
Dofinansowanie na budowę 
żłobka przyznane

Gazeta bezpłatna23 marca 2017 / Żarów / www.um.zarow.pl

Gazeta Żarowska
ISSN 1231-4552 05/126/2017

Tomasz Pietrzyk -
dyrektor GCKiS

Sołtys musi być dobrym 
organizatorem

Dworzec w Żarowie
będzie wyremontowany

Tomasz Pietrzyk, który do 
tej pory pełnił funkcję za-

stępcy dyrektora został no-
wym dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

Burmistrz Leszek Micha-
lak zaakceptował rekomen-

Prawdopodobnie już nie-
bawem ruszy remont bu-

dynku dworca kolejowego w 
Żarowie. 

To od wielu lat długo ocze-
kiwana inwestycja, tym bar-
dziej, że budynek notorycznie 

Są liderami społeczności 
lokalnych.

Aktywnie działają i pra-
cują na rzecz rozwoju wsi. 
Dbają o swoje sołectwo. 
Współpracują z mieszkań-
cami. I wreszcie są kołem 
napędowym każdej wsi. 
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
radni uchwalili nowe stawki za wodę 
i ścieki. Zobacz, ile będziemy płacić 
za wodę?

Ruszamy z budową nowych chod-
ników. Sprawdź, gdzie i kiedy po-
wstaną nowe ciągi piesze. 

Chęci i zaangażowanie były, ale 
umiejętności okazały się zbyt 
małe.

Więcej
na str. 3

dowanego przez komisję 
konkursową kandydata na 
stanowisko dyrektora GCKiS. 
Pytamy o to, jaki pomysł na 
żarowską kulturę ma nowy 
dyrektor, jakie zmiany wpro-
wadzi.

więcej na str. 5

Nowy dyrektor odebrał od burmistrza Leszka Michalaka oficjalne zarzą-
dzenie w sprawie powołania na to stanowisko.

Na zdjęciu budynek dworca kolejowego w Żarowie.

Sportowy Turniej wyłonił sołeckich zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął 
sołtys Marek Fita z Imbramowic, druga lokata przypadła reprezentantowi 
Marcinowiczek sołtysowi Eugeniuszowi Bernatowiczowi, a trzecie miej-
sce wywalczyła sołtys Agnieszka Mazur z Bożanowa. 

niszczony i dewastowany nie 
jest dobrą wizytówką miasta. 
Od wielu lat straszy swoim 
wyglądem, a przejście pod-
ziemne, które dla mieszkań-
ców miasta stanowi łącznik...

więcej na str. 4

Mowa o sołtysach, którzy 
11 marca obchodzili swoje 
święto. Z tej okazji, już po 
raz czwarty w Żarowie ro-
zegrany został Sołecki Tur-
niej w Kręgle. 

więcej na str. 7
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złożony

w ramach
Aglomeracji
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Nowoczesny sprzęt 
dla SP Zastruże

Przyszła wiosna
– posadź drzewo

Dzięki udziałowi w projekcie „Uczniowie Szkoły w Zastrużu na Start” do 
placówki trafił nowoczesny sprzęt multimedialny.

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:

Barbara mieszkanka Żarowa: Czy mógłby mi Pan powiedzieć jaka jest szansa na szybki przydział mieszka-
nia socjalnego? Proszę o radę i podpowiedź.

Burmistrz Leszek Michalak: Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego regulują uchwały Rady Miej-
skiej z 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żarów. Zgodnie 
z zapisami uchwał są to: 1. osoby, której średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego 
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy najmu nie przekracza 80 procent kwoty najniższej emery-
tury w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 60 procent kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie 
domowym i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, 2. osoby, którym przysługuje prawo zawarcia umowy najmu na 
podstawie wyroku sądowego, 3. byłemu najemcy lokalu socjalnego, który utracił tytuł prawny do lokalu z powodu zwłoki 
w zapłacie czynszu lub innych opłat, 4. osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku katastrofy budowlanej lub innej klęski,  
5. usamodzielnionemu wychowankowi, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą i nie ma możliwości powrotu do po-
przedniego miejsca zamieszkania, 6. osoby opuszczającej zakład karny oraz osoby bezdomnej, której ostatnie miejsce stałego 
zamieszkania znajdowało się na terenie gminy Żarów. Mieszkańcy, którzy ubiegają się o zawarcie umowy najmu lokalu socjal-
nego muszą złożyć wypełniony wniosek o przydział lokalu w Biurze Obsługi Klienta w terminie do 31 października danego 
roku kalendarzowego. Osoba, której wniosek zostanie pozytywne zweryfikowany wpisana zostaje na listę oczekujących na 
oddanie w najem lokalu, obowiązującą w następnym roku kalendarzowym, liczonym od terminu składania wniosków. Lokale 
socjalne wynajmowane są na czas oznaczony na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zawarcia umowy na kolejny okres dokonuje się 
na wniosek najemcy.

Uszkodził skrzynkę elektryczną
55-letni mieszkaniec Żarowa powiadomił funkcjonariuszy 
żarowskiego komisariatu policji o tym, że nieznany spraw-
ca dokonał uszkodzenia plastikowej skrzynki elektrycznej. 
- Sprawca połamał obudowę skrzynki oraz przewrócił ją na 
ziemię. Straty zostały wycenione na 1800 złotych. W tej chwili 
trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości niezna-
nego mężczyzny – mówi Katarzyna Wilk komendant policji 
w Żarowie.

Znęcał się nad swoimi rodzicami
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie w ramach re-
alizacji sprawy zatrzymali 34-letniego mieszkańca Żarowa. - 
Mężczyzna był podejrzany o to, że w okresie od stycznia 2016r. 
do lutego 2017r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad rodzica-
mi. Wobec niego policjanci zastosowali środek zapobiegawczy 
w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy – dopowiada ko-
mendant Katarzyna Wilk.

Jechał rowerem mimo sądowego zakazu
Policjanci z komisariatu policji w Żarowie zatrzymali 58-
letniego mężczyznę, który złamał zakaz sądowy i jechał 
rowerem, będąc pod wpływem alkoholu. - Funkcjonariusze 
zwrócili uwagę na jadącego rowerzystę. Mężczyzna swoim 
zachowaniem wzbudził podejrzenie u policjantów. Munduro-
wi postanowili wylegitymować mężczyznę i zbadać jego stan 
trzeźwości. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że poru-
szający się jednośladem 58-latek jest nietrzeźwy. Po sprawdze-
niu w systemie policyjnym, okazało się także, że mieszkaniec 
Żarowa ma zakaz sądowy kierowania rowerem i kierując jed-
nośladem nie zastosował się do sądowego wyroku. Funkcjona-
riusze uniemożliwili mu dalszą jazdę – wyjaśnia  komendant 
Katarzyna Wilk. 

Oprac. Magdalena Pawlik
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→ Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie 44 m2. Tel. 508 299 
700

→ Sprzedam działkę bu-
dowlaną w Imbramowicach. 
Tel. 697 453 099

→ Sprzedam działki Mro-
winy ul. Kolejowa 1. Tel. 74 
858 94 99

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 10 
marca 2017r. 

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 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 29/2017 z dnia 21 lutego 2017r. 

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 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 42/2017 z dnia 13 marca 2017r.

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 03 
marca 2017r. 

Tablety, laptopy, ta-
blice interaktywne, 

rzutniki multimedialne i 
wiele nowych pomocy dy-
daktycznych trafiło do Szko-
ły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu. 

