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Co się zmieni od  
1 września 2017 
roku?

Dotacje dla klubów 
sportowych

Dzień Bezpieczeństwa 
w Electroluxie

Kabaret Jurki na 
Dzień Kobiet

Ponad 200 tysięcy złotych 
z budżetu gminy Żarów 

zasili w tym roku 11 klubów 
sportowych.

Pieniądze tradycyjnie zosta-
ną przeznaczone na realizację 
programów szkoleniowych, 
zakup sprzętu czy pokrycie 

Z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet burmistrz Leszek 

Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny i zastępca dyrektora 

W ramach obchodów 
Światowego Dnia Bez-

pieczeństwa, który święto-
wano w środę, 25 stycznia 
żarowska fabryka zmywarek 
Electrolux została nagrodzo-
na statuetką ”Most impro-
ved in Safety Global Award 
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Z początkiem lutego Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie roz-
poczęło współpracę z firmą Benefit 
Systems, która w swojej ofercie po-
siada Program MultiSport.

Zadecyduj, gdzie powinny zostać 
zainstalowane nowe kamery mo-
nitoringu w mieście. Zgłoś swoją 
propozycję.

Poznaliśmy wszystkich finalistów 
9. edycji Żarowskiej Ligi Futsalu 
Electrolux Cup.

Więcej na str. 3

kosztów organizacji zawo-
dów sportowych. Dotacje dla 
klubów sportowych, pomię-
dzy które rozdzielono pienią-
dze przeznaczył burmistrz 
Leszek Michalak w ramach 
ogłoszonego konkursu.

więcej na str. 5

Każdego roku kluby sportowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy Ża-
rów na realizację zadań sportowych.

Nagroda, która trafiła do żarowskiego zakładu przyznawana jest najbez-
pieczniejszym zakładom. Otrzymał ją zakład Electrolux Poland z żarow-
skiej podstrefy ekonomicznej.

Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie Tomasz Pie-
trzyk zapraszają panie na wy-
jątkowy kabaretowy wieczór. 

więcej na str. 6

Winner Europe & Middle 
East Region 2016” dla naj-
bezpieczniejszego zakładu.

To dowód na to, że firma 
stawia na bezpieczeństwo, 
zwłaszcza swoich pracowni-
ków. 

więcej na str. 4
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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało na profilu facebooko-
wym:

Zbigniew M. mieszkaniec Żarowa: Panie Burmistrzu, jakie koszty ponosi gmina, w związku z wyświetlaniem 
materiałów filmowych na telebimie? 

Burmistrz Leszek Michalak: Przez dobrych kilkanaście miesięcy, telebim, który umieszczony jest na ścianie budynku 
Żarowskiej Izby Historycznej nie wyświetlał żadnych materiałów filmowych. Powodem była rezygnacja ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego z udziału w pilotażowym projekcie „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów 
Dolnego Śląska e-DolnySlask”. Dopiero pod koniec 2016 roku zapadła decyzja o uruchomieniu telebimu we wszystkich gmi-
nach, które brały udział w tym projekcie. To dlatego został on uruchomiony dopiero po tak długim czasie. Gmina z tytułu 
posiadania telebimu nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Bezpłatnie też wyświetlane są materiały naszej kroniki filmowej, 
które od niedawna mogą Pastwo oglądać na telebimie. Wszystkie materiały wyświetlane są codziennie w godzinach: 12.00-
12.30, 14.00-14.30, 16.00-16.30 i 17.30-18.00. Taki czas antenowy został nam narzucony ze strony organizatora projektu 
Urzędu Marszałkowskiego. Być może z czasem pojawią się tam również materiały promocyjne o Dolnym Śląsku, które będzie 
przygotowywał Urząd Marszałkowski. 

Sukces kolędników z Kalna

Zabawa karnawałowa 
w Imbramowicach

Walentynki na basenie

Pomóżmy Adasiowi
Podczas Świdnickiego Przeglądu Kolędniczego wystąpiło 40 zespołów. 
Duży sukces osiągnęli kolędnicy z Kalna. 

Na zdjęciu najmłodsi mieszkańcy Imbramowic. 

Po raz pierwszy, z takim 
repertuarem wystąpili 

na deskach teatru podczas 
Świdnickiego Przeglądu Ko-
lędniczego.

Pomimo dużej konkurencji, 
grupa kolędników z Kalna, 
która wystąpiła pod patro-
natem Stowarzyszenia Roz-
woju Lokalnego „Kalinów” 
zdobyła wyróżnienie „za ty-
powo kolędniczą prezentację, 
służącą do podtrzymywania 
bożonarodzeniowej tradycji 
chodzenia po domach z ży-
czeniami zdrowia i szczęścia 
na Nowy Rok”. Nie był to je-
dyny sukces, jaki osiągnęła 
młodzież z Kalna. Wyróżnie-
nie otrzymał także Maciej 
Zięba za rolę Żyda. Kolęd-
ników do występu przygo-

towała Ewa Wołek z Kalna 
oraz Michał Kołodziejczyk, 
który uczył ich wymowy, 
dykcji i całego układu cho-
reograficznego. - Cieszę się, 
że nasza młodzież kontynuuje 
piękną kalnowską tradycję, 
potrafiąc jednocześnie dobrze 
się bawić. Nasi kolędnicy, jak 
co roku chodzą po domach, 
rozbawiają mieszkańców i 
zawsze są chętni, aby poka-
zać się wszędzie tam, gdzie 
ich zaproszą. Zawsze są chęt-
ni do pomocy, czy to na świe-
tlicy wiejskiej, czy podczas 
organizacji lokalnych imprez. 
Występ w teatrze był dla nich 
wielkim zaszczytem, lekcją 

kultury, którą na pewno będą 
długo wspominać. A wygraną 
nagrodę pieniężną kolędni-
cy przeznaczą na spotkanie 
w pizzeri, grę w bule oraz 
wspólne szaleństwa. W końcu 
na to zasłużyli... - mówi Ewa 
Wołek.

Swój występ młodzi ko-
lędnicy zadedykowali także 
babciom i dziadkom z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, który 
odbył się w styczniu w Gmin-
nym Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

! Zwrot podatku akcyzowego !
I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien: 
- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza  Miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

Blask świec, nastrojowa 
muzyka i konkursy dla 

zakochanych będą towarzy-
szyły kolejnej „Nocy na ba-
senie”. 

Już 14 lutego na krytej pły-
walni w Żarowie możesz 
przeżyć wyjątkową randkę. - 
Zapraszamy wszystkich zako-
chanych i nie tylko na kolejną 
edycję nocnego pływania. Za-
czynamy o godzinie 20.00 od 
koncertu Żarowskiej Orkiestry 

Dętej, która na ten dzień przy-
gotowała specjalny repertuar 
- mówi Tomasz Pietrzyk, 
zastępca dyrektora Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i dodaje – Oprócz 
koncertu na gości będą cze-
kały liczne konkursy z nagro-
dami, słodka niespodzianka 
przy kasie, a na samej hali ba-
senowej nastrojowa muzyka. 
Z tej okazji wprowadzony zo-
staje specjalny bilet dla zako-
chanych, druga osoba w tym 
dniu płaci tylko połowę ceny.  

Drugie nocne pływanie 
14 lutego 2017r., godzina: 
20.00. Zapraszamy!

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie kieruję do osób oraz firm 

wspierających naszych mieszkańców i obdarowujących  
odzieżą, obuwiem, środkami czystości oraz sprzętami co-
dziennego użytku. W tym miesiącu do listy zaangażowanych 
darczyńców dołączyły Panie Zuzanna Urbanik i Renata 
Dawlewicz oraz Firma Daicel Safety Systems Europe Sp. 
z o.o., która od lat wspiera działania żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Za życzliwość, okazane wsparcie w postaci odzieży, środ-
ków czystości z całego serca w imieniu Żarowskiego Zespo-
łu Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz obdarowanych miesz-
kańców z gminy Żarów dziękuję.

Anita Denes-Ziemkiewicz
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

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

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w oparciu o Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 02 lutego 2017r. 

→ Sprzedam działkę budowla-
ną w Imbramowicach. Tel. 697 
453 099
→ Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie 44 m2. Tel. 508 299 700

Szkolenie dla rolników
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy 

zaprasza rolników na szkolenie, które zaplanowane zo-
stało na środę, 22 lutego o godz. 10.00, przy ul. Wałbrzy-
skiej 25 w Świdnicy.

Zakres szkolenia 22 lutego 2017r.:
→ Technologia produkcji roślinnej – wybrane elementy 

uprawy, nawożenia i ochrony roślinne
→ Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki na-

wozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i 
ich wapnowania.

Dobra zabawa, tańce, gry, 
konkursy i występy arty-

styczne.
To wszystko czekało na 

najmłodszych mieszkańców 
Imbramowic podczas zabawy 
karnawałowej, która trady-
cyjnie odbyła się na świetlicy 
wiejskiej. - Karnawał to czas 
zabaw i tańca. Tradycyjnie, jak 
każdego roku wyjątkowo okres 
karnawału świętują najmłodsi 
mieszkańcy naszej wsi. Świe-
tlicę wiejską w Imbramowicach 
wypełniają wróżki, księżniczki, 
piraci i bohaterowie innych 
kreskówek. Muzyka sama po-
rywała do tańca. A o dobry 

poczęstunek, gorące kiełbaski, 
pączki oraz różne słodkości za-
dbały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Wszystkim miesz-
kańcom, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie i organi-
zację zabawy karnawałowej 
dla naszych małych pociech 
składam serdeczne podzięko-
wania – mówi radna Paulina 
Trafas.

