inwestycja „Przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych 
w celu nadania im nowych 
funkcji gospodarczych – bu-
dowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni na terenie WSSE 
Podstrefa Żarów” finansowa-
na jest ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów oraz 
w niewielkiej części z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w ramach 
budowy sieci przesyłowych, 
kanalizacyjnych, deszczo-
wych. Sama budowa sieci 
kanalizacyjnej oraz otwar-
tego zbiornika wodnego to 
kwota 132 225, 00 złotych, a 
wykonanie stacji transforma-
torowej na terenie hydrofor-
nii przy ulicy Talowskiego 
kosztowało dokładnie 112 
176,00 złotych. 

Magdalena Pawlik

Trwają prace budowlane sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem na-
wierzchni na terenie żarowskiej podstrefy ekonomicznej.
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Na zdjęciu przedstawiciele nagrodzonych samorządów. W ostatnim rzędzie (u dołu strony, pierwszy od lewej) Wal-
demar Chodorowski z Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Żarowska Izba Historyczna zaprasza na wystawy
W kwietniu 2011 roku 

Żarowska Izba Histo-
ryczna wzbogaciła swoje 
zbiory o pozostałość księgo-
zbioru zlikwidowanych kilka 
lat wcześniej Dolnośląskich 
Zakładów Chemicznych „Or-
ganika”.

W sumie do Żarowskiej 
Izby Historycznej trafiło ok. 
1000 książek, które pozo-
stawione na pastwę losu 
niszczały w zdewastowa-
nych pomieszczeniach po-
fabrycznych. Zachowane 
w różnym stanie egzem-

plarze to zaledwie cząstka 
niezwykle bogatego niegdyś 
archiwum zakładowego, 
należącego wpierw do Zjed-
noczonych Zakładów Che-
micznych „Silesia”, a później 
do wspomnianej „Organiki”. 
Tematyka uratowanych od 
zniszczenia książek dotyczy 
chemii oraz głównie prze-
mysłu chemicznego i maszy-
nowego. Najstarsze egzem-
plarze pochodzą z połowy 
XIX wieku, a najmłodsze z 
lat 40-tych XX wieku. - Wy-
brane pozycje z księgozbioru 
DZCH „Organika”, prezen-
towane były na wystawie w 
Żarowskiej Izbie Historycznej 
na przełomie stycznia i lutego 
2013 roku. Dzisiaj bogatsi w 
sprzęt niezbędny do ekspo-
zycji muzealiów, zaprezento-
wać możemy znacznie wię-
cej ciekawych i unikalnych 
materiałów, które pochodzą 
z nieistniejących Zakładów 
Chemicznych w Żarowie – 
mówi Bogdan Mucha z Ża-
rowskiej Izby Historycznej.

Zwiedzający wystawę 
„Wojna to życie, które nie 
może istnieć bez śmierci” 
będą mogli zobaczyć pre-
zentację wykazów poległych 

podczas I wojny światowej 
Żarowian. - Znane są miej-
sca wiecznego spoczynku 45 
Żarowian. Obszerny wykaz 
poległych mieszkańców z 
Saarau, Kr. Schweidnitz spo-
rządzony w oparciu o tzw. 
„Vermisstenliste” zawiera 
nieprawdopodobną liczbę 
445 nazwisk, które opatrzone 
różnymi datami powtarzają 
się wielokrotnie. Sądzić nale-
ży, że chodzi w tym wypadku 
o jedną i tą samą osobę, a roz-
bieżności wynikają z różnych 
publikowanych w latach woj-
ny list. Po uszczupleniu wyka-
zów pozostaje nam pokaźna 
liczba 316 osób. Czy wszyscy 
istotnie pochodzili z Żarowa? 
Trzecie źródło to wykaz po-
ległych pracowników Werke 
Ida- und Marienhütte, jaki 
zawarty został na masywnej 
żeliwnej płycie, która znajdu-
je się w zbiorach Żarowskiej 
Izby Historycznej – dopowia-
da Bogdan Mucha z Żarow-
skiej Izby Historycznej.

Na wystawy „Księgozbiór i 
dokumenty DZCH Organika 
Żarów” oraz „Wojna to życie, 
które nie może istnieć bez 
śmierci” zaprasza Żarowska 
Izba Historyczna. Pierwsza 

otwarta będzie w dniach 
20 listopada – 11 grudnia, 
a druga od 20 listopada do 
18 grudnia.  Wystawy moż-
na zwiedzać w niedzielę w 

godz. 8.00-16.00 i od ponie-
działku do czwartku w godz. 
12.00-16.00, przy ul. Armii 
Krajowej 40 w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie

Ślubowali dbać o dobre 
imię szkoły. Okazywać in-

nym szacunek i uczyć się su-
miennie. Najmłodsi ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie w 
czwartek, 10 listopada zo-
stali  przyjęci do grona spo-
łeczności uczniowskiej.