To efekt udziału placów-
ki w projekcie „Uczniowie 
Szkoły w Zastrużu na Start”, 
który dofinansowany jest z 
Funduszy Europejskich i re-
alizowany w partnerstwie z 
Fundacją „Równi, choć Róż-
ni”. - Celem projektu jest za-
pewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, poprzez rozwi-
janie kompetencji cyfrowych, 
wprowadzanie elementów in-
nowacyjnych, realizację zajęć 
TIK oraz wsparcie osób z nie-
pełnosprawnością. Uczniowie 
naszej szkoły uczestniczą w 
wielu dodatkowych zajęciach, 
wśród nich TIK, programo-
wanie, warsztaty integracyj-
ne, przyrodnicze, językowe i 
rozwijające zainteresowania 
matematyczne – mówi Kry-
styna Wardach dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

Coraz większe zanieczysz-
czenie powietrza, do 

którego przyczynia się każdy 
z nas, zaśmiecając i zady-
miając (z premedytacją czy 
też bezwiednie) zmusza do 
podejmowania działań. 

Cala lata wycinaliśmy ro-
snące blisko nas drzewa li-
ściaste, bo te „liście” i sadzi-
liśmy drzewa „bezlistne”. Ale 
drzewa liściaste to nie tylko 
nasz sojusznik w walce ze 

smogiem, lecz także element 
przyrody niezbędny do życia 
zwierząt np. pszczół. To lipa 
czy akacja daje im wspania-
ły użytek, który później wy-
korzystujemy dla własnego 
zdrowia. - Lipa, akacja, brzo-
zy, buki to drzewa, których 
kilkaset sztuk będziemy mogli 
posadzić tej wiosny w naszej 
gminie. Otrzymamy je z Nad-
leśnictwa w Świdnicy. Są to 
kilkuletnie drzewka, które po 
posadzeniu i podlaniu łatwo 
się przyjmą. W poniedziałek, 
27 marca u sołtysa lub rad-
nego będzie można odebrać 
drzewo i zasadzić w swoim 
ogrodzie, na łące lub w lesie. 
Wiem, że wielu powie, co da 
to jedno drzewo? Ale gdyby 
każdy z nas raz w roku posa-
dził jedno drzewo…? - mówi 
Urszula Ganczarek radna 
powiatu świdnickiego.



Radna Rady Miejskiej 
Zuzanna Urbanik

Brak chodnika w tym miej-
scu był już od dawna bolączką 
mieszkańców, którzy mieszka-
ją przy ulicy Pankowickiej w 
Wierzbnej. To boczna ulica, ale 
jednocześnie bardzo ruchliwa. 
Często kursują tutaj ciężarów-

ki i jest naprawdę niebezpiecznie. Przy dużym natężeniu w 
ruchu drogowym często trzeba było schodzić na pobocze. 
Nowy chodnik to nie tylko komfort dla pieszych, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo, które dla nas wszystkich jest naj-
ważniejszym priorytetem.
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Dofinansowanie na
budowę żłobka przyznane

Trwa budowa chodnika w Wierzbnej

Zmiana organizacji ruchu na
ul. Armii Krajowej w Żarowie

Mieszkańcy Wierzbnej 
już niebawem będą 

mogli korzystać z nowego 
chodnika. Przy ulicy Panko-
wickiej trwają prace budow-
lane przy budowie nowego 
ciągu pieszego.

Będzie bezpieczniej, tym 
bardziej, że wcześniej na tym 
odcinku brakowało takiego 
bezpiecznego przejścia. In-

Wraz z początkiem wiosny ruszyły pierwsze prace drogowe.

Projekt budowy nowego żłobka w Żarowie to kolejny, którzy otrzymał dofi-
nansowanie ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wizualizacja projektu budowy nowego żłobka w Żarowie.

Budowa nowego chodnika w Wierzbnej zakończy się w połowie kwietnia.

westycja realizowana jest w 
ramach zadania inwestycyj-
nego „Budowa chodników 
przy drogach powiatowych 
na terenie gminy Żarów”. 
- Rozpoczynamy budowę ko-
lejnych chodników na terenie 
naszej gminy. W tym roku 
nowe chodniki powstaną nie 
tylko na wsiach, gdzie inwe-
stycje realizowane będą przy 

drogach powiatowych, ale 
również na terenie miasta. W 
tej chwili nowy ciąg pieszy, na 
prośbę naszych mieszkańców, 
powstaje w Wierzbnej. W miej-
scu, w którym do tej pory bra-
kowało bezpiecznego przejścia 
– mówi Joanna Walichnow-
ska kierownik Referatu In-
westycji i Dróg Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Nowy chodnik zostanie od-
dany do użytku mieszkańców 
w połowie kwietnia. Jego 
budowa kosztować będzie 
dokładnie 18.105,60 złotych 
i zostanie w całości sfinan-
sowana ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. 

W ramach zadania „Budo-
wa chodników przy drogach 
powiatowych na terenie gmi-

ny Żarów” nowe chodniki 
powstaną niebawem jeszcze 
w Bukowie, Imbramowicach 
oraz Pożarzysku. W tym roku 
także realizowane będą prace 
przy budowie nowych ciągów 

pieszych w Bożanowie oraz 
na terenie miasta. Tutaj nowe 
chodniki powstaną przy ulicy 
H. Brodatego, B. Krzywo-
ustego oraz Armii Krajowej.

Magdalena Pawlik

Od piątku, 17 marca na 
odcinku ulicy Armii 

Krajowej, od skrzyżowania 
z ulicą Wojska Polskiego do 
skrzyżowania z ulicą Sikor-
skiego w Żarowie obowiązu-
je zakaz parkowania samo-
chodów.

Zakaz obowiązuje w godz. 
7.00-18.00 ponad 30 minut. - 
Odcinek drogowy przy ulicy 
Armii Krajowej, na wysoko-
ści Urzędu Miejskiego, od 
skrzyżowania z ulicą Wojska 
Polskiego do skrzyżowania 
z ulicą Sikorskiego w Żaro-
wie to droga na której pa-
nuje duży ruch. Ciężko tutaj 
także znaleźć wolne miejsce, 
aby zaparkować swój samo-

chód. Z takim problemem 
borykają się nie tylko han-
dlowcy, którzy w tym miejscu 
prowadzą sklepy, ale rów-
nież inni mieszkańcy, którzy 
przywożą swoje dzieci do 
szkoły czy chcą skorzystać z 
usług przychodni medycznej. 
Od piątku, 17 marca na tym 
odcinku drogowym, w godzi-
nach 7.00-18.00 kierowcy 
będą mogli parkować swoje 
pojazdy maksymalnie na 30 
minut. Przedmiotowy zakaz 
parkowania nie będzie obo-
wiązywał w godzinach 18.00 
-7.00 – wyjaśnia Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Budynek Bajkowego Przedszkola w Żarowie już niebawem zostanie rozbudowany o budynek żłobka. Burmistrz Leszek Michalak w czwartek, 16 marca pod-
pisał w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę na realizację projektu „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w 
systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwsze prace budowlane 
ruszą tuż po rozstrzygnięciu 
przetargu i podpisaniu umo-
wy z wykonawcą inwestycji. 
Otwarcie ofert przewidzia-
no na 27 marca. - Ruszamy 
z kolejną ważną inwestycją 
oświatową na terenie nasze-
go miasta. Jeszcze w grudniu 
minionego roku otrzymaliśmy 
informację o przyznaniu na-
szej gminie środków finan-

O wprowadzeniu zakazu 
parkowania na tym odcinku 
drogowym decydowali także 
sami mieszkańcy, wypełnia-
jąc ankietę, którą jeszcze w 
2016 roku przygotowali pra-
cownicy Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. W ankiecie 
mieszkańcy mogli zadecy-
dować, czy popierają pomysł 
wprowadzenia ograniczenia 
czasu postoju na tym odcin-
ku drogowym, czy może są 
przeciwni takiej organizacji 
zmiany ruchu. Taka była też 
propozycja radnych Komi-
sji ds. Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego.