Zabawa karnawałowa zosta-
ła sfinansowana ze środków 
funduszu sołeckiego oraz przy 
wsparciu radnej Rady Miej-
skiej Pauliny Trafas oraz soł-
tysa wsi Marka Fita.

Magdalena Pawlik

Każdy, kto zechce wspomóc chorego Adasia, może prze-
kazać nawet najmniejsze wsparcie finansowe. Dla rodzi-

ców dziecka liczy się każdy grosz. 
Wpłat można dokonywać na podany numer konta:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słu-

chu Orator, ul. H. Kołłątaja 32/9, 50-005 Wrocław, Bank 
DNB Nord nr konta:  60 2190 0002 3000 0046 4013 0101

z dopiskiem w tytule „Dla Adasia Szczurka”
Za okazaną pomoc dziękujemy w imieniu swoim i synka.

Rodzice Adasia Szczurka



Iwona Nieradka
radna Rady Miejskiej
i współautorka
kalendarza

Kalendarz Ucznia nie po-
wstałby bez współpracy wielu 
zaangażowanych osób, wspie-
rających lokalne działania 
profilaktyczne. Dlatego ser-
decznie dziękuję za pomoc przy realizacji naszego projek-
tu burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, dyrekcji Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, pracownikom 
żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostkom 
Ochotniczej Straży Pożarnej i funkcjonariuszom policji. 
Jak co roku, rysunki wykonane przez uczniów szkół posłu-
żyły jako główne tło kalendarza. W tej edycji kalendarza 
nie brakuje informacji na temat przemocy rówieśniczej oraz 
cyberprzemocy. Uczniowie mogą również korzystać z planu 
lekcji, ważnych adresów i numerów telefonów oraz miejsca 
na notatki.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi

Kalendarz
dla każdego ucznia

Tradycyjnie każdego roku 
uczniowie szkół otrzy-

mują profilaktyczny Kalen-
darz Ucznia.

Wszyscy uczniowie szkół otrzymali profilaktyczne kalendarze ucznia.

Powstaje on w ramach 
Międzyszkolnego Turnie-
ju Wiedzy o Zagrożeniach i 
Bezpieczeństwie, w którym 

uczestniczą wszystkie szko-
ły. Tegorocznym motywem 
przewodnim publikacji jest 
hasło „Przemoc rówieśnicza 
i cyberprzemoc”, stąd zawar-
te w kalendarzu hasła profi-
laktyczne wskazują, do kogo 
należy zwrócić się o pomoc 
w sytuacji doświadczenia 
przemocy rówieśniczej i cy-
berprzemocy. - Kalendarz 
trafił do blisko 1300 uczniów 
z placówek oświatowych. Te-
goroczni laureaci, podczas 
finału Międzyszkolnego Tur-
nieju Wiedzy o Zagrożeniach 
i Bezpieczeństwie otrzymają 
nagrody rzeczowe: Róża Kul-
pińska, Maja Grzybek, Piotr 
Chudy, Kornel Mikołajek, 
Daria Kołacińska, Dagmara 
Kwiatek, Elena Grzywaczew-

ska, Albert Leputa, Michelle 
Czaja, Joanna Tomiczek, 
Małgorzata Pituła, Julia 
Pietruszka, Wiktoria Szywa-
ła, Emilia Kulińska, Maja 
Wilk oraz Michał Bobowski 
- mówi Marta Łoboda z ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Wzorem lat ubiegłych ka-
lendarz został opracowany 
przez nauczycielki Szkoły 
Podstawowej Iwonę Nierad-
ka i Małgorzatę Świtoń, a 
jego publikację dofinanso-
wano ze środków z budżetu 
gminy i środków przezna-
czonych na realizację Gmin-
nego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych.

Magdalena Pawlik

Reforma oświaty w gminie Żarów. 
Co się zmieni od 1 września 2017 roku?

Zapowiadana przez rząd reforma systemu oświaty, która ma wejść w życie z dniem 1 września 2017 roku, w znacznej mierze wdrażana będzie przez 
gminy, które są organami prowadzącymi szkoły. Zmiany w najistotniejszym stopniu mają dotyczyć uczniów, ale dotkną również nauczycieli. Jak 
wyglądają przygotowania do realizacji reformy oświatowej w gminie Żarów? Czy dojdzie do zwolnień nauczycieli? Pytamy o to burmistrza Leszka 
Michalaka.
- Jak wyglądają przygo-
towania do realizacji re-
formy oświaty w gminie 
Żarów? 

Leszek Michalak: W na-
szej gminie wprowadzanie 
reformy przebiega zgodnie z 
planem. Przygotowujemy się 
do zmian od czerwca 2016r. 
Przeprowadziliśmy konsul-
tacje z mieszkańcami wsi, w 
których funkcjonują szkoły 
podstawowe. Zmiany zosta-
ły również skonsultowane z 
przedstawicielami związków 
zawodowych. 
- Czy w związku z refor-
mą zostanie zlikwidowana 
któraś szkoła podstawowa 
na terenie naszej gminy?

Leszek Michalak: Abso-
lutnie nie. Szkoły będą funk-
cjonować jako ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Jest to 
korzystne dla środowiska 
lokalnego, zgodne z wolą 
rodziców, jak również ko-
rzystne z punktu widzenia 
samorządu, ponieważ będą 
to kolejne miejsca pracy dla 
nauczycieli. 

Jeszcze pod koniec 2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami wsi w sprawie funkcjonowania 
szkół podstawowych na terenie gminy Żarów.

- Jak będzie wyglądała 
oświata w mieście?

Leszek Michalak: Bio-
rąc pod uwagę możliwości 
ustawowe, zdecydowaliśmy 
o włączeniu klas gimnazjum 
do Szkoły Podstawowej w 
Żarowie już od 01.09.2017r. 
Zdecydowaliśmy się na takie 
rozwiązanie, aby wszyscy 
nauczyciele w mieście sta-
li się nauczycielami jednej 
szkoły. 
- Dlaczego Gmina nie 
zdecydowała się na dwie 
szkoły podstawowe?

Leszek Michalak: Dwie 
szkoły podstawowe w mie-
ście to pomysł nieracjonal-
ny, i nie mówię tu tylko o 
niżu demograficznym, któ-
ry nieuchronnie się zbliża, 
ale o dużym zróżnicowa-
niu warunków lokalowych 
budynków. Niosłoby to za 
sobą konieczność podziele-
nia miasta na rejony. Część 
dzieci uczyłaby się w nowo-
czesnym kompleksie przy 
ul. Piastowskiej, a część 
przy ul. 1 Maja. Ponadto 

wiązałoby się to z dużymi 
kosztami dostosowania wy-
posażenia placówek. Lepiej 
spożytkować te pieniądze na 
remont budynku szkoły przy 
ul. 1 Maja 2, gdzie docelowo 
planujemy umieścić dzieci z 
klas I-III.  Uczniowie kl. IV-
VIII będą uczyć się w budyn-
ku przy ul. Piastowskiej 10. 
Natomiast budynek Szkoły 
Podstawowej przy ul. Armii 
krajowej 58 zostanie wyłą-
czony z bazy oświatowej. 
- Czy będzie już tak od 1 
września?

Leszek Michalak: Nie, 
ponieważ szkołę muszą opu-
ścić uczniowie klas gimna-
zjalnych, a także w związku 
z planowaną termomoder-
nizacją budynku przy ul. 1 
Maja,  jeszcze przez jeden 
rok szkoła będzie wyko-
rzystywać budynek przy 
ul. Armii Krajowej 58, a 
do budynku gimnazjum od 
01.09.2017r. przejdą ucznio-
wie od klasy V do VII szkoły 
podstawowej.
- Zatrzymajmy się jeszcze 
przy uczniach klas gimna-
zjum? Jakie świadectwa 
otrzymają, skoro gimna-
zjum będzie wygaszane?

Leszek Michalak: Po 
włączaniu klas gimnazjal-
nych do szkoły podstawowej, 
uczniowie dalej będą uczyć 
się programem gimnazjum i 
otrzymają świadectwo ukoń-
czenia gimnazjum. 
- Czy w związku z reformą 
oświaty dojdzie do zwol-

nień nauczycieli?
Leszek Michalak: Biorąc 

pod uwagę, że większość 
nauczycieli w naszej gminie 
posiada kwalifikacje do na-
uczania dwóch lub więcej 
przedmiotów, jak również 
mają zapewnione godziny w 
szkołach wiejskich, z racji 
przekształcenia ich w ośmio-
klasowe szkoły, nie przewi-
dujemy zwolnień  związa-
nych z reformą. Zgodnie z 
oczekiwaniami  rodziców,  
planujemy również zwięk-
szyć opiekę świetlicową. 
Będą to dodatkowe godziny 
pracy dla nauczycieli, ponie-
waż każdy nauczyciel może 
być nauczycielem świetlicy. 
- Co z pracownikami ad-
ministracji i obsługi, za-
trudnionymi w szkołach?

Leszek Michalak: Nie 

przewidujemy również zwol-
nień w tej grupie. Na pewno 
będą zmiany organizacyjne, 
ale to będzie należało do 
dyrektorów zarządzających 
szkołami. 
- A co z dyrektorami 
szkół?

