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Gmina Żarów wśród
wyróżnionych

Termomodernizacja 
budynku szkoły

Dni Żarowa
pełne atrakcji

Gmina Żarów zajęła trze-
cie miejsce i otrzyma-

ła wyróżnienie w kategorii 
Metamorfoza 10-lecia (lata 
2007-2016) podczas XIX Fi-
nału Plebiscytu Gospodar-
czego „Muflony 2016”.

O marmurową statuetkę 

Ostatni weekend maja 
upłynie w naszym mie-

ście pod znakiem imprez, za-
baw i festynów organizowa-
nych w ramach Dni Żarowa.

W programie dwudniowej 
imprezy każdy znajdzie coś 
dla siebie. Organizatorzy przy-
gotowali w tym roku wiele 

Budynek Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brze-

chwy w Żarowie zmienia 
swój wizerunek. 

Choć do końcowego efektu 
pozostało jeszcze dużo pracy, 
dziś widać, jak bardzo jest to 
potrzebny remont. Dzięki ter-
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Budynek dworca kolejowego w Żaro-
wie zostanie wyremontowany. PKP 
podpisało umowę na remont budyn-
ku za 5 milionów złotych. 

Jeszcze w maju rozpocznie się 
montaż monitoringu na terenie 
Żarowa.

Coraz ciekawiej wygląda sutuacja 
w rozgrywkach wałbrzyskiej okrę-
gówki.

Więcej na str. 5

Muflona rywalizowały przed-
siębiorstwa, instytucje, firmy 
i samorządy z całego regionu 
Dolnego Śląska. Choć nie uda-
ło się zdobyć najważniejszej 
nagrody, Gmina Żarów zaj-
mując trzecie miejsce...

więcej na str. 3

W ramach inwestycji wymienione zostaną okna, drzwi, instalacje ciepłow-
nicze. Budynek zyska także nową elewację. 

Zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki odebrał wyróżnienie od prezyden-
ta Wałbrzycha Romana Szełemeja.

nowych niespodzianek, które 
gwarantować będą udaną za-
bawę. Oprócz koncertów ze-
społów muzycznych i woka-
listów Rain, Detroit, Liber i 
Ina, Róże Europy i Stachur-
sky zaplanowano także szereg 
atrakcji dla całych rodzin. 

więcej na str. 7

momodernizacji, która trwa w 
tej chwili w szkolnej placówce 
przy ul. 1 Maja szkoła zyska 
nowe okna, drzwi, wentylacje, 
a także elewację. Obecna jest 
brudna, zniszczona i nie jest 
dobrą wizytówką szkoły.

więcej na str. 4

Inwestycja
współfinansowana

ze środków
Unii Europejskiej
i budżetu gminy 

Żarów
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Kronika Policyjna 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 facebookowym:

Leszek mieszkaniec Żarowa: Dlaczego, chociaż jest już maj nie są łatane dziury w drogach? Jak długo to 
wszystko jeszcze potrwa? Drogi są w bardzo złym stanie technicznym, a skoro nie są remontowane, to chociaż 
przydałyby się naprawy w ubytkach jezdni.

Burmistrz Leszek Michalak: 
Wszystkie naprawy dróg przeprowadzone będą systematycznie w każdym możliwym dniu, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. Aby 

móc wykorzystać metodę natryskową - za pomocą paczera, temperatura powietrza musi wynosić powyżej kilkunastu stopni. Musi być także 
sucha nawierzchnia, a przez kilka dni nie występować opady deszczu. Ubytki w jezdni zostaną naprawione. Teraz, gdy zrobiło się cieplej, 
prace ruszą pełną parą.

Łatanie dziur na drogach gminnych rozpoczęliśmy jeszcze w marcu. Z uwagi jednak na niesprzyjającą pogodę, łatanie ubytków w jezdni, 
które prowadzone jest za pomocą specjalistycznej maszyny – paczera, przeciąga się w czasie. 

Piotr Borkowski, ul. Spokojna 1, 58-130 Żarów
e-mail: piotrboro@wp.pl, pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188

BUSY do NIEMIEC
z adresu na adres

tel. 735 140 404
wyjazd: poniedziałek, czwartek

powrót: wtorek, piątek
 200 zł

Kronika Filmowa
Gminy Żarów

oglądaj w Internecie 
www.um.zarow.pl i na 

facebooku Gmina Żarów

Co tydzień kilka
nowych filmów

Na zdjęciu zwycięzcy Gminnego Interdyscyplinarnego Turnieju Wiedzy w 
Zastrużu.

Znęcał się nad kolegą
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie zatrzymali 
17-letniego chłopca, który znęcał się fizycznie i psychicznie 
nad małoletnim wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Mrowinach. - Sąd Rejonowy zastosował 
wobec 17-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowe-
go aresztowania na okres 3 miesięcy. Chłopiec znęcał się nad 
swoim młodszym kolegą, nie tylko psychicznie, ale również fi-
zycznie. Został zatrzymany za znęcanie się poprzez naruszenie 
jego nietykalności cielesnej i wyzywanie słowami wulgarnymi 
– wyjaśnia Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie.

Ukradł złotą biżuterię
Nie wiadomo, czy miał klucze do mieszkania. A może to było 
włamanie. Policja poszukuje nieznanego sprawcy, który doko-
nał kradzieży złotej biżuterii z zamkniętego mieszkania. Po-
szkodowany właściciel wycenił straty na kwotę 1700 złotych. 
Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Złodziej ukradł narzędzia z budowy
Jego łupem padły elektronarzędzia warte 7500 złotych. Funk-
cjonariusze policji otrzymali powiadomienie o przestępstwie, 
do którego doszło na terenie domu będącego w budowie przy 
ul. Łokietka w Żarowie. Nieznany sprawca włamał się do 
domu i ukradł z niego elektronarzędzia. W tej chwili trwają 
czynności zmierzające do ustalenia tożsamości złodzieja. 

Posiadał przy sobie narkotyki
Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 21-latkowi, który 
posiadał przy sobie narkotyki. - Funkcjonariusze policji za-
trzymali podczas rutynowej kontroli młodego mężczyznę, który 
posiadał przy sobie zawiniątko z białym proszkiem. Badanie 
narkotestem wykazało, że jest to amfetamina. Mieszkaniec Ża-
rowa usłyszał już zarzut posiadania substancji zabronionej – 
informuje komendant Katarzyna Wilk.

Kierował pojazdem mimo zakazu
Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu gro-
zić może nawet 3 lata pozbawienia wolności. Taką karę może 
ponieść zatrzymany przez funkcjonariuszy z Żarowa 38-letni 
mieszkaniec gminy Żarów, który kierował samochodem oso-
bowym pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

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 84/2017 z dnia 10 maja 2017r.

→ Sprzedam działki bu-
dowlane, Mrowiny ul. Kole-
jowa 1. Tel. 74 858 94 99

Trzecioklasiści sprawdzali swoją wiedzę
Uczniowie trzecich klas 

zmagali się z mate-
matycznymi zagadkami w 
Gminnym Interdyscyplinar-
nym Turnieju Wiedzy, który 
już po raz ósmy odbywał się 
w Szkole Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu. 

Do rywalizacji przystąpili 
trzecioklasiści ze wszystkich 
szkół podstawowych gminy 
Żarów. - Wszyscy wykazali 
się bardzo dużą wiedzą ogól-

ną. Uczniowie odpowiadali 
na pytania, rozwiązywali re-
busy i zagadki matematyczne. 
Szczególne podziękowania 
składamy nauczycielom-wy-
chowawcom, a także wszyst-
kim uczestnikom turnieju 
– mówi Joanna Kulpińska 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Zwycięzcami zostali: Lena 
Król i Maksymilian Gór-
ka.

Wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci Michała Kozów radnego IV ka-
dencji Rady Miejskiej w Żarowie, w latach 2002-2006 całej rodzinie 

składa burmistrz Leszek Michalak,
pracownicy Urzędu Miejskiego 

i gminnych placówek w Żarowie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszarów położonych we wsi Wierzbna, gm. Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 
353 ze zm.) oraz uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów oraz 
uchwały Nr IV/24/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r., zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2017 r. do 16 czerwca 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą 
wnosić uwagi do projektu zmiany planu. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017r.