Magdalena Pawlik

Wniosek
złożony

w ramach
Aglomeracji

Wałbrzyskiej!

sowych na realizację tej in-
westycji, a dziś podpisaliśmy 
umowę na dofinansowanie. 
Cieszę się, bo to bardzo waż-
na inwestycja, która będzie 
realizowana także zgodnie 
z oczekiwaniami rodziców 
dzieci. Dzięki budowie no-
wego budynku żłobka Baj-
kowe Przedszkole w Żarowie 
będzie mogło przyjąć więcej 
dzieci – mówi burmistrz Le-

szek Michalak.
W nowym budynku żłob-

ka mają powstać dwie sale 
zabaw, jadalnie, sypialnie, 
szatnie, łazienki dla dzie-
ci oraz sala widowiskowa z 
przeznaczeniem na wspólne 
zabawy i uroczystości. Pro-
jekt zakłada także budowę 
zaplecza kuchennego oraz 
szatni i toalety dla persone-
lu. - Dziś mogę powiedzieć, 
że spełnia się moje marzenie. 
Kiedy dwa lata temu przystą-
piłam do konkursu na dyrek-
tora  w Żarowie na kolejną 
kadencję, jednym z punktów 
mojej koncepcji była rozbu-
dowa przedszkola o kolejną 
grupę przedszkolną. Dzięki 
temu będziemy mieli w Żaro-
wie dodatkowy budynek przy 
naszym przedszkolu. I to bę-
dzie żłobek, który pomieści 

pięćdziesięcioro dzieci. Zgod-
nie z oczekiwaniami rodziców 
naszych przedszkolaków, bo 
jednak co roku brakuje tych 
miejsc w placówce, będziemy 
mogli otoczyć opieką więcej 
dzieci. Zgodnie z projektem, 
każda grupa żłobkowa będzie 
miała swoją salę zabaw, szat-
nię, sypialnię i jadalnię – do-
powiada Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie.

Projekt „Rozbudowa Przed-
szkola Miejskiego w Żarowie 
o budynek żłobka w systemie 

zaprojektuj i wybuduj” reali-
zowany w ramach Oś priory-
tetowa: Infrastruktura spój-
ności społecznej, Działanie: 
Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, Poddziałanie: 6.1.4 
Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną - ZIT AW otrzy-
mał dofinansowanie w wyso-
kości 1 831 716,00 złotych. 
Wartość inwestycji wyniesie:  
2 154 960,00 złotych. - Wnio-
sek był dobrze przygotowany. 
I na każdym etapie jego oceny 
mieliśmy możliwość kontaktu z 
gminą Żarów. W tej chwili je-

steśmy już po ogłoszeniu wie-
lu naborów, a teraz oceniamy 
wnioski wspólnot mieszka-
niowych związane z rewitali-
zacją. Zarząd województwa 
dolnośląskiego 21 marca po-
dejmie uchwałę o przyznaniu 
dofinansowania dla projektów 
związanych z niską emisją 
transportową. Wśród nich jest 
także projekt gminy Żarów – 
wyjaśnia Barbara Dróżdż 
dyrektor Instytucji Pośredni-
czącej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej.

Magdalena Pawlik

Zadaj pytanie Burmistrzowi
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Wymiana wiat przystankowych Uwaga działkowcy!

Tytuł Mistrza
Dolnego Śląska
w zasięgu ręki

Zarząd Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych „Re-

laks” w Żarowie informuje, 
że opłaty za ogródki dział-
kowe pozostają na takim sa-
mym poziomie, jak w ubie-
głym roku.

- Przypominamy naszym 
działkowcom o uiszczaniu 
opłat za korzystanie z ogród-
ków działkowych. Opłaty te 
pozostają bez zmian, zostały 
utrzymane na takim samym po-
ziomie, jak w minionym roku. 
Składka członkowska wynosi 6 
złotych i płacimy 0,20 złotych 
za metr kwadratowy – mówi 
Jolanta Brońska wiceprezes 
Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych „Relaks” w Żarowie.

Na 30 marca zaplanowa-
ne zostało Walne Zebranie 
Członków ROD „Relaks” w 

Żarowie. Zebranie odbędzie 
się o godz. 16.00 (I termin) 
i o godz. 16.30 (II termin) 
w domu działkowca przy ul. 
Wojska Polskiego 19 w Ża-
rowie. Materiały dostępne 
będą w biurze 22 i 29 marca 
w godz. 16.00-18.00. 

Biuro Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych „Relaks” 
w Żarowie czynne jest w 
każdą środę w godz. 16.00-
18.00. Opłaty wpłacać moż-
na na konto bankowe: Bank 
Spółdzielczy Świdnica o/
Żarów, nr konta 23 9531 
1032 2001 0000 0114 0001.

Więcej informacji i porad 
dla żarowskich działkowców 
dostępnych jest także na stro-
nie internetowej www.relak-
szarow.pl

Magdalena Pawlik

Są schludne, estetyczne, a 
przede wszystkim zapew-

nią komfort wszystkim do-
jeżdżającym mieszkańcom. 

Nowe wiaty przystankowe, 
które kilka dni temu zosta-
ły zamontowane na terenie 
Żarowa, Przyłęgowa i Sie-
dlimowic zastąpiły te stare 
i mocno wyeksploatowane. 

- Zakończyliśmy już montaż 
pięciu nowych wiat przy-
stankowych. Zostały one za-
montowane przy ulicy Armii 
Krajowej, Chrobrego i Prze-
mysłowej w Żarowie oraz w 
Przyłęgowie i Siedlimowi-
cach. Mamy nadzieję, że nie 
staną się obiektem chuligań-
skich wybryków i nie będą 

niszczone. Stare wiaty przy-
stankowe były już w bardzo 
złym stanie technicznym i 
nie nadawały się do napra-
wy – mówi Joanna Walich-
nowska kierownik Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Łączny koszt zakupu i 
montażu wszystkich wiat 

przystankowych to kwota 
18.199,72 złotych. Inwesty-
cja została zrealizowana ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów,  a w Siedli-
mowicach także ze środków 
funduszu sołeckiego w wy-
sokości 3.234,08 złotych.

Magdalena Pawlik

Montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Przemysłowej w Żarowie. Nowa wiata przystankowa przy ul. Chrobrego w Żarowie. 

Dworzec w Żarowie zostanie 
wyremontowany

Prawdopodobnie już niebawem ruszy remont budynku dworca kolejowego w Żarowie. To od wielu lat dłu-
go oczekiwana inwestycja, tym bardziej, że budynek notorycznie niszczony i dewastowany nie jest dobrą 
wizytówką miasta. Od wielu lat straszy swoim wyglądem, a przejście podziemne, które dla mieszkańców 
miasta stanowi łącznik między osiedlem a ulicą Dworcową często zalane jest przez wodę.