Leszek Michalak: W 
sierpniu 2017 roku kończą 
się kadencje dyrektorów 
Szkoły Podstawowej w Im-
bramowicach i Żarowie 
oraz Gimnazjum w Żaro-
wie. Dlatego na podstawie 
nowych przepisów oświato-
wych, na przełomie marca/
kwietnia wyłonimy dyrek-
torów w drodze konkursów. 
Mimo, że rok szkolny rozpo-
czyna się 1 września, to or-
ganizacja szkoły musi być 
już przygotowana w maju i 
zaopiniowana przez Kurato-

ra Oświaty. Dlatego, zależy 
nam na szybkim wyłonieniu 
dyrektorów placówek. 
- Nowe przepisy oświato-
we wymuszają na Gminie 
zapewnienie opieki przed-
szkolnej dla dzieci w wie-
ku 3-5 lat. Czy Gmina jest 
na to przygotowana?

Leszek Michalak: Gmi-
na jest na to przygotowana. 
Miejsca dla tych dzieci znaj-
dują się w przedszkolu miej-
skim w Żarowie, ale również 
w oddziałach przedszkol-
nych przy szkołach podsta-
wowych, które są bardzo 
dobrze przygotowane i do-
stosowane do potrzeb naj-
młodszych dzieci. 

Rozmawiała: Magdalena 
Pawlik



Paulina Trafas
radna Rady Miejskiej 

Wspólnie z mieszkańcami na-
szej parafii składamy serdecz-
ne podziękowania za wsparcie 
finansowe przekazane na rzecz 
ratowania zabytków dla burmi-
strza Leszka Michalaka, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Romana Koniecznego oraz rad-
nych Rady Miejskiej Żarowa.
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Zadecyduj, gdzie powinien być 
monitoring w Żarowie

Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
w żarowskim Electroluxie

Przypominamy, że miesz-
kańcy miasta mogą skła-

dać swoje propozycje doty-
czące zainstalowania kamer 
monitoringu na terenie Ża-
rowa. Kolejne kamery zosta-
ną zainstalowane w Żarowie 
w tym roku, a ich lokaliza-
cję mogą wytypować sami 
mieszkańcy. 

Na razie wśród propozycji 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców jest skatepark, okolice 
żarowskiego osiedla, skrzy-
żowanie ulic Mickiewicza i 
Cembrowskiego, ulica Kazi-
mierza Wielkiego, teren przy 
ul. Mieszka I przy sklepie 
DINO, stadionie miejskim 
oraz okolice dworca PKS i 
PKP (poczekalnia, tunel i pe-
ron). Mieszkańcy proponują 
także, aby zainstalować kame-
ry na wszystkich wjazdach do 
miasta (od Łażan, Piotrowic, 
Bożanowa, Kalna, Mrowin i 

W ramach obchodów 
Światowego Dnia Bez-

pieczeństwa, który święto-
wano w środę, 25 stycznia 
żarowska fabryka zmywarek 
Electrolux została nagrodzo-
na statuetką ”Most impro-
ved in Safety Global Award 
Winner Europe & Middle 
East Region 2016” dla naj-
bezpieczniejszego zakładu.

To dowód na to, że firma 
stawia na bezpieczeństwo, 
zwłaszcza swoich pracowni-
ków. - Po raz siódmy Electro-
lux w Żarowie obchodzi Świa-
towy Dzień Bezpieczeństwa. W 
naszej firmie   bezpieczeństwo, 
szczególnie pracowników i 
całej załogi jest fundamentem 
naszej działalności operacyj-
nej i priorytetem, z którym nie 
negocjujemy. Zależy nam na 
tym, aby tworzyć bezpieczne 
miejsca pracy, aby nasi pra-
cownicy czuli się bezpieczni, 
zarówno w domu, jak i pracy – 
mówi Paweł Sowicz dyrektor 
fabryki Electrolux Poland w 
Żarowie.

Światowy Dzień Bezpie-
czeństwa w żarowskim 
Electroluxie, jak co roku 
obchodzony był z udziałem 
wszystkich pracowników. 
Nie zabrakło konkursów, 
pokazów czy testów wie-
dzy o BHP, w których na-
grodami były sprzęty AGD 
marki Electrolux. Nagrody 
powędrowały także do dzie-
ci pracowników za udział 
w konkursie plastycznym 
„Bezpieczeństwo i ochrona 

Podczas świętowania Safety Day – Światowego Dnia Bezpieczeństwa zor-
ganizowano konkursy dla wszystkich pracowników zakładu. 

Zwycięzcy konkursów otrzymali sprzęty AGD oraz inne drobne upominki.

Na zdjęciu moment wręczenia promesy dla parafii w Imbramowicach na 
ręce proboszcza księdza Ryszarda Mencel. Dokument przekazali bur-
mistrz Leszek Michalak oraz radna Rady Miejskiej Paulina Trafas.

Promesę na ręce księdza Pawła Szajnera przekazali burmistrz Leszek Michalak oraz radni Rady Miejskiej: Maria 
Tomaszewska i Waldemar Ganczarek. 

środowiska oczami dziecka” 
oraz „Postać BHP i ochrony 
środowiska”. Nie zapomnia-
no również o poczęstunku 
dla całej załogi fabryki. - Sta-
ramy się działać proaktywnie 
i włączać w te działania na-
szych pracowników. Nagro-
da, którą otrzymała dziś fir-
ma Electrolux w Żarowie to 
nagroda za najlepszy postęp 
zakładu w Europie. Jesteśmy 
najbardziej bezpiecznym za-
kładem, jeżeli chodzi o pro-
dukcję AGD w Polsce. Po raz 
siódmy już celebrujemy „Safe-
ty Day”, czyli Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa w naszej fir-
mie i po raz drugi otrzyma-

liśmy nagrodę. Pierwszy raz 
za najlepszą poprawę, a kil-
ka lat wcześniej za najlepszy 
wyniki, jeśli chodzi o zakłady 
europejskie – wyjaśnia Piotr 
Statuch kierownik działu 
BHP i Ochrony Środowiska 
w zakładzie Electrolux Po-
land w Żarowie. 

Niespodzianką dla wszyst-
kich pracowników był rów-
nież tort z napisem „Dzięku-
jemy za bezpieczną pracę”. 

Krótką relację filmową na 
ten temat można obejrzeć w 
Żarowskiej Kronice Filmo-
wej, a skróconą wersję rów-
nież na telebimie.

Magdalena Pawlik

na łączniku strefy ekonomicz-
nej i ul. Kwiatowej), najwięk-
szych skrzyżowaniach w mie-
ście (przy ul. Armii Krajowej, 
Mickiewicza, Krasińskiego) 
oraz w parku. - Bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców jest 
dla nas najważniejsze, dlatego 
planujemy w tym roku urucho-
mić kolejne środki finansowe, 
aby zakupić nowe kamery do 
naszego miasta. Jesteśmy już 
po wstępnych konsultacjach 
z policjantami, którzy także 
wskazali strategiczne miejsca w 
Żarowie, które powinny zostać 
objęte monitoringiem. Rozmo-

wy z mieszkańcami przeprowa-
dzili także radni Rady Miejskiej 
w swoich okręgach. Czekamy 
wciąż na propozycje naszych 
mieszkańców. O szczegółach 
będę mógł Państwu powie-
dzieć już niebawem – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Tymczasem czekamy na 
kolejne pomysły!

Swoje propozycje doty-
czące monitoringu można 
zgłaszać mailowo na adres 
mailowy: m.pawlik@um.za-
row.pl

Magdalena Pawlik

Promesy
na renowację

zabytków wręczone
Parafie z terenu gminy Żarów otrzymają dotacje z budżetu gminy Żarów na 
renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Żarowscy radni na sesji 
Rady Miejskiej w czwartek, 26 stycznia poparli wniosek burmistrza Leszka 
Michalaka w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie gminy Żarów. Dzięki dotacji dawne zabytki mają 
szansę odzyskać utracony blask.

- Cieszę się, że jako gmina 
możemy pomagać naszym 
parafiom w pracach kon-
serwatorskich. W tym roku 
o dotacje ubiegały się wy-
łącznie podmioty kościelne. 
Dziękuję również radnym 
Rady Miejskiej za to, że jed-
nogłośnie zadecydowali o 
przyznaniu środków finanso-
wych z budżetu naszej gminy 
na renowację tych zabytków. 
Na prace konserwatorskie 
zabytków przeznaczyliśmy 
środki finansowe w wyso-
kości 130 tysięcy złotych 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Dotacje z budżetu gmi-
ny Żarów na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdu-
jących się na terenie gmi-
ny Żarów otrzymały para-
fie w Wierzbnej, Bukowie, 
Imbramowicach i Mrowi-
nach. - Każdego roku, dzię-
ki wsparciu finansowemu, 
które otrzymujemy z budże-
tu gminy Żarów, ale także 
Urzędu Marszałkowskiego, 
do którego również składa-
my wnioski, zabytki w na-
szych kościołach odzyskują 
dawny blask. Dziękuję także 
naszym parafianom, którzy 
z wielką troską podchodzą 
do tych obiektów. To bardzo 
duża pomoc. W planach na 
ten rok jest kapitalny remont 
ołtarza głównego Korona-
cji Matki Bożej w kaplicy w 
Zastrużu – wyjaśnia ksiądz 
Paweł Szajner proboszcz 

parafii p.w. Matki Bożej 
Królowej Polski w Mrowi-
nach.

