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Kolejna droga zostanie  
zmodernizowana

Charytatywny bieg 
dla Mileny

Budowa kanalizacji w 
Łażanach na półmetku

Jeszcze w lipcu ma się 
rozpocząć remont drogi 

gminnej przy ulicy Strefo-
wej w Żarowie.

Inwestycja realizowana 
będzie w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przygo-
towanie terenów inwesty-

To dobra wiadomość dla 
mieszkańców Łażan, któ-

rzy od kilku miesięcy mogą 
na terenie swojej wsi obser-
wować intensywne roboty 
budowlane.

Prace przy budowie kana-
lizacji w Łażanach zostały 
już w połowie zrealizowane. 

Loteria fantowa, ognisko, 
malowanie twarzy i zaba-

wy dla najmłodszych.
A w finale charytatywny 

bieg z udziałem biegaczy z 
całego powiatu świdnickiego. 
Wszystko, aby pomóc chorej 
na nowotwór 9-letniej Milen-
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Zakończyła się instalacja nowego 
monitoringu na terenie miasta.

Ruszył remont dworca kolejowego 
w Żarowie. 

Zwycięstwem trampkarzy Zjedno-
czonych Żarów zakończył się tur-
niej piłkarski „Strzegom Cup”.

Więcej na str. 6

cyjnych w celu nadania im 
nowych funkcji gospodar-
czych – rozbudowa syste-
mu wodociągowego w celu 
zapewnienia zaopatrzenia 
terenów WSSE Podstrefy w 
Żarowie”.

więcej na str. 3

Na zdjęciu Milenka Janowicz, dla której przyjaciele zorganizowali chary-
tatywny bieg.

Burmistrz Leszek Michalak, na zdjęciu podczas podpisania umowy na 
przebudowę ulicy Strefowej w Żarowie.

Nadal jeszcze drogi są rozko-
pane i często napotkać można 
na utrudnienia w ruchu dro-
gowym. To jednak konieczne, 
z uwagi na realizację wszyst-
kich prac. W tej chwili robo-
ty koncentrują się przy ulicy 
Strzegomskiej w Łażanach.

więcej na str. 4

ce mieszkance Pożarzyska. 
W pomoc chorej dziewczyn-

ce włączyli się nie tylko miesz-
kańcy Pożarzyska. Pomagali 
także strażacy ochotnicy, 
pracownicy GCKiS, a także 
członkowie stowarzyszeń.

więcej na str. 7

Budowa kanalizacji to jedna z priorytetowych inwestycji, która realizowa-
na jest w tym roku.



→ Sprzedam działki budow-
lane Mrowiny ul. Kolejowa 1. 
Tel. 74 858 94 99

→ Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie!!! I Piętro, 2 poko-

je, kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, pomieszczenie 
gospodarcze,  pow.  69 m2, okolice parku. Przy mieszkaniu 
ogródek. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 697 140 291
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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, 
z prośbą o informacje.

Bożena mieszkanka Żarowa: Mówi się ostatnio w mediach, że kończą się dotacje unijne. Jak to wy-
gląda w naszej gminie?

Burmistrz Leszek Michalak: 
Gmina Żarów wykorzystuje środki unijne, które są aktywowane na lata 2014-2020. Z tej puli środków realizujemy wiele inwesty-

cji. Są to remonty świetlic wiejskich w trzech naszych miejscowościach Mielęcinie, Przyłęgowie i Mrowinach, termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie, budowa ścieżek rowerowych, nowych chodników i oświetlenia, budowa kanalizacji w 
Łażanach. Niebawem ruszą kolejne zadania. Będzie to budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego, w ramach którego po-
wstanie rondo, budowa żłobka i długo oczekiwana budowa kanalizacji w Mrowinach. W tym roku zakupimy także kolejny nowy 
wóz strażacki, który trafi do strażaków z Pożarzyska.

Rzeczywiście jednak mówi się, że cały okręg Dolnego Śląska po 2020 roku nie będzie mógł korzystać ze środków unijnych. I 
prawdopodobnie mają to być ostatnie środki unijne stanowiące dofinansowanie w wysokości do 85 procent. Będziemy korzystać, 
w takiej sytuacji, z innych programów, chociażby rządowych. Nowe inwestycje będą realizowane, nawet wtedy, kiedy trzeba bę-
dzie uzupełnić środki finansowe i sięgnąć po pożyczkę lub obligacje.

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

Konkurs „Chlebowzięci” po raz drugi

Będą mandaty za złe parkowanie

Wycieczka w nagrodę

Uwaga kierowcy!
Zwracamy się z prośbą o prawidłowe zatrzymywanie pojaz-
dów na odcinku ul. Mickiewicza w Żarowie, od skrzyżowania 
z ulicą Cembrowskiego w kierunku miejscowości Mrowiny, 
w okolicy Zalewu „Andrzej” (kopalnia w Mrowinach). Po-
woduje to znaczne utrudnienia i stwarza niebezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. Wszelkie naruszenia w tym zakresie będą 
skutkowały nałożeniem mandatów karnych.

Pijani rowerzyści
Kierowali rowerem będąc pod wpływem alkoholu. Funk-
cjonariusze policji zatrzymali kolejnych pijanych rowerzy-
stów. Rekordzista w wydychanym powietrzu miał ponad 
dwa promile alkoholu. - Przypominamy rowerzystom, że 
obowiązują ich tak samo przepisy ruchu drogowego, jak 
innych użytkowników dróg. Często niestety rowerzyści za-
pominają, że są takimi samymi kierowcami, jak każdy kie-
rujący samochodem i - zwłaszcza pod wpływem alkoholu 
- mogą doprowadzić do tragicznego wypadku. Apelujemy 
o ostrożność i przestrzeganie przepisów przez wszystkich 
użytkowników dróg. Zarówno kierowcy samochodów, jak i 
jednośladów powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów 
ruchu drogowego – mówi Katarzyna Wilk komendant ko-
misariatu policji w Żarowie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. 

Jesteś miłośnikiem domo-
wego wypieku chleba? 

Ten konkurs jest dla Ciebie. 
Już po raz drugi Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie zaprasza do wzię-
cia udziału w konkursie na 
Najlepszy Chleb Domowego 
Wypieku „Chlebowzięci”.

Konkurs organizowany 
jest w ramach II Festiwalu 

Mąki. – Uczestnikami kon-
kursu mogą być osoby wy-
piekające amatorsko chleb 
w warunkach domowych. 
Każdy miłośnik domowego 
wypieku może zgłosić dwa 
chleby o dowolnej grama-
turze – mówi Tomasz Pie-
trzyk, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i dodaje – Oce-

nie będzie poddawany smak, 
kolor i zapach. Jury także 
będzie brało pod uwagę 
wrażenie ogólne chlebów.

Konkurs, którego partne-
rem jest piekarnia Pasol-Pa-
co, zostanie rozstrzygnięty 2 
września podczas Festiwalu 
Mąki, który po raz drugi or-
ganizowany jest na terenie 
gminy Żarów w zabytkowym 

Dają cząstkę siebie innym 
i nie robią tego dla wy-

różnień. Bezinteresowni bo-
haterowie tak inni mówią o 
krwiodawcach.

Tych aktywnych i zaanga-
żowanych nie brakuje rów-
nież w żarowskim Klubie 
Honorowych Dawców Krwi. 
Od ponad 40 lat wspomagają 
najbardziej potrzebujących, 
dzieląc się tym, co najcen-
niejsze. W podzięce za ten 
dar, corocznie żarowscy 
krwiodawcy wyjeżdżają na 
wspólną integracyjną wy-
cieczkę. - Tym razem z wi-
zytą udaliśmy się do Dusznik 
Zdroju, gdzie na uczestników 

naszej wycieczki czekało 
mnóstwo atrakcji. Odwiedzi-
liśmy Muzeum Papiernictwa i 
Park Zdrojowy. Nasza wypra-
wa zakończyła się wspólnym 
integracyjnym ogniskiem. I 
choć pogoda nie dopisała, 
nasi krwiodawcy chętnie sko-
rzystali z takiej formy wspól-
nego wypoczynku. To była 
nagroda nie tylko za aktywne 
włączenie się w działalność 
żarowskiego klubu krwiodaw-
ców, ale przede wszystkim 
pomoc drugiemu człowieko-
wi. Dziękujemy burmistrzowi 

W nagrodę za swoją pomoc żarowscy krwiodawcy każdego roku wyjeżdża-
ją na wspólną integracyjną wycieczkę.