W tym wyjątkowym dla 
nich dniu towarzyszyli 
im rodzice, opiekunowie i 
dziadkowie. Nie mogło rów-
nież zabraknąć nauczycieli, 
którzy przez ostatnie dwa 
miesiące przygotowywali 
uroczystość. - Przez całe ży-
cie uczycie się mówić różne 
słowa, ale najważniejszą ich 
cechą jest to, że nie da się ich 
cofnąć. Dzisiejsza przysięga 
wypowiedziana w obecności 
rodziców, nauczycieli i zapro-
szonych gości będzie miała 
również szczególne znaczenie, 
bo zobowiązuje was do kon-
kretnej postawy. Gratuluję 
wspaniałego występu i jestem 
przekonana o tym, że kolejny 
etap szkolnej przygody bę-
dzie pomyślny dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły - mó-
wiła podczas uroczystości 
pasowania pierwszoklasi-
stów Urszula Rurarz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

W podziękowaniu za przy-
gotowaną część artystyczną 
pierwszoklasiści otrzymali 
także słodkie upominki od 
burmistrza Leszka Micha-
laka, którego nie mogło 

podczas tej uroczystości za-
braknąć. - Jestem pod wraże-
niem Waszych umiejętności. 
Gratuluję Wam serdecznie 
i życzę, aby wszystkie ta-
lenty, którymi dysponujecie 
były wykorzystane jak naj-
lepiej. Spędzajcie w murach 
tej szkoły najlepsze chwile 
- gratulował pierwszokla-

sistom burmistrz Leszek 
Michalak.

Na pamiątkę tej wyjątkowej 
chwili wszyscy uczniowie 
pierwszych klas posadzili 
drzewka. Będzie to symbol 
ich nowej edukacyjnej przygo-
dy w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Nie tylko dla pierwszoklasistów i ich rodziców, ale również dla nauczycieli 
była to wyjątkowa chwila.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na 
uczniów przez dyrektor szkoły Urszulę Rurarz.

Pracownik socjalny – to nie tylko 
zawód, ale także misja

Żarów z certyfikatem
„Gmina Przyjazna Inwestorowi”
O tym, jak skutecznie po-

zyskiwać inwestorów, 
jak przygotować profesjonal-
ne oferty inwestycyjne i dbać 
o promocję swoich terenów 
inwestycyjnych, to tylko nie-
które z tematów, które zo-
stały przedstawione podczas 
szkolenia przedstawicielom 
dolnośląskich gmin w Dolno-
śląskiej Agencji Współpracy 
Gospodarczej.

Podczas spotkania marsza-
łek województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski 
wręczył przedstawicielom sa-
morządów certyfikaty „Gmi-
na przyjazna Inwestorowi” 
oraz dyplomy tym, które 
znalazły się w gronie półfina-
listów ogólnopolskiego kon-
kursu „Grunt na medal 2016”. 

Wśród uhonorowanych sa-
morządów znalazła się także 
gmina Żarów. Przyznany cer-
tyfikat, w imieniu burmistrza 
Leszka Michalaka odebrał 
Waldemar Chodorowski 
z Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie. - Cieszę się, że znako-
micie Państwo rozumiecie, 
jak ważna jest wasza rola, że 
chcecie się uczyć i walczyć o 
nowe miejsca pracy, o rozwój 
swoich gmin. Konkurencja na 
rynku inwestycji jest ogromna, 
ale dolnośląskie samorządy 
radzą sobie na tym polu do-
brze, a niektóre wręcz bardzo 
dobrze. Serdecznie tego Pań-
stwu gratuluję - mówił mar-
szałek Cezary Przybylski. 

Szkolenia inwestycyjne dla 
dolnośląskim gmin rozpo-

częły się w ubiegłym roku. 
Uczestniczyło w nich ponad 
70 samorządów. W trakcie 
spotkań przedstawiciele gmin 
z terenu Dolnego Śląska do-
wiadywali się głównie jak 
skutecznie pozyskiwać in-
westorów, jak przygotować 
profesjonalne oferty inwesty-
cyjne, dbać o promocję swo-
ich terenów inwestycyjnych, 
współpracować z instytucja-
mi otoczenia biznesu, popra-
wiać jakość obsługi wizyt 
inwestorskich, co to jest pro-
tokół dyplomatyczny, jakie 
są techniki prowadzenia roz-
mów, a także z jakich źródeł 
pozyskać środki na promocję 
i rozwój infrastruktury. 