Pamiętajmy o terminach!
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2017 r., II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2017 r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2017 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2017 r.
Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2017 r., II rata – termin płatności upływa 15 września 2017 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów  – termin płatności upłynął 31 marca 2017 r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2017 roku
„Opłata śmieciowa”:
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane. 
Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmiecio-
wą należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty 
za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Nowe kamery do monitoringu

Nagroda za „Metamorfozę
10-lecia (lata 2007-2016)”

Jeszcze w tym miesiącu roz-
budowana zostanie sieć 

monitoringu w Żarowie. Nie 
będą to pierwsze zainsta-
lowane kamery na terenie 
miasta. Obecnie urządzenia 
takie zainstalowane są przy 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie.

Lokalizację kolejnych ka-
mer wybierali sami miesz-
kańcy. Swoje propozycje 
dotyczące  zainstalowania 
kamer monitoringu na terenie 
Żarowa zgłaszali także funk-
cjonariusze policji. Rozmowy 
z mieszkańcami miasta prze-
prowadzili również w swoich 
okręgach radni Rady Miej-
skiej. - Podpisaliśmy umowę 
na zakup kamer do monitorin-
gu miejskiego i już niebawem 
rozpocznie się jego instalacja 
na terenie naszego miasta. 
Przypomnę tylko, że kolejne 

Trzecie miejsce wywalczone wśród wielu chętnych to także duży sukces i 
duże wyróżnienie.

Oficjalna Gala wręczenia Muflonów 2016 odbyła się na Zamku Książ.

Moment podpisania umowy z wykonawcą inwestycji. Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak, Przemysław Sikora 
kierownik Referatu Rozwoju i Dariusz Stańczyk z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Stańczyk”.

Gmina Żarów zajęła trze-
cie miejsce i otrzymała 

wyróżnienie w kategorii 
Metamorfoza 10-lecia (lata 
2007-2016) podczas XIX Fi-
nału Plebiscytu Gospodar-
czego „Muflony 2016”.

O marmurową statuet-
kę Muflona rywalizowały 
przedsiębiorstwa, insty-
tucje, firmy i samorządy 
z całego regionu Dolnego 
Śląska. Choć nie udało się 
zdobyć najważniejszej na-
grody, Gmina Żarów zaj-
mując trzecie miejsce, zo-
stawiła za sobą kilkunastu 
rywali. Uroczysta gala, na 
której wręczono statuetki 
odbyła się w piątek, 12 maja 
w Zamku Książ. Wyróż-
nienie, podczas Plebiscytu 
Gospodarczego, odebrał 
zastępca burmistrza Grze-
gorz Osiecki.  - To duże 
wyróżnienie, tym bardziej, 
że wśród kandydatów no-
minowanych w tej kategorii 
było aż sześć gmin – Strze-
gom, Żarów, Bielawa, Nowa 
Ruda, Pieszyce i Szczawno-

Zdrój oraz 15 firm i przed-
siębiorstw. Trzecie miejsce to 
duży sukces. Cieszymy się, że 
kapituła plebiscytu doceniła 
nasze starania i pracę wło-
żoną w kompleksowy rozwój 
gminy Żarów – mówi Grze-
gorz Osiecki zastępca bur-
mistrza.

Muflony to najstarszy ple-
biscyt gospodarczy, jaki 
odbywa się co roku w Wał-
brzychu. Nagradzane są w 
nim firmy i instytucje, które 
wyróżniają się na tle innych 
dobrymi wynikami gospo-
darczymi, działalnością na 
rzecz lokalnej społeczności, 

czy promują ekologię. Na-
gradzani są najlepsi z najlep-
szych, którzy angażują się 
w życie społeczne regionu, 
inwestują, tworzą miejsca 
pracy, nie boją się ryzyka. W 
tym roku kapituła plebiscy-
tu nagrodziła uczestników 
w pięciu kategoriach: Firma 
Odpowiedzialnego Biznesu, 
Najlepszy Produkt, Najlep-
sza Miko/Mała Firma, Wy-
darzenie/Inicjatywa 2016 
roku i Metamorfoza 10-lecia 
(lata 2007-2016). 

W kategorii  Metamorfo-
za 10-lecia (lata 2007-2016) 
drugie miejsce zajął Zakład 
Aktywności Zawodowej 
Victoria w Wałbrzychu, a 
statuetka Muflona 2016 po-
wędrowała do gminy Bie-
lawa.

Organizatorem Plebiscytu 
jest spółka Kubara Lami-
na S.A., wydawca tytułów 
prasowych: Tygodnika Wał-
brzyskiego/NWW, Wiado-
mości Świdnickich i Tygo-
dnika Dzierżoniowskiego. 

Magdalena Pawlik 

kamery będą zainstalowane 
przy skrzyżowaniu ulicy Sikor-
skiego i Armii Krajowej, ulicy 
Dworcowej (okolice dworca 
PKP i PKS), skrzyżowaniu 
ulic Armii Krajowej przy bu-
dynku Żarowskiej Izby Histo-
rycznej obejmujące swoim za-
sięgiem ulicę Armii Krajowej, 
Mickiewicza oraz Dworcową, 
przy ulicy Armii Krajowej w 
okolicach Nefrytu oraz przy 
żarowskim skateparku – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Nowe kamery kosztować 
będą dokładnie 40 977,45 

złotych i zostaną sfinanso-
wane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. Sys-
tem monitoringu obejmować 
będzie punkt przekaźniko-
wy, rejestrator oraz kamery 
szybkoobrotowe zewnętrzne, 
kamery obrotowe zewnętrz-
ne, kamery stacjonarne ze-
wnętrzne wraz z osprzętem, 
punktami Wi-Fi oraz zasi-
laniem awaryjnym. Zostaną 
zamontowane na budynkach 
oraz lampach oświetlenia 
ulicznego.

Magdalena Pawlik

Rozpoczynamy
budowę ścieżek

rowerowych
Jeszcze w maju rozpoczną się prace przy budowie ścieżki rowerowej przy uli-
cy Cembrowskiego w Żarowie. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie 
także budowę nowego chodnika oraz oświetlenia na tym odcinku drogowym.

Burmistrz Leszek Mi-
chalak podpisał umowę na 
realizację tego zadania z 
wykonawcą inwestycji Przed-
siębiorstwem Wielobranżo-
wym „Stańczyk” ze Świebo-
dzic. Przekazany został plac 
budowy, a już wkrótce ruszą 
pierwsze prace budowlane. - 
W przygotowaniu jest teraz 
projekt tymczasowej organi-
zacji ruchu, który wdrożony 
zostanie na czas trwania in-
westycji. Przy ul. Cembrow-
skiego w Żarowie powstanie 
nowa ścieżka rowerowa wraz 
z chodnikiem i oświetleniem. 
Z pierwszymi pracami ruszy-
my jeszcze w maju – wyjaśnia 
Dariusz Stańczyk z Przed-
siębiorstwa Wielobranżowe-
go „Stańczyk” wykonawca 
inwestycji.

Budowa ścieżki rowerowej 
przy ul. Cembrowskiego w 
Żarowie będzie realizowana 
w ramach zadania „Wdraża-
nie Strategii Niskoemisyj-
nych - budowa zintegrowane-
go centrum przesiadkowego 
w Żarowie oraz budowa dróg 
rowerowych, ciągów pie-
szych wraz z oświetleniem na 
terenie miasta Żarów”. Jego 
całkowita wartość wynosi  

5 114 351,75 złotych, przy-
znane dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 to kwota 4 347 
198,99 złotych.