Wkrótce jednak cały obiekt 
dworca kolejowego ma odzy-
skać utracony blask. Został 
już przez PKP SA – właści-
ciela budynku dworca kolejo-
wego w Żarowie – ogłoszony 
przetarg na jego kompletną 
przebudowę. Termin składa-
nia ofert minął 17 marca. - 
Jeszcze pod koniec 2015 roku 
zarząd PKP podpisał list in-
tencyjny, w którym zobowią-
zał się do wspólnej realizacji 
projektu przebudowy dworca 
kolejowego w Żarowie. To był 
pierwszy tak konkretny krok 
w sprawie realizacji tej inwe-
stycji. Na mocy podpisanego 
listu intencyjnego zapadła 
deklaracja, że PKP zobowią-
że się do modernizacji dwor-
ca kolejowego i dostosowania 
budynku do obowiązujących 
przepisów oraz standardów 
europejskich. Dziś widzimy 
pierwsze tego efekty. To bar-
dzo ważny i potrzebny projekt 
i co ważne nie będzie finan-
sowany ze środków budżetu 
gminy Żarów, która nie jest 
właścicielem tego budynku. 
Co więcej, pierwsza część ca-
łego przedsięwzięcia została 
już zrealizowana. Zmoder-
nizowano sieć trakcyjną na 
szlaku Żarów-Imbramowice 
oraz  przebudowano peron 
w Imbramowicach. Teraz 
przyszedł czas na remont bu-
dynku dworca kolejowego w 

Żarowie, a w następnej kolej-
ności przebudowę przejścia 
podziemnego – wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Gruntowny remont ma 
przywrócić historyczny wy-
gląd budynku. W jego ra-
mach przewidziano także 
wprowadzenie obsługi pasa-
żerów, a także otwarcie izby 
historycznej dworca. - Budy-
nek składa się z trzech części, 
połączonych na poziomie 
parteru. Segment wschodni, 
wyłączony z użytkowania, 
pełnił funkcję poczekalni dla 
podróżnych z kasami. W czę-
ści środkowej zlokalizowane 
są pomieszczenia zawiadow-
cy ruchu oraz pomieszczenia 
techniczne służące do obsłu-
gi linii kolejowej. Segment 
zachodni pełni wyłącznie 

funkcję mieszkalną. Robo-
ty budowlane obejmować 
będą cały budynek dworca 
z zachowaniem jego formy 
zewnętrznej przy zmianie 
układu funkcjonalnego we-
wnątrz. Zostanie przywró-
cona obsługa pasażerów w 
części wschodniej, z wej-
ściem od strony północnej. 
Pojawią się biuro obsługi 
klienta i toalety. W części 
dawnego holu dworca prze-
widziano Izbę Historyczną. 
W części zachodniej zacho-
wane zostaną mieszkania. 
Remontowi zostanie podda-
na elewacja – zgodnie z zale-
ceniami zostanie odtworzony 
jej historyczny wygląd. Po-
nadto przewidziano budowę 
podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych, przebudowę 

schodów zewnętrznych i wy-
mianę nawierzchni na placu 
przydworcowym – czytamy 
na stronie internetowej ry-
nek-kolejowy.pl

Pierwsze prace rozpocząć 
się mają tuż po wyłonieniu 
wykonawcy remontu. Zamó-
wienie ma zostać zrealizo-
wane w terminie od 46 do 51 
tygodni od podpisania umo-
wy. Następnie wykonawca 
będzie świadczyć usługi w 
zakresie serwisu i konser-
wacji w okresie gwarancji, 
czyli 60 miesięcy od odbio-
ru końcowego. Remont ma 
zakończyć się na początku 
2018 roku.

O tym, kiedy ruszą pierw-
sze prace remontowe będzie-
my Państwa na bieżąco infor-
mowali.

Wizualizacja budynku po remoncie. Tak ma wyglądać zmodernizowany budynek dworca kolejowego w Żarowie. 

Na zdjęciu zwycięska drużyna:  Hanna Bal, Anna Bogatko, Wiktor Nowak 
wraz z ich opiekunem Marcinem Perzyńskim.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brze-

chwy w Żarowie walczą o ty-
tuł Mistrza Dolnego Śląska.

Do wielkiego zwycięstwa po-
został jeszcze jeden etap, choć 
już teraz reprezentanci żarow-
skiej podstawówki osiągnęli 
znaczący sukces. To wywal-
czone trzecie miejsce podczas 
XIII Konkursu Bezpieczeństwa 
dla Dzieci i Młodzieży „Uczę 
się bezpiecznie żyć”, który od-
był się w Wałbrzychu. Konkurs 
organizowany był przez zarząd 
województwa dolnośląskie-
go wraz ze Stowarzyszeniem 
Gmin Polskich Euroregionu 
Nysa pod honorowym patrona-
tem małżonki Prezydenta RP 
Agaty Kornhauser-Dudy. - 
Serdecznie gratuluję wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w 
tym konkursie. Wysiłek i zaan-
gażowanie zostały docenione, a 
wywalczone trzecie miejsce to 
wielki sukces naszych reprezen-
tantów. Trzymamy kciuki za ko-
lejne sukcesy – mówi Urszula 
Rurarz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie.

W etapie półfinałowym 
uczestniczyły dwie drużyny 
uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie:

I drużyna: Malwina 
Szklarz, Bartosz Odzim-
kowski, Jakub Horoszkie-
wicz (z oddziału przedszkol-
nego) realizowała zadania 
przechodząc przez jedną, ale 
rozbudowaną stację i wyka-
zując się wiadomościami z 
dziedziny bezpieczeństwa 
środowiskowego i pierwszej 
pomocy

II drużyna: Oliwia Dyrcz, 
Adrian Stroka, Maksymi-
lian Górka (kategoria I-III) 
i III drużyna: Hanna Bal, 
Anna Bogatko, Wiktor No-
wak (kategoria IV-VI) prze-
chodzili przez 4 stacje, na 
których wykonali łącznie 8 
zadań praktycznych.

Uczniowie:  Hanna Bal, 
Anna Bogatko, Wiktor 
Nowak zajęli trzecie miej-
sce na 21 drużyn z całego 
regionu, kwalifikując się do 
finału dolnośląskiego, który 
zaplanowano na 10 maja we 
Wrocławiu. Na zwycięzców 
czekać będzie tytuł Mistrza 
Dolnego Śląska oraz nagroda 
specjalna w postaci pucharu 
prezydenta RP.

Magdalena Pawlik
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Tomasz Pietrzyk - dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Nowe stawki
za wodę i ścieki

Woda w Żarowie dalej będzie najtańsza w powiecie. Od 1 maja zaczną obowiązywać nowe stawki za wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z nową taryfą, od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku 
Żarowianie za zużycie 1 metra sześciennego wody zapłacą 3,65 złotych. Zmiany odczują również odbiorcy 
przemysłowi, którzy od początku maja za wodę płacić będą 4,69 złotych i 10,18 złotych za ścieki.

Nowe stawki zapropono-
wane przez żarowski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
nie będą jednak mocno od-
czuwalne przez mieszkańców 
gminy Żarów, bowiem gmi-
na dopłaci za pobraną wodę 
oraz odprowadzenie ścieków. 
Podczas sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 16 marca radni, 
na wniosek burmistrza Lesz-
ka Michalaka jednogłośnie 
zadecydowali, że gmina bę-
dzie dopłacać do taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ście-
ków. Dzięki temu nie zapłaci-
my więcej, bo gmina dopłaci 
nam do każdego metra zuży-

tej wody. - Pod wpływem ze-
wnętrznych opłat, podatków, 
opłat za korzystanie ze śro-
dowiska, związanych z dzier-
żawą, które ponosi Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Żarowie nastąpił znaczący 
wzrost kosztu działalności 
zakładu. Aby nie obciążać 
podwyżkami naszych miesz-
kańców chcemy wprowadzić 
dla nich dopłatę z tytułu za-
kupu wody i odprowadzania 
ścieków – mówił podczas po-
siedzenia burmistrz Leszek 
Michalak.