Leszkowi Michalakowi za 
wspieranie naszych działań - 
mówi Czesław Giemza pre-

zes żarowskiego Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi.

Magdalena Pawlik

Komisariat Policji w Ża-
rowie w związku z wy-

stępującym coraz częściej 
zjawiskiem nieprawidłowe-
go parkowania pojazdów 
wzdłuż ulicy Mickiewicza 
oraz Słowackiego w Żarowie 
apeluje do mieszkańców 
miasta i gminy Żarów o prze-
strzeganie zasad ruchu dro-

gowego na w/w ulicach.
Zjawisko zatrzymywania 

i parkowania pojazdów na-
ruszające przepis art. 92 par 
1 kw w zw. z par. 28 ust. 2 
Ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym (znak B-36 – Zakaz 
zatrzymywania się po obu 
stronach jezdni i chodnikach) 
oraz przepis art. 97 kw w zw. 

z art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym 
(zatrzymanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych bądź 
w odległości mniejszej niż 
10 metrów od tego przejścia) 
jest w szczególnie uciążliwy 
sposób odczuwalne w dni 
świąteczne i niedziele, kiedy 
w kościele parafialnym od-

bywają się msze święte. 
W związku z powyższym 

proszę o przestrzeganie w/w 
przepisów ruchu drogowe-
go, których egzekwowaniem 
będą się zajmować funkcjo-
nariusze KPP Świdnica.

Katarzyna Wilk
Komendant Komisariatu 

Policji w Żarowie

PODZIĘKOWANIE
Rozliczyłam się ze środków, jakie zostały zebrane w czasie 

zbiórki 8 marca dla mojego syna Adama Szczurka. Bardzo 
Nam pomogły te środki, za które została opłacona rehabili-
tacja, kupione buciki specjalistyczne i fotelik samochodowy. 
Składam wielkie podziękowania, w imieniu swoim i syna 
wszystkim osobom, które zaangażowały w zbiórkę od stro-
ny organizacyjnej. Dziękuję także wszystkim darczyńcom za 
okazaną pomoc. 

Paulina i Adam Szczurek

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania za koszenie placu zabaw oraz 

terenu przyległego w Bukowie dla panów: Andrzeja Kubka, 
Jakuba Chrebela i Henryka Rycerz

    Henryk Rycerz 
	 	 	 	 sołtys	Bukowa

i wciąż działającym młynie 
w Siedlimowicach.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Burmistrz z absolutorium
za dobrze wykonany budżet
Radni Rady Miejskiej Żarowa pozytywnie ocenili gospodarowanie finansami w 2016 roku i bez głosu 
sprzeciwu udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium. Podczas sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się we wtorek, 27 czerwca pozytywnie na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy wy-
powiedziała się Komisja Rewizyjna żarowskiej Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Kolejna droga w Żarowie
zostanie  zmodernizowana

Nowy monitoring już działa

Jeszcze w lipcu ma się 
rozpocząć remont drogi 

gminnej przy ulicy Strefo-
wej w Żarowie. Inwestycja 
realizowana będzie w ra-
mach zadania inwestycyj-
nego „Przygotowanie tere-
nów inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych funkcji 
gospodarczych – rozbudowa 
systemu wodociągowego w 
celu zapewnienia zaopatrze-
nia terenów WSSE Podstrefy 
w Żarowie”. 

Burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał umowę z wyko-
nawcą inwestycji Świdnickim 
Przedsiębiorstwem Budowy 
Dróg i Mostów. Pierwsze pra-
ce ruszą już niebawem. - To 
kolejne zadanie, które realizo-
wać będziemy na terenie ża-
rowskiej podstrefy ekonomicz-
nej. Ulica Strefowa w Żarowie 
wymaga pilnej przebudowy, 
tym bardziej, że jest to droga 
często użytkowana także przez 
tiry, które dowożą różne ma-
teriały i surowce do zakładów 

tutaj ulokowanych. Droga jest 
zbyt wąska i często zdarzają 
się tutaj utrudnienia w ruchu 
drogowym. W ramach tego za-
dania przebudowana zostanie 
droga wraz ze skrzyżowaniem 
w Żarowie. Inwestycja reali-
zowana będzie w dwóch eta-
pach. W pierwszej kolejności 
wykonamy prace związane z 
rozbiórką istniejących elemen-
tów drogi i budową kanalizacji 
deszczowej. Następnie prowa-
dzone będą roboty ziemne pod 
konstrukcje drogi. Po wykona-
niu wzmocnienia podłoża uło-

Zakończyła się instalacja 
nowego monitoringu 

na terenie miasta. Kamery 
zainstalowane zostały w 
miejscach wytypowanych 
i wskazanych przez samych 
mieszkańców. 

Rejestrują obraz przy  
skrzyżowaniu ulicy Sikor-
skiego i Armii Krajowej, 
ulicy Dworcowej (okolice 
dworca PKP i PKS), skrzy-
żowaniu ulic Armii Krajowej 
przy budynku Żarowskiej 
Izby Historycznej obejmując 
swoim zasięgiem ulicę Armii 
Krajowej, Mickiewicza oraz 
Dworcową, przy ulicy Armii 
Krajowej w okolicach Nefry-
tu oraz przy żarowskim ska-
teparku. Obraz zapisywany 
jest na specjalnym rejestrato-
rze zamontowanym w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie. 
- System monitoringu został 
rozbudowany o kolejne kame-
ry, które monitorować będą 
obraz na terenie Żarowa. 
Lokalizację kolejnych kamer 
wybierali sami mieszkańcy. 
Swoje propozycje dotyczące  

zainstalowania kamer mo-
nitoringu na terenie Żarowa 
zgłaszali także funkcjona-
riusze policji. Rozmowy z 
mieszkańcami przeprowadzili 
również w swoich okręgach 
radni Rady Miejskiej. Nie są 
to pierwsze zainstalowane ka-
mery na terenie miasta. Przy-
pomnę, że urządzenia takie 
zainstalowane są także przy 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Ulica Strefowa w Żarowie doczeka się w końcu przebudowy. Kamery rejestrować będą obraz na terenie miasta.

Był to kolejny rok stabilizacji finansowej. Tak pracę burmistrza Leszka Mi-
chalaka ocenili radni Rady Miejskiej Żarowa. 

Piętnastu radnych zagłosowało za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 

żone zostaną warstwy podbu-
dowy oraz nowej nawierzchni 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Pierwszy etap inwestycji 
ma się zakończyć w połowie 
września. Kolejny potrwa do 
końca marca 2018 roku. Prze-
budowa ulicy Strefowej wraz 
z skrzyżowaniem kosztować 
będzie dokładnie 376.161,45 
złotych. Inwestycja w cało-
ści sfinansowana zostanie ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Nowe kamery kosztowały 
dokładnie 40 977,45 złotych 
i zostały zakupione ze środ-
ków własnych budżetu gminy 
Żarów. System monitoringu 
obejmuje 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. Zostały 
zamontowane na budynkach 
oraz lampach oświetlenia 
ulicznego.

Magdalena Pawlik

O tym, w jaki sposób zo-
stały wydatkowane środki 
finansowe z budżetu gminy 
Żarów w 2016 roku najle-
piej wyrażają same liczby. 
Prognozowane dochody w 
wysokości 57.525.673,15zł 
zostały zrealizowane w kwo-
cie 49.208.971,57 zł, co w 
konsekwencji daje 85,54 
procent wykonanego planu. 
Wydatki zaś zaplanowane 
w kwocie 61.652.273,15zł 
zrealizowano w wysoko-
ści 52.464.815,69zł. Na 
realizację inwestycji zapla-

nowano w budżecie gminy 
kwotę 18.516.466,88zł, co 
stanowi 62,63 procent pla-
nowanych wydatków na in-
westycje. Ostatecznie budżet 
gminy za 2016 rok zamknął 
się deficytem w kwocie 
3.255.844,12zł. 