Dzięki dodatkowym środ-
kom finansowym zabytki 
mają szansę odzyskać utra-
cony blask. Choć potrzeb 
w tym zakresie jest jeszcze 
bardzo wiele, ratowane za-
bytki to prawdziwe archi-
tektoniczne perełki. - Nasza 
parafia otrzymała środki 
finansowe na wykonanie 
konserwacji ołtarza bocz-
nego św. Trójcy w koście-
le św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Bukowie. 
Serdecznie dziękujemy za 

przyznaną dotację, która 
zostanie przeznaczona na 
ratowanie naszych obiektów 
sakralnych. Dziękuję także 
parafianom, którzy wspie-
rają swoimi datkami nasze 
świątynie w Bukowie i Poża-
rzysku – mówi ks. Mariusz 
Walas proboszcz parafii św. 
Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Bukowie. 

Krótką relację filmową 
na ten temat można obej-
rzeć w Żarowskiej Kroni-
ce Filmowej, a skróconą 
wersję również na telebi-
mie.

Magdalena Pawlik
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Karty MultiSport honorowane
na żarowskim basenie

Nowe przepisy dotyczące
wycinki drzew

Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
w żarowskim Electroluxie

Umowy dotacyjne dla żarowskich klubów sportowych wręczali burmistrz Leszek Michalak i Norbert Gałązka prze-
wodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na zdjęciu umowę wręczają na ręce Stanisława 
Tomiczka prezesa klubu piłkarskiego „Zryw” Łażany.

Z początkiem lutego Gmin-
ne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie rozpoczę-
ło współpracę z firmą Bene-
fit Systems, która w swojej 
ofercie posiada Program 
MultiSport.

- Karty korporacyjne Multi-
Sport upoważniają do korzy-
stania przez 90 minut z krytej 
pływalni i wszystkich atrakcji 
wchodzących w skład kom-
pleksu basenowego – saun, 
aromaterapii – mówi To-
masz Pietrzyk, zastępca dy-
rektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
i dodaje - Na żarowskim ba-
senie honorowane są dwa ro-
dzaje kart – Multisport Plus i 
Multisport Kids. 

Zasady korzystania z usług 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie na pod-
stawie Karty MultiSport Plus 
i MultiSport Kids:

- usługi dostępne są po oka-
zaniu Karty w kasie

- każda Karta jest imienna, 
więc korzystać z niej może 
tylko właściciel Karty

- użytkownik zobowiązany 
jest do posiadania dokumen-
tu ze zdjęciem, ponieważ 
może zostać poproszony o 
jego okazanie

- po rejestracji pobytu Użyt-
kownik otrzymuje czytnik 
ESOK

- po zakończeniu pobytu 
Użytkownik zostanie popro-
szony o podpisanie listy, na 
której zostanie odnotowana 
jego wizyta

- po ewentualnym prze-
kroczeniu czasu 90 minut 
naliczona zostanie dopłata 
zgodnie z ceną obowiązują-
cą w momencie zakończenia 
pobytu, którą musi uregulo-
wać Użytkownik.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. 
weszła w życie zmiana 

ustawy o ochronie przyro-
dy. Zmiana ta dotyczy głów-
nie przypadków, w których 
konieczne było uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów.

Obecnie ustawa określa, iż 
zezwolenie nie jest wyma-
gane w przypadku usuwania 
drzew, których obwód pnia 
na wysokości 130 cm nie 
przekracza 100 cm (w przy-
padku topoli, wierzb, kasz-
tanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu sre-
brzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego) 
albo 50 cm (w przypadku 
pozostałych gatunków). W 
przypadku krzewów, ze-
zwolenie nie jest wymagane 
przy usuwaniu krzewów ro-
snących w skupisku, o po-
wierzchni do 25 m2.

Ustawodawca ustanowił 
również przypadki, w których 
całkowicie zwolnił z koniecz-
ności uzyskiwania zezwole-
nia na usunięcie drzew lub 
krzewów:

1) zezwolenie nie jest wy-
magane w przypadku usu-
wania drzew lub krzewów, 
które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących wła-
sność osób fizycznych i usu-
wane są na cele niezwiązane  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Oba warun-
ki (własność nieruchomości 
przysługująca osobie fizycz-
nej i określony cel usunię-
cia) muszą zostać spełnione 
jednocześnie, żeby usunięcie 
mogło nastąpić bez kontroli 
administracyjnej.

2) zezwolenie nie jest wy-
magane w przypadku usu-
wania drzew lub krzewów w 
celu przywrócenia gruntów 

nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego.

Nawet, jeżeli usunięcie 
drzewa lub krzewu nie wy-
maga zezwolenia, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie 
przyrody, usunięcie może być 
niemożliwe albo utrudnione, 
jeżeli drzewo lub krzew ob-
jęte jest dodatkową ochroną, 
np. jest pomnikiem przyro-
dy, rośnie na terenie parku 
krajobrazowego albo obszaru 
chronionego krajobrazu, jest 
objęte ochroną konserwatora 
zabytków albo w zasięgu prac 
związanych z usuwaniem 
występują chronione gatunki 
zwierząt, roślin albo grzy-
bów. Możliwość usunięcia 
takiego drzewa lub krzewu 
regulują odrębne przepisy. 

Piotr Weiland
Kierownik Referatu

Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie

Dotacje dla klubów 
sportowych

Ponad 200 tysięcy złotych z budżetu gminy Żarów zasili w tym roku 11 klubów 
sportowych. Pieniądze tradycyjnie zostaną przeznaczone na realizację progra-
mów szkoleniowych, zakup sprzętu czy pokrycie kosztów organizacji zawo-
dów sportowych. Dotacje dla klubów sportowych, pomiędzy które rozdzielono 
pieniądze przeznaczył burmistrz Leszek Michalak w ramach ogłoszonego kon-
kursu dla wszystkich klubów sportowych z terenu gminy Żarów.

- Corocznie wspieramy fi-
nansowo kluby sportowe 
funkcjonujące na terenie na-
szej gminy. W tym roku pie-
niądze z budżetu trafią do 
11 klubów sportowych, które 
szkolą zawodników w różnych 
dyscyplinach sportowych. 
Wśród nich jest piłka nożna 
i ręczna, szachy, siatkówka, 
koszykówka, judo i modelar-
stwo. Łącznie na dotacje dla 
klubów sportowych przezna-
czyliśmy 220 tysięcy złotych, 
aby wspierać lokalnych spor-
towców – mówił w trakcie 
spotkania z prezesami klu-
bów sportowych burmistrz 
Leszek Michalak.

Na realizację sportowych 
zadań dotacje z budżetu 
gminy Żarów otrzymało 11 
klubów sportowych: „Bły-
skawica” Kalno, „Zieloni” 
Mrowiny, „Zryw” Łażany, 
„Wierzbianka” Wierzbna i 
„Judoka” Imbramowice, a z 
Żarowa: „Zjednoczeni Ża-

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

W tym roku Rada Miejska zatwierdziła w budżecie gminy o 20 
tysięcy złotych więcej pieniędzy dla klubów sportowych z terenu 
miasta i gminy Żarów. W ślad za tą decyzją Rada Sportu, która 
jest organem doradczym rozdysponowała pieniądze pomiędzy 
kluby. Są to dotacje celowe na prowadzenie klubów sportowych 
i stowarzyszeń. Z reguły przeznaczane są na wyjazdy, zakup 
sprzętu sportowego, obozy czy opłaty sędziów. To duże wsparcie 
dla naszych klubów sportowych i podejrzewam, że większość z nich nie mogłaby funkcjono-
wać, gdyby nie otrzymane środki finansowe. Jestem także wiceprezesem klubu piłkarskiego 
„Zjednoczeni Żarów”, który realizuje zadania dzięki otrzymanej dotacji, ale także dzięki 
środkom finansowym pozyskanym od sponsorów. Jednak bez wsparcia z budżetu gminy nie 
funkcjonowalibyśmy, podobnie jak większość innych klubów, na takim poziomie.

rów”, „Głęboka Purpura”, 
TKKF „Chemik”, „Goniec”, 
„Harcek” i „Volley”. - Otrzy-
maną dotację przeznaczymy 
w głównej mierze na utrzy-
manie się w A klasie, ale tak-
że na utrzymanie sędziów, 
dojazdy na mecze i zakup 
nowego sprzętu sportowego. 
W tym roku dotacja dla na-
szego klubu piłkarskiego jest 
wyższa, co nas bardzo cieszy. 
Bez tych pieniędzy trudno by-
łoby funkcjonować każdemu 
klubowi sportowemu w naszej 
gminie – mówił Stanisław 
Tomiczek prezes klubu pił-
karskiego „Zryw” Łażany.