Budowa nowej ścieżki ro-
werowej przy ul. Cembrow-
skiego i chodnika wraz z 
oświetleniem w Żarowie, 
zgodnie z podpisaną umową, 
kosztować będzie 235.026,85 
złotych. - Kolejny wniosek o 
dofinansowanie którego ubie-
gała się nasza gmina doczekał 
się pozytywnej weryfikacji. 
Projekt „Wdrażanie Strate-
gii Niskoemisyjnych - budo-
wa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowero-
wych, ciągów pieszych wraz z 
oświetleniem na terenie mia-
sta Żarów” znalazł się na pią-
tym miejscu listy projektów 
zatwierdzonych przez Instytu-
cję Pośredniczącą Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Umowa na 
realizację pierwszego etapu 
tego zadania została już pod-
pisana i jeszcze w maju roz-
poczną się prace budowlane. 

Powstanie ścieżki rowerowej 
wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu rowerowego 
i pieszego w naszej gminie. W 
ramach tego zadania inwesty-
cyjnego nowe ścieżki rowero-
we powstaną także w innych 
częściach Żarowa. Ruszamy z 
kolejnymi przetargami i mam 
nadzieję, że wkrótce znów 
będę mógł Państwu przeka-
zać dobre informacje – mówi 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

W ramach zadania inwesty-
cyjnego „Wdrażanie Strategii 
Niskoemisyjnych - budowa 
zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowero-
wych, ciągów pieszych wraz 
z oświetleniem na terenie 
miasta Żarów” nowe ścieżki 
rowerowe powstaną jeszcze 
przy ulicach: Talowskiego, 
Przemysłowej, Armii Kra-
jowej, Krasińskiego, Sikor-
skiego, Chrobrego, Wiejskiej, 
Mickiewicza, Słowiańskiej, 
Korczaka, Lipowej, Akacjo-
wej, Brzozowej, Jaworowej, 
Kasztanowej, Klonowej, Bu-
kowej, Wierzbowej, Jodłowej 
i Modrzewiowej. 

Magdalena Pawlik

radny Mariusz Borowiec
przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki 

W końcu podpisano umowę na prace budowlane ścieżki rowero-
wej i chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Cembrowskiego w Ża-
rowie. W ramach projektu „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych - 
budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz 
budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na 
terenie miasta Żarów” kolejnym etapem będzie budowa chodników 
i ścieżek rowerowych na osiedlu domków jednorodzinnych. Projekt 

ruszył z małym opóźnieniem, ale w końcu doszło do skutku to, na co czekali mieszkańcy. Dzięki 
temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Żarowa. Całkowita wartość pro-
jektu to kwota 5 114 351,75 złotych.
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Wymiana  oświetlenia
ulicznego

Święto Rzeki
w Zastrużu

Sezon biegowy
rozpoczęty

Obronić tytuł
mistrza świata

Nowe słupy oświetlenio-
we zamontowane zosta-

ły przy ulicy Bukowej, Jodło-
wej i Wierzbowej w Żarowie 
oraz na terenie Mielęcina.

Zakończyły się już prace 
remontowe przy wymianie 
oświetlenia ulicznego. W 
ramach inwestycji ułożono 
kable oraz rury osłonowe, 
zamontowano nowe słupy 
oświetleniowe i kompletne 
oprawy, wykonano badania 
i pomiary oraz odtworzono 
nawierzchnie.  - Inwestycje, 
związane z budową i moder-
nizacją ulicznego oświetlenia 
są kontynuowane na terenie 
gminy Żarów każdego roku. 
W Żarowie, przy ulicy Buko-
wej, Jodłowej i Wierzbowej 
zamontowano i ustawiono na 

Nowe lampy montowane są na te-
renie gminy Żarów każdego roku.

Prace przy termomodernizacji rozpoczęły się niedawno, a już dziś widać, 
jak bardzo ten remont był potrzebny.

Niebawem budynek szkoły zostanie ocieplony.

Na razie przyszkolny teren to plac budowy, na większe efekty musimy jesz-
cze trochę poczekać.

Wspólne zdjęcie uczestników imprezy w Zastrużu.

Nataniel Banasiak zmierza do 
mety po kolejne swoje zwycięstwo 
w biegach przełajowych.

fundamentach pięć nowych 
stalowych słupów oświetle-
niowych. Zakończył się już 
także montaż nowych latarni 
w Mielęcinie. Tam firma wy-
konawcza zainstalowała czte-
ry słupy oświetleniowe. Koszt 
inwestycji wyniósł ponad 65 
tysięcy złotych. Przedsięwzię-
cie to zostało sfinansowane ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów - wyjaśnia Jo-
anna Walichnowska  kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Na terenie Mielęcina i 
przy ulicach Żarowa za-
montowanych zostało w 
sumie 9 nowych słupów 
oświetleniowych. Koszt in-
westycji w Mielęcinie to 29 
183,14 złotych. Ze środków 
własnych budżetu gminy 
Żarów sfinansowano tak-
że montaż nowych lamp 
w Żarowie. Łącznie, nowe 
lampy przy ulicach  Buko-
wej, Jodłowej i Wierzbowej 
kosztowały 36 349,76 zło-
tych.

Magdalena Pawlik

Trwa termomodernizacja 
budynku szkoły

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie zmienia swój wizeru-
nek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, dziś widać, jak bardzo 

jest to potrzebny remont. Dzięki termomodernizacji, która trwa w tej chwili w szkolnej placówce przy  
ul. 1 Maja, szkoła zyska nowe okna, drzwi, wentylacje, a także elewację. Obecna jest brudna, zniszczona 
i nie jest dobrą wizytówką szkoły.

- W tej chwili wykonujemy 
ocieplenia ścian fundamento-
wych obiektu. Rozpoczęliśmy 
także wymianę pokrycia da-
chowego. W kolejnym etapie 
przewidziane zostało wykoń-
czenie elewacji w zakresie 
wykonania tynku struktural-
nego, który planujemy zreali-
zować w okresie wakacyjnym, 
kiedy dzieci opuszczą mury 
szkoły. Terminowo inwesty-
cja powinna zakończyć się w 
listopadzie, ale mam nadzie-
ję, że wszystkie prace zostaną 
zrealizowane znacznie szyb-
ciej – wyjaśnia Wiesław Hu-
caluk prezes zarządu firmy 
SIBUD z Wrocławia wyko-
nawca inwestycji. 

Termomodernizacja Szko-
ły Podstawowej w Żaro-
wie to kolejna inwestycja, 
która realizowana jest przy 
współudziale środków fi-
nansowych z budżetu gminy 
Żarów i pozyskanych z Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Wnio-
sek przygotowany przez pra-
cowników Referatu Rozwoju 
w Urzędzie Miejskim w Ża-
rowie uzyskał dofinansowa-
nie w wysokości 659.681,52 
złotych. To kolejne tak duże 
pozyskane dofinansowane, 
które spożytkowane zostanie 
na potrzebną inwestycję. - W 
ostatnim czasie Instytucja Po-
średnicząca Aglomeracji Wał-
brzyskiej podpisuje umowy 
z gminami, które aplikowały 
o dodatkowe środki finanso-
we na realizację inwestycji. 
Wśród tych gmin jest także Ża-

Wniosek
złożony

w ramach
Aglomeracji

Wałbrzyskiej!

rów, który również otrzymał 
dofinansowania na wiele zło-
żonych wniosków. Pozyskane 
pieniądze będą przeznaczone 
na remonty świetlic wiejskich, 
zakup nowego wozu strażac-
kiego, termomodernizację 
szkoły w Żarowie, budowę 
kanalizacji, nowych ścieżek 
rowerowych, zintegrowanego 
centrum przesiadkowego i 
budynku żłobka. Oczywiście 
nie poprzestaniemy na tym, 
pracujemy nad kolejnymi 
projektami, które być może 
wkrótce również uzyskają 
dofinansowania. Zachęcamy 
naszych mieszkańców do śle-
dzenia realizacji projektów za 
pośrednictwem gazety, naszej 
strony internetowej oraz ofi-
cjalnego profilu gminy Żarów 
na portalu Facebook – mówi 
Przemysław Sikora kierow-
nik Referatu Rozwoju Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Projekt „Termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie”, w ramach któ-
rego realizowana jest inwe-
stycja otrzymał 659.681,52 
złotych dofinansowania z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniesie 
1.240.002,86 złotych. 