- W mojej ocenie, to absolu-
torium dotyczące wykonania 
budżetu i gospodarowania 
naszym majątkiem gminnym 
dotyczy również wszystkich 
pracowników i radnych. Był 
to jednocześnie pierwszy rok 
realizacji tak dużych zadań 

Radna Iwona Nieradka 
Przewodnicząca Klubu „Wspólnota”
Realizując zadania gminy w 2016r. burmistrz Leszek Michalak 
należycie gospodarował środkami publicznymi stosując zasadę 
celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. 
Realizacja dochodów budżetowych w roku 2016 wyniosła ponad 
85%, z czego realizacja dochodów bieżących stanowiła 100% 
wykonania planu rocznego, a dochodów majątkowych ponad 
19%. Ponadto dochody własne z podatków i opłat lokalnych zre-
alizowano w blisko 97%. Wydatki zrealizowano również w ponad 

85%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w blisko 95%, a wydatki majątkowe na poziomie 
około 63%. Gmina na dzień 31 grudnia 2016r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych z 
tytułu zakupionych usług, jak i z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. 
Na dzień 31.12.2016r. relacja spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do dochodów wykona-
nych ogółem, nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w 
ustawie o finansach publicznych.

Radny Roman Konieczny
Przewodniczący Rady Miejskiej
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską prawidło-
wej realizacji przez Burmistrza budżetu gminy, czyli zgodnego 
z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Jest to rodzaj 
kontroli Rady Miejskiej nad Burmistrzem w zakresie wykonania 
budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny jego działalności. W 
mojej ocenie ubiegłoroczny budżet został dobrze zrealizowany, 
z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. To był rok intensyw-
nego przygotowywania projektów w ramach Aglomeracji Wał-
brzyskiej, których pierwsze efekty już dziś możemy zauważyć. 

Gmina nie posiada z tytułu zaciągniętych pożyczek żadnych zobowiązań wymagalnych i 
nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, co świadczy o stabilizacji finanso-
wej. A to daje gwarancję dalszego rozwoju.

inwestycyjnych, w oparciu o 
środki unijne. Udało nam się 
podołać wielu wyzwaniom. 
Dziękuję za okazane zaufanie 
i za tak jednoznaczną ocenę 
mojej pracy – dziękował bur-
mistrz Leszek Michalak.

W posiedzeniu Rady 
Miejskiej uczestniczyło 15 
radnych, wszyscy nie mieli 
wątpliwości, że budżet zo-
stał zrealizowany rzetelnie 
i głosowali za udzieleniem 
absolutorium.

Magdalena Pawlik
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Remont dachu w SP Mrowiny

Zniszczyli drzewa. Będą kary

Rozpoczął się remont da-
chu na budynku Szkoły 

Podstawowej im. Anny Jen-
ke w Mrowinach.

Wymienione zostanie po-
krycie dachowe, rozebrane 
będą kominy murowane i 
zdemontowane rynny oraz 
instalacja odgromowa. Dach 
był już w bardzo złym stanie 
technicznym, a wielokrot-
nie przy ciągłych opadach 
deszczu często przecie-

kał. - Prace będą polegały 
głównie na pokryciu dachu 
nową dachówką ceramicz-
ną w kolorze nawiązującym 
do oryginalnego, wykonaniu 
docieplenia poddasza wełną 
mineralną, zabudowie docie-
plonego poddasza z płyt na 
ruszcie wraz z wykończeniem 
pomieszczeń. W ramach re-
montu, ponad dachem wy-
murowane zostaną nowe ko-
miny, wykonamy także nowe 

Wakacje dopiero co się rozpoczę-
ły, a w szkołach już pojawiły się 
ekipy remontowe.

W budynku szkoły wymieniana jest w tej chwili stolarka okienna i drzwio-
wa.

Dzięki jej budowie do systemu podłączy się ponad 600 mieszkańców wsi. 

Ogołocone i zniszczone 
drzewa straszą teraz 

swoim wyglądem. Wobec fir-
my, która przycinała drzewa 
pod liniami energetycznymi 
na zlecenie Tauron S.A. przy 
ulicy Krasińskiego, Szkolnej, 
Dworcowej i Chrobrego w 

Żarowie zostaną wyciągnię-
te konsekwencje. 

Usunięte z drzew konary 
do dziś nie zostały uprząt-
nięte i zalegają w miejscach 
wykonywania prac. Bur-
mistrz Leszek Michalak 
zgłosił sprawę na policję. 

Trwa termomodernizacja 
SP Żarów

Prace remontowe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie nabrały tempa.  W tej 
chwili wymieniana jest cała stolarka okienna i drzwiowa, a remonty przeprowadzane są także w salach 
lekcyjnych. Zakończyła się również wymiana pokrycia dachowego. Teren szkoły to duży plac budowy, 
przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, a gabinety szkolne czekają na wymianę okien.

Termomodernizacja budyn-
ku żarowskiej podstawówki 
jest już na półmetku. Do koń-
cowego efektu trzeba jesz-
cze trochę poczekać, jednak 
z każdym dniem placówka 
będzie odzyskiwać utracony 
blask. - Rzeczywiście, pra-
ce, zważywszy na rozpoczęty 
okres wakacyjny, znacznie 
przyśpieszyły. Pracujemy teraz 
przy wymianie okien w całym 
budynku szkoły, dlatego da 
się zauważyć, że niektóre sale 
lekcyjne są ich pozbawione. 
Trwa także docieplenie funda-
mentów, dlatego już niebawem 
szkolny budynek pokryje się 
nową elewacją. Przy fronto-
wej ścianie szkoły rozstawiono 
rusztowania i wymieniono kilka 
okien. Największe zmiany nie 
są jeszcze jednak tak  widoczne 
dla mieszkańców– objęły one 
część budynku placówki od 
strony podwórka. Wymienio-
no tam już większość okien, a 

elewację pokryto warstwą sty-
ropianu do termomodernizacji 
– mówi Piotr Neczaj z Refe-
ratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Placówka szkolna przy  
ul. 1 Maja w Żarowie, dzię-
ki termomodernizacji zyska 
nowy wygląd. Jest to pierwszy 
tak kapitalny remont realizo-
wany w tej szkole. Prace nie za-
kończą się jednak 1 września, 
bowiem inwestycja została 
zaplanowana do końca listopa-
da. W nowym roku szkolnym, 
do Szkoły Podstawowej przy 
ul. 1 Maja w Żarowie uczęsz-
czać będą uczniowie trzecich 
i czwartych klas. Do ich dys-
pozycji będzie, jak wcześniej, 
nowoczesne boisko lekkoatle-
tyczne, zmodernizowany plac 
zabaw, a wkrótce także siłow-
nia zewnętrzna z urządzenia-

mi dostosowanymi do potrzeb 
dzieci, jak i osób dorosłych. 
Pozostali uczniowie, począw-
szy od piątej klasy, zostaną 
ulokowani w placówce gimna-
zjum, przy ul. Piastowskiej w 
Żarowie. 

Projekt „Termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 

Żarowie”, w ramach którego 
realizowana jest inwestycja 
otrzymał 659.681,52 złotych 
dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wynie-
sie 1.240.002,86 złotych. 

Magdalena Pawlik

To dobra wiadomość dla 
mieszkańców Łażan, któ-

rzy od kilku miesięcy mogą 
na terenie swojej wsi obser-
wować intensywne roboty 
budowlane. Prace przy bu-
dowie kanalizacji w Łażanach 
zostały już w połowie zreali-
zowane.