Nowe stawki i tak są naj-
niższymi w całym powiecie 
świdnickim. Najwięcej za 

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

Dzięki dopłacie z gminy nie będziemy płacić więcej za wodę i ścieki.

Na zdjęciu Tomasz Pietrzyk nowy dyrektor Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie.

metr sześcienny wody 5,48 
złotych płacą mieszkańcy 
Świebodzic. W Jaworzynie 
Śląskiej stawka ta wynosi 
3,86 złotych, w Świdnicy 

3,68 złotych, a w gminie 
Świdnica 4,30 złotych. - Dla 
nas najważniejsze było, aby 
mieszkańcy nie odczuli żad-
nych zmian, a dzięki dopłacie 
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Ceny i stawki opłat za dostawę wody
oraz odprowadzanie ścieków

(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Żarów w okre-
sie 01.05.2017 – 30.04.2018 r.)

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach
za dostarczoną wodę  

Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę obowiązują dla 
wszystkich taryfowych grup odbiorców i wynoszą:

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach
za odprowadzanie ścieków

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzanie ścieków są jedna-
kowe dla wszystkich taryfowych grup odbiorców i wynoszą

z budżety gminy Żarów wszy-
scy tylko na tym zyskamy. I to 
nie jest żadna podwyżka, tylko 
zwykła regulacja, dostosowa-
nie stawek – podkreślał Wal-
demar Baranowski prezes 
Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Żarowie.

Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzenia ście-
ków na terenie gminy Żarów 
oraz dopłaty do taryf została 
przez radnych przyjęta jedno-
głośnie.

Tomasz Pietrzyk, któ-
ry do tej pory pełnił 

funkcję zastępcy dy-
rektora został nowym 
dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. Burmistrz 
Leszek Michalak zaak-
ceptował rekomendo-
wanego przez komisję 
konkursową kandydata 
na stanowisko dyrekto-
ra GCKiS. Pytamy o to, 
jaki pomysł na żarow-
ską kulturę ma nowy 
dyrektor, jakie zmiany 
wprowadzi i jakie ma 
pomysły na wzbogace-
nie oferty kulturalnej?

→ Jakie zmiany 
w GCKiS zamierza 
wprowadzić nowy dy-
rektor? 

Najważniejszym doku-
mentem, jaki powstanie 
w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu będzie 
strategia kultury, która 
jasno będzie określała 
kierunek żarowskiej kul-
tury. Chciałbym, aby jej 
założenia były wcielane 
w życie już na początku 
roku 2018. Oczywiście 
dokument ten powsta-
nie w drodze badań i 
konsultacji społecznych. 
Wydarzeniem nadającym 
odpowiednią rangę ża-
rowskiej kulturze będzie 
coroczne otwarcie roku 
kulturalnego w Żarowie. 
Podczas wydarzenia, co 
roku wręczana będzie 
statuetka za działalność 
kulturalną w gminie Ża-
rów – Mamut Kultury. W 
tym roku inauguracja se-
zonu kulturalnego zapla-
nowana została na wrze-
sień. W GCKiS pojawi się 
szereg nowych inicjatyw 
i konkursów. Na pewno 
zmianie ulegnie strona 

internetowa, która będzie 
bardziej przyjazna użytkow-
nikowi, a najważniejszym ele-
mentem będzie kalendarz wy-
darzeń organizowanych przez 
centrum. We wrześniu pod 
skrzydłami GCKiS powstanie 
pływacki klub sportowy. To 
tylko oczywiście część pomy-
słów, które zostaną wcielone 
w życie w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. 

→ Czy w wypełnianiu tej 
funkcji/misji pomagać bę-
dzie nowy zastępca? 

Jak widać, pracy w GCKiS 
jest sporo i przy realizacji 
pomysłów będzie potrzebny 
zastępca dyrektora. Dlatego 
w ubiegłym tygodniu został 
ogłoszony konkurs na to sta-
nowisko, a dokumenty należy 
składać do 28 marca. 

→ Jakie są pomysły na 
wzbogacenie oferty kultu-
ralnej w naszej gminie? 

Szczególnie w działania kul-
turalne Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu chcę wcią-
gnąć młodych ludzi ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Obecnie pracuję 
nad ankietą, która ma zdia-
gnozować potrzeby tej grupy. 
Już teraz trwają rozmowy z 
kilkoma nowymi instruktora-
mi, którzy mogliby prowadzić 
nowe pracownie. Chcemy 
uzupełnić ofertę o warsztaty 
taneczne, wokalne, teatralne. 
Dużym zainteresowaniem na 
pewno będą cieszyły się za-

jęcia z robotyki, modelarstwa 
czy z programowania. Już w 
kwietniu w GCKiS pojawi 
się ciemnia fotograficzna. 
Oprócz zajęć stacjonarnych 
chcemy pojawiać się częściej 
na wsiach. Mogę zapewnić, 
że tak jak w roku poprzednim 
zostanie zorganizowana ak-
cja „Wakacje na wsi”. Także 
aktorzy z Teatru Bezdomnego 
pojawią się w plenerze. Już 
teraz planowanych jest kilka 
spektakli, które będą miały 
miejsce poza główną siedzibą 
teatru. Chcemy, aby sztuka, 
kultura docierała w najdalsze 
rejony gminy Żarów. Ważnym 
elementem życia kulturalnego 
w Żarowie była scena roc-
kowa. Działające tu zespoły 
tworzyły swoisty klimat tego 
miasta, a kapele były znane 
nie tylko na Dolnym Śląsku. 
Chcemy dać impuls do reak-
tywacji kilku z nich. Podczas 
jednej z imprez organizowa-
nych w Parku Miejskim poja-
wią się zespoły Rain i Ditro-
it. Oczywiście nie zabraknie 
Festiwalu Mąki, który w tym 
roku zaplanowano na 2 wrze-
śnia. Po raz kolejny w gminie 
Żarów zagości Międzynaro-
dowy Festiwal Bachowski. 

→ Przed nami kolejna 
ważna impreza - Dni Ża-
rowa. Czy znany jest już 
program obchodów święta 
miasta. Czy mieszkańcy 
mogą liczyć na jakieś nie-
spodzianki?

To już 20. Dni Żarowa, dla-
tego chcemy je zorganizować 
w klimacie lat 90-tych. W tej 
chwili pracujemy nad szczegó-
łowym programem tegorocz-
nego święta miasta. Na pewno 
pojawią się liczne atrakcje dla 
każdej grupy wiekowej. Tego-
rocznymi gwiazdami Dni Ża-
rowa będą Róże Europy, Liber 
i Ina oraz Stachursky. Święto 
miasta zostało zaplanowane 
w dniach 26-27 maja w Parku 
Miejskim. 

→ W GCKiS funkcjonuje 
wiele nowych pracowni. A 
co z mieszkańcami, którzy 
nie chcą lepić w glinie, grać 
na gitarze ani tańczyć w 
zespole. Chcieliby po pro-
stu przyjść na koncert czy 
ciekawą wystawę i miło 
spędzić czas. Czy dla nich 
placówka też przygotuje ja-
kąś ofertę? 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu nie skupia się tylko i 
wyłącznie na podopiecznych 
pracowni działających w 
centrum. Obecnie pracujemy 
nad przystosowaniem dawnej 
kawiarni do celów wystawien-
niczych. Chcemy, aby w tym 
miejscu odbywały się również 
spotkania autorskie czy mini 
koncerty. W ubiegłym roku 
zakończyliśmy pierwszy etap 
prac. Powstała scena i garde-
roba, a także została przenie-
siona w inne miejsce kawiar-
nia. W tym roku, jeśli tylko 
pozwolą na to finanse, chcieli-
byśmy dokończyć zaplanowa-
ne prace. Wspólnie z Fundacją 
„Ładne historie” w kwietniu 
planowany jest nocny festiwal 
gier planszowych, na który już 
teraz zapraszam wszystkich 
miłośników gier bez prądu. O 
każdej nowej inicjatywie bę-
dziemy informowali na naszej 
stronie internetowej, a także w 
lokalnych mediach. 