Obejrzyj relację filmową 
w Kronice Filmowej Gmi-
ny Żarów.

Magdalena Pawlik

Jak co roku w kwietniu w 
Zastrużu odbył się piknik 

Święto Rzeki, połączony z 
Festiwalem Piosenki Tury-
stycznej i Żeglarskiej. W tym 
roku Grand Prix wywalczyła 
Agnieszka Sieniatycka.

Piknik zorganizowany zo-
stał przez Stowarzyszenie z 
udziałem członków Wrocław-
skiego Klubu Wodniaków 
„Wiadrus”.  Kajakarze zorga-
nizowali spływ kajakowy dla 

dzieci i młodzieży. Powodze-
niem cieszyły się konkurencje 
sportowe, szczególnie bieg z 
jajkiem i rzut kaloszem. Nie 
zabrakło radości na dmucha-
nych zjeżdżalniach. Piknik 
zakończony został wspólnym 
biesiadowaniem przy ognisku 
i pieczeniem kiełbasek. Za-
praszamy za rok!

Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie Grupie TOM z Ża-
rowa.

Za nami Wiosenne Biegi 
Przełajowe.

Na trasie wokół Orlika w 
Żarowie zobaczyliśmy wie-
lu uczniów, którzy walczyli 
o tytuł najlepszego biegacza 
naszej gminy. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, a na 
najlepszych organizatorzy 
Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie oraz 
ULKS Piast 2008 Żarów 
przygotowali medale oraz 
pamiątkowe dyplomy. 

Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wiekowych: Oli-
wia Gruszczyńska, Róża 
Kulpińska, Matylda Ko-
zak, Nataniel Banasiak, 

Adrian Choiński, Sidi Wój-
cik, Dominika Dalgiewicz, 
Martyna Wichot, Kamil 
Wołek, Mateusz Grzenia, 
Patryk Kąsik. 

Krzysztof Dutkiewicz

W lekkoatletycznym mi-
tyngu w Kielcach Pa-

weł Fajdek (Agros Zamość) 
uzyskał najlepszy w tym 
roku wynik na świecie w rzu-
cie młotem – 81,51, osiąga-
jąc jednocześnie minimum 
na sierpniowe mistrzostwa 
świata w Londynie.

Wychowanek ULKS Zie-
lony Dąb Żarów najpierw 
rzucając 76.42 wypełnił 
wskaźnik PZLA na mistrzo-
stwa świata w Londynie, 
gdzie będzie bronił tytułu, 
a później wyśrubował swój 
najlepszy wynik w tym roku 

na świecie, podsyłając młot 
na 81.51. Rezultat ten jest 
także rekordem kieleckiego 
stadionu. Drugi w konkursie 
był Wojciech Nowicki (Pod-
lasie Białystok), który także 
zmagania rozpoczął od zdo-
bycia przepustki na Londyn, 
posyłając młot na odległość 
76.26. W najlepszym rzucie 
w Kielcach brązowy medali-
sta olimpijski uzyskał 78.54. 

Od tego sezonu trenerem 
Pawła Fajdka jest Jolanta 
Kumor, z którą rozpoczynał 
sportową przygodę. 

Krzysztof Dutkiewicz
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Rozpoczyna się remont dworca w Żarowie

W tej chwili prace budowlane trwają przy ulicy Osiedlowej i Sportowej w 
Łażanach.

Inwestycja przebiega zgodnie z planem. 

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

Ruszyła budowa kanalizacji w Łażanach
Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji w Łażanach. W tej chwili prace na terenie wsi koncentrują się przy ulicy Osiedlowej i Sportowej. To dopiero 
pierwszy etap tej inwestycji, w ramach której planowane jest wybudowanie łącznie 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Projekt 
zakłada także budowę przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szkolnej w Łażanach.

- Z pierwszymi robotami ru-
szyliśmy w połowie kwietnia, 
a na dziś mamy już inwesty-
cję zrealizowaną w dwudzie-
stu procentach. W pierwszej 
kolejności ułożone zostały 
rurociągi kanalizacyjne na 
dość dużych głębokościach. 
Jesteśmy także w trakcie za-
łatwiania pozwolenia na roz-
poczęcie inwestycji na dro-
gach powiatowych przy ulicy 

Wrocławskiej i Strzegomskiej 
w Łażanach. Tam metodą 
odkrywkową będziemy wy-
konywać roboty, a następnie 
zaplanowane zostało całkowi-
te odtworzenie nawierzchni. 
Dobra wiadomość dla miesz-
kańców jest taka, że uciążli-
wość tej inwestycji skróci się 
o kilka miesięcy – wyjaśnia 
Bronisław Bernad kierow-
nik budowy z firmy Przed-

siębiorstwo Budownictwa 
Specjalistycznego i Melio-
racji w Legnicy wykonawca 
inwestycji.

Budowa kanalizacji to 
inwestycja długo wyczeki-
wana przez mieszkańców. I 
choć prace budowlane reali-
zowane są tuż obok budyn-
ków mieszkalnych i często 
bywają uciążliwe, miesz-
kańcy nie zgłaszają żadnych 
sprzeciwów. Przychodzą na 
miejsce trwania prac, doglą-
dają inwestycji, dopytują o 
szczegóły. Tak długo prze-
cież na to czekali. - Jest to 
priorytetowa inwestycja, 
bowiem do wybudowanego 
systemu kanalizacyjnego 
podłączonych zostanie 636 
mieszkańców wsi. A dzięki 
budowie 6,02 km sieci kana-
lizacji sanitarnej ścieki od-
prowadzane będą do oczysz-
czalni ścieków w Żarowie. 
Prace postępują i jeśli nadal 
wszystko będzie przebiegało 
bez przeszkód, zgodnie z tym, 
co zapowiada wykonawca 

inwestycji, budowa kanali-
zacji zakończy się jeszcze w 
tym roku – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Całkowity koszt inwesty-
cji pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na 
terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Łażany” wyniesie 4 425 
576,28 złotych, z czego  
3 058 325,06 złotych sta-
nowi dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 
2014-2020. To kolejny pro-

Maria Tomaszewska
radna Rady Miejskiej

Inwestycja ta w dużej mierze pozwoli na uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie naszej gminy. A dzięki temu poprawią 
się warunki życia mieszkańców. Nie bez przyczyny więc jest to 
jedna z kluczowych inwestycji. Poza tym, wiadomo, że kanalizacja 
przyczyni się nie tylko do ochrony zdrowia ludzkiego, bo dzięki niej 
przestaną dostawać się zanieczyszczenia do wód gruntowych, ale 
również do poprawy całego ekosystemu.

Dzięki pozyskanym przez gminę Żarów środkom finansowym w wysokości ponad 3 milionów 
złotych rozpoczynamy ważną dla nas mieszkańców inwestycję. Będą to najlepiej zainwestowane 
pieniądze, w poprawę jakości życia mieszkańców. 

jekt, który uzyskał tak duże 
unijne dofinansowanie. 

Obejrzyj relację filmową 

w Kronice Filmowej Gmi-
ny Żarów.

Magdalena Pawlik

Jeszcze w maju rozpocznie 
się remont budynku dwor-

ca kolejowego w Żarowie. To 
od wielu lat długo oczekiwa-
na inwestycja, tym bardziej, 
że budynek notorycznie nisz-
czony i dewastowany nie jest 
dobrą wizytówką miasta.