Nadal jeszcze drogi są roz-
kopane i często napotkać 
można na utrudnienia w ru-
chu drogowym. To jednak ko-
nieczne, z uwagi na realizację 
wszystkich prac. W tej chwili 
roboty koncentrują się przy 
ulicy Strzegomskiej w Ła-
żanach. - Rzeczywiście ulica 
Strzegomska w Łażanach jest 
rozkopana. Realizujemy teraz 
prace remontowe przy samym 
kościele, a już za chwilę ukła-
dać będziemy nowe krawężni-
ki. W kolejnym etapie czekają 
nas prace przy bocznych uli-
cach na terenie wsi, gdzie po-
łożone zostaną nowe studnie. 
Na każdym odcinku drogo-
wym, przy którym realizowane 
są prace odtworzona zostanie 
nawierzchnia asfaltowa. Stąd 
nasza prośba do mieszkańców 
o cierpliwość i wyrozumiałość 
– mówi Bronisław Bernat 
kierownik budowy z firmy 
Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Specjalistycznego i Me-
lioracji w Legnicy wykonaw-
ca inwestycji. 

Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje budowę 6,02 km 

sieci kanalizacji sanitarnej w 
Łażanach i podłączenie do 
systemu 636 mieszkańców. 
Dzięki temu ścieki odprowa-
dzane będą do oczyszczalni 
ścieków w Żarowie. Jedno-
cześnie w ramach projektu 
przewidziana jest również bu-
dowa przepompowni ścieków 
wraz z kolektorem tłocznym 
oraz sieci kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ulic Polnej i 
Szkolnej w Łażanach. - Po-
woli kończy się kolejny etap 
prac przy budowie kanaliza-
cji w Łażanach. To trudna i 
niestety nieco uciążliwa dla 
mieszkańców inwestycja. Jed-
nak, aby została dobrze i do 
końca zrealizowana wiąże się 
z pewnymi utrudnieniami dro-
gowymi. Zgodnie z zapewnie-
niami wykonawcy prace mają 
zakończyć się jeszcze w tym 
roku – dopowiada burmistrz 
Leszek Michalak.

Całkowity koszt inwestycji 
pn. „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łażany” wy-
niesie 4 425 576,28 złotych, 
z czego 3 058 325,06 złotych 
stanowi dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 
2014-2020. To kolejny pro-
jekt, który uzyskał tak duże 
unijne dofinansowanie. 

Magdalena Pawlik

Radna
Maria Tomaszewska
Trudno nie zauważyć, że na-
sza wieś przypomina teraz 
duży plac budowy. Wszędzie 
napotkać można na rozkopane 
drogi, gdzie trwają prace przy 
budowie kanalizacji. Czasa-
mi nawet mieszkańcy mają 
trudności w dostaniu się na 
sąsiednią ulicę. Te utrudnie-

nia komunikacyjne potrwają jeszcze trochę, stąd apel do 
kierowców, aby w miarę możliwości omijali naszą wieś. 
Wykonawca inwestycji stara się, aby uciążliwości dla ru-
chu samochodów były jak najmniejsze, jednak utrudnień 
związanych z rozkopanymi ulicami zwyczajnie uniknąć 
nie sposób. Szczególna prośba także do kierowców tirów, 
którzy przejeżdżają przez Łażany, aby w tym czasie korzy-
stali z obwodnicy.

- Wszczęte zostało z urzędu 
postępowanie administra-
cyjne w sprawie naliczenia 
kary pieniężnej dla firmy 
wykonującej prace za znisz-
czenie drzew. Prace korek-
cyjne drzew na terenie Żaro-
wa nie zostały prawidłowo 
wykonane. Drzewa zostały 
oszpecone, a cały teren nie 
uprzątnięty. Z informacji 
uzyskanych przez Urząd 
Miejski w Żarowie wynika, 
że za przycinanie drzew od-
powiedzialność ponosi fir-
ma realizująca zadanie na 
zlecenie Tauron Wałbrzych. 
Postępowanie w tej sprawie 
jest w toku, czekamy obecnie 
na wyjaśnienie sprawy przez 

policję – tłumaczy bur-
mistrz Leszek Michalak.

Całą sprawą zbulwersowani 
byli również sami mieszkań-
cy, interweniując u pracow-
ników Referatu Komunalne-
go w Urzędzie Miejskim w 
Żarowie. - Tak się nie robi. 
Najpierw oszpecili drzewa, a 
potem pozostawili przy nich 
rozrzucone gałęzie. Poinfor-
mowali nas tylko, że przyjadą 
za kilka dni i uprzątną cały 
teren. Do dziś tego nie zrobi-
li – mówią mieszkańcy ulicy 
Krasińskiego w Żarowie.

Czekamy teraz na wyja-
śnienie tej sprawy, bo od tego 
zależeć będzie, czy na wyko-
nawcę prac zostanie nałożo-
na kara. Ta może być bardzo 
surowa, liczona nawet w ty-
siącach złotych.

Magdalena Pawlik

obróbki blacharskie, montaż 
rynien oraz odgromu – mówi 
Piotr Neczaj z Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Remont dachu na budynku 
szkolnym w Mrowinach ma 
się zakończyć w sierpniu. In-
westycja kosztować będzie 
110 tysięcy złotych i zostanie 
sfinansowana ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Budowa kanalizacji 
w Łażanach
na półmetku
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Maturzyści spisali się na medal

Drugie miejsce
w konkursie

„Wolontariusz Roku”

BEZP£ATNE KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODZIE

i n e
 i n
a

d
z wo y

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie na zdję-
ciu z Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej.

Uczniowie klas matural-
nych z żarowskiego Ze-

społu Szkół uzyskali bardzo 
dobre wyniki na tegorocz-
nym Egzaminie Dojrzałości.

Zdawalność egzaminów 
wśród absolwentów wyniosła 
94%, co przy średniej powiatu 
85% i województwa 84%, jest 
wynikiem bardzo dobrym. 

Dwóch najlepszych uczniów, 
jak co roku, ma szansę uzy-
skać stypendium starosty po-
wiatu świdnickiego: Michał 
Kaźmierczak i Wojciech 
Grzęda. - W ubiegłym roku 
zdawalność matury w naszej 
szkoły wynosiła 100%. W 
tym roku kształtuje się ona na 
poziomie 94%, co także moż-
na rozpatrywać w kategorii 
sukcesu. Nie zdał jeden uczeń 
z jednego przedmiotu, ale w 
sierpniu ma prawo do egza-
minu poprawkowego. Sukce-
sy naszych uczniów są także 
sukcesami nauczycieli naszej 
szkoły, którzy dzięki wytrwa-
łej pracy i systematyczności 
potrafią przygotować swoich 
wychowanków do podejmowa-
nia wyzwań i osiągania sukce-
sów – mówi Dorota Jasztal 
dyrektor Zespołu Szkół w 
Żarowie. 

Żarowski Zespół Szkół 
kształci uczniów w kierunku 
techników transportu kolejo-
wego, co w obecnym czasie 
jest bardzo pożądanym i po-
szukiwanym zawodem. Szko-
ła, 3 lipca podpisała Deklara-
cję w sprawie rozwoju kultury 

bezpieczeństwa w transpor-
cie kolejowym, co obliguje ją 
do stawiania bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym na 
najwyższym poziomie. - Pod-
pisanie deklaracji jest dla nas 
zaszczytem, który nie spotkał 
wszystkich szkół kształcących 
kolejarzy w Polsce, ale stawia 
przed nami wyzwanie na mia-
rę nowoczesnego postrzegania 
zawodów kolejowych. Od no-
wego roku szkolnego, w poro-
zumieniu z PKP Intercity S.A. 
Zakład Zachodni w Poznaniu, 
mamy zamiar przystąpić do 
realizacji innowacji z zakre-
su lepszego przygotowania 
uczniów do pracy – dopowiada 
dyrektor Dorota Jasztal.

Absolwenci gimnazjum 
mogą dołączyć do grona 
uczniów kształcących się 
w tym kierunku. Szkoła 
oferuje stypendia, zdobycie 
ciekawych zawodów, wśród 
których jest technik transpor-
tu kolejowego i technik in-
formatyk, a także możliwość 
zdania matury oraz samore-
alizację w wybranym kierun-
ku pod opieką nauczyciela.