Oprac. Magdalena Pawlik/
UMWD
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Historyczne punkty Volleya

Zwiedzali gminę

Wybory w PZLA

Niepodległościowe bieganie

Osiem kolejek czekali na 
pierwsze punkty siat-

karze II ligowego Volleya. 
Żarowski beniaminek po dra-
matycznym pojedynku uległ 
3:2 Gwardii Wrocław.  

Wszyscy reprezentanci Vol-
leya podeszli do spotkania 
bardzo skoncentrowani oraz z 
wiarą w historyczne zwycię-
stwo. Już w pierwszym secie 
goście pokazali, że przyjecha-
li na Krupniczą po komplet 
punktów. Zmienione zostało 
ustawienie. Pierwszy raz w 
tym sezonie w podstawowym 
składzie nie zobaczyliśmy 
Szymona Lange i Karo-
la Gresia. Obydwie ekipy 
prześcigały się co chwile w 
obejmowaniu prowadzenia. 
Ostatecznie lepsi okazali się 
siatkarze Volleya, wygrywa-
jąc na przewagi 28:26.

Trzy pierwsze asy serwiso-
we na początku drugiej partii 
ustawiły przebieg drugiego 
seta. Nie pomogły roszady w 
składzie wprowadzone przez 
trenera Marcina Wójciaka. 
Gładkie zwycięstwo Gwardii 
17:25 na tyle przybiło repre-

zentantów Volleya, że nie byli 
w stanie otrząsnąć się w kolej-
nym secie, ponownie przegry-
wając wysoko 16:25.

By uratować punkty żarowa-
nie musieli koniecznie zwycię-
żyć w czwartej odsłonie poje-
dynku.  Na parkiet powrócił 
Rzadkowski i Lewandowski. 
Pierwszy raz w tym meczu 
pojawił się Karol Greś. W tej 
partii siatkarze Volleya przejęli 
inicjatywę. Wszystko zaczęło 
się od dobrej zagrywki Rzad-
kowskiego. Skuteczna gra blo-
kiem oraz w ataku pozwoliła 
na zwycięstwo 24:26 oraz do-
prowadzenie do tie-breaka.

Początek piątej partii był bar-
dzo wyrównany. Przy zmianie 
stron drużyną zwycięską byli 
Gwardziści. Od stanu 8:7 dla 
wrocławian, przewaga go-
spodarzy wzrosła do dwóch 
punktów. O czas poprosił 
trener Wójciak. Po przerwie 
siatkarze Volleya zaczęli od-
rabiać straty do wyniku 10:10. 
Niestety, końcówkę lepiej ro-
zegrali rywale wygrywając na 
przewagi 18:16. 

Gwardia Wrocław – Volley 

Żarów 3:2 (26:28, 25:17, 25:16, 
24:26, 18:16).

Kolejnym rywalem była 
MKS Olavia Oława. Przed 
spotkaniem zawodnik Volleya 
Jan Mieszko Rzadkowski 
powiedział – Kolejne spotka-
nie, jakie rozegramy, to mecz 
w moim rodzinnym mieście 
Oławie. Znam tych chłopaków, 
grałem zeszły sezon w Olavii i 
wiem, że grają równo i są bar-
dzo mocni. Jeśli uda nam się 
zdobyć materiał video i ustawi-
my taktykę pod ten zespół, a do 
tego będziemy się jej skrzętnie 
trzymać to wierzę w sukces. 
Nasz przedsezonowy sparing 
pokazał, że jesteśmy w stanie z 
nimi powalczyć. 

Niestety Volley był tylko 
tłem dla przeciwnika. W 
dwóch pierwszych setach 
zobaczyliśmy prawdziwą 
dominację gospodarzy. Wy-
równana walka w trzecim 
secie, nie pozwoliła na ugra-
nie jakichkolwiek punktów w 
spotkaniu. 