W tym roku pula środków 
finansowych przeznaczo-
nych na zadania z zakresu 
rozwoju sportu jest wyższa o 
20 tysięcy złotych. Najwięk-
szą dotację na swoją działal-
ność otrzymał tradycyjnie 
największy klub sportowy 
„Zjednoczeni Żarów”, do 
którego trafi najwięcej, bo aż 

100 tysięcy złotych. Drugim, 
co do wielkości klubem spor-
towym, do którego powędru-
je 19 tysięcy złotych jest klub 
sportowy „Volley Żarów”. - 
Większe dotacje trafiły w tym 
roku do tych klubów sporto-
wych, które nie tylko osiągają 
sukcesy, ale realizują jeszcze 
znacznie więcej zadań. Wśród 
nich jest TKKF „Chemik” 
Żarów, Volley Żarów, „Go-
niec Żarów”, „Zryw” Łażany 
i „Głęboka Purpura”. Cieszy-
my się z każdej złotówki, ale 
wiadomo, że tych pieniędzy 
zawsze brakuje, dlatego trze-
ba ich też szukać w innych 
źródłach – dopowiadał Kazi-
mierz Bordulak przewodni-
czący Rady Sportu. 

Krótką relację filmową 
na ten temat można obej-
rzeć w Żarowskiej Kronice 
Filmowej, a skróconą wer-
sję również na telebimie.

Magdalena Pawlik

Bajkowe Przedszkole w Żarowie ogłasza nabór dzieci do żłobka oraz przedszkola. 

Żłobek:  (przyjmowane będą dzieci od 1 do 3 lat)
→ wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka (13.02 -24.02.2017r., w godz. 7.30-15.00)
→ złożenie wniosku (27.02-17.03.2017r., w godz. 7.30-15.00)
→ posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków (23.03.2017r.)
→ podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (29.03.2017r.)

Przedszkole:(przyjmowane będą dzieci od 3 do 5 lat)
→ wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola (13.02 -24.02.2017r., w godz. 7.30-
15.00)
→ złożenie wniosku (27.02-17.03.2017r., w godz. 7.30-15.00)
→ posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków (23.03.2017r.)
→ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowa-
nych  (29.03.2017r.)
Karty zgłoszeń dla rodziców znajdują się w kancelarii przedszkola. Ilość miejsc ograniczona.
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§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl
Dziś prezentujemy kolejną poradę prawną, którą za naszym pośrednictwem udzielają prawnicy i radcowie prawni ze świdnickiej kancelarii. Zapraszamy 

Państwa do przesłania drogą elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Żarowskiej. Piszcie na 
adres: m.pawlik@um.zarow.pl

Radcowie prawni Agnieszka 
Szewczak, Lilla Gruntkowska, Pa-
weł Polewski, Katarzyna Janiak 
odpowiadają

Prawne aspekty
orzeczenia separacji

§Wielu małżonków, którzy 
czują, że w ich związku 

dzieje się coś złego, decyduje 
się na rozwód, warto jednak 
pamiętać, że jest on ostatecz-
nością, a polskie prawo prze-
widuje również rozwiązanie 
pośrednie, jakim jest separa-
cja. Separacja oznacza uchy-
lenie, lecz nie rozwiązanie 
małżeństwa, dlatego jest ona 
dobrym wyjściem dla osób, 
które „chcą od siebie odpo-

cząć”, a jednocześnie zabez-
pieczyć swój interes prawny. 
Poza tym separacja stanowi 
alternatywę dla tych, którzy 
z różnych względów - w tym 
religijnych - rozwodu nie ak-
ceptują. Sąd orzeka o separa-
cji na żądanie małżonka albo 
na zgodne żądanie obu stron. 
Podstawą do wydania orze-
czenia o separacji jest zupełny 
rozkład pożycia między mał-
żonkami (czyli ustanie więzi 
fizycznej, duchowej i gospo-
darczej). Natomiast do orze-
czenia rozwodu wymagane 
jest ponadto, aby rozkład był 
również trwały. Jednakże sąd 
nie orzeknie o separacji, gdy 
wskutek tego ucierpiałoby 
dobro wspólnych małoletnich 
dzieci, albo byłoby to sprzecz-
ne z zasadami współżycia 
społecznego (np. w przypad-
ku ciężkiej choroby jednego 
z małżonków). Orzekając 
separację sąd orzeka także, 
czy i który z małżonków po-
nosi winę rozkładu pożycia, 
może jednak tego zaniechać 
na zgodny wniosek stron.

§W tematyce dotyczącej 
separacji warto zwrócić 

szczególną uwagę na prawne 
i faktyczne skutki związane 
z jej orzeczeniem, które są 
generalnie zbliżone do konse-
kwencji wynikających z orze-
czenia rozwodu. Orzeczenie 
separacji nie jest jednak tożsa-
me z zakończeniem małżeń-
stwa, trwa ono nadal i żaden z 
małżonków nie może wstąpić 
w nowy związek małżeński. 
Między małżonkami istnieje 
nadal obowiązek wzajemnej 
pomocy, jeśli tego wymaga-
ją względy słuszności. Co 
więcej separacja inaczej niż 
rozwód może zostać w każdej 
chwili zniesiona.

§Poza tym małżonek – po-
mimo orzeczenia separacji 

– nie ma możliwości powrotu 
do poprzedniego nazwiska 
noszonego przed zawarciem 
małżeństwa, tak jak w przy-
padku rozwodu.

§Pozostałe skutki separacji 
są zbieżne ze skutkami 

uzyskania wyroku rozwo-
dowego. Przede wszystkim 

między małżonkami nie ist-
nieje już obowiązek wier-
ności, wspólnego pożycia 
czy współdziałania dla do-
bra rodziny, którą założyli. 
Małżonek, który znalazł się 
w niedostatku i nie został 
uznany za wyłącznie win-
nego rozkładu pożycia może 
żądać od drugiego dostarcze-
nia mu środków utrzymania. 
Powinny one odpowiadać 
jego usprawiedliwionym po-
trzebom oraz możliwościom 
majątkowym i zarobkowym 
drugiego małżonka. Na żą-
danie małżonka niewinnego, 
jeśli separacja spowodowała 
istotne pogorszenie jego sy-
tuacji materialnej - sąd może 
orzec, aby małżonek wyłącz-
nie winny przyczyniał się do 
zaspokajania jego usprawie-
dliwionych potrzeb. 

§Kolejną konsekwencją 
orzeczenia separacji jest 

powstanie rozdzielności ma-
jątkowej między małżonka-
mi z chwilą uprawomocnie-
nia się tego orzeczenia, o ile 
wcześniej nie wyłączyli oni 

wspólności majątkowej. Od-
tąd istnieją tylko majątki oso-
biste małżonków oraz udziały 
w majątku wspólnym, które 
są równe. 

§Jeśli małżonkowie mają 
wspólne małoletnie dzie-

ci, sąd powinien rozstrzygnąć 
także o władzy rodzicielskiej 
nad dziećmi obojga małżon-
ków oraz określić, w jakiej 
wysokości każdy z małżon-
ków obowiązany jest do po-
noszenia kosztów utrzymania 
i wychowania dzieci. 

§Jeśli małżonkowie zajmu-
ją wspólne mieszkanie, 

w wyroku sąd musi orzec 
także o sposobie korzystania 
z niego, mając na względzie 
przede wszystkim potrzeby 
dzieci i małżonka, któremu 
powierza wykonywanie wła-
dzy rodzicielskiej. Najczę-
ściej orzeczenie to polega na 
tymczasowym przydzieleniu 
każdemu z małżonków okre-
ślonej części mieszkania do 
wyłącznego korzystania. 

§Małżonkowie pozosta-
jący w separacji w razie 

śmierci nie mogą wzajemnie 
po sobie dziedziczyć. Ogra-
niczenie to dotyczy tylko 
dziedziczenia ustawowego, 
gdyż w testamencie każdy z 
nich może oczywiście powo-
łać do dziedziczenia drugie-
go małżonka.

§Jeśli kobieta urodzi dziec-
ko w czasie trwania sepa-

racji, nie działa domniemanie 
wskazujące na jej męża jako 
ojca dziecka. Dlatego z mocy 
samego urodzenia dziecka w 
czasie trwania małżeństwa 
mąż matki nie będzie auto-
matycznie uznany przez pra-
wo za ojca.

§Sprawy o separację roz-
poznaje sąd okręgowy. 

Opłata od pozwu wynosi 600 
zł, chyba że małżonkowie 
składają zgodny wniosek o 
separację - wówczas opłata 
wynosi 100 zł.

apl. radc. Agnieszka
Szewczak

z Kancelarii „Gruntkowska, 
Polewski i Partnerzy adwo-
kacko – radcowska sp.p.” w 

Świdnicy

Policja podsumowała 
2016 rok

W tym roku gościli ich u 
siebie burmistrz Leszek Mi-
chalak, zastępca Grzegorz 
Osiecki, sekretarz gminy 
Sylwia Pawlik, przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny i radni Rady Miej-
skiej: Maria Tomaszewska, 
Mariusz Borowiec, Walde-
mar Ganczarek i Mieczy-
sław Myrta. Wyniki pracy 
komisariatu policji w Żaro-
wie omówiła komendant Ka-
tarzyna Wilk. - W minionym 
roku podjęliśmy ponad 2005 
interwencji. To o 49 mniej niż 
w roku ubiegłym. Cieszą nas 
również wyniki odnotowane 
przez naszych funkcjonariuszy 
w zakresie ograniczania prze-
stępczości. Zatrzymaliśmy 
także więcej kierowców, którzy 
prowadzili pojazdy, będąc pod 
wpływem alkoholu. To infor-
macja, która cieszy nas dużo 
mniej, bo pomimo wielu kam-
panii medialnych na ten temat, 
są kierowcy, którzy sięgają po 
alkohol, a następnie wsiada-
ją za kierownicę – mówiła w 

Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji podsumowali 2016 rok na do-
rocznej odprawie, która odbyła się we wtorek, 31 stycznia w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

trakcie spotkania komendant 
policji w Żarowie Katarzyna 
Wilk. 