Magdalena Pawlik 

Dużym sukcesem zakoń-
czył się udział uczniów 

Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
w ogólnopolskim konkursie 
„Wolontariusz Roku”, który 
zorganizowany został przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. 

Drugoklasiści z Żarowa 
wywalczyli drugie miejsce 
w konkursie i odebrali za-
służone nagrody podczas 
uroczystej gali w Warszawie. 
Nagrody dzieciom wręczy-
ła Anna Zalewska Minister 
Edukacji Narodowej. - Wa-
runkiem przystąpienia do 
konkursu było nakręcenie fil-
miku o działaniach na rzecz 
innych ludzi. Tak się składa, 
że uczniowie kl.2d odwiedzają  
osoby starsze, które należą do 
fundacji Babcia i Dziadek w 
„Żarmedzie”, więc postano-
wiliśmy przystąpić do konkur-
su. Filmik nasz spodobał się 
Komisji Konkursowej. Został 
nagrodzony drugim miejscem. 
Byliśmy bardzo zaszczyceni. 
Nagrodę-statuetkę wręczyła 
nam Minister Edukacji Naro-

dowej i Sportu Anna Zalew-
ska. Gratulacje składał nam 
również Dolnośląski Kurator 
Oświaty Roman Kowalczyk. 
Dzięki Panu burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi, który 
zasponsorował nam transport 
do Warszawy, mogliśmy tak 
liczną grupą zwiedzić stolicę 
i wziąć udział w tej pięknej 
uroczystości – mówi Joanna 
Karpińska wychowawczyni 
klasy 2d z SP Żarów.

Celem konkursu zorgani-
zowanego przez MEN było 
promowanie idei pomagania 
innym i pokazanie, jak nie-
zwykle ważne jest to działa-
nie w środowisku szkolnym 
i lokalnym. Do konkursu na-
płynęło blisko 400 zgłoszeń 
ze szkół podstawowych, gim-
nazjum i szkół ponadgimna-
zjalnych.

Film „Wolontariusz Roku 
– Małym Wolontariusz 
Bądź” można zobaczyć na 
stronie internetowej Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie: www.
spzarow.edupage.org

Magdalena Pawlik

Szkoła Podstawowa w Żarowie
przygotowuje się na nowy rok szkolny

Wakacje już prawie na półmetku. W szkołach trwają jednak prace przygotowawcze dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Największe zmiany, które 
wdrożone zostały w wyniku reformy oświatowej, czekać będą żarowską podstawówkę. Czy szkoła od 1 września będzie na to przygotowana? I jakie zmiany 
czekają uczniów placówki? O przygotowaniach do nowego roku szkolnego mówi Helena Słowik dyrektor SP w Żarowie.

→ Do nowego roku szkol-
nego jeszcze ponad mie-
siąc. Szkoła zdąży wdro-
żyć wszystkie zaplanowane 
zmiany od 1 września?

Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej nowy rok szkolny roz-
pocznie się 4 września. Ucznio-
wie oddziałów przedszkolnych 
oraz klas I-III spotkają się o 
godz. 8.30 w hali sportowej 
przy budynku ul. Armii Krajo-
wej 58. Po inauguracji dzieci 
z oddziałów przedszkolnych  
wraz z rodzicami i nauczycie-
lami udadzą się do swoich klas 
przy ul. Ogrodowej, dzieci z 
klas I i II udadzą się do budyn-
ku na ul. Armii Krajowej 58, 
dzieci z klas III do budynku 
na ul. 1 Maja.  Pozostałe kla-
sy IV-VII oraz uczniowie klas 
drugich i trzecich gimnazjum 
rok szkolny rozpoczną o godz. 
10.00 w hali sportowej przy 
ul. Piastowskiej 10A. Po inau-
guracji uczniowie klas V-VII 
oraz II i III gimnazjum wraz 
z wychowawcami przejdą do 
budynku przy ul. Piastowskiej 
10. Uczniowie klas IV przejdą 

z wychowawcami do budynku 
na ul. 1 Maja.

→ Czy dzieci z młodszych 
klas, które uczęszczać będą 
do budynku przy ul. Pia-
stowskiej 10 w Żarowie 
będą mogły korzystać w 
czasie przerw lekcyjnych z 
przyszkolnego podwórka?

Wszyscy uczniowie uczęsz-
czający do budynku przy ul. 
Piastowskiej 10 w Żarowie 
będą mieli możliwość korzy-
stania w czasie przerw mię-
dzylekcyjnych z placu zabaw 
za szkołą obok boiska Orlik.

→ Co z Orlikiem? Boisko 
będzie udostępnione dzie-
ciom podczas przerw?

Tak, będzie taka możliwość. 
Nauczyciele dyżurujący będą 
koordynować zajęcia dzieci na 
placu zabaw i na Orliku.

→ Przyszkolny teren zo-
stanie właściwie zabezpie-
czony?

Boisko Orlik ma swoje ogro-
dzenie. Plac zabaw również 
zostanie ogrodzony. Musimy 
zapewnić uczniom bezpieczeń-
stwo.

→ Czy w nowym roku 
szkolnym, tak jak to było 
dotychczas, dzieci będą 
uczęszczać na bezpłatne za-
jęcia na basenie?

Zajęcia na basenie są bez-
płatne dla uczniów. W ramach 

zajęć dydaktycznych wycho-
wania fizycznego uczniowie 
będą mieli lekcje pływania. 
Koszty w tym zakresie ponosi 
gmina. W jaki sposób zorga-
nizujemy lekcje na basenie dla 
poszczególnych oddziałów, 
poinformujemy rodziców na 
zebraniach klasowych.

→ Dlaczego w budynku 
przy ul. 1 Maja w Żarowie 
(w tak dużym budynku) 
uczyć się będą tylko dzieci z 
klas III-IV?

Budynek ten jest obecnie 
gruntownie remontowany – 
termomodernizacja, wymiana 
okien i inne prace budowlane 
będą trwały do końca listo-

pada, a może nawet dłużej. 
Wszystko zależy od pogody. 
Od 1 września możemy tam 
realizować zajęcia dla sze-
ściu klas czwartych i pięciu 
klas trzecich - to jest 11 od-
działów. Ponadto, w budynku 
na ul. Piastowskiej znajdują 
się gabinety przedmiotowe: 
fizyka, biologia, chemia, geo-
grafia. Takich gabinetów nie 
ma przy ul. 1 Maja. Doce-
lowo, za dwa lata, będą się 

w tym obiekcie uczyć dzieci 
edukacji wczesnoszkolnej i 
nie ma potrzeby tworzenia tu 
gabinetów przedmiotowych. 
Taka organizacja nauczania 
w poszczególnych obiektach 
oświatowych zapewni wszyst-
kim uczniom bezpieczną edu-
kację. Pomiędzy budynkami 
przemieszczać się będą na-
uczyciele.

Rozmawiała Magdalena 
Pawlik
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W wakacje
nie ma miejsca na nudę

Skorzystaj
z dofinansowania
na wymianę pieca

Dworzec PKP odzyska utracony blask

Do końca lipca mieszkańcy gminy Żarów mogą składać 
wnioski o dofinansowanie w formie częściowo umarza-

nej pożyczki na wymiany pieców węglowych na ogrzewanie 
olejowe, gazowe lub piece na biomasę i inne. Gmina Żarów 
przystąpiła do realizacji programu „Ograniczanie niskiej 
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ogłoszo-
nego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie 
Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej 
generacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu ener-
getycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarza-
niu energii cieplnej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe i najemcy lokalu komunalnego. Dofinansowaniu 
podlegać będzie całkowita wymiana ogrzewania węglowego 
na ogrzewanie olejowe, gazowe, zasilone prądem elektrycznym 
oraz ogrzewanie przy pomocy kotłów na biomasę. Dotacja, która 
przyznawana jest w formie pożyczki jest udzielana wyłącznie na 
koszty niezbędne do realizacji: koszt przygotowania dokumen-
tacji technicznej, demontażu starego źródła ciepła zasilanego 
paliwem stałym lub biomasą, zakupu i montażu nowego źródła 
ciepła, zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, 
przyłączy gazowych i energetycznych, zakupu i montażu nowej 
instalacji technologicznej kotłowni, zakupu i montażu źródła 
energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), koszt zbior-
nika na ciepłą wodę użytkową, zakupu i montażu wkładów ko-
minowych, koszt wykonania odwiertów oraz wykonania opinii 
kominiarskich. 