MKS Olavia Oława – UKS 
Volley Żarów 3:0 (25:18, 
25:14, 25:23)

Lp.  Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1  SPS Chrobry Głogów 8 19 22 9 725 632
2  WKS "SobieskI-Arena" Żagań 8 19 21 10 714 648
3  MKST Astra Nowa Sól 8 18 21 10 740 643
4  KS Bielawianka Bester Bielawa 8 17 19 13 741 688
5  MKS Olavia Oława 8 15 18 12 670 661
6  KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 8 11 16 17 746 724
7  KU AZS UAM Poznań 8 9 14 17 663 695
8  BTS Elektros Bolesławiec 8 7 11 20 679 724
9  KS Gwardia Wrocław 8 4 9 22 657 735

10  UKS Volley Żarów 8 1 3 24 479 664

 BTS Electros Bolesławiec -  MKST Astra Nowa Sól  0:3 (21:25, 21:25, 15:25) 
 KS Bielawianka Bester Bielawa -  KU AZS UAM Poznań  3:2 (25:15, 24:26, 22:25, 29:27, 15:9) 
 KU AZS Uniwersytetu 
 Zielonogórskiego 

-
 WKS "SobieskI-Arena" 
 Żagań  

 3:1 (25:21, 18:25, 25:19, 25:18) 

 KS Gwardia Wrocław -  SPS Chrobry Głogów  1:3 (20:25, 29:31, 25:21, 13:25) 
 MKS Olavia Oława  -  UKS Volley Żarów  3:0 (25:18, 25:14, 25:23) 

Delegaci na Zwyczajny 
Sprawozdawczo –Wy-

borczy Krajowy Zjazd De-
legatów Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki wybrali Hen-
ryka Olszewskiego na pre-
zesa PZLA w kadencji 2016-
2020. 

Trener dwukrotnego mi-

strza olimpijskiego Toma-
sza Majewskiego uzyskał 
59 głosów Delegatów – jego 
kontrkandydat, którym był 
Jerzy Skucha, zdobył 30 
głosów. Nowy Zarząd PZLA 
z prezesem Henrykiem Ol-
szewskim stworzą Tomasz 
Majewski, Grzegorz Sob-

czyk,  Zbigniew Polakowski, 
Robert Paluch, Sebastian 
Chmara oraz Tadeusz Osik.

Do Komisji Rewizyjnej 
wybrano Leszka Duneckie-
go oraz ponownie na kolejną 
kadencję Zygmunta Worsę i 
Wiesława Rożeja. 

Krzysztof Dutkiewicz

W całej Polsce zorgani-
zowano wiele imprez 

biegowych, których celem 
było uczczenie 98. rocznicy 
odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości.

W ten sposób patriotyczną 
manifestację świętował po 
raz kolejny Żarów. 

9 listopada na starcie zo-
baczyliśmy reprezentantów 
szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych z terenu gmi-

ny Żarów. Dla najlepszych or-
ganizatorzy Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz ULKS Piast 2008 Żarów 
ufundowali medale, naklejki 
oraz pamiątkowe dyplomy. 

Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych: 
Róża Kulpińska, Szymon 
Kulpiński, Adrian Choiń-
ski, Sidi Wójcik, Dominika 
Dalgiewicz, Patryk Kąsik.

Krzysztof Dutkiewicz
Róża Kulpińska zmierza do mety 
po swoje kolejne zwycięstwo.

Wyniki 8. kolejki

Tabela wałbrzyskiej kl. A

Tabela II ligi, gr. IV

Na zaproszenie Miejskiego 
koła PTTK „Żarodrepta-

ki” do Żarowa zawitała ponad 
czterdziestoosobowa sekcja 
PTTK „Sudety Zachodnie” z 
Jeleniej Góry. Celem wizyty 
było uczczenie Święta Nie-
podległości oraz zwiedzanie 
ciekawych miejsc naszej gmi-
ny.

Trasa długości 13 km pro-
wadziła przez południowy 
fragment Wzgórz Imbramo-
wickich i północną część 
Równiny Świdnickiej. 

W Żarowie uczestnicy obej-
rzeli neogotycki kościół z po-
czątku XX wieku, następnie 
szlak prowadził przez Mro-
winy. Na dawnym cmenta-
rzu  turyści zobaczyli kaplicę 

– mauzoleum o oryginalnej 
konstrukcji, by za chwilę uj-
rzeć  na brzegu stawu okazały 
klasycystyczny pałac. Kolejną 
miejscowością na trasie wy-
cieczki było Pożarzysko, po-
łożone malowniczo na zboczu 
wyraźnie górującego nad oto-
czeniem wzgórza, podkreślo-
nego stojącym na nim kościo-
łem stanowiącym dominantę 
krajobrazową. Wzniesiony w 
połowie XIII wieku późnoro-
mański kościół p.w. św. Józefa 
należy do najcenniejszych za-
bytków w okolicy. Po wyjściu 
ze wsi wycieczka zatrzymała 
się w dawnym kamieniołomie 
na odpoczynek. W końcowej 
części wędrówki przez Kalno 
piechurzy docierają do Żaro-

wa i po krótkim spacerze po 
zabytkowym parku goście od-
jeżdżają pociągiem do Jeleniej 
Góry.

- Cieszę się, że mogliśmy 
gościć naszych kolegów i ko-
leżanki z PTTK „Sudety Za-
chodnie” w naszej gminie. 
Pokazywane zabytki na wielu 
uczestników zrobiły niemałe 
wrażenie. Turystyka krajo-
znawcza jest niepowtarzalną 
formą spędzania czasu wolne-
go. Satysfakcja tym większa, iż 
w tak licznej grupie znalazły się 
osoby nie tylko z Jeleniej Góry, 
ale również z Łodzi i Poznania 
– opowiada Bolesław Moryl, 
Prezes Miejskiego koła PTTK 
„Żarodreptaki”. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zakończyli rundę
jesienną

Piłkarskie drużyny gminy Żarów zakończyły rundę jesienną. Najwięcej radości 
kibicom przynieśli zawodnicy Wierzbnej oraz Żarowa, zajmując czołowe miej-
sca w swoich ligach. Duże tarapaty w obozach Mrowin i Łażan.

Wszystko wskazywało, iż 
Zjednoczeni Żarów na pół-
metku rozgrywek wałbrzy-
skiej klasy okręgowej skoń-
czą rywalizację na pozycji 
wicelidera. Dość niespo-
dziewanie w ostatniej ko-
lejce Zjednoczeni pogubili 
punkty na własnym boisku, 
remisując 2:2 z niżej noto-
wanym Zamkiem Kamień-
cem Ząbkowickim. Tym sa-
mym podopieczni Adama 
Łagiewki spadli na czwartą 
pozycję, która oddala ża-
rowian od powrotu do IV 
ligi. Mistrzem jesieni Nysa 
Kłodzko. Na drugim miej-
scu rundę jesienną ukoń-
czył rewelacyjny beniami-
nek z Boguszowa-Gorc. I 
to właśnie te dwie ekipy na 
dzień dzisiejszy są najbli-
żej awansu do rozgrywek 
wyższego szczebla. Stawkę 
szesnastu zespołów zamyka 
Grom Witków. 

Mniej powodów do zado-
wolenia mają przedstawi-
ciele gminy Żarów wystę-
pujący w wałbrzyskiej kl. A. 
Debiutujący w lidze zespół 
Zrywu Łażany w czterna-
stu spotkaniach zanotował 

dwa zwycięstwa, jeden re-
mis oraz dziesięć porażek. 
Taki bilans daje piłkarzom 
ostatnią pozycję w tabeli. 
Nie lepiej wygląda sytuacja 
w Mrowinach. Zieloni z do-
robkiem jedenastu punktów 
są przedostatnią drużyną w 
lidze. Samodzielnym lide-
rem jest Granit Roztoka.

Rundę bez porażki zakoń-
czyli piłkarze z Wierzbnej. 
Wierzbianka tylko trzykrot-
nie remisowała, w pozosta-

łych pojedynkach rywale 
schodzili z boiska pokona-
ni. Bardzo dobra postawa 
pozwala piłkarzom spędzić 
przerwę zimową na fotelu 
wicelidera. Do prowadzą-
cego Górnika Nowe Mia-
sto Wałbrzych, zawodnicy 
z Wierzbnej tracą punkt. 
Wśród czternastu zespołów 
Błyskawica Kalno zakoń-
czyła zmagania na dwuna-
stej pozycji. 

Krzysztof Dutkiewicz

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 15 36 11 3 1 49-18
2.  Górnik Boguszów-Gorce 15 35 11 2 2 31-18
3.  LKS Bystrzyca Górna 15 31 9 4 2 31-14
4.  Zjednoczeni Żarów 15 31 9 4 2 27-15
5.  Zdrój Jedlina Zdrój 15 24 7 3 5 33-26
6.  Victoria Tuszyn 14 24 7 3 4 28-16
7.  MKS Szczawno Zdrój 15 22 5 7 3 28-23
8.  Iskra Jaszkowa Dolna 15 19 5 4 6 18-25
9.  Pogoń Duszniki Zdrój 15 19 5 4 6 26-26

10.  Unia Złoty Stok 14 16 4 4 6 21-27
11.  Orlęta Krosnowice 15 14 3 5 7 17-32

12.
 Zamek Kamieniec 
 Ząbkowicki

15 13 3 4 8 23-31

13.  Zryw Gola Świdnicka 15 12 3 3 9 31-38
14.  Niemczanka Niemcza 15 12 3 3 9 23-35
15.  Piławianka Piława Górna 15 11 3 2 10 18-41
16.  Grom Witków 15 10 3 1 11 18-37