Rozmawiała: Magdalena 
Pawlik
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej

położonej przy ulicy Świerkowej w  Żarowie  przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

961/33 1105 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 49.000 zł 4.900 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się  07 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, pokój nr 19 w godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 
0201 9458  najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy nota-

rialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 
23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geo-
dezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  2.192 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  i usługi – symbol D. 1-3 MN/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-
591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 
dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowa-
nia uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 500 zł.

Święto Kobiet w naszej gminie
Dzień Kobiet dla jednych to przestarzałe święto, a dla innych okazja, aby docenić rolę kobiety. Dla jednych to święto kojarzy się tylko z goździkiem i rajstopami. 
Inni traktują 8 marca, jako dzień, w którym kobietom należą się szczególne względy. A jak Dzień Kobiet świętowały mieszkanki gminy Żarów?

Są świetnymi organizatorkami i potrafią dobrze się bawić. Mieszkanki Kalna, Wierzbnej i Bożanowa tradycyjnie 
świętowały Dzień Kobiet we własnym gronie. Tym razem impreza odbyła się w restauracji Toscana w Wierzbnej. 
Była to dobra okazja do wspólnego spotkania, rozmowy, a przede wszystkim dobrej zabawy. - Taki dzień zdarza się 
tylko raz w roku. Zamiast czerwonych goździków i rajstop, którymi kiedyś obdarowywano panie z okazji ich święta, 
dziś najlepszym prezentem dla nas jest wspólne spotkanie integracyjne - mówi Ewa Wołek mieszkanka Kalna.
Dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet organizatorki przygotowały także liczne niespodzianki. A wśród nich spo-
tkanie z kosmetyczką i manikiurzystką, podczas którego można było zrobić sobie piękny makijaż i udekorować 
paznokcie. Bo to była chwila przyjemności … tylko dla kobiet.

Kabaret Jurki wystąpił z okazji Dnia Kobiet w Żarowie. Znani z licznych programów telewizyjnych artyści porwali ża-
rowską publikę, dając niesamowite show. W krzywym zwierciadle pokazali, w jaki sposób Polacy spędzają majówkę, 
organizują i przeżywają komunię i jak obchodzą inne święta.

Każdego roku Dzień Kobiet uroczyście świętują także panie z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ten 
jedyny dzień w roku, w Dzień Kobiet wszystkie przyjmowały życzenia. Były słodkie upominki i kwiaty, które na ich 
ręce składali burmistrz Leszek Michalak, zastępca Grzegorz Osiecki, przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny i Tomasz Pietrzyk nowy dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Nie zabrakło również 
niespodzianek przygotowanych przez panów uczęszczających na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Kwiatami i słodkimi upominkami obdarowane zostały panie podczas Dnia Kobiet w Pożarzysku. Nie zabrakło także 
najlepszych życzeń, które tradycyjnie wszystkim paniom składali panowie. - W tym roku aż 43 panie z naszej wsi 
świętowały Dzień Kobiet na świetlicy wiejskiej. Same zadbały o to, aby stół zapełnił się smakołykami i pysznościa-
mi. Z tej okazji przygotowały sałatki, ciasta, wędliny, owoce, które wszystkim zebranym gościom smakowały. Jak 
integracyjne spotkanie, nie mogło przecież zabraknąć dowcipów, i to nie tylko o samych mężczyznach. Podczas 
świętowania panie dzieliły się z nami także historią swojego życia – opowiada Łukasz Brańka sołtys Pożarzyska.

To był wyjątkowy Dzień Kobiet w Żarowie. Kabaret Jurki, który wystąpił w żarowskim Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu z okazji Dnia Kobiet rozbawił zgromadzoną publiczność do łez. Ale to nie była jedyna niespodzianka 
przygotowana dla wszystkich mieszkanek. Na wszystkie panie czekała jeszcze wystawa „Świat Kobiet” podczas 
której została pokazana kolekcja Karoliny Legiejew, w skład której wchodzą torebki, ubrania i akcesoria dawnych 
elegantek z początku XX wieku oraz porady braffiterki, kosmetyczki i wizażystki. 

Dla wszystkich Żarowianek w Dzień Kobiet wystąpił kabaret Jurki. Przy okazji świętowania w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie można było także wesprzeć leczenie chorego Adasia Szczurka mieszkańca Żarowa, 
który wymaga pilnej rehabilitacji. Każdy, kto zechciał wspomóc leczenie chorego chłopca mógł wrzucić swoje datki 
do puszek wystawionych podczas imprezy. W akcję zbierania datków zaangażowała się również radna Iwona Nie-
radka oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie. W sumie udało się uzbierać 2.215,52 złotych. 

Dzień Kobiet w Kalnie, Wierzbnej i Bożanowie

Kabaret Jurki na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet na UTW w Żarowie

Dzień Kobiet w Pożarzysku

Wystawa „Świat Kobiet”, porady kosmetyczki 
i wizażystki na Dniu Kobiet w Żarowie

Dzień Kobiet w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
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Wspólne zdjęcie sołtysów gminy Żarów z burmistrzem Leszkiem Michalakiem: (od lewej) Agnieszka Proniewicz 
(sołtys Przyłęgowa), Eugeniusz Bernatowicz (sołtys Marcinowiczek), Andrzej Rachwał (sołtys Kalna), Stanisław 
Legiejew (sołtys Wierzbnej), Witold Madej (sołtys Mielęcina), Łukasz Brańka (sołtys Pożarzyska), Henryk Rycerz 
(sołtys Bukowa), Ryszard Pawlik (sołtys Pyszczyna), Marek Fita (sołtys Imbramowic), rząd niżej: Wojciech Elżbie-
ciak (sołtys Zastruża), Jolanta Urbanik (sołtys Gołaszyc), Krystyna Popek (sołtys Mrowin) i Agnieszka Mazur (sołtys 
Bożanowa). Na zdjęcie brakuje sołtysów Krukowa, Siedlimowic, Mikoszowej i Łażan. 

Narada sołtysów odbyła się także z udziałem radnych Rady Miejskiej (rad-
nych z terenów wiejskich). Burmistrz Leszek Michalak przekazał na ręce 
sołtysów podziękowania i drobne upominki.

Julia Herbut tuż po ceremonii wrę-
czenia nagród

Dobry sołtys musi być 
sprawnym organizatorem

Udany występ

Reaguj na przemoc Program 
korekcyjno-
edukacyjny 

dla
sprawców 
przemocy
w rodzinie

Są liderami społeczności lokalnych. Aktywnie działają i pracują na rzecz rozwoju wsi. Dbają o swoje so-
łectwo. Współpracują z mieszkańcami. I wreszcie są kołem napędowym każdej wsi. Mowa o sołtysach, 
którzy 11 marca obchodzili swoje święto. Z tej okazji, już po raz czwarty w Żarowie rozegrany został 
Sołecki Turniej w Kręgle.