Wśród strategicznych wy-
darzeń w zakresie zwalcza-
nia przestępczości funkcjo-
nariusze wskazali kradzież 

na pracownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej, zatrzyma-
nie osób ze znaczną ilością 
narkotyków oraz włamania. 
Wszystkie wydarzenia zosta-
ły wykryte w minionym roku 
na terenie gminy Żarów. 

Kabaret Jurki na Dzień Kobiet
Z okazji zbliżającego się 

Dnia Kobiet burmistrz 
Leszek Michalak, przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny i zastępca dyrek-
tora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
Tomasz Pietrzyk zapraszają 
panie na wyjątkowy kabare-
towy wieczór. 

W tym roku gwiazdą wie-
czoru będzie kabaret Jurki. W 
ubiegłym roku  Żarowianki 
świętowały swój dzień w to-
warzystwie Marcina Dań-
ca. Tym razem 8 marca Ża-
rów odwiedzi kabaret Jurki, 
zdobywca licznych nagród i 
wyróżnień na ogólnopolskich 
przeglądach kabaretowych. 
Jurki to przedstawiciel trady-
cyjnego w formie kabaretu. 
Na jego program składają się 

skecze, monologi i piosenki o 
różnorodnej tematyce obycza-
jowo-społecznej. Członkowie 
kabaretu pozwalają sobie na 
improwizowanie w trakcie 
skeczy, dzięki czemu występ 
jest żywy, dynamiczny i za 
każdym razem nieco inny. 
- Dzień Kobiet to wyjątkowe 
święto, wyjątkowy więc powi-
nien być prezent dla każdej z 
nich. Dla wszystkich Żarowia-
nek z tej okazji wystąpi tym 
razem kabaret Jurki. Serdecz-
nie zapraszamy mieszkanki 
naszej gminy do uczestnictwa 
w tym wydarzeniu. Niech to 
będzie chwila przyjemności 
dla wszystkich kobiet – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

W tym dniu organizatorzy 
zaplanowali szereg innych 
atrakcji, ale szczegóły na 

razie jeszcze są dopracowy-
wane. Podczas świętowania 
będzie można także wesprzeć 
leczenie chorego Adasia 
Szczurka mieszkańca Żaro-
wa, który wymaga pilnej re-
habilitacji. Każdy, kto zechce 
wspomóc leczenie chorego 
chłopca, będzie mógł wrzucić 
swoje datki do puszki, która 
zostanie wystawiona podczas 
imprezy.

Występ kabaretu Jurki za-
planowano na 8 marca na 
godzinę 19.00 w hali widowi-
skowo-sportowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. Bilety na występ 
kabaretu będą dostępne od 15 
lutego. Szczegóły dotyczące 
Żarowskiego Dnia Kobiet już 
wkrótce.

Magdalena Pawlik

Na zakończenie odprawy 
komendant policji w Żaro-
wie podziękowała władzom 
miasta i radnym Rady Miej-
skiej za wpieranie policji w 
Żarowie. Podziękowania, 
na ręce funkcjonariuszy 
przekazał także burmistrz 
Leszek Michalak, prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny 
oraz zastępca Komendan-
ta Powiatowego Policji w 
Świdnicy podinspektor Ja-
rosław Nowaczyk. 

Magdalena Pawlik

W odprawie uczestniczyli także radni Rady Miejskiej Żarowa. 

Policjanci z żarowskiego komisariatu policji podsumowali 2016 rok pod-
czas tradycyjnej odprawy w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 



Gminne Centrum Kultury i Sportu 
(zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej GCKiS, pracow-
niach plastycznej, ceramicznej i muzycznej, starej kawiarni 
i sali konferencyjnej)

13.02 – mała akademia muzyki (zajęcia indywidualne: akor-
deon, flet, godz. 9.00-14.00), turniej drużyn podwórkowych 
w halową piłkę nożną (godz. 10.00-12.00, walentynkowe za-
jęcia plastyczne (godz. 10.00-12.00), Akademia Taekwon-do 
Tong-II (godz. 16.30-17.30)
14.02 – zajęcia cheerleaderk (godz. 10.00-11.00), warsztaty 
ceramiczne (godz. 11.00-13.00), zajęcia piłki ręcznej (godz. 
10.00-12.00), turniej koszykówki (godz. 10.00-12.00), turniej 
gry w chińczyka (godz. 12.00-14.00), Akademia Taekwon-do 
Tong-II (godz. 16.30-17.30)
15.02 – turniej unihokeja (godz. 10.00-12.00), rytmika (ze-
spół bum-rurkowy, godz. 10.00-11.30), warsztaty ceramicz-
ne (godz. 10.00-12.00), wycieczka szlakiem najciekawszych 
miejsc i zabytków architektury w Żarowie (godz. 10.00-
12.00), Zumba Kids (godz. 12.00-14.00), turniej gry w war-
caby (godz. 12.00-14.00), Akademia Taekwon-do Tong-II 
(godz. 16.30-17.30)
16.02 – turniej dzikich drużyn w piłkę ręczną (godz. 9.00-
11.00), mała akademia muzyki (zajęcia indywidualne: kybo-
ard, godz. 10.00-15.00), zajęcia cheerleaderk (godz. 10.00-
11.00), zajęcia piłki ręcznej (godz. 10.00-12.00), warsztaty 
plastyczne (papiero-plastyka, godz. 11.00-13.00), turniej pił-
karzyków stołowych (godz. 10.00-12.00), Akademia Ta-
ekwon-do Tong-II (godz. 16.30-17.30)
17.02 – rytmika (zespół bum-rurkowy, godz. 10.00-11.30), 
dziecięcy turniej piłkarski (turniej zamknięty, godz. 10.00-
14.00), warsztaty ceramiczne (godz. 10.00-12.00), warszta-
ty muzyczne dla dzieci (godz. 13.00-14.00), Akademia Ta-
ekwon-do Tong-II (godz. 16.30-17.30)
20.02 - mała akademia muzyki (zajęcia indywidualne: akor-
deon, flet, godz. 9.00-14.00), warsztaty plastyczne „Zima na 
wiele sposobów (godz. 10.00-12.00), Akademia Taekwon-do 
Tong-II (godz. 16.30-17.30)
21.02 – zajęcia cheerleaderk (godz. 10.00-11.00), warszta-
ty ceramiczne (godz. 11.00-13.00), turniej gry w chińczyka 
(godz. 12.00-14.00), Akademia Taekwon-do Tong-II (godz. 
16.30-17.30)
22.02 – mała akademia muzyki (zespół kyboardowy, godz. 
10.00-12.00), warsztaty plastyczne – nauka szkicu (godz. 
10.00-12.00), prelekcja „Zabytki architektury w miejsco-
wościach gminy Żarów” (godz. 10.00-12.00), Zumba Kids 
(godz. 12.00-14.00), Akademia Taekwon-do Tong-II (godz. 
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Społeczna akcja w Pożarzysku
Teren wokół przystanku 

autobusowego w Poża-
rzysku zmienił swój wygląd. 
Jest estetycznie i schludnie. 
Zdobią go także zielone krze-
wy, które wspólnie zasadzili 
mieszkańcy wsi. 

Dzięki społecznej akcji, któ-

Wspólny efekt cieszy najbardziej. Na zdjęciu mieszkańcy Pożarzysko już 
po pracy...Tak wygląda upiększony zakątek Pożarzyska. 

Wszystkie prace porządkowe przy przystanku autobusowym w Pożarzy-
sku zrealizowali sami mieszkańcy wsi.

rą zainicjowali sami miesz-
kańcy, cały teren przy przy-
stanku autobusowym został 
wysprzątany i wyrównany. 
Na wiosnę, w tym  miejscu 
zostaną jeszcze wystawione 
ozdobne donice z roślina-
mi. - Dzięki wspólnej pracy z 

mieszkańcami naszej wsi, na 
terenie w pobliżu przystanku 
autobusowego rosną już nowe 
drzewka. Razem zasadziliśmy 
ponad 40 krzewów i choć dziś 
nie widać tego efektu, bo cały 
teren przykryty jest śniegiem, 
miejsce to rzeczywiście zmie-

niło swój wizerunek. Rośliny 
zakupiliśmy za środki finan-
sowe funduszu sołeckiego, 
podobnie jak donice, ziemię 
do iglaków oraz folie. Przy za-
sadzeniach rozsypany został 
grys, który otrzymaliśmy nie-
odpłatnie z Kopalni Granitu 

Siedlimowice, za co serdecznie 
dziękujemy. Składam podzię-
kowania wszystkim mieszkań-
com wsi za poświęcony czas, 
zaangażowanie i pomoc przy 
porządkowaniu terenu wokół 
przystanku autobusowego w 
Pożarzysku – mówi Łukasz 

Brańka sołtys Pożarzyska.
Wspólna praca popłaca. 

Mieszkańcy wiedzą o tym 
doskonale, dlatego wszyscy 
dbają o każdy zakątek wsi. I 
nikogo nie trzeba tutaj zachę-
cać do wspólnej pracy. 