Ile dofinansowania można otrzymać?
Pożyczka może wynieść maksymalnie do 50 procent poniesio-
nych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych:

→ dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
→ dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
→ w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wieloro-
dzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji okre-
ślony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako 
iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

Pożyczki udzielone na realizację zadań objętych programem 
zostaną częściowo umarzane. Wniosek o umorzenie części po-
życzki mieszkańcy mogą złożyć po terminowym zakończeniu 
zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów 
rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 % kapitału po-
życzki.

Jakie warunki spełnić,
aby otrzymać dofinansowanie?

Pożyczka udzielana jest na wniosek mieszkańców. Warunkiem 
ubiegania się o pożyczkę jest posiadanie tytułu prawnego do 
lokalu mieszkalnego lub nieruchomości, poniesienie i udoku-
mentowanie nakładów, wykonanie lub modernizacja instalacji 
grzewczej, wyrażenie zgody na umieszczenie adresu lokalu 
mieszkalnego we wszystkich publicznych zestawieniach i wy-
kazach niezbędnych do realizacji programu.

Więcej informacji w tym temacie udziela Kamil Nieradka 
z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie, pod nr tel. 
74 858 05 91, wew. 375. Deklarację i wniosek można pobrać ze 
strony internetowej www.um.zarow.pl i złożyć w Biurze Obsługi 
Klienta w nieprzekraczalnym terminie do  31 lipca 2017r.

Nie wszyscy mogą je spędzić na letnich obozach czy koloniach. Dla dzieci i młodzieży, które na czas 
letnich wakacji pozostały w Żarowie gminne placówki, przygotowały mnóstwo atrakcji. Pomysłów na spę-
dzenie wolnego czasu jest wiele. Wśród nich są oferty zajęć w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, Ża-
rowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, biblioteki oraz wakacyjne spotkania na terenach wiejskich.

Wycieczki, ciekawe zajęcia i warsztaty. Jak co roku dużo atrakcji towa-
rzyszyło półkolonii letniej w Zastrużu. W trakcie wypoczynku, realizowane 
były zadania w ramach projektu Integracja dla Rozwoju dofinansowane-
go przez Fundację „Potrafisz Polsko!”. Dzieci wzięły udział w warsztatach 
kulinarnych, podczas których wspólnie z seniorami przygotowywały swoje 
ulubione potrawy oraz w warsztatach malarskich i florystycznych. Razem 
z seniorami zwiedzali jedno z najpiękniejszych miejsc Rudawskiego Par-
ku Krajobrazowego - Kolorowe Jeziorka oraz wybrali się na wędrówkę po 
Książańskim Parku Krajobrazowym. Ogromną frajdę sprawił dzieciom rów-
nież wyjazd do Bobolandii, parku trampolin GOjump, kina oraz zabawy na 
basenie w Wałbrzychu. 

W ramach wspólnej akcji Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Ośrod-
ka Pomocy Społecznej dzieci z wiejskich świetlic w Mrowinach i Siedlimo-
wicach spędzały czas w Białym Lesie Stajnia w Wierzbnej. Dzięki uprzej-
mości właścicieli Państwu Pauli i Grzegorza Przybylskich, dzieci zwiedziły 
cały obiekt, zobaczyły jak wygląda praca w stajni oraz poznały ciekawostki 
na temat ras i hodowli koni. Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko i we-
soła zabawa. 

W programie wakacji, jak co roku jest również wspólne żeglowanie po Zale-
wie Mietkowskim. Dzieci, pod czujnym okiem swoich opiekunów mają rów-
nież możliwość spróbowania swoich sił w niełatwej sztuce żeglowania. Mło-
dym zapaleńcom morskich przygód, jak co roku towarzyszą opiekunowie 
świetlic środowiskowych, pracownicy żarowskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspólne 
żeglowanie po Zalewie Mietkowskim z „kapitanami” żaglówek burmistrzem 
Leszkiem Michalakiem i prezesem żarowskiego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji Waldemarem Baranowskim to już tradycja.

Wakacje w mieście wcale nie są nudne. Przekonali się o tym uczestnicy 
letnich półkolonii, które corocznie dla najmłodszych mieszkańców gminy 
organizuje Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”.
W tym roku z takiej formy letniego wypoczynku skorzystało ponad 190 
dzieci. Organizacja letnich półkolonii współfinansowana jest ze środków 
finansowych budżetu gminy Żarów. Dzieci miały zapewniony atrakcyjny 
program. Były wycieczki do Wrocławia i rejs statkiem po Odrze, zwiedzanie 
Rynku i Ostrowa Tumskiego, zwiedzanie Błędnych Skał w Kudowie Zdrój 
oraz wyjazdy do kina i na basen. Letnie półkolonie odbywały się także w 
Imbramowicach. Tutaj wśród atrakcji nie zabrakło wyjazdów na basen, do 
Wioski Indiańskiej i Myśliborza. 

Podczas tegorocznych wakacji pracownicy Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu prowadzą warsztaty na terenie gminy. Dużo z nich odbywa się na 
świetlicach wiejskich. Do wyboru są warsztaty plastyczne, muzyczne, hi-
storyczne, fotograficzne. Jest w czym wybierać!

Intensywne prace rozbiórkowe 
trwają w tej chwili wewnątrz bu-
dynku dworca.

Wakacje to nie tylko zabawy w plenerze, wyjazdy na basen, do kina i 
wycieczki. Wiele atrakcji na ten czas przygotowali pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Na zajęciach prowadzonych przez 
Elżbietę Kulas nie sposób się nudzić. Najmłodsi mieszkańcy Mrowin, gdzie 
odbywały się zajęcia, uczestniczyli w nich z dużym zainteresowaniem. 

WAKACJE W ZASTRUŻU WIZYTA W STADNINIE KONI

PÓŁKOLONIE Z ŻAROWSKIM
STOWARZYSZENIEM „EDUKACJA”

WAKACJE W GRUPACH ZAJĘCIOWYCH

WSPÓLNE ŻEGLOWANIE

WAKACYJNE ZAJĘCIA Z GCKiS

Nowoczesny, komforto-
wy i funkcjonalny – taki 

będzie dworzec kolejowy w 
Żarowie.

Rozpoczęła się właśnie 
kompleksowa przebudowa 
obiektu, który zmodernizo-
wany zostanie zarówno w 
środku, jak i na zewnątrz. 
- Inwestycja na dworcu w 
Żarowie zakłada gruntowną 

przebudowę obiektu. Zakres 
prac obejmuje renowację ele-
wacji i poszycia dachowego, 
wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz wykonanie 
nowych instalacji. Pojawi się 
również monitoring. Obecnie 
wykonawca prowadzi prace 
rozbiórkowe i prace związa-
ne z izolacją. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji 

to drugi kwartał 2018 roku, 
a koszt prac wynosi około 5 
milionów złotych – informuje 
Aleksandra Grzelak z Biu-
ra Komunikacji i Promocji 
PKP S.A.

 Projekt niestety nie zakła-
da modernizacji przejścia 
podziemnego, które przy du-
żych opadach deszczu często 
zalane jest przez wodę. - Jest 

przygotowywana koncepcja 
zupełnie nowego przejścia 
podziemnego i peronu. Będzie 
to niezależne zadanie realizo-
wane przez spółkę kolejową. 
Na dziś jednak trudno powie-
dzieć, kiedy przejście zostanie 
wyremontowane. Będziemy na 
pewno o to zabiegać – mówi 
burmistrz Leszek Michalak. 
I dodaje. - Remont dworca w 

Żarowie w końcu się rozpo-
czął, choć same procedury 
były przygotowywane dosyć 
długo. Jednak jest to już dru-
gie zadanie realizowane przez 
PKP na terenie naszej gminy. 
Początkiem 2017 roku zakoń-
czył się remont torów kolejo-
wych i peronu kolejowego w 
Imbramowicach.