Od wielu lat straszy swo-
im wyglądem, a przejście 
podziemne, które dla miesz-
kańców miasta stanowi łącz-
nik między osiedlem a ulicą 
Dworcową często zalane jest 
przez wodę. Wkrótce jednak 
cały obiekt dworca kolejowe-
go odzyska utracony blask. 
PKP SA podpisały umowę z 
wykonawcą, firmą Dota, na 
modernizację dworca w Żaro-
wie. Prace, które będą koszto-
wać ok. 5 mln zł, rozpoczną 
się jeszcze w maju i potrwają 
do II kwartału 2018r. Przewi-
dziano ponownie wprowadze-

nie obsługi pasażerów, a tak-
że otwarcie izby historycznej 
dworca. - Przedmiotem prac 
jest przebudowa dworca ko-
lejowego Żarów na linii 274 
z Wrocławia do Zgorzelca 
wraz z usługą serwisu i kon-
serwacji w okresie gwarancji. 
Prace budowlane zrealizuje 
firma Dota, z którą PKP SA 
podpisały już umowę. Wyko-
nawca ten ma doświadczenie 
w przebudowach dworców – 
przeprowadzał już inwestycje 
w Inowrocławiu (dokończe-
nie prac), Swarzędzu, Kaliszu 
i Kępnie. Koszt prac to ok. 5 
mln zł. Pierwsze prace mają 
się rozpocząć jeszcze w tym 
miesiącu. Ich zakończenie 
planowane jest na II kwartał 
przyszłego roku. Koszt reali-
zacji wyniesie ok. 5 mln zł i 
zostanie pokryty ze środków 
własnych PKP SA oraz bu-

dżetu państwa – czytamy na 
stronie internetowej rynek 
kolejowy.pl

Budynek składa się z 
trzech części, połączonych 
na poziomie parteru. Seg-
ment wschodni, wyłączony 
z użytkowania, pełnił funk-
cję poczekalni dla podróż-
nych z kasami. W części 
środkowej zlokalizowane 
są pomieszczenia zawia-
dowcy ruchu oraz pomiesz-
czenia techniczne służące 
do obsługi linii kolejowej. 
Segment zachodni pełni wy-
łącznie funkcję mieszkalną. 
Roboty budowlane obej-
mować będą cały budynek 
dworca z zachowaniem jego 
formy zewnętrznej przy 
zmianie układu funkcjonal-
nego wewnątrz. Zostanie 
przywrócona obsługa pasa-
żerów w części wschodniej, 
z wejściem od strony północ-
nej. 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 poddana 
elewacja – zgodnie z zalece-
niami zostanie odtworzony 
jej historyczny wygląd. Po-
nadto przewidziano budowę 
podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych, przebudowę 

schodów zewnętrznych i wy-
mianę nawierzchni na placu 
przydworcowym. - 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. Zmoderni-
zowano już 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.

Magdalena Pawlik

Czas na dynie

Szachiści świętowali 3 Maja

Wystarczyło przybyć 
na Święto Dyni w 

Wierzbnej z okazem wa-
żącym pięćdziesiąt osiem 
kilogramów, aby zająć 
pierwsze miejsce. Aby móc 
wyhodować taki piękny 
okaz, warto zasiać dynię 
już teraz.

- Druga połowa maja to do-
skonały czas, aby zasiać dy-
nię w swoim ogrodzie - mówi 
Zuzanna Urbanik, radna 
i współpomysłodawczyni 
Święta Dyni w Wierzbnej 
i dodaje - Już teraz warto o 
tym pomyśleć, bo właścicieli 
najcięższych dyń zaprosimy 
14 października do Wierzb-
nej na drugie Święto Dyni, 
a zwycięzca wyjedzie ze 
zmywarką marki Electrolux.  

Już po raz drugi Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie oraz Rada Sołec-
ka z pomocą OSP Wierzbna 
organizują Święto Dyni. - W 
Wierzbnej spotkamy się 14 
października. Na pewno nie 
zabraknie licznych konkur-
sów i atrakcji dla najmłod-
szych. Szczegóły dotyczące 
samego wydarzenia jeszcze 
są ustalane i niebawem o 
nich poinformujemy - mówi 
Tomasz Pietrzyk, dyrektor 
GCKiS w Żarowie. W ubie-
głym roku oprócz konkursu 
na najcięższą dynię goście 
mogli wziąć udział w zma-
ganiach na najsmaczniejszą 
zupę z dyni, a najmłodsi wy-
konali przepiękne rzeźby.

Magdalena Pawlik

Bardzo duża frekwencja 
towarzyszyła najstarsze-

mu turniejowi szachowemu 
w Żarowie. Rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja 
uczciło blisko 90 szachistów 
z różnych rejonów Dolnego 
Śląska. 

Patrząc na listę zgłoszo-
nych zawodników w ciemno 
można było obstawiać zwy-
cięstwo Pawła Kowalczyka, 
który rok rocznie zwyciężał 

w żarowskim czempiona-
cie. Niespodzianki nie było, 
reprezentant Wieży Pęgów 
zdominował zawody. Na ko-
lejnych miejscach na podium 
znależli się: Marek Szmyd 
(Goniec Żarów), Michał 
Fiedorek (KSz Polonia Wro-
cław). Najlepszym juniorem 
turnieju został drugi w ge-
neralce Michał Fiedorek, 
juniorką Aleksandra Czar-
niecka (UKS SP3 Bogaty-

nia), juniorem młodszym Ty-
mon Jaworski (KSz Polonia 
Wrocław), a wśród juniorek 
młodszych zwyciężyła Kin-
ga Łupińaka (MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław). 

Krzysztof Dutkiewicz

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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MITY I STAREOTYPY FAKTY
Przemoc w rodzinie to problem marginesu 
społecznego, dotyczy rodzin patologicznych 
wedle przekonań „to tacy porządni ludzie, 
niemożliwe, żeby była tam przemoc”, 
"przemoc i alkohol, to jedno", "oni oboje 
mają wyższe wykształcenie - nie mogli tego 
zrobić swojemu dziecku", itp.;

Przemoc może dotknąć każdego bez względu na to z 
jakiego środowiska się wywodzi, bez względu na jego 
wykształcenie i pozycję społeczną.

Nie należy wtrącać się w cudze sprawy.  
To, co dzieje się w domu jest wyłącznie 
sprawą rodziny:
"brudy pierze się we własnym domu", "co to 
za ptak, co własne gniazdo kala?", "wolnoć 
Tomku w swoim domku", "mój dom - moją 
twierdzą", "bliscy nie krzywdzą", 

Im wcześniejsze „wtrącanie się", tym większa szansa 
na zatrzymanie przemocy i zapobiegnięcie tragedii. 
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób 
bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i 
podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Fakt 
zawarcia małżeństwa czy mieszkanie pod jednym 
dachem nie stanowi okoliczności zezwalających na 
przemoc ani nie znosi odpowiedzialności za popełnianie 
czynów karalnych przez prawo. Przemoc w rodzinie nie 
jest sprawą prywatną, jest przestępstwem i istotnym 
problemem społecznym. Pierwszym krokiem do jej 
przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

To był jednorazowy incydent, który się 
nie powtórzy: „to się wydarzyło tylko raz”, 
„obiecywał że więcej się to nie powtórzy”.

Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym 
incydentem, nie zatrzymana nasila się. Jeżeli nie 
zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – 
przemoc się powtórzy. 

Kobieta powinna wstydzić się, jeśli 
doznaje przemocy: "to wszystko twoja wina 
- powinnaś się wstydzić", "twoja rodzina - 
świadczy o tobie", "kobieta jest strażniczką 
domowego ogniska", "widocznie nie dosyć 
się starałaś", "musisz być samolubną 
egoistką",

Za przemoc odpowiada jedynie sprawca - niezależnie 
od tego, co robiła, lub jak się zachowuje ofiara. Nikt 
nie ma prawa krzywdzić swoich bliskich. Osoba 
doświadczająca przemocy ma prawo do  protestowania, 
obrony własnej, dbania o siebie: swoje bezpieczeństwo, 
potrzeby, komfort, dobre samopoczucie i prawa. 
Wstydzić powinna się jedynie osoba krzywdząca 
swoich bliskich.

Dla dobra dzieci powinno się znosić 
wszystko ze strony współmałżonka: "kobieta 
powinna poświęcić się dla dobra dzieci i 
rodziny", "powinnam wytrzymać wszystko 
dla dobra dzieci", "dzieci powinny mieć ojca", 
"lepszy zły ojciec, niż żaden" itp.:

Nic nie usprawiedliwia i nie uzasadnia znoszenia 
przemocy ze strony partnera.
Dzieci wychowujące się w rodzinach, gdzie jest przemoc 
"nasiąkają" przemocą. Nawet jeśli nie są bezpośrednio 
bite, upokarzane, wykorzystywane, zaniedbywane 
i molestowane, a "tylko" obserwują przemocowe 
traktowanie matki przez ojca, to równocześnie są 
osobami doznającymi przemocy. Dzieci, które są "tylko" 
świadkami przemocy w rodzinie, są jednocześnie jej 
ofiarami.