Na wspólne świętowanie 
tego dnia wszystkich soł-
tysów zaprosił burmistrz 
Leszek Michalak. Oprócz 
wspólnej zabawy sołtysi 

uczestniczyli także w nara-
dzie, którą prowadził bur-
mistrz Leszek Michalak i 
pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. - Praca 
sołtysa ma charakter wyjąt-
kowy. Dziś sołtys to przede 
wszystkim dobry gospodarz 
i opiekun wsi, który zna pro-
blemy i potrzeby lokalnego 
środowiska. Dziękuję za trud 
i wysiłek włożony na rzecz 
rozwoju sołectw, a także wi-
doczne efekty tych działań. 
Życzę wytrwałości w rozwią-
zywaniu spraw społeczności 
lokalnej, dobrej współpracy 
z mieszkańcami, realizacji 
pomysłów w działalności so-
łeckiej, a przede wszystkim 
zadowolenia z tej jakże waż-

nej funkcji – mówił podczas 
spotkania burmistrz Leszek 
Michalak.

A jaki powinien być dobry 
sołtys? - W dzisiejszych cza-
sach nie jest łatwo być sołty-
sem, ale wystarczy odrobina 
zapału, entuzjazmu i wszyst-
ko da się pogodzić. To już 
sześć lat, odkąd zostałam 
wybrana na sołtysa Przyłę-
gowa – mówiła Agnieszka 
Proniewicz sołtys Przyłę-
gowa. O tym, że sołtysowa-
nie wcale nie jest taką prostą 
rolą, przyznawali również 
inni. - Z roku na rok jest 
coraz więcej obowiązków, 

ale największym plusem jest 
współpraca z mieszkańca-
mi i angażowanie ich do  
wspólnej pracy na rzecz wsi 
– przyznał Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska.

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

Magdalena Pawlik

Od listopada 2016 r. ru-
szyła lokalna kampania 

„Otwórz oczy – reaguj na 
przemoc w rodzinie”. Kam-
pania jest realizowana przez 
Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie we współ-
pracy z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Żarowie. 

W listopadzie 2016 r. zosta-
ły opracowane przez zespól 
interdyscyplinarny ulotki 
informacyjno – edukacyjne 
dla osób doświadczających 
przemocy oraz do świadków 
przemocy, które są dostępne 
w OPS w Żarowie oraz KP 
w Żarowie, a także zostaną 
udostępnione przez ośrodki 
zdrowia i Urząd Miejski w 
Żarowie. Na terenach szkół 
oraz przedszkoli w gminie 
Żarów powstały gabloty in-
formacyjne, których celem 
jest zwrócenie uwagi na 
problem przemocy w rodzi-
nie – zachęcenie osób do-
świadczających przemocy do 
zgłaszania się po wsparcie, 
zaapelowanie do świadków 
przemocy, aby reagowali, za-
nim będzie za późno, a także 

poinformowanie sprawców 
przemocy, że przemoc jest 
przestępstwem. 

Co przed nami?
W ramach lokalnej Kam-

panii „Otwórz oczy - reaguj 
na przemoc w rodzinie” zo-
staną przeprowadzone wśród 
uczniów na terenach szkół 
spotkania tematyczne doty-
czące przeciwdziałania prze-
mocy przez psychoterapeutę, 
który na co dzień  pracuje z 
osobami doświadczającymi 
przemocy w rodzinie. Pod-
czas uroczystości Dni Żaro-
wa oraz pikników organizo-
wanych przez szkoły zostaną 
utworzone punkty doradczo–
konsultacyjne  rozpowszech-
niające informacje na temat 
instytucji, osób i możliwości 
udzielenia pomocy w środo-
wisku lokalnym. Zakończe-
niem kampanii będzie hap-
pening, w którym uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjum przejdą ulicami Żarowa 
protestując przeciw stosowa-
niu przemocy w rodzinach. 
Wśród transparentów nie-
sionych przez uczniów będą 
hasła obalające mity i stereo-

typy usprawiedliwiające sto-
sowanie przemocy: 

- Przemoc nie skończy się 
sama. 

- Pierwszym krokiem do jej 
przerwania jest przełamanie 
izolacji i milczenia. 

- Przemoc w rodzinie jest 
przestępstwem. Każdy ma 
prawo zapobiec przestęp-
stwu. 

- Nie trzeba mieć siniaków 
i złamanych kości, aby być 
ofiarą przemocy domowej. 
Poniżanie i obelgi bolą tak 
samo jak bicie. 

- Nikt nie ma prawa bić i 
poniżać kogokolwiek bez 
względu na to co zrobił 

- Nawet po wielu latach 
osoba doznająca przemocy 
może przerwać przemoc. 
Nigdy nie jest za późno, aby 
powiedzieć NIE! 

- Przemoc domowa zdarza 
się we wszystkich grupach 
społecznych niezależnie od 
poziomu wykształcenia i sy-
tuacji ekonomicznej. 

Zachęcamy do włączenia 
się w naszą lokalną kampa-
nię. Powiedz stop przemo-
cy! To twój moralny, prawny 
obowiązek! Bezpieczeństwo 
rodzin i dzieci to prioryte-
towe cele tej kampanii. Re-
alizacja tych celów wyma-
ga społecznej reakcji. NIE 
BĄDŹ OBOJĘTNY.

Cały tekst o kampanii 
znajdziesz na stronie www.
um.zarow.pl

Zespół Interdyscyplinar-
ny w Żarowie informu-

je, że od marca 2017r. rusza 
kolejna edycja programu 
korekcyjno–edukacyjnego 
dla osób stosujących prze-
moc realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Świdnicy. 

Szczegółowych informa-
cji udziela pani Renata 
Halejcio (pracownik PCPR 
w Świdnicy). Osoby zainte-
resowane mogą zapisywać 
się bezpośrednio w punk-
cie Interwencji Kryzysowej 
przy ul. Żeromskiego 16/8, 
58-100 Świdnica, bądź pod 
nr tel. 074 – 856-58-15.

Judocy z sekcji UKS Ju-
doka Imbramowice wy-

stąpili pierwszy raz w tym 
roku w zawodach. Start tym 
bardziej udany, iż młodzi za-
wodnicy wrócili  z dziewię-
cioma medalami!

Podczas I edycji Superli-
gi rozgrywanej w Sobótce 
równych sobie na matach 
nie mieli Julia Herbut oraz 
Klaudia Borowiec, które 
zdobyły złote medale. Drugie 
miejsca i srebrne medale dla: 
Pauliny Borowiec, Korne-
lii Buchowskiej, Dawida 
Kamińskiego oraz Kamila 
Bieżyńskiego. Z brązowymi 
krążkami wrócili: Szymon 
Wilczyński, Kornel Miko-
łajek, Michał Bieżyński. 

- Bardzo cieszę się z występu 
młodych judoków. W licznie 
trenującej grupie jest wiele 
sportowych talentów, które 

będą sprawiać nam wszystkim 
miłe niespodzianki podczas 
kolejnych zawodów – opowia-
da trener Miłosz Haber. 

Opłata startowa została po-
kryta z pieniędzy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żaro-
wie z puli programu „Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi 
i Innym Używkom”. 

Krzysztof Dutkiewicz
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Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena wywoławcza Wys. wadium

Godz. 
rozpocz.

808/2 911 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 39.000 zł 3.900zł 9 05

808/5 897 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 37.000 zł 3.700 zł 9 10

808/6 1.002 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 15

808/9 1.012 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 20

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 25

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 63.000 zł 6.300 zł 9 30

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 54.000 zł 5.400 zł 9 35

808/15 1.944 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 72.000 zł 7.200 zł 9 40

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 44.000 zł 4.400 zł 9 45

808/17 1.032 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 50

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych

położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

1. Przetargi odbędą się w dniu 07 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.093,26 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą 
działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   – symbol C.26 
MN i C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 04 
kwietnia 2017r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Postąpienie wynosi 1.000 zł.