Magdalena Pawlik
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Charytatywny bieg
dla Mileny

Marsz Przeciwko 
Przemocy

Marsz Przeciwko Prze-
mocy – happening – 

zakończył lokalną kampanię 
„Otwórz oczy – reaguj na 
przemoc w rodzinie”. Trwa-
jąca od listopada 2016.r 
kampania zakończyła się 
6 czerwca 2017r. marszem 
Przeciwko Przemocy w Ro-
dzinie. „Otwórz oczy – re-
aguj na przemoc w rodzinie”,  
„Prawo zabrania stosowania 
przemocy i krzywdzenia swo-
ich bliskich”,  „Przemoc nie 
skończy się sama”,  „Nikt nie 
ma prawa bić i poniżać kogo-
kolwiek bez względu na to 
co zrobił”,  „Poniżanie i obe-
lgi bolą tak samo jak bicie”, 
„Zespół interdyscyplinarny 
w gminie Żarów – oni ci po-
mogą!!!” - to tylko niektóre 
z haseł, jakie niosły na trans-
parentach dzieci i młodzież 
ze szkół z całej gminy Żarów 
wspólnie z pracownikami 

Specjalnie z tej okazji uczniowie przygotowali transparenty z hasłami na-
wiązującymi do przerwania każdego rodzaju przemocy.

Biegacze na start. Chętnych nie brakowało. 

Nikt nie spodziewał się, że wspólna akcja mieszkańców wsi i innych współorganizatorów zakończy się takim suk-
cesem. 

oświaty, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie, kura-
torami sądowymi. Bezpiecz-
ny przemarsz ulicami Żarowa 
zapewnili funkcjonariusze 
Policji z Komisariatu Policji 
w Żarowie. Happening  był 
wyrazem protestu przeciw 
przemocy w rodzinie. 

Uczestników marszu 
przywitała Anita Denes-
Ziemkiewicz kierownik ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. - Marzę o tym, 
aby ten ostatni etap kampanii 
stał się nowym początkiem, 
szczególnie dla tych, którzy 
myślą stereotypami, uspra-
wiedliwiając dramaty za-
mknięte w czterech ścianach. 
Marzę o tym, aby nikomu nie 
zabrakło odwagi w podejmo-
waniu właściwych decyzji, 
zapewniających bezpieczeń-
stwo w rodzinie. A kiedy 
przyjdą chwile zwątpienia, 
niech pamięć przywoła jedno 
z haseł „Nic nie usprawiedli-
wia przemocy! Sprawca jest 
silny twoim lękiem! Zatem 
bądź odważny! Reaguj na 
przemoc!

Uczniowie podczas marszu 
głośno obalali mity i ste-
reotypy na temat przemocy. 
Podkreślali, iż za przemoc 

odpowiada jedynie sprawca - 
niezależnie od tego, co robiła, 
lub jak się zachowuje osoba 
doświadczająca przemocy. 
Zachęcali do przerwania  
milczenia i podjęcia działań 
zmierzających do powstrzy-
mania sprawcy przemocy. 
Uświadamiali, że przemoc w 
rodzinie nie jest sprawą pry-
watną, jest przestępstwem 
i istotnym problemem spo-
łecznym. Wygłaszali „Im 
wcześniejsze reagowanie, 
tym większa szansa na za-
trzymanie przemocy i zapo-
biegnięcie tragedii”. Apelo-
wali do mieszkańców Żarowa 
o reagowanie na zachowania 
przemocowe – wzywanie 
Policji, nie zgadzanie się 
na poniżanie i obrażanie w 
Swoim towarzystwie, okazy-
wanie dezaprobaty osobom, 
które upokarzają swoich bli-
skich. Happening, wzbudził 

duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców Żarowa, był 
okazją do zwrócenia uwagi 
mieszkańców gminy Żarów 
na problem przemocy w ro-
dzinie, a także konieczność 
reagowania. 

Był to ostatni etap wielo-
miesięcznej kampanii, ini-
cjowanej przez żarowski 
Zespół Interdyscyplinarny, 
któremu z ogromnym za-
angażowaniem przewodni-
czy Pani Teresa Borowiec. 
Kampania, z powodzeniem 
była realizowana dzięki 
wsparciu przedstawicieli 
oświaty, kuratorów, pracow-
ników socjalnych, policjan-
tów, uczniów, gimnazjali-
stów, mieszkańców gminy 
Żarów. Patronat na żarowską 
kampanią „Otwórz oczy – 
reaguj na przemoc w rodzi-
nie” objął burmistrz Leszek 
Michalak. 

Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żarowie 
wszystkim zaangażowanym 
w realizację kampanii bardzo 
dziękuje za troskę o zdrową, 
bezpieczną rodzinę, która jest 
niezbywalnym, elementar-
nym prawem każdego, bez 
względu na płeć, wiek, status 
społeczny.

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/1 1882 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się 17 sierpnia 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 14 sierpnia 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  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 reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.04.2016r., 30.08.2016r., 25.10.2016r., 08.12.2016r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA V PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej

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

Loteria fantowa, ognisko, malowanie twarzy i zabawy dla najmłodszych. A w finale charytatywny bieg z 
udziałem biegaczy z całego powiatu świdnickiego. Wszystko, aby pomóc chorej na nowotwór 9-letniej 
Milence mieszkance Pożarzyska.

W pomoc chorej dziew-
czynce włączyli się nie tylko 
mieszkańcy Pożarzyska. Po-
magali także strażacy ochot-
nicy, pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie, a także członkowie 
stowarzyszeń. Wśród nich 
Żarowskiego Stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”, „Bie-
gowa Świdnica” i „Żarów 
Biega”. Swojej chorej kole-
żance pomagały także dzieci, 
startując w charytatywnym 
biegu, na trasie liczącej 300 
metrów. Dla pozostałych 
dorosłych uczestników or-
ganizatorzy przygotowali 
pięciokilometrową trasę. Ale 
nie tylko. Była także jazda 

na rowerach i marsz nordic 
walking. Akcja zakończyła 
się wielkim sukcesem, bo na 
leczenie Milenki udało się 
zebrać ponad 25 tysięcy zło-
tych. - Dziękuję wszystkim za 
obecność na treningu dla Mi-
lenki. Jak już na pewno wiecie 
udało się zebrać 25.103.20 gr 
i 1 euro. Wszystkie datki zosta-
ną przekazane na rehabilitację 
Mileny – mówi Łukasz Brań-
ka sołtys Pożarzyska.

Milena Janowicz, u której 
w roku 2016 zdiagnozowano 
nowotwór złośliwy walczy 
dzielnie i nie poddaje się. 
Przeszła już operację głowy, 
cztery cykle chemioterapii 
wstępnej, sześć tygodni radio-

terapii, a przed nią jeszcze rok 
chemii podtrzymującej. 

Pakiet startowy kosztował 
20 złotych. Jednak pieniądze 
udało się również uzbierać 
ze specjalnie przygotowanej 

loterii fantowej i sprzedaży 
ciast. Nie zabrakło też przy-
smaków z grilla. Wszystko 
w szczytnym celu! Oprócz 
treningu sporo atrakcji cze-
kało także dla najmłodszych 
i trochę starszych, a wśród 
nagród bilety do kina Cine-
ma3D, wejściówki na żarow-
ską pływalnię, drewniane 
wieszaki na medale wykona-
ne przez „Pracownię Stylu”, 
talony do sklepu Decathlon, 
a główną nagrodą była zmy-
warka firmy Electrolux. 

Do wspólnej akcji zaprosili 
rada sołecka, sołtys wsi Po-
żarzysko, amatorska grupa 
sportowa Żarów Biega oraz 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. 