Przyczyną przemocy w rodzinie jest 
alkohol: "wszystko przez to picie, poza 
tym - to dobry mąż i ojciec", "przestanie pić, 
wszystko będzie dobrze",  "może się ocknie i 
zrozumie - to taki dobry człowiek

Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od 
odpowiedzialności za czyny dokonane pod jego 
wpływem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie 
przemocy, sprawcy często piją po to, by znęcać się 
i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują 
usprawiedliwiać swoje zachowania, by uniknąć 
odpowiedzialności. Należy karać sprawcę przemocy i 
leczyć jego chorobę.

Dziecko ma obowiązek słuchać rodziców. 
Jeśli dziecko jest nieposłuszne i 
niegrzeczne, jeśli nie szanuje rodziców, 
rodzice mają prawo „doprowadzić je do 
pionu” za pomocą kar fizycznych: „dostał 
bo zasłużył”, „d... nie szklanka”, „moi 
rodzice mnie bili, a wyrosłem na porządnego 
człowieka”

Bicie jest niedopuszczalnym środkiem wychowawczym. 
Nic nie usprawiedliwia podniesienia ręki na dziecko. Nie 
wolno stosować przemocy wobec dzieci, gdyż agresja 
rodzi agresję, bicie upokarza.  W gniewie rodzic jest 
niebezpieczny, ponieważ nie kontroluje siły uderzenia. 
Polskie prawo wprowadziło zakaz stosowania kar 
cielesnych wobec dzieci.
PRZEMOC = PRZESTĘPSTWO

Obalajmy mity i stereotypy
na temat przemocy

Diagnoza zjawiska prze-
mocy w gminie Żarów 

(badania z roku w 2015r.) 
wykazała, iż w naszym śro-
dowisku lokalnym w dal-
szym ciągu funkcjonują 
pewne przekonania, uwa-
runkowane kulturowo, prze-
kazywane od kilku pokoleń 
na temat przemocy w rodzi-

nie. Są to mity i stereotypy, 
które wpływają w znacznym 
stopniu na społeczne po-
strzeganie zjawiska przemo-
cy w rodzinie.

Opisują „pożądane” relacje 
w rodzinie pomiędzy żoną, a 
mężem oraz pomiędzy rodzi-
cami i dziećmi, wyznaczają 
role kobiece, mężczyźnie, 

dzieciom. Często dają wska-
zówki, jak należy postępować 
wobec problemów rodzin-
nych. Wiele z nich sprzyja 
niestety przemocy, usprawie-
dliwia ją, a nawet powstrzy-
muje świadków przemocy od 
reakcji, a tym samym unie-
możliwia wsparcie osobom 
doświadczającym przemocy.

Powyższe mity i stereoty-
py zaprzeczają istnieniu zja-
wiska przemocy w rodzinie, 
usprawiedliwiają stosowanie 
przemocy, służą do ukrycia 
czy zbagatelizowania proble-
mu, przez co utrudniają pra-
widłowe reagowanie na akty 
brutalności czy okrucieństwa 

wobec bliskich. Dają sprawcy 
sygnał o społecznym przy-
zwoleniu na przemoc, umac-
niają w nim pewność siebie i 
poczucie bezkarności, znie-
walając osobę doświadcza-
jącą przemocy, zmuszając ją 
do milczenia. Warto zatem 
wiedzieć, co jest mitem i 

stereotypem, aby nie ulegać 
fałszywym przekonaniom 
odbierającym siłę do walki o 
lepsze życie, wolne od prze-
mocy.

Teresa Borowiec
Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego

Przyszkolny teren
z nową i bezpieczną 

nawierzchnią
Trwa modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy przy 
ulicy Ogrodowej w Żarowie. Przyszkolny plac zyska bezpieczną nawierzchnię 
z tworzyw sztucznych, która do tej pory była nierówna i wyboista. Zagospoda-
rowany zostanie również pozostały teren przy budynku szkolnym.

Ze strefy zabaw, która znaj-
duje się w tym miejscu ko-
rzystają najmłodsi uczniowie 
placówki. Jest tu także miej-
sce do gry w piłkę nożną i 
wyremontowany ciąg komu-
nikacyjny, z którego mogą 
korzystać wszystkie dzieci. 
Cały przyszkolny teren zmie-
ni niebawem swój wygląd. 
- W tej chwili zagospodarowu-
jemy przyszkolny plac przy ul. 
Ogrodowej w Żarowie, który 
był niebezpieczny dla dzieci. 
Zostanie on pokryty nową 
nawierzchnią poliuretanową, 
tak, aby w razie jakiegokol-
wiek upadku była dobra amor-
tyzacja. Dodatkowo cały teren 
zostanie wyrównany, zniwelo-
wany i zasiany trawą. Inwesty-
cja kosztować będzie prawie 
150 tysięcy złotych – mówi 
Urszula Rurarz dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

W ramach inwestycji 
przyszkolny teren pokryty 
zostanie nawierzchnią po-
liuretanową i elastyczną, 
zabezpieczone będą również 
istniejące urządzenia zaba-
wowe, a w ostatnim etapie 
przewidziano również wyko-
nanie makroniwelacji przyle-
głych terenów zielonych. Mo-
dernizacja realizowana jest w 
ramach zadania: „Wykona-
nie nawierzchni z tworzyw 
sztucznych w strefie zabaw 
oraz zagospodarowanie pozo-
stałego terenu przy budynku 
szkolnym”. Środki finanso-
we, w wysokości 146 tysięcy 
złotych, przeznaczone na to 
przedsięwzięcie, pochodzą z 
budżetu gminy Żarów.

Przyszkolny teren przy ulicy 
Ogrodowej w Żarowie zmie-
nił już swój wizerunek. Choć 
trwają jeszcze prace remon-
towe, wokół budynku, gdzie 

Iwona Nieradka
radna Rady Miejskiej 

Rzeczywiście teren, gdzie usytuowany jest plac zabaw przy ul. 
Ogrodowej w Żarowie był wyboisty i nierówny. A wystające z ziemi 
kamienie stwarzały niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzie-
ci. Bezpieczeństwo naszych uczniów jest kwestią priorytetową, dla-
tego zaplanowane zostały działania, aby odpowiednio zagospoda-
rować ten teren. Wkrótce cały przyszkolny teren pokryje się nową, 
a przede wszystkim bezpieczną nawierzchnią. Dzieci będą mogły 

przyjemnie, w bezpieczny sposób, spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu. 

uczą się uczniowie oddziałów 
przedszkolnych zrobiło się 
estetycznie i kolorowo. Wy-
remontowano przejście do 
samego budynku, a tuż przed 
nim posadzono ozdobne krze-
wy i postawiono ławki, z któ-
rych korzystają rodzice, przy-
chodząc po swoje pociechy. 
Teraz także za szkołą zrobi 
się przyjemniej.

Ze zmiany wyglądu przy-
szkolnego terenu cieszą się 
także sami uczniowie szkoły. 
- Teraz na spacery chodzimy 

do parku, nie możemy na ra-
zie bawić się na placu zabaw, 
bo trwają tam remonty.  Plac 
był niebezpieczny, a z trawy 
wystawały duże kamienie, ale 
już nie długo znów będziemy 
mogli grać w piłkę i bawić się 
na nowym placu – cieszą się 
Matylda i Olek uczniowie 
klas zerówkowych Szkoły 
Podstawowej w Żarowie. 

Obejrzyj relację filmową 
w Kronice Filmowej Gminy 
Żarów.

Magdalena Pawlik

Cały przyszkolny teren przy budynku zyska nową i bezpieczną nawierzch-
nię. 