Bolesław Moryl finiszuje na dysta-
nie 16 km 41. Bieg Piastów

Falstart Zjednoczonych
Do ośmiu punktów wzrosła strata Zjednoczonych Żarów do liderującej Nysy Kłodzko. Żarowianie na inau-
gurację rundy wiosennej przegrali u siebie 1:3 (0:0) ze Zdrojem Jedlina-Zdrój.

W weekend 4-5 marca 
w Jakuszycach odby-

ły się główne zmagania w 
ramach 41. Biegu Piastów 
– Festiwalu Narciarstwa 
Biegowego. 

Przez dziewięć dni Polana 
Jakuszycka była miejscem 
kultowej już imprezy re-
kreacyjno-sportowej, która 
w tym roku organizowana 
była po raz 41. Bieg Piastów 
to kilkanaście biegów dla 
każdego (wyczynowców, 
amatorów, młodzieży, dzie-
ci, rodzin oraz miłośników 
biegania na nartach nocą), 
tysiące zawodników i wie-
le dodatkowych atrakcji. W 

tej najstarszej i największej 
w Polsce imprezie narciar-
stwa biegowego co roku 
uczestniczy kilka tysięcy 
osób w różnym wieku, za-
równo z Polski, jak i zagra-
nicy. W tym roku w zmaga-
niach wzięła udział m.in. 
złota medalistka igrzysk 
olimpijskich i mistrzostw 
świata królowa narciarstwa 
Justyna Kowalczyk. 

Żarów nie mógł być nie 
zauważony na tej imprezie, 
ponieważ jako jedyna zor-
ganizowana grupa posia-
dała  transparenty z sym-
bolami naszego miasta, a 
reprezentanci naszej gminy 
wzięli udział w biegu na 16 
oraz 25 km. Żarowscy bie-
gacze dziękują burmistrzo-
wi Żarowa Leszkowi Mi-
chalakowi za kolejne już 
wsparcie finansowe ekipy 
narciarskiej. 

Bieg Piastów należy do 
elity światowego narciar-
stwa biegowego, Ligi Worl-
dloppet, organizacji skupia-
jącej największe narciarskie 
biegi masowe na świecie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Rywalizacja na Stadionie 
Miejskim w Żarowie prze-
biegała przy bardzo silnym 
wietrze oraz padającym 
deszczu. 

Pierwsze 45 minut nie przy-
niosło celnych trafień. Przy-
jezdnych przed stratą gola po 
technicznym uderzeniu Ada-
ma Łagiewki uchroniła po-
przeczka. Jedlina też miała 
swoje okazje na otwarcie wy-
niku spotkania. Po jednym z 
rzutów rożnych z piłką minął 
się stojący między słupkami 
Marcin Hruszowiec, jednak 
zaskoczony piłkarz Zdroju 
nie zdołał ulukować futbo-
lówki w siatce. 

Zaledwie trzy minuty po 
zmianie stron do bramki 
Zjednoczonych trafił Da-
mian Kraus. Radość z pro-
wadzenia trwała bardzo 
krótko. Już w następnej akcji 
po dośrodkowaniu w pole 
karne przyjezdnych, fatalnie 
interweniował Vaclav Pohl, 
strzelając bramkę samobój-

czą. Od tego momentu Zjed-
noczeni osiągnęli znaczną 
przewagę. Powracający po 
dłuższej przerwie, spowo-
dowanej kontuzją Krzysztof 
Goździejewski minął bra-
makrza Arkadiusza Wtu-
licha i mając przed sobą 
pustą bramkę z ostrago kąta 
uderza w słupek. Nie wyko-
rzystana szansa szybko się 
zemściła. Dośrodkowanie z 
rzutu rożnego na bramkę za-
mienił wprowadzony chwilę 
wcześniej na plac gry Rafał 
Lipiński. Zjednoczeni mieli 
ponad dwadzieścia minut na 
odwrócenie losów rywaliza-
cji, ale mimo przewagi nie 
zdołali tego uczynić. Już w 
doliczonym czasie gry, po 
kontrze, zwycięstwo druży-
ny z Jedliny-Zdrój przypie-
czętował Piotr Siara i nie-
spodzianka stała się faktem. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Wojnowski, Borowiec (‘79 
Kaczmarczyk), Florczak, 
Chłopek (‘58 Khvostenko), 

Szuba, Łagiewka, Klima-
szewski (‘79 Dopieralski), 
Goździejewski, Kołodziej, 
Baziak.

Lider Nysa Kłodzko zdo-
bywa trzy punkty bez gry. 
To efekt wycofania się z ligi 
LKS Goli Świdnickiej. Trzy 
punkty bez wychodzenia 
na boisko zainkasowali też 
piłkarze MKS Szczawno-
Zdrój, gdyż los drużyny z 
Goli Świdnickiej podzielił 
beniaminek z Niemczy. Inny 
z beniaminków Górnik Bo-

guszów-Gorce nie przestaje 
zaskakiwać. Górnik odniósł 
dwunaste zwycięstwo z rzę-
du (0:2 Orlęta Krosnowice) i 
traci zaledwie punkt do lide-
rującej Nysy Kłodzko. W po-
zostałych spotkaniach: Unia 
Złoty Stok – Zamek Kamie-
niec Ząbk. 0:4 (0:1), Grom 
Witków – LKS Bystrzyca 
Górna  2:1 (1:0), Piławianka 
Piława Górna – Pogoń Dusz-
niki Zdrój 0:1 (0:1), Iskra 
Jaszkowa Dolna – Victoria 
Tuszyn 2:2 (2:1)

Filar zespołu Krzysztof Goździejewski, tym razem nie zdołał pomóc w zwy-
cięstwie.

Żarowianie
w Biegu Piastów

Spadek i niewiadoma 
przyszłość

Chęci i zaangażowanie były, 
ale umiejętności okazały 

się zbyt małe. Po trzech prze-
granych z BTS-em Bolesła-
wiec siatkarze Volley Żarów 
po roku żegnają się z II ligą. 

W ostatnich meczach, któ-
rych stawką było pozostanie 
w II lidze faworytem rywali-
zacji do trzech zwycięstw był 
BTS Elektros Bolesławiec. 
Drużyna z Bolesławca dużo 
lepiej prezentowała się w run-
dzie zasadniczej i w play-out 
potwierdziła swoją przewagę. 

Zespół z Żarowa w dwume-
czu na parkiecie rywala zdo-
łał wygrać dwa sety. W osta-
nim pojedynku rozegranym 

przy własnej publiczności, 
Volley podjął rękawice tylko 
w ostatniej partii, jednak to 
było zbyt mało.

Drugoligowa przygoda oka-
zała się bardzo bolesna dla 
żarowskiego klubu. Volley 
przegrał wszystkie 21 meczy 
w sezonie i zdobył zaledwie 
dwa punkty.

Jaka przyszłość czeka ża-
rowską siatkówkę? Na pew-
no nie przerwane zostanie 
szkolenie młodzieży. Co do 
występów seniorów w przy-
szłorocznych rozgrywkach 
III ligi, władze klubu nie zna-
ją na dzień dzisiejszy odpo-
wiedzi.  

BTS Elektros Bolesławiec - 
Volley Żarów

3:1 (25:20, 23:25, 25:9, 25:17)

BTS Elektros Bolesławiec - 
Volley Żarów

3:1 (25:22, 25:27, 25:20, 28:26)

Volley Żarów - BTS Elektros 
Bolesławiec

0:3 (12:25, 20:25, 24:26)