Magdalena Pawlik
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/10 1380 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 60.000 zł 6.000 zł 9 00

961/11 1188 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 05

961/24 1233 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 10

961/25 1186 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 15

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

położonych przy ulicy Modrzewiowej w  Żarowie  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

1. Przetarg odbędzie się 22 sierpnia 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 18 sierpnia 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 1.206,92 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. 
2-3 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 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 prze-
targu 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.

PODZIĘKOWANIE
Pragnę podziękować Prezesowi Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Świdnicy panu Zbigniewowi Chęciń-
skiemu za sponsorowanie turnieju piłki siatkowej dziew-
cząt szkół gimnazjalnych powiatu świdnickiego

Kazimierz Bordulak
Prezes Zarządu TKKF „Chemik”

Wędkarskie sukcesy młodzieżyZjednoczeni Żarów już trenują

Strzegom Cup dla Zjednoczonych Wakacje z rowerem

Darbor z pucharem

PZW koło Żarów może 
pochwalić się dużym 

sukcesem. Junior, Bartosz 
Frydlewicz został Spławi-
kowym Mistrzem Okręgu 
Wałbrzyskiego, tytuł wice-
mistrzowski wśród kadetów 
dla Kacpra Moryla. Triumf 
Frydlewicza oznaczał awans 
do Mistrzostw Polski.

Okręgowy championat prze-
prowadzony w Owiesnie obfi-
tował w dużą ilość złowionych 
ryb oraz niekorzystne warun-
ki atmosferyczne. Najlepsi 
zawodnicy potrafili złowić 
ponad 5 kg płotek, karpi oraz 
leszczy. Pierwszy dzień w 
kategorii U-20 należał do ża-
rowianina Bartosza Frydle-
wicza. Lider nie oddał zwy-
cięstwa do końca zawodów, 
zwiększając swoją przewagę 
kolejnego dnia rywalizacji. 

Wśród katedów (U-15) 
triumfował Łukasz Stachu-
ra. Reprezentant żarowskie-

go koła Kacper Moryl został 
wicemistrzem Okręgu Wał-
brzyskiego.

Najlepsi zawodnicy z całe-
go kraju spotkali się na zbior-
niku wodociągów w Często-
chowie, by rywalizować o 
tytuł Spławikowego Mistrza 
Polski. W ponad sześćdzie-
sięcioosobowej stawce ju-
niorów wystąpił Bartosz 
Frydlewicz. Dla żarowiani-
na krajowy championat za-
kończył się na 45. pozycji. 

Podczas całych zawodów 
złowiono 277 kg ryb i jak 
na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne (bardzo silny 
wiatr i skoki ciśnienia) spo-
wodowane przechodzącym 
frontem jest to bardzo dobry 
wynik. Czołówka zawodów: 
1. Michał Lubasiewicz (o. 
PZW Szczecin), 2. Jakub 
Derlaga (o. PZW Tarno-
brzeg), 3. Mateusz Duraj-
czyk (o. Mazowiecki PZW). 

Krzysztof Dutkiewicz

Kacper Moryl (drugi z prawej) został srebrnym medalistą Okręgu Wałbrzy-
skiego

Karol Włudyka – najlepszy za-
wodnik Strzegom Cup, fot. Źródło: 
aks.strzegom.pl

Rowerzyści na terenie poklasztornym w Wierzbnej.

Gospodarz turnieju – Zieloni Mrowiny

Klub cyklistów Old-Spokes 
na rowerowym szlaku. 

Uczestnicy wycieczek rowe-
rowych mają okazję przeżyć 
niezapomnianą przygodę oraz 
poznać interesujące miejsca 
naszej okolicy i najbliższego 
regionu. Przygoda z dwoma 
kółkami, to również sportowa 
aktywność, której nie brakuje 
nawet podczas przerw pomię-
dzy kręceniem dwóch kółek. 

Na rowery zaprasza GCKiS 
w Żarowie, Żarowska Izba 

Historyczna oraz żarowski 
klub cyklistów Old-Spokes. 
Najbliższa wycieczka 25 lip-

ca. Zbiórka o godz. 9:30 pod 
żarowskim Centrum Kultury 
i Sportu.

Zwycięstwem trampkarzy 
Zjednoczonych Żarów za-

kończył się turniej piłkarski 
„Strzegom Cup”. 

Na obiektach strzegomskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji rywalizowało dziesięć 
zespołów rocznika 2002 i 
młodszych. Oprócz żarowian 
w dwudniowej rywalizacji 
zobaczyliśmy Victorię Wał-
brzych, trzy drużyny AKS 
Strzegom oraz pięć zespołów 
Winnicy z Ukrainy. 

Dodatkowo Karol Włu-

dyka, reprezentujący barwy 
żarowskiego klubu został 
wybrany najlepszym zawod-
nikiem całego turnieju. 

Końcowa klasyfikacja:  
1. Zjednoczeni Żarów,  
2. AKS I Strzegom, 3. Ukra-
ina IV, 4. AKS II Strzegom, 
5. Victoria Wałbrzych, 6. 
Ukraina II, 7. AKS III Strze-
gom, 8. Ukraina III, 9. Ukra-
ina V, 10. Ukraina I. 

Zjednoczeni: Leputa, Za-
remba, Dominik, Marzec, 
Śliwa, Dulemba, Bożek, 

Włudyka, Galicki, Nowak, 
Pilski. 

Krzysztof Dutkiewicz

Data Godz. Mecz Wynik
15.08.2017 17:00 Orzeł Lubawka – Zjednoczeni Żarów
19.08.2017 17:00 Zjednoczeni Żarów – Granit Roztoka
26.08.2017 17:00 Zamek Kamienice Ząbkowicki – Zjednoczeni Żarów
02.09.2017 17:00 Zjednoczeni Żarów – Pogoń ZEM Duszniki
09.09.2017 16:00 Piławianka Piława Górna – Zjednoczeni Żarów
16.09.2017 16:00 Zjednoczeni Żarów – Piast Nowa Ruda
23.09.2017 16:00 Victoria Tuszyn – Zjednoczeni Żarów
30.09.2017 16:00 Zjednoczeni Żarów – MKS Szczawno Zdrój
07.10.2017 15:00 Zdrój Jedlina Zdrój – Zjednoczeni Żarów
14.10.2017 15:00 Victoria Świebodzice – Zjednoczeni Żarów
21.10.2017 15:00 Zjednoczeni Żarów – Grom Witków
28.10.2017 14:00 Iskra Jaszkowa Dolna – Zjednoczeni Żarów
04.11.2017 14:00 Zjednoczeni Żarów – Kryształ Stronie Śl. 
11.11.2017 14:00 LKS Bystrzyca Górna – Zjednoczeni Żarów
18.11.2017 14:00 Zjednoczeni Żarów – Skałki Stolec

Terminarz kl. O – runda jesienna

Za piłkarzami Zjednoczonych Żarów pierwsze treningi i pierwszy test przed nowym sezo-
nem. Formę żarowian przed ligowym startem sprawdzili czwartoligowcy, MKS Polonia-

Stal Świdnica.
Sparning był dla obu stron 

pierwszym spotkaniem w 
okresie przygotowawczym. 
Zjednoczeni mieli za sobą 
tydzień treningów, zaś polo-

niści ledwie dwie jednostki 
treningowe. Czwartoligo-
wiec wygrał 3:1. Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż trener 
Adam Łagiewka w swo-

im zespole mógł testować 
bramkostrzelnego Konrada 
Sajdaka z LKS-u Bystrzyca 
Górna. 

Krzysztof Dutkiewicz

Darbor Bolesławice oka-
zał się najlepszy, trium-

fując w seniorskim turnieju 
piłkarskim o puchar Burmi-
strza Miasta Żarów.

Rywalizacja na boisku spor-
towym im. Antoniego Pytla 
w Mrowinach zgromadziła 

pięć zespołów. W końcowej 
klasyfikacji zwyciężyli pił-
karze Darboru Bolesławice. 
Na kolejnych pozycjach zna-
leźli się: Błyskawica Kalno, 
Zieloni Mrowiny, Zjednocze-
ni Żarów oraz Zryw Łażany.

Krzysztof Dutkiewicz