Wizerunek zmienił także plac przed samym wejściem do budynku szkoły. 
Jest estetycznie i kolorowo. 

To kolejny etap prac przy ul. Ogrodowej w Żarowie.
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Dni Żarowa pełne 
atrakcji

VI Żarowska Prelekcja Historyczna

Sezon rowerowy ‘2017

I edycja spotkania „Żarów na obcasach”

Żarowska Izba Historycz-
na zaprasza wszystkich 

mieszkańców na VI Żarowską 
Prelekcję Historyczną.

Gościem spotkania będzie 
Piotr Maszkowski, który 
jest redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Odkrywca”, hi-
storyk, doświadczony dzien-
nikarz z kilkunastoletnim 
stażem specjalizujący się w 
historii, tajemnicach II woj-
ny światowej, nieznanych 
epizodach okresu PRL, tema-
tyce dotyczącej eksploracji i 
poszukiwań skarbów. Autor 
ponad 300 opublikowanych 
artykułów i opracowań ma-

teriałów archiwalnych, opo-
wie w Żarowie o tajemnicach 
Dolnego Śląska. -  Tajemniczy 
Dolny Śląsk pełen jest zam-
ków, pałaców i podziemi. Pod 
koniec II wojny światowej, 
tuż przed nadejściem Rosjan, 
Niemcy ukrywali w tutejszych 
zamkach i pałacach, a także, 
jak wynika ze szczątkowej do-
kumentacji, w podziemiach, 
prywatne kolekcje, zbiory 
muzealne, biblioteczne, wy-
posażenia kościołów, a także 
zabytki zagrabione w Polsce. 
Stąd w 1945 roku odkry-
cie m.in. obrazów Matejki w 
Przesiece czy Gierymskiego w 

Zagórzu Śląskim. Nie wszyst-
kie ukrywane pod koniec woj-
ny depozyty ujrzały światło 
dzienne. Do dziś obrastają le-
gendami, budują nastrój tego 
regionu, są inspiracją dla po-
szukiwaczy – mówi Bogdan 
Mucha z Żarowskiej Izby 
Historycznej.

Nie będzie to jedyny temat 
VI Żarowskiej Prelekcji Hi-
storycznej. Uczestnicy spo-
tkania usłyszą także o szpie-
gowskim samolocie US Air 
Force nad gminą Żarów. Czy 
w 1956 roku w naszym rejo-
nie został zestrzelony amery-
kański samolot szpiegowski? 

Żarowskie Stowarzysze-
nie „Rowerowy Żarów” 

zaprasza wszystkich amato-
rów dwóch kółek na wspólną 
przejażdżkę rowerami ulica-
mi Żarowa.

W ten sposób rowerzyści 
rozpoczną sezon rowerowy 

Święto miasta i gminy roz-
pocznie uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, na której zostaną 
wręczone Złote Dęby. Po se-
sji barwny korowód, prowa-
dzony przez Zespół Pieśni i 
Tańca „Jubilat” i Żarowską 
Orkiestrę Dętą, przejdzie 
ulicami Żarowa do Parku 
Miejskiego. Po oficjalnym 
otwarciu Dni Żarowa wystą-
pi Żarowska Orkiestra Dęta, 
a po niej z wiązanką tańców 
narodowych zaprezentuje 

się ZPiT „Jubilat”. Po nich 
przyjdzie czas na prezenta-
cję zespołów działających 
przy GCKiS. Około godziny 
19.00 zagra zespół Ditroit, 
w skład którego wchodzą 
żarowscy muzycy. Gwiaz-
dą pierwszego dnia święta 
miasta będzie Liber i Ina. 
Na koniec wystąpi zespół 
Water Band, który popro-
wadzi zabawę pod chmurką. 
Nie zabraknie także dobrej 
zabawy dla najmłodszych. 

Ostatni weekend maja upłynie w naszym mieście pod znakiem imprez, zabaw 
i festynów organizowanych w ramach Dni Żarowa. W programie dwudniowej 
imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy przygotowali w tym roku 
wiele nowych niespodzianek, które gwarantować będą udaną zabawę. Oprócz 
koncertów zespołów muzycznych i wokalistów Rain, Detroit, Liber i Ina, Róże 
Europy i Stachursky zaplanowano także szereg atrakcji dla całych rodzin. 

Odpowiedź na to pytanie 
poznamy już 25 maja o godz. 
18:00. 

Spotkanie w Żarowie zdo-
minują dwa zagadnienia: 
„Tajemnice Dolnego Śląska – 
legendy czy rzeczywistość?” 
i „W dobie zimnej wojny – 
szpiegowski samolot US Air 
Force nad gminą Żarów”.

VI Żarowska Prelekcja Hi-
storyczna zaplanowana zo-
stała na czwartek, 25 maja na 
godz. 18.00 w sali kameralnej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu, przy ul. Piastowskiej 
10A w Żarowie. Wstęp wolny. 

Magdalena Pawlik

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

zaprasza, wyłącznie panie, 
na pierwszą edycję spotkań 
„Żarów na obcasach”.

- Główną ideą, która nam 
przyświeca jest edukacja w 
szeroko pojętych tematach 
związanych z „kobiecymi 
sprawami”. Pierwsze spotka-
nie poświęcone będzie profi-
laktyce nowotworów u kobiet. 
Wydarzenie rozpocznie wy-

stawa wyjątkowych zdjęć au-
torstwa Małgorzaty Niewady 
„Amazonki – życie jest pięk-
ne”. Niezwykłym doświadcze-
niem będzie także spotkanie 
z bohaterkami fotografii i ich 
opowieść o walce z nierównym 
przeciwnikiem – mówi Anna 
Suchodolska zastępca dyrek-
tora Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.

Podczas spotkania Monika 
Dąbrowska z firmy LuxMed 

opowie o samobadaniu piersi 
i profilaktyce dotyczącej no-
wotworów u kobiet. Ostatnim 
punktem programu będzie 
wykład motywacyjny  Jolanty 
Górniak trenera mentalnego.

Spotkanie zaplanowano na 
piątek, 19 maja o godz. 18.00 
w sali kameralnej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, 
przy ul. Piastowskiej 10A w 
Żarowie. Wstęp wolny.

Drugi dzień Dni Żarowa to 
prezentacje szkół i zespołów 
działających przy GCKiS. 
W bloku muzycznym, który 
rozpocznie się około godzi-
ny 19.00 zagrają dobrze zna-
ny żarowskiej publiczności 
zespół Rain. Gwiazdami 
wieczoru będą Róże Euro-
py i Stachursky. A całość 
zakończy dyskoteka pod 
gwiazdami utrzymana w 
klimacie lat 90-tych. 

Magdalena Pawlik

2017.  - Każdy, kto ma ochotę 
w taki właśnie sposób spędzić 
niedzielne popołudnie może 
dołączyć do grupy chętnych 
rowerzystów. Rowerowa ak-
cja organizowana jest przy 
wsparciu Burmistrza Miasta 
Żarów i Komisariatu Policji 

w Żarowie – mówi Michał 
Sobczyński prezes Żarow-
skiego Stowarzyszenia „Ro-
werowy Żarów”. 

Zbiórka z rowerami w nie-
dzielę, 21 maja o godz. 16.00 
na parkingu przy sklepie Te-
sco w Żarowie.

Szczegóły na facebooku 
www.facebook.com/Rowe-
rowyZarow
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/6 1.002 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 00

808/9 1.012 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 05

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

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 63.000 zł 6.300 zł 9 15

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 54.000 zł 5.400 zł 9 20

808/15 1.944 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 72.000 zł 7.200 zł 9 25

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 44.000 zł 4.400 zł 9 30

808/17 1.032 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 35

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

położonych w Wierzbnej  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

1. Przetargi odbędą się w dniu 09 czerwca 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 06 czerwca 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 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 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 przygotowaniem 
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 06 czerwca 
2017r.
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 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. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.11.2016r., 13.01.2017r., 07.04.2017r.
16. Postąpienie wynosi 1.000 zł.