Magdalena Pawlik

Co robić w ferie?
Co roku ferie zimowe wyczekiwane są z utęsknieniem przez dzieci i jak co roku 
gminne placówki zatroszczyły się o bogaty program zajęć dla najmłodszych 
mieszkańców Żarowa i okolic. Wyjazdy do kina, wycieczki, zajęcia plastyczne 
czy taneczne, turnieje sportowe, łamigłówki i konkursy. To tylko niektóre pro-
pozycje zajęć dla uczniów, którzy spędzą zimowe ferie w mieście.

16.30-17.30)
23.02 – mała akademia muzyki (zespół kyboardowy, godz. 
10.00-11.30), zajęcia cheerleaderk (godz. 10.00-11.00), warszta-
ty ceramiczne (godz. 10.00-12.00), zajęcia piłki ręcznej (godz. 
10.00-12.00), turniej gry w warcaby (godz. 12.00-14.00),  Aka-
demia Taekwon-do Tong-II (godz. 16.30-17.30)
24.02 -  rytmika (zespół bum-rurkowy, godz. 10.00-11.30), 
warsztaty muzyczne dla dzieci (godz. 13.00-14.00), Akademia 
Taekwon-do Tong-II (godz. 16.30-17.30)

Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego
(zajęcia w dniach 13-24 lutego, w godz. 10.00-14.00)

13.02 – zabawy integracyjne „Poznajmy się-zabawmy się”, 
zajęcia plastyczne
14.02 – konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową, za-
bawy grupowe
15.02 – kalambury, zajęcia plastyczne gry planszowe
16.02 – karaoke, zajęcia plastyczne, „Wideoteka Młodego 
Człowieka”
17.02 – 2017 – rok Wisły – zajęcia plastyczne (mapy), konkurs 
„Językołamacze”
20.02 – bajki na życzenie, zajęcia plastyczne „Narysuj swoją 
ulubioną bajkową postać
21.02 - „Jaka to melodia?”, zabawa melodiami „Zanuć”, zaję-
cia plastyczne „Muzyczne obrazki”
22.02 – głośne czytanie „Ulubiona książka”, zajęcia plastycz-
ne „Maski karnawałowe”, gry planszowe
23.02 – zabawa z fantami „Zgaduj-zgadula”, zajęcia plastycz-
ne „Bezpieczne zabawy na śniegu”, zabawy z chustą klanzy
24.02 – zakończenie ferii, zabawa taneczna

Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja” w ramach Placów-
ki Wsparcia Dziennego „Cztery 
Pory Roku”
Zajęcia w czasie ferii zimowych prowa-
dzone będą codziennie, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9.00-12.00. Ponadto 
żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 
organizuje zimowisko w pierwszym 
tygodniu ferii dla dzieci i młodzieży. 
Wśród atrakcji nie zabraknie wyjazdu 
do kina, na sanki do Andrzejówki, ba-

senu oraz zajęć sportowych i profilaktycznych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry. Wszyscy uczestnicy mają zapew-
nione drugie śniadanie oraz obiad.

Grupa zajęciowa „Dziupla Kanarka”
w Mrowinach
(zajęcia w dniach 13-17 lutego, w godz. 8.00-12.00)
W ramach zajęć feryjnych organizowane będą gry i zabawy 
świetlicowe, zajęcia plastyczne i profilaktyczno-edukacyj-
ne „Współdziałanie w grupie oparte na życzliwości i wy-
rozumiałości”, „Bezpieczna droga – omówienie zagadnień 
z uwzględnieniem pory zimowej”, budujemy modele z gier 
komputerowych.

Grupa zajęciowa „Euroclub” w Siedlimowicach
(zajęcia w dniach 20.02, 22.02, 24.02)
Opiekunowie zajęć przygotowali dla najmłodszych kalam-
bury, zabawy na śniegu, zajęcia plastyczne, czytelnicze „Fe-
rie z książką”, wyjazd na lodowisko, zajęcia profilaktycz-
ne  „Promocja zdrowego stylu życia” i „Zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Grupa zajęciowa „Pszczółki” w Pożarzysku 
Walentynkowe zabawy, zajęcia plastyczne, warsztaty kuli-
narne, zajęcia tematyczne „Mój sposób na nudę”, majsterko-
wanie – karmnik dla ptaków, poranek filmowy, świetlicowy 
konkurs przyrodniczy „Kto to wie...?”, gry i zabawy szacho-
we, zajęcia artystyczne „Zimowe krajobrazy” wykonane za 
pomocą techniki kolażu, profilaktyczne „Bądźmy ostrożni, 
bądźmy bezpieczni”, historyczno-plastyczne „Makieta na-
szej miejscowości”, literackie, zabawy logopedyczne i ba-
dawcze ze śniegiem i lodem.
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Za wysokie progi

Kto powalczy o awans?

Wędkarze wybrali nowy zarząd

Podczas spotkania burmistrz Leszek Michalak podziękował wędkarzom za 
współpracę.

Jak co roku, w zebraniu podsumowującym stary rok uczestniczyli nie tylko 
żarowscy wędkarzy, ale również sympatycy tej dyscypliny sportowej. 

Kolejny sezon żarowscy 
wędkarze mają już za 

sobą.
Miniony rok podsumować 

mogą jako bardzo udany, nie 
tylko pod względem organiza-
cji wędkarskich zawodów, ale 
przede wszystkim społecznego 
zaangażowania. Dzięki wędka-
rzom z Żarowa pobliskie stawy 
są zadbane oraz odpowiednio 
zabezpieczone. Wędkarze z 
koła wędkarskiego w Żarowie 
chętnie włączali się również 
we wszystkie prace społeczne, 
które realizowane były na tym 
obszarze. Nie sposób zapo-
mnieć także o współorganiza-
cji festynów i turniejów, które 
odbywały się na terenie gminy 
Żarów. Ubiegłoroczną działal-
ność wędkarze podsumowali 

w niedzielę, 22 stycznia pod-
czas tradycyjnego zebrania 
sprawozdawczego. - Miniony 
rok był bardzo owocny dla 
wędkarzy z koła PZW Żarów. 
Dzięki wspólnej pracy naszych 
wędkarzy udało się zrealizować 
założone zadania. A co przed 
nami? Z pewnością kolejny rok 
wytężonej pracy, ale myślę, że z 
pomocą wędkarzy i władz mia-
sta wiele dobrego będzie można 
zrealizować – mówił Jarosław 
Wachowiak prezes żarowskie-
go klubu wędkarskiego.

W trakcie spotkania spra-
wozdawczego nie zabrakło 
tradycyjnych odznaczeń dla 
zaangażowanych działaczy 
związku wędkarskiego. Srebr-
ną Odznaką PZW za pracę na 
rzecz koła, a w szczególności 

rozwój sportu w dyscyplinie 
spławikowej i prace wykonane 
w ciągu ostatnich lat na zbior-
nikach będących pod opieką 
żarowskiego koła został uho-
norowany Piotr Mazur. 

Podczas spotkania prze-
prowadzono także wybory. 
Nowym prezesem koła zo-
stał jednogłośnie Jarosław 
Sypułowicz. W skład za-
rządu weszli również: Grze-
gorz Osiecki, Leszek Pater, 
Piotr Mazur, Zbigniew Ka-
rasiński, Marek Dąbrow-
ski, Marek Solarz, Mikołaj 
Moryl, Wiktor Siemiochin, 
Łukasz Mazur i Paweł Ki-
jewski. Nowo wybraną Ko-
misję Rewizyjną tworzyć 
będą: Rafał Dąbrowski, 
Marek Bogusz i Jarosław 
Wachowiak, a Sąd Kole-
żeński: Bogdan Moczulski, 

Krzysztof Bazga i Krystian 
Dąbrowski. - Gratuluję od-
znaczeń oraz nowych nomi-
nacji. Wszystkim wędkarzom 
zaś życzę udanych połowów 
i mam nadzieję, że rok 2017 
uda się zakończyć nie mniej-
szymi sukcesami – składał ży-
czenia wędkarzom burmistrz 
Leszek Michalak.

Nowo-wybrany prezes w 
imieniu zarządu podzięko-
wał swojemu poprzednikowi 
za wieloletnie prowadzenie 
koła oraz koledze Norberto-
wi Maruszakowi za pracę w 
zarządzie.

Więcej informacji, cieka-
wostki oraz komunikaty można 
znaleźć na stronie internetowej 
żarowskiego związku wędkar-
skiego pzw.org.pl/zarow oraz 
na facebooku. 

Magdalena Pawlik

Wielki finał przed 
nami!Poznaliśmy wszystkich finalistów 9. edycji Żarow-

skiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. 11 lutego o triumf w 
rozgrywkach powalczą: Wektor Świdnica, Cannabis, 
KKZ Zaskoczeni Żarów oraz AUTO-SHOP Żarów.

W ostatniej kolejce rundy 
zasadniczej o awans do naj-
lepszej czwórki rywalizo-
wali piłkarze AUTO-SHOP 
Żarów oraz Wybrzeże Klatki 
Schodowej. W bezpośrednim 
pojedynku padł remis 4:4. 
Taki rezultat był bardziej 
korzystny dla zawodników 
AUTO-SHOP Żarów, którzy 
uzupełnili stawkę finalistów 
Electrolux Cup.

Która z drużyn zostanie 
triumfatorem rozgrywek? 
W rundzie zasadniczej nie 
mieli sobie równych obroń-
cy mistrzowskiego tytułu, 
piłkarze Wektor Świdnica. 
Świdniczanie wygrali pew-
nie wszystkie spotkania, 
zajmując pierwsze miejsce 

w tabeli. Tanio skóry nie 
sprzedadzą piłkarze KKZ 
Zaskoczonych Żarów, dla 
których wygrana oznacza-
łaby piąte zwycięstwo w 
rozgrykach żarowskiej ha-
lówki. O pierwszy triumf w 
Electrolux Cup z pewnością 
powalczą zawodnicy Can-
nabis oraz AUTO-SHOP 
Żarów. Dwie ekipy mają 
w swoich składach bardzo 
wielu młodych i utalentowa-
nych piłkarzy. Już dziś za-
praszamy do hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Emocje 
gwarantowane!   

Rozpiska meczy finałowych
- 11.02.2017
godz. 16:00

M-ce Team PKT Z R P Br Z BR S +/-
1  Wektor Świdnica 30 10 0 0 72 24 48
2  Cannabis 27 9 0 1 69 24 45
3  KKZ Zaskoczeni Żarów 24 8 0 2 64 24 40
4  AUTO-SHOP Żarów 19 6 1 3 45 36 9
5  Wybrzeże Klatki Schodowej 16 5 1 4 42 52 -10
6  Elektrobud Wałbrzych 15 5 0 5 45 44 1
7  Olwers Gold Team 13 4 1 5 42 36 6
8  FC Bazyl 6 2 0 8 31 56 -25
9  Electrolux Żarów 6 2 0 8 22 40 -18
10  Turbokozaki 4 1 1 8 13 74 -61
11  Sonex Team 3 1 0 9 31 66 -35
9  FC Bazyl 6 2 0 8 31 56 -25

- półfinał: Wektor Świdnica - 
AUTO-SHOP Żarów
godz. 16:40
- półfinał: Cannabis - KKZ Za-
skoczeni Żarów
godz. 17:30
- mecz o 3.  miejsce
godz. 18:10 - Finał
godz. 18:40
- Ceremonia wręczania nagród

Siatkarze Gwardii Wrocław 
w trzech setach odprawili 

UKS Volley Żarów na terenie 
rywala. To piętnasta porażka 
żarowian w historycznym se-
zonie na parkietach II ligi. 

W pierwszym starciu pomię-
dzy obiema ekipami do wyło-
nienia zwycięzcy potrzebnne 
było aż pięć setów. Ostatnią 
partię lepiej rozegrali wrocła-
wianie, którzy wygrali 18:16, 
a całe spotkanie 3:2. Wyda-
wało się zatem, że Volley jest 
w stanie wziąć rewanż i po 
raz pierwszy w bieżących roz-
grywkach zejść z placu boju w 
roli triumfatorów. Rzeczywi-
stość okazała się jednak bardzo 
brutalna. Podopieczni Marci-
na Wójciaka nie ugrali nawet 
seta, ulegając łatwo 0:3.

W przypadku dwóch pierw-
szych setów trudno mówić o 
jakiejś większej historii. Pełna 
kontrola poczynań na parkiecie 
przez Gwardię coraz bardziej 
argumentowała obraz gry na 
tablicy wyników. Nawet kontu-
zja środkowego Tomasza Ja-
jora nie przeszkodziła gościom 
na budowanie dużej przewagi. 

Lp.  Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1  SPS Chrobry Głogów 16 40 44 14 1386 1172
2  MKST Astra Nowa Sól 16 38 43 19 1451 1263
3  KS Bielawianka Bester Bielawa 16 32 39 27 1511 1394
4  WKS "SobieskI-Arena" Żagań 16 29 36 27 1442 1402
5  KU AZS UAM Poznań 16 25 32 28 1307 1268
6  KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 16 22 31 34 1443 1425
7  MKS Olavia Oława 16 22 29 32 1294 1367
8  KS Gwardia Wrocław 16 15 25 40 1360 1484
9  BTS Elektros Bolesławiec 16 15 21 38 1271 1363

10  UKS Volley Żarów 16 2 7 48 1004 1331

W trzecim secie Volley od-
skoczył rywalowi na pięć 
punktów. Bardzo dobrze spi-
sywał się Karol Greś, unie-
możliwiając wrocławianom 
przyjęcie zagrywki. Im bliżej 
końca seta, tym Gwardia coraz 
bardziej zbliżała się do rywala. 
W końcówce przyjezdni prze-
łamali gosodarzy zwyciężając 

21:25 i całe spotkanie 0:3.
Volley Żarów – Gwardia 

Wrocław 0:3 (18:25, 19:25, 
21:25)

W najbliższą sobotę (11.02) o 
godz. 13:00 Volley na własnym 
parkiecie podejmie MKS Ola-
via Oławę. Zapraszamy do hali 
sportowej GCKiS w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Trwa okres przygotowaw-
czy do rundy rewanżowej 

wałbrzyskiej kl. okręgowej.
Na wiosnę w czterech gru-
pach dolnośląskich okręgó-
wek szykują się spore emo-
cje. Na awans bowiem liczy 
znacznie więcej zespołów niż 
jest miejsc. 

Przed nami runda rewan-
żowa sezonu 2016/17, czyli 
pierwszej po wprowadzeniu 
reformy związanej z powa-
ołaniem dwóch grup Saltex 
IV ligi dolnośląskiej. Tym sa-
mym sporo zmian czeka czte-
ry grupy okręgówek. Przede 
wszytkim nie będzie już tak 
łatwo awansować jak przed 
rokiem, gdy było to możliwe 
nawet z 4. miejsca. Wtedy o 
awansie decydowały baraże, 
z których górą wyszli piłkarze 
Nysy Zgorzelec (zwycięstwo 
ze Zjednoczonymi Żarów) 
oraz Sokół Marcinowice. Wol-
ny los i zarazem promocję do 
rozgrywek wyższego szczebla 
otrzymał Zamet Przemków. 

Obecnie na promocję mogą 
liczyć po dwie drużyny z każ-
dej okręgówki. Które drużyny 
mają największe szanse na 
awans? W każdej grupie kl. 
okręgowej jest nieco inaczej. 
W jednych walkę zapowiada-
ją po 3-4 dryżyny, w innych 
ciężko wskazać faworyta. Na-
szą uwagę skupiają drużyny 
występujące w kl. okręgowej, 
gdzie o awans walczą piłkarze 
KS Zjednoczeni Żarów. 

Pierwsza pozycja w tabeli 
oraz przeprowadzone trans-
fery w okresie przygotowaw-
czym sprawiają, iż faworytem 
nr 1 jest Nysa Kłodzko. Do li-
dera wałbrzyskiej okręgówki z 
IV ligowego Piasta Nowa Ruda 
trafił golkiper Radosław Bo-
chena oraz pomocik Michał 
Wojtal. Z zespołem trenuje 
obońca Mikołaj Łazarowicz 
(FC Academy Wrocław CLJ) 
oraz pomocnik beniaminka 
wałbrzyskiej ligi okręgowej 

Orląt Krosnowic, Mateusz 
Trześniowski. Kłodzko ma 
za soba dwa mecze towarzy-
skie. W pierwszym pokona-
li 4:1 Orzeł Ząbkowice. W 
drugim meczu sparingowym 
Nysa uległa 2:3 Karolinie Ja-
worzynie Śląskiej. 

O drugie, premiowane awan-
sem miejsce powinny powal-
czyć zespoły z miejsc 2–4: 
Górnik Boguszów-Gorce, 
LKS Bystrzyca Górna oraz 
Zjednoczeni Żarów. Przypo-
mnijmy, że Bystrzyca Górna 
nie awansowała w czerwcu po 
przegranym barażu z Włók-
niarzem Mirsk, a Zjednoczeni 
są spadkowiczem z IV ligi.

LKS Bystrzyca Górna okres 
przygotowawczy rozpoczęła 
18 stycznia. Podopieczni Pio-
tra Krygiera trenują trzy razy 
w tygodniu. W pierwszym spo-
tkaniu kontrolnym LKS miał 
podejmować Skałki Stolec, 
jednak do meczu nie doszło 
ze względu na absencję prze-
ciwnika. Wzmocnienia nie 
ominęły drużyny z Bystrzycy 
Górnej, choć na razie działa-
cze nie ujawniają nazwisk te-
stowanych piłkarzy. 

Po przegranej z MKS Ka-
roliną Jaworzyną Śląską (1:5) 
Zjednoczeni dwukrotnie po-
konali swoich rywali w me-
czach kontrolnych. Wygrane 
tym cenniejsze, iż w obydwu 
spotkaniach biało-niebiescy 
zdobyli aż 25 bramek, tracąc 
zaledwie 4. Lider wałbrzyskiej 
kl. A Granit Roztoka uległ 2:9, 
a przedstawiciel małopolskiej 
kl. A MZKS Alwernia mu-
siał wyciągać piłkę z własnej 
bramki aż 16 razy. Wynik 
16:2 z pewnością pokazuje, iż 
przygotowania żarowian idą w 
dobrym kierunku. Co najważ-
niejsze do drużyny, po dłuż-
szym okresie absencji spowo-
dowanym kontuzją, powrócił 
filar drużyny Krzysztof Goź-
dziejewski. 

Krzysztof Dutkiewicz