Spławikowe
mistrzostwa
wędkarskie

Spławikowe mistrzostwa 
wędkarskie, które roze-

grane zostały nad stawem w 
Imbramowicach pokazały, że 
w gminie Żarów nie brakuje 
miłośników wędki.

W niedzielny poranek, 7 
maja nad imbramowickim 
stawem zebrali się uczestni-
cy wędkarskich zawodów. 
Wśród nich nie zabrakło rów-
nież młodych miłośników 
tej dyscypliny sportowej. 
Spławikowe mistrzostwa to 
ważna impreza dla członków 
żarowskiego koła. O zdoby-
cie jak największej liczby 
punktów walczyli najlepsi 
żarowscy zawodnicy dyscy-
pliny spławikowej.

I opłacało się! W tym roku 

największą rybę złowił 
Kacper Moryl. Był to krąp 
o długości 25 cm. - Serdecz-
nie dziękujemy zawodnikom 
za sportową rywalizację i 
wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie zawodów – 
mówi Jarosław Sypułowicz 
prezes żarowskiego koła 
wędkarskiego. 

Kolejna wędkarska rywa-
lizacja już niebawem. Tym 
razem żarowscy wędkarze 
rywalizować będą o puchar 
Burmistrza Miasta Żarów w 
sobotę, 27 maja podczas zbli-
żających się Dni Żarowa.

Obejrzyj relację filmową 
w Kronice Filmowej Gminy 
Żarów.

Magdalena Pawlik

Wspólne zdjęcie uczestników spławikowych mistrzostw wędkarskich.

WYNIKI ZAWODÓW:
Kategoria Seniorzy:
1 miejsce: Piotr Kondratowicz  – 3620 pkt
2 miejsce: Piotr Mazur   – 3150 pkt
3 miejsce: Krzysztof Bazga   – 2300 pkt
Kategoria Juniorzy:
1 miejsce: Bartosz Frydlewicz  – 2230 pkt
2 miejsce: Kamil Czuba   – 1880 pkt
3 miejsce: Kacper Wysocki   – 790 pkt
Kategoria Kadeci:
1 miejsce: Kacper Moryl   – 3150 pkt
2 miejsce: Kacper Kozłowski  – 1920 pkt
3 miejsce: Fabian Łuczków   – 970 pkt
4 miejsce: Patrycja Kubicka   – 870 pkt
Największa ryba: Kacper Moryl (krąp 25 cm)

~ PODZIĘKOWANIE ~
Drużyna piłkarzy z Klubu Sportowego Zjednoczeni 

Żarów Młodzik 1 wraz z rodzicami składają serdeczne po-
dziękowania J.B. Duszyńskim za ufundowanie koszulek 
treningowych i wizytowych na obóz zimowy w Głuchoła-
zach. Podziękowania kierujemy także na ręce trenera dru-
żyny sportowej Patryka Ch. oraz opiekuna grupy Bartosza 
D. za opiekę nad dziećmi. 

Cieszymy się, że nasi młodzi zawodnicy mogą szlifować 
piłkarskie umiejętności. Kto wie, może w niedalekiej przy-
szłości, to właśnie oni będą dostarczali nam emocji na pol-

skich, a może nawet europejskich stadionach.

~ PODZIĘKOWANIE ~
Serdeczne podziękowania dla zarządu Klubu Sporto-

wego Zjednoczeni Żarów oraz Grzegorza Stankowskiego 
za załatwienie niezbędnych formalności związanych z wy-
jazdem i powrotem młodych piłkarzy na obóz zimowy w 
Głuchołazach

Młodzi piłkarze 
KS Zjednoczeni Żarów Młodzik

wraz z rodzicami

Kolejne zwycięstwo
Coraz ciekawiej wygląda sutuacja w rozgrywkach wałbrzyskiej okręgówki. W minio-
nym tygodniu lider z Kłodzka odrobił ligowe zaległości, ale remis z Piławianką na jej 
terenie nie jest powodem do zadowolenia. W Żarowie wszyscy zacierają ręce...

Wszystko za sprawą kolejnej 
wygranej i stabilnej pozycji wi-
celidera, która na dzień dzisiej-
szy oznacza powrót do IV ligi. 

Zwycięstwo w pojedynku 
z LKS Bystrzycą Górną nie 
przyszło łatwo, a o wynik trze-
ba było drżeć do ostatniej mi-
nuty. 

Gola na wagę trzech punk-
tów zdobył Krzysztof Goź-
dziejewski, pewnie wyko-
rzystując przed przerwą rzut 
karny. Wcześniej Bystrzyca 
miała swoje okazje. W ob-
ramowanie bramki trafiali 
Łukasz Januszkiewicz i 
Wojciech Ciuba. Kto wie, 
jak potoczyłyby się losy spo-
tkania, gdyby ich strzały były 
odrobinę celniejsze. 

Ostatecznie Zjednoczeni wy-
grali dziewiąty mecz tej rundy! 

Bystrzyca zagrała najlepszy 
mecz w ostatnim czasie, ale nie 
zmiena to faktu, że podopieczni 
Piotra Krygiera notują bardzo 
słabą rundę. Bilans 2-1-7 mówi 
sam za siebie, a warto nadmie-
nić, iż jedno zwycięstwo, to 
efekt walkowera od wycofane-
go LKS-u Gola Świdnicka. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Borowiec, Kaczmarczyk, 
Chłopek (‘70 Florczak), 
Chrapek, Szuba, Czoch, 
Wojnowski, Goździejew-
ski, Klimaszewski (‘56 
Łuczak), Kołodziej (‘84 
Kwoszczenko). 

Myślami piłkarze są już 
przy kolejnej batalii, która 
może się okazać najważ-
niejsza w sezonie.  Na hory-
zoncie pojedynek z trzecią 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 25 59 18 5 2 84-27
2.  Zjednoczeni Żarów 25 58 18 4 3 62-22
3.  Górnik Boguszów-Gorce 25 53 17 2 6 46-35
4.  Victoria Tuszyn 25 52 16 4 5 55-25
5.  Zdrój Jedlina Zdrój 25 50 15 5 5 68-37
6.  LKS Bystrzyca Górna 25 38 11 5 9 43-37
7.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 25 35 10 5 10 50-37
8.  MKS Szczawno Zdrój 24 35 9 8 7 46-40
9.  Iskra Jaszkowa Dolna 25 33 9 6 10 41-43
10.  Pogoń Duszniki Zdrój 25 29 8 5 12 38-43
11.  Unia Złoty Stok 25 26 7 5 13 32-60
12.  Grom Witków 24 25 8 1 15 39-55
13.  Piławianka Piława Górna 25 22 6 4 15 26-56
14.  Orlęta Krosnowice 25 20 5 5 15 24-64
15.  Zryw Gola Świdnicka 25 12 3 3 19 31-68

 Niemczanka Niemcza 25 12 3 3 19 23-65

siłą ligi Górnikiem Bogu-
szów-Gorce. 

W hicie ostatniej kolejki 

Górnik przegrał w Kłodzku 
1:4. Ostatnie mecze wska-
zują, iż Boguszów-Gorce 
jest w dołku. Pojedynek ze 
Zjednoczonymi jest dla tej 
drużyny ostatnią szansą, 
aby trzymać kontakt z czo-
łówką i tym samym marzyć 
o awansie do rozgrywek 
wyższego szczebla.

Krzysztof Dutkiewicz

 Niemczanka Niemcza 0-3 wo  Grom Witków 

 Iskra Jaszkowa Dolna 1-2
 Piławianka Piława  
 Górna  

 Unia Złoty Stok 1-0  Orlęta Krosnowice 
 Zjednoczeni Żarów 1-0  LKS Bystrzyca Górna 
 Nysa Kłodzko 4-1  Górnik Boguszów-Gorce 
 Zryw Gola Świdnicka 0-3 wo  Pogoń Duszniki Zdrój 
 Zdrój Jedlina Zdrój 3-3  MKS Szczawno Zdrój 
 Zamek Kamieniec 
 Ząbkowicki 

0-1  Victoria Tuszyn 

Wyniki 25 kolejki:


