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Piknik Charytatywny 
dla Julii 

Turniej Wsi 2017

Kolejna inwestycja -
Centrum Przesiadkowe

Liczne atrakcje, w tym prze-
jazd rowerowy, turniej w 

bule, gry i zabawy oraz lo-
teria fantowa, towarzyszyć 
będą charytatywnej akcji, 
która zorganizowana zosta-
nie z okazji zakończenia wa-

Centrum Żarowa już nieba-
wem zmieni swój wygląd. 

We wrześniu mają rozpocząć 
się prace przy budowie zinte-
growanego centrum przesiad-
kowego. Burmistrz Leszek 
Michalak podpisał umowę z 
wykonawcą inwestycji. Inwe-
stycja realizowana będzie w 

To jedna z najbardziej wi-
dowiskowych imprez.

Turniej Wsi rozgrywany jest 
każdego roku na terenie inne-
go sołectwa. Mieszkańcy wsi 
spotykają się w jednym miej-
scu, aby rywalizować ze sobą 
w rozmaitych konkurencjach. 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW
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W tym roku dożynki gminne odbędą 
się na żarowskim targowisku. 

Ruszyły prace przy przebudowie 
ul. Strefowej w Żarowie i niebez-
piecznego skrzyżowania

Od dwóch zwycięstw nowy sezon 
rozpoczęli piłkarze Zjednoczo-
nych Żarów.

Więcej
na str. 5

kacji „Kręcimy dla Julki”.
Podczas imprezy zbierane 

będą datki na leczenie cho-
rej Julii Malik z Żarowa, 
która potrzebuje naszego 
wsparcia.

więcej na str. 5

Zawodnicy rywalizowali w wielu konkurencjach. Wszystkie wzbudzały 
wiele emocji. Na zdjęciu Julia Malik w objęciach swoich rodziców.

ramach projektu „Wdrażanie 
strategii niskoemisyjnych – bu-
dowa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowero-
wych i ciągów pieszych wraz z 
oświetleniem na terenie miasta 
Żarów”.

więcej na str. 3

Najważniejsza jest jednak 
dobra zabawa i wspólna wiej-
ska integracja.  Tegorocznym 
zwycięzcą Turnieju Wsi zo-
stało sołectwo Przyłęgów i to 
do nich powędrowała główna 
nagroda oraz puchar. 

więcej na str. 6
Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny podczas podpisania umowy z wykonawcą inwestycji.

Fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl
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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 pytania, które nadesłane zostały na profilu facebookowym.
Kazimierz mieszkaniec Żarowa: Jakie duże inwestycje, o których często Pan mówił, są realizowane 

teraz na terenie naszej gminy i w jaki sposób wybierani są wykonawcy tych zadań? Kto ich nadzoruje?

Burmistrz Leszek Michalak: 
Tych inwestycji jest naprawdę sporo. Zakończył się już kompleksowy remont trzech świetlic wiejskich w 

Przyłęgowie, Mrowinach i Mielęcinie, na który pozyskaliśmy prawie 700 tysięcy złotych. Powstała pierwsza ścieżka rowerowa 
przy ul. Cembrowskiego w Żarowie, z której korzystać mogą mieszkańcy. Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żaro-
wie, największa inwestycja oświatowa, która kosztować będzie dokładnie 1 245.575,99 zł. W Łażanach, również dzięki pozyska-
nym środkom finansowym z Unii Europejskiej w kwocie 3 058 325,06 zł budujemy kanalizację. Podpisałem już umowy na budowę 
zintegrowanego centrum przesiadkowego, które powstanie w centrum naszego miasta, razem z nowymi chodnikami, ścieżkami i 
oświetleniem oraz nowego żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie. Inwestycje te ruszą już niebawem. Jeszcze w tym roku 
zakupione zostaną kolejne nowe wozy strażackie dla jednostki OSP Pożarzysko i Wierzbna.

Przy wyborze wykonawcy inwestycji obowiązują przepisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych, których bezwzględnie prze-
strzegamy. W zależności od wielkości inwestycji ogłaszane są różne przetargi. Każda firma, startująca w przetargu, musi pro-
wadzić określoną działalność w danym zakresie, posiadać referencje, legitymować się odpowiednimi uprawnieniami oraz gwa-
rantować prawidłową i sprawną realizację zamówienia. Jeśli firmy spełniają te wymogi, wówczas wygrywa najkorzystniejsza 
oferta cenowa. Dla mniejszych inwestycji przygotowujemy zapytania ofertowe, które przez cały rok przyjmowane są w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie. Wszystkich wykonawców inwestycji nadzorują kierownicy budowy i pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg 
naszego Urzędu.

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

„Narodowe
Czytanie” 

Lokal do wynajęcia

Zatrzymany za posiadanie amfetaminy
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie zatrzymali 
mieszkańca Żarowa, który posiadał przy sobie 0,25 grama środ-
ków odurzających, w postaci amfetaminy. Trwa postępowanie w 
tej sprawie i wszystkie materiały zostały już przekazane do sądu. 
Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie przy sobie narkotyków. 
Grozi mu do roku pozbawienia wolności.

Odpowie za dokonane zniszczenia
Nieznany sprawca dokonał zniszczenia mienia w jednym z ża-
rowskich barów. - Do zdarzenia doszło przy ul. Dworcowej w Ża-
rowie. Sprawca uszkodził elementy ławek i parasole. Prowadzi-
my czynności wyjaśniające w tej sprawie. Wszystkie osoby, które 
posiadają jakieś informacje na ten temat prosimy o kontakt lub 
o zgłaszanie się do komisariatu policji w Żarowie. Zapewniamy 
anonimowość – mówi Marcin Jabłoński zastępca komendanta 
policji w Żarowie. 

Nietrzeźwy na drodze
Kara grzywny i zatrzymanie prawo jazdy to kara, jaka spotka-
ła nietrzeźwego kierowcę. Żarowscy funkcjonariusze policji 
zatrzymali przy ul. Strefowej w Żarowie mężczyznę, który kie-
rował motorowerem, będąc pod wpływem alkoholu. Alkomat 
wskazał 0,60 miligrama alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Mężczyzna został zatrzymany i poniesie konsekwencje.

Uwaga na oszustów!
W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których 
ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt 
ufne, apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek 
w kontaktach z osobami obcymi, a szczególnie takimi, które za-
interesowane są otrzymaniem pieniędzy! - Aby nie stać się ofia-
rą oszustwa prosimy, aby zachować ostrożność w kontaktach z 
osobami, których nie znamy, które mogą się podawać za Waszych 
krewnych lub policjantów. Pamiętajmy, że funkcjonariusze policji 
nigdy nie poproszą o przekazanie pieniędzy oszustowi lub prze-
lanie ich na jakiekolwiek konto. Nie przekazujmy także pieniędzy 
osobom, których nie znamy, zanim nie sprawdzimy, że nasi krewni 
ich faktycznie potrzebują. W przypadku zetknięcia się z próbami 
dokonania tego typu oszustw zawsze należy zgłosić to policji – 
apeluje Marcin Jabłoński z żarowskiego komisariatu policji.

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam działki budowlane Mrowiny ul. Kolejowa 1. 
Tel. 74 858 94 99

→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie!!! I Piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, pomieszczenie gospo-
darcze,  pow. 69 m2, okolice parku. Przy mieszkaniu ogródek. 
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 697 140 291

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla panów Mariusza i Marcina 

Surnik oraz Michała Andruszewskiego za mocowanie stołów 
i ławek na boisku sportowym w Bukowie

Rada Sołecka
Henryk Rycerz sołtys Bukowa

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 dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 139/2017 z dnia 
10 sierpnia 2017r. 

Żarów po raz kolejny przy-
łączy się do ogólnopol-

skiej akcji „Narodowego Czy-
tania”. W tym roku patronuje 
jej Stanisław Wyspiański, a 
lekturą obowiązkową będzie 
„Wesele”. 

W jego przygotowaniu po-
mogą pracownicy żarowskiej 
biblioteki, którzy już dziś 
zapraszają wszystkich mi-
łośników książek i polskiej 
twórczości do wspólnego 
czytania. - Żarowska bibliote-
ka również zgłosiła swój akces 
w kolejnej 6.edycji ogólnopol-
skiej akcji „Narodowe Czyta-
nie”. Zapraszamy wszystkich 
chętnych mieszkańców do 
głośnego czytania dzieła Sta-
nisława Wyspiańskiego. Chęt-
ni będą mogli przeczytać swój 
ulubiony fragment „Wesela” - 

mówi Stanisława Biernacka 
dyrektor biblioteki publicznej 
w Żarowie.

Miłośnicy książek spotkają 
się w sobotę, 2 września na 
tarasie przed biblioteką w Ża-
rowie. Dzieło Wyspiańskiego 
we fragmentach będzie moż-
na czytać w godz. od 10.00 do 
12.00.

Na lekturę Narodowego 
Czytania w tym roku można 
było głosować od 23 stycz-
nia do 15 lutego, wybierając 
spośród czterech utworów: 
„Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego, „Pamiątki Sopli-
cy” Henryka Rzewuskiego, 
„Beniowski” Juliusza Sło-
wackiego i „Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Narodo-
we Czytanie po raz pierwszy 
odbyło się w 2012 r. Czytano 
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wówczas „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza, a w na-
stępnych latach dzieła Alek-
sandra Fredry, „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza, „Lal-
kę” Bolesława Prusa. Rok 

temu Polacy po raz pierwszy 
w głosowaniu wybrali lektu-
rę spośród pięciu propozycji. 
Wygrała powieść „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza. 

Magdalena Pawlik

DAM PRACĘ!
Producent okien drewnianych we Wrocławiu zatrudni 

pracowników produkcyjnych na stanowiskach: lakier-
nik, okuwacz okien oraz pomocników. Zapewniamy 
bezpłatny transport. 

Kontakt: Przemek tel.606 117 156,
Marek tel.696 124 442

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 01 
sierpnia 2017r. 

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

posiada do wynajęcia, lo-
kal użytkowy na parterze 
budynku basenu krytego w 
Żarowie (główny hol), o po-
wierzchni około 13,3 m2.

Lokal posiada dostęp do 
mediów. Pomieszczenie jest 
wyremontowane do własnej 
aranżacji, wewnątrz znajduje 
się umywalka. Lokal dostęp-
ny od 01.09.2017. 

Osoby zainteresowane wy-
najmem prosimy o kontakt 
pod nr tel 74 8580 753.

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Kolejna inwestycja - Centrum Przesiadkowe
Centrum Żarowa już niebawem zmieni swój wygląd. We wrześniu mają rozpocząć się prace przy budowie zintegrowanego centrum przesiadkowego. Burmistrz 
Leszek Michalak podpisał umowę z wykonawcą inwestycji Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na realizację tego zadania. Inwestycja re-
alizowana będzie w ramach projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg 
rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”.

- Ruszamy z kolejnymi praca-
mi na terenie naszego miasta. 
We wrześniu rozpocznie się bu-
dowa centrum przesiadkowego 
oraz przebudowa skrzyżowa-
nia przy ulicach Dworcowej, 

Niebawem centrum naszego miasta zmieni się nie do poznania. Pierwsze 
prace budowlane ruszą już we wrześniu.

Burmistrz Leszek Michalak wraz z Elżbietą Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie podczas podpisa-
nia umowy z wykonawcą inwestycji.

Skrzyżowanie w centrum miasta zostanie przebudowane. W ramach inwe-
stycji w centrum miasta niebawem powstanie rondo, nowe chodniki, ścieżki 
i oświetlenie. 

Armii Krajowej, Mickiewicza 
i Krasińskiego w Żarowie. 
W ramach inwestycji przewi-
dziana jest także przebudowa 
jezdni dróg gminnych, chodni-
ków i miejsc postojowych oraz 

budowa ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych. Inwestycja 
będzie wiązała się z utrudnie-
niami w ruchu drogowym, ale 
o tym będziemy mieszkańców 
na bieżąco informować. Jest 
to jedna z kluczowych inwesty-
cji, która realizowana będzie 
w mieście – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Prace budowlane, zgodnie z 
zapewnieniami firmy wyko-
nawczej, mają się rozpocząć 
we wrześniu. Inwestycja 
„Budowa centrum przesiad-
kowego na ul. Dworcowej w 
Żarowie wraz z przebudową 
skrzyżowania przy ul. Ar-
mii Krajowej, Mickiewicza 

i Dworcowej” kosztować 
będzie 1.394.793,31 złotych. 
Zostanie sfinansowana z po-
zyskanych środków unijnych 
i środków finansowych z 
budżetu gminy Żarów. Pla-
nowany termin zakończenia 
robót to marzec 2018 rok. 

W ramach projektu zosta-
nie wybudowane centrum 
przesiadkowe wraz z miej-
scami parkingowymi dla 
samochodów i rowerów oraz 
wiatą przystankową, prze-
budowane zostaną drogi ro-
werowe, piesze oraz gminne, 
wykonane zostanie oświe-
tlenie uliczne. Elementem 
uzupełniającym projektu 
będzie zagospodarowanie 
zieleni miejskiej oraz zakup 
infrastruktury towarzyszą-

cej w postaci stojaków na 
rowery i koszy na śmieci, 
co wpłynie na zwiększenie 
atrakcyjności rozwiązania 
„Park&Ride” w kontekście 
korzystania z ekologicz-
nego środka transportu. 
Inwestycja zlokalizowana 

będzie w obrębie skrzy-
żowania ulic Dworcowej, 
Armii Krajowej, Adama 
Mickiewicza i Zygmunta 
Krasińskiego w Żarowie, w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
dworca kolejowego.

Magdalena Pawlik

Nowy termin składania
wniosków na świadczenia

Umowa na budowę żłobka
podpisana

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie przy-

pomina, iż od 1 sierpnia są 
przyjmowane wnioski na 
świadczenia wychowawcze, 
tzw. 500+, świadczenia ro-
dzinne oraz świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres zasiłkowy i 
świadczeniowy 2017/2018.

Na mocy  nowelizacji usta-
wy przyznającej świadczenia 
wychowawcze wchodzą w 
życie zmiany wprowadzone 
po przeglądzie funkcjonowa-
nia programu Rodzina 500+, 
dokonanym przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polity-

ki Społecznej. Wprowadzone 
zostały w celu zapobiegania 
fikcyjnemu zwalnianiu pra-
cowników i zatrudnianiu ich 
ponownie z niższą pensją po 
to, by spełnić kryterium do-
chodowe. W katalogu usta-
wowych zmian jest również 
miejsce dla osób, deklarują-
cych samotne wychowywa-
nie dziecka. Będą one mogły 
ubiegać się o świadczenie 
dopiero po ustaleniu wyso-
kości alimentów od drugiego 
rodzica.

Wypełnione wnioski wraz 
z kompletem dokumentów 
można składać w Ośrodku 

Pomocy Społecznej  w Żaro-
wie w pokoju nr 1 na parte-
rze przy ul. Armii Krajowej 
54.  Ośrodek czynny jest od  
poniedziałku do piątku  w 
godzinach od 7.30 – 15.30, 
natomiast we wtorek w godz. 
od 8.00 do 16.00, tel. 74-8-
580-745 wew . 364.

Uwaga ! Istnieje możliwość 
złożenia wniosków również 
w formie elektronicznej. For-
mularze wniosków dostępne 
są w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie w pokoju 
nr 1 .

Dodatkowe informacje na 
stronie MRPiPS.

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie 

się w poniedziałek, 4 września:

1. Szkoła Podstawowa w Żarowie
- Dla uczniów klas 0 oraz I, II, III, IV o godz. 8.30 na placu przy ul. Armii 
Krajowej 58
- Dla uczniów klas V, VI, VII oraz II i III gimnazjum o godz. 10.00 na hali 
sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10

2. Szkoła Podstawowa w Mrowinach
- Teren szkoły ul. Wojska Polskiego 43, godz. 10.00

3. Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
- Sala gimnastyczna szkoły, ul. Żarowska 45, godz. 9.00

4. Szkoła Podstawowa w Zastrużu
- teren szkoły, Zastruże 19A, godz. 9.15.

Budynek żłobka, którego 
budowa rozpocznie się 

jeszcze w tym roku będzie 
wyposażony w sale zabaw, 
szatnie, sypialnie i jadalnie. 

Pomieści pięćdziesięcio-
ro dzieci. Burmistrz Leszek 
Michalak podpisał umowę z 
wykonawcą inwestycji Zakła-
dem Ogólnobudowlanym Ta-
deusz Broński ze Świdnicy 
na realizację tego zadania. In-
westycja realizowana będzie 
w ramach projektu „Rozbu-
dowa Przedszkola Miejskiego 
w Żarowie o budynek żłobka 
w systemie zaprojektuj i wy-
buduj”. - Będzie to realizacja 
kolejnego projektu, na który 
nasza gmina pozyskała unijne 
dofinansowanie. Rzeczywiście 
procedury przygotowania tych 
wniosków, później ich ocena i 
weryfikacja, a w następnej ko-
lejności przetargi i podpisania 
umów z wykonawcą trwały 
dosyć długo. Tak niestety wy-

gląda droga dobrze przygo-
towanych inwestycji. Budowa 
żłobka w Żarowie to ważne 
przedsięwzięcie dla naszych 
mieszkańców. Dzięki temu do 
nowego budynku żłobka Baj-
kowe Przedszkole w Żarowie 
będzie mogło przyjąć więcej 
dzieci - mówi burmistrz Le-
szek Michalak. 

W nowym budynku żłob-
ka mają powstać dwie sale 
zabaw, jadalnie, sypialnie, 
szatnie, łazienki dla dzie-
ci oraz sala widowiskowa z 
przeznaczeniem na wspólne 
zabawy i uroczystości. Pro-
jekt zakłada także budowę 
zaplecza kuchennego oraz 
szatni i toalety dla persone-
lu. - Będzie to bardzo ważny 
projekt społeczny. Na jego 
realizację czekają przede 
wszystkim rodzice, którzy 
zostawiają w naszym przed-
szkolu swoje pociechy. Dzię-
ki budowie nowego obiektu, 

nasza placówka będzie mogła 
przyjąć więcej dzieci. To bar-
dzo dobra wiadomość – cie-
szy się Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie.

Przypomnijmy, że projekt 
„Rozbudowa Przedszko-
la Miejskiego w Żarowie 
o budynek żłobka w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj” 
realizowany w ramach Oś 
priorytetowa: Infrastruk-
tura spójności społecznej, 
Działanie: Inwestycje w in-
frastrukturę społeczną, Pod-
działanie: 6.1.4 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną 
- ZIT AW otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 1 831 
716,00 złotych. 

Zgodnie z podpisaną umo-
wą z wykonawcą inwestycji 
budowa nowego żłobka kosz-
tować będzie 2.660.490 zło-
tych.

Magdalena Pawlik
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Ruszyła przebudowa
ulicy Strefowej w Żarowie

Zalegasz z czynszem?
Odpracuj swój dług

Tak obiekt prezentuje się po remoncie. 

Dziś to zupełnie inne miejsce...

Nowy obiekt doglądali (na zdjęciu) burmistrz Leszek Michalak, radny Ro-
man Konieczny, sołtys Mrowin Krystyna Popek i Anna Suchodolska zastęp-
ca dyrektora GCKiS.

Przejazd ulicą Strefową już niebawem nie będzie wiązał się z niedogod-
nościami.

Mieszkańcy, którzy mają zadłużenie względem gminy mogą odpracować 
swój dług.

Świetlica wiejska w Mrowinach
gotowa do użytku

Dziś już nie straszy swoim wyglądem. Jest schludna i estetyczna. Kilka dni temu, w obecności burmistrza Leszka Michalaka, pracowników Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie, przedstawicieli firmy wykonawczej BUDOM, radnego Romana Koniecznego i sołtys wsi Krystyny Popek 
dokonano technicznego odbioru budynku świetlicy wiejskiej w Mrowinach.

- Remont świetlicy w Mro-
winach trwał kilka miesięcy 
i cieszę się, że dziś wspólnie 
możemy doglądać zrealizowa-
ną inwestycję. Budynek został 
gruntownie zmodernizowa-
ny i w takim stanie zostanie 
udostępniony mieszkańcom. 
Jak będą go wykorzystywać, 
zależy tylko od nich samych. 
Mam tylko nadzieję, że bę-

dziemy wspólnie o niego dbać 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Budynek świetlicy wiej-
skiej w Mrowinach to nie 
jedyny, który w ostatnim 
czasie przeszedł gruntowną 
modernizację. W ramach 
projektu „Przebudowa oraz 
doposażenie obiektów in-
stytucji kultury w gminie 

Żarów - przebudowa świe-
tlic wiejskich w miejsco-
wości Mielęcin, Mrowiny i 
Przyłęgów” wyremontowane 
zostały również świetlice 
wiejskie w Przyłęgowie oraz 
Mielęcinie. Zrealizowane 
tutaj prace polegały na wy-
mianie tynków, posadzek, 
stolarki i wykonaniu docie-
plenia budynku. Przebudo-
wane zostały również doj-
ścia do obiektów.

Wyremontowane świetlice 
będą służyć mieszkańcom, 
skorzystają z nich również 
Rady Sołeckie poszczegól-
nych miejscowości, orga-
nizacje społeczne takie jak 
OSP, kluby sportowe, Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz 
placówki oświatowe. Wnio-
sek na dofinansowanie tego 
projektu złożyło Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 

w Żarowie. - Po raz pierw-
szy nasza instytucja ubie-
gała się o dodatkowe środki 
finansowe na remont świetlic 
wiejskich. To prawie 700 ty-
sięcy złotych pozyskanego 
dofinansowania z funduszy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Planujemy zorganizować 
na świetlicach dużo nowych 
zajęć. Na pewno będą to wy-
jazdowe warsztaty, projekcje 
filmowe i wiele innych - wy-
jaśnia Tomasz Pietrzyk dy-
rektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Modernizacja świetlic wiej-
skich kosztowała dokładnie 
833 032,99 zł, z czego dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego wyniosło 699 734,03 zł. 
Dofinansowanie przyznane 
zostało ze środków Aglome-
racji Wałbrzyskiej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych RPO WD 
2014-2020. 

Magdalena Pawlik

Kilka dni temu rozpoczął 
się remont ulicy Strefo-

wej w Żarowie. Inwestycja 
ta realizowana jest 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”. 

Jest to pierwszy etap tego 
zadania, w ramach którego 
wykonane zostaną roboty 
rozbiórkowe związane z roz-
biórką istniejących elementów 
drogi i budową kanalizacji 
deszczowej, konstrukcja drogi 
bez warstwy ścieralnej oraz 
konstrukcja krawężnika. Kie-
rowcy muszą uzbroić się w 
cierpliwość, bo remont wiązać 
się będzie z utrudnieniami w 
ruchu drogowym. - W związku 
z realizacją tej inwestycji wy-
stąpią utrudnienia w ruchu ko-
łowym w okolicy skrzyżowania 
z przejazdem kolejowym w kie-
runku na Mrowiny. Droga nie 
będzie jednak zamknięta, a jej 
remont przyczyni się do znacz-

nej poprawy komfortu jazdy 
na tym odcinku drogowym – 
mówi Joanna Walichnowska 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Pierwszy etap inwestycji 
ma się zakończyć w połowie 
września. Kolejny potrwa do 
końca marca 2018 roku i bę-
dzie obejmował wykonanie 
warstwy ścieralnej, chod-
nika oraz pobocza. - Na tym 
odcinku drogowym zostanie 
przebudowana droga, a w na-
stępnej kolejności powstanie 
dwumetrowy chodnik. W tej 
chwili realizujemy prace ziem-
ne, a w kolejnym etapie, za 

kilka dni, przystąpimy do prac 
przy konstrukcji drogi. Dro-
ga zostanie przebudowana w 
taki sposób, aby skrzyżowanie 
przy przejeździe kolejowym 
stało się bardziej bezpiecznym 
odcinkiem – wyjaśnia Łukasz 
Młocek kierownik robót z fir-
my Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów 
wykonawca inwestycji. 

Przebudowa ulicy Strefo-
wej wraz z skrzyżowaniem 
kosztować będzie dokładnie 
376.161,45 złotych. Inwesty-
cja w całości sfinansowana 
zostanie ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

Od kilku lat władze miasta 
Żarowa chcą pomagać 

osobom, znajdującym się w 
trudnej sytuacji ekonomicznej, 
zdrowotnej, które z powodów 
życiowych wpadły w pętlę za-
dłużenia.

Możliwości wyjścia z zadłu-
żenia jest kilka, a najpopular-
niejszą jest rozkładanie długów 
na raty, czy możliwość umo-
rzenia odsetek, w przypadku 
spłaty należności głównej w 
wyznaczonym terminie. Inną 
formą pomocy mieszkańcom 
w trudnej sytuacji finansowej 
jest spłata zadłużenia czyn-
szowego w formie świadczeń 
rzeczowych. W 2014 roku 
wprowadzono program spłaty 
zadłużenia czynszowego w 
formie świadczeń rzeczowych, 
dzięki któremu gmina Żarów 
stworzyła dłużnikom posia-
dającym zadłużenie powyżej 
trzech miesięcy, możliwość 
odpracowania swoich długów. 
- W odpowiedzi na nasze pro-
pozycje, z takiej pomocy w IV 
kwartale 2016r. skorzystały 4 
osoby, a obecnie w 2017 roku 
korzysta już 8 osób. Łączna 
kwota, jaka została odliczona 

osobom korzystającym z w/w 
formy pomocy wynosi łącznie 
13.050,00 złotych – mówi Aga-
ta Krawiec kierownik Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Aby skorzystać z tej formy 
pomocy dłużnik składa w 
Urzędzie Miejskim wniosek, 
po zatwierdzeniu którego 
zawierana jest umowa. Za-
płata czynszu stanowiącego 
zadłużenie następuje w for-
mie świadczenia rzeczowego, 
które polega na wykonywaniu 
prac takich jak: prace porząd-
kowe na terenie miasta i gmi-
ny Żarów, czy drobne prace 
remontowe, malarskie i kon-
serwatorskie. Jednocześnie 
dłużnik zobowiązuje się do na-
leżytego i terminowego wyko-

nywania czynności objętych 
zakresem świadczeń rzeczo-
wych, ścisłego przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz stosowanie się 
do poleceń osób, pod których 
nadzorem i kierownictwem 
praca będzie wykonywana. 
Czas wykonywania tych prac 
jest elastyczny i mogą być one 
wykonywane w godzinach 
zarówno rannych, jak i popo-
łudniowych.

Zachęcamy wszystkich, któ-
rzy mają zadłużenie względem 
gminy, do skorzystania z tej 
formy pomocy. Wszelkich nie-
zbędnych informacji udziela 
Referat Gospodarki Lokalowej 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
pokój nr 15, tel. 74/858-05-91, 
wew 344.
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Piknik Charytatywny 
dla Julii 

Inżynierowie z żarowskiego DSSE pokonali 
konkurencję ze świata!

Tak w minionym roku Żarowianie bawili się dla Julii. W tym roku także nie 
zabraknie atrakcji.

Polska młotem stoi! Radość Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego z dwóch 
krążków mistrzostw świata! fot. M. Biczyk., źródło:www.pzla.pl

To nie był łatwy konkurs, pełna 
koncetracja pozwoliła sięgnąć po 
trzeci mistrzowski tytuł. fot. M. Bi-
czyk., źródło:www.pzla.pl

Z tej okazji dla wszystkich pracowników przygotowano pyszny tort. 
Trasa przejazdu rajdu rowerowego, który odbędzie się podczas Pikniku 
Charytatywnego. 

World Champion Kaizen 
Competition 2017 – 

taki tytuł został przyznany 
zakładowi Daicel Safety Sys-
tems Europe z żarowskiej 
podstrefy ekonomicznej.

Dzięki udziałowi w presti-
żowym konkursie  „Kaizen 
Competition” organizowanym 
przez Daicel Corporation, ża-
rowska firma zajęła pierwsze 
miejsce i zaszczytny tytuł oraz 
trzecie miejsce w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Konkurs odbył się wiosną 

w japońskim mieście Harima. 
Uczestniczyło w nim ponad 
200 osób z Japonii, Korei, Taj-
landii, Chin, Stanów Zjedno-
czonych oraz Polski. Żarowski 
DSSE reprezentowało 20 osób. 
- Jestem bardzo dumny, że w na-
szym zakładzie pracują tak kre-
atywne i zaangażowane osoby. 
Byłem bardzo szczęśliwy, gdy 
okazało się, że mocno wyprze-
dziliśmy innych uczestników i 
jesteśmy mistrzami – tak ko-
mentuje zwycięstwo Yasushi 
Hiramatsu prezes DSSE.

Zgodnie z tradycją konkursu 
zwycięzca otrzymał na okres 
roku specjalną flagę, która 
już od wielu lat wędruje od 
mistrza do mistrza, z kraju 
do kraju. - Moment, w którym 
przekazano nam flagę był bar-
dzo uroczysty i wzruszający. 
Było dla mnie nie lada wyzwa-
niem, aby opanować się i jak 
mówi tradycja, wygłosić mowę 
zwycięzcy – dodaje Anna Szot 
Lider zwycięskiej grupy, która 
na co dzień w DSSE zajmuje 
się jakością. 

Po powrocie do Polski w 
żarowskim DSSE został zor-
ganizowany uroczysty event, 
podczas którego wszyscy pra-
cownicy, od kadry menadżer-
skiej po operacyjną, mogli 
zobaczyć video i fotorelację z 
konkursu, podpytać o szcze-
góły i zobaczyć z bliska flagę 
World Champion 2017. Fir-
ma za zwycięstwo otrzymała 
nagrodę finansową. Decyzją 
prezesa DSSE cała została 

przekazana na nagrody dla 
wszystkich pracowników. 
Każdy pracownik DSSE 
otrzymał sportową koszulkę 
oraz walizkę podróżną. Na 
wszystkich czekał też słodki 
poczęstunek w postaci tor-
tu. - Kaizen Competition to 
ważne wydarzenie, zarówno 
dla pracowników, jak i kadry 
zarządzającej. Nie możemy 
zapominać po co jest orga-
nizowana taka rywalizacja 
między oddziałami. Chodzi 
głównie o wzbogacenie firmy 
o szereg mądrych i innowa-
cyjnych rozwiązań, które po-
prawią procesy zachodzące 
w firmie. Na tym m.in. polega 
filozofia Kaizen, która jest tak 
popularna w krajach azjatyc-
kich. W naszym zakładzie cały 
czas wprowadzamy usprawnie-
nia. Pracownicy otrzymują na-
wet nagrody za te najbardziej 
znaczące rozwiązania – mówi 
Dariusz Karolczak Dyrektor 
produkcji w DSSE.

Londyn odczarowany. 
Mistrz jest tylko jeden!

Paweł Fajdek zdobył w Londynie złoty medal mistrzostw świata, zostając pierwszym młociarzem w histo-
rii, który triumfował w globalnym czempionacie trzeci raz z rzędu.

To był wspaniały popis 
polskich młociarzy na lekko-
atletycznych mistrzostwach 
świata w Londynie. Chociaż 
konkurs nie zaczął się po ich 
myśli. Wojciech Nowicki 
rzucił 76.33 i po pierwszej 
serii był trzeci, młot Fajdka 
pofrunął wysoko i daleko, ale 
niestety lądował poza promie-
niem, tym samym próba była 
nieudana. Tymczasem ponad 
77 metrów rzucali rywale z 
Aleksiejem Sokorskim na 
czele, który liderował z re-
zultatem 77.50. W drugiej 
kolejce Nowicki poprawił się 
niewiele, a Fajdek zaliczył 
próbę na 77.09, dającą mu 
wówczas dopiero czwartą 

pozycję. Niesamowicie za-
imponował Brytyjczyk Nick 
Miller, który w trzeciej serii, 
ku wielkiej radości trybun, 
uzyskał 77.31 i przesunął się 
na chwilę na drugie miejsce. 
Wtedy pierwszoplanową rolę 
zaczęli grać Polacy. Najpierw 
Nowicki rzutem na 78.03 ob-
jął prowadzenie, a po kilku 
minutach Fajdek odebrał 
mu je po próbie na odległość 
79.73. W kolejnej serii pod-
opieczny Jolanty Kumor 
poprawił się na 79.71, a w 
piątym rzucie uzyskał 79.40. 
Niestety w ostatniej kolejce 
Walerij Pronkin rzucając 
78.16 zepchnął Wojtka No-
wickiego na trzecią pozycję. 
Polak, mimo zagrzewania 
także przez Fajdka, nie zdo-

łał już odpowiedzieć na pró-
bę startującego pod neutralną 
flagą Rosjanina, zdobywając 
tym samym brązowy medal 
mistrzostw świata. A gdy na 
koniec konkursu Fajdek rzu-
cił po siatce, pewny zwycię-
stwa, padł na plecy w kole, 
radując się z trzeciego tytułu 
mistrza świata!

- W trakcie konkursu stara-
łem się rzucić 80 metrów, ale 
to koło jest oporne. Nie chcia-
ło się szybciej zakręcić noga-
mi. Brakowało mi dzisiaj, w 
każdym rzucie, tego wyrzutu. 
Tego elementu zabrakło i dla-
tego nie było 80-tki. Ten sam 
problem miał Wojtek. Pierw-
sza próba była bardzo dale-
ka, ale był tam drobny błąd i 
potem zrobiłem lekką korektę. 

Drugi rzut spokojny, a w trze-
cim poszedłem szybciej. Póź-
niej energii trochę zaczynało 
brakować. Może wczoraj za 
dużo trenowałem na siłowni. 
Swoje prawa mają też wie-
czorne konkursy, nie oszukuj-
my się. Rzadko tak rzucamy, 
o tej porze. Trzy razy z rzędu 
wygrałem uniwersjadę, za 
moment jadę na czwartą, trzy 
razy wygrałem mistrzostwa 
świata. Za dwa lata w Dosze 
powalczę o czwarte złoto mi-
strzostw – powiedział mistrz 
świata Paweł Fajdek.

- Paweł rzucał pod olbrzy-
mią presją. Po pierwsze kon-
kurs był w Londynie, gdzie 
już raz mu podczas Igrzysk 
Olimpijskich kompletnie nie 
wyszło. Teraz odczarował to 
miejsce. Po drugie bardzo 
chciał zostać po raz trzeci 
mistrzem świata. Do tej pory 
nikomu ta sztuka się nie uda-
ła. Nie jest ważne to, że Paweł 
nie rzucił ponad 80 metrów. 
Nie jestem tym rozczarowana. 
To są mistrzostwa świata, a 
na nich po prostu trzeba wy-
grywać - stwierdziła Jolanta 
Kumor, która po sześciu la-
tach przerwy znowu została 
trenerem Fajdka.

Krzysztof Dutkiewicz

Liczne atrakcje, w tym prze-
jazd rowerowy, turniej w 

bule, gry i zabawy oraz lo-
teria fantowa, towarzyszyć 
będą charytatywnej akcji, 
która zorganizowana zosta-
nie z okazji zakończenia wa-
kacji „Kręcimy dla Julki”. 

Podczas imprezy zbierane 
będą datki na leczenie chorej 
Julii Malik z Żarowa, któ-
ra potrzebuje wsparcia. Na 
ostatnią wakacyjną imprezę 
zapraszają Burmistrz Mia-
sta Żarów, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, Wspólnota 
Samorządowa koło Żarów, 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, Rowerowy Żarów oraz 
TKKF Chemik Żarów. - Ser-
decznie zapraszamy na wspól-
ną, jeszcze wakacyjną, zaba-
wę do Parku w Żarowie. Przy 
okazji wakacyjnej imprezy 
będziemy wspierać ośmiolet-
nią Julię Malik, mieszkankę 
Żarowa, która choruje na bar-
dzo rzadką chorobę genetycz-
ną. Cały dochód ze sprzedaży 
produktów ze Wspólnotowej 
Kawiarenki zostanie przezna-
czony na rehabilitację chorej 
dziewczynki. Liczymy na to, 
że mieszkańcy również chęt-
nie wspomogą charytatywną 
zbiórkę. Dobra zabawa jest 
najważniejsza, ale jeszcze waż-
niejszy jest cel, który będzie jej 
przyświecał. Przygotowujemy 
wiele atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. Dobra zabawa gwa-
rantowana – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Charytatywny piknik za-
planowany został na niedzie-
lę, 3 września w Parku Miej-

skim w Żarowie. Podczas 
imprezy odbędzie się także 
loteria fantowa, na którą już 
dziś, można przekazywać 
fanty. - Zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców, in-
stytucji, firm, przedsiębiorstw 
z uprzejmą prośbą o przeka-
zywanie rzeczy, które mogą 
być wykorzystane, jako „fan-
ty” w loterii organizowanej w 
trakcie imprezy. Sprawdźmy 
w naszych domach, czy nie 
mamy zbędnych przedmiotów 
zakupionych kiedyś, a nigdy 
nierozpakowanych albo nie-
używanych. Mile widziane są 
talony na usługi. Fanty prosi-
my przekazywać do Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie przy ul. Piastow-
skiej 10A. Wszystkim ofiaro-
dawcom serdecznie dziękuje-
my – mówi Tomasz Pietrzyk 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Podczas pikniku, o godz. 
16.00 z Parku Miejskiego 
wyruszy rajd rowerowy or-
ganizowany przez Żarowskie 
Stowarzyszenie „Rowerowy 
Żarów”. Zapisy na rajd pro-
wadzone będą od godz. 15.00 
w Parku Miejskim, obok sce-
ny, w pakiecie startowym 
gwarantowana kiełbaska. 
Wśród wszystkich uczestni-
ków rajdu rowerowego zosta-
nie rozlosowana zmywarka 
marki Electrolux. 

Piknik Charytatywny 
„Kręcimy dla Julii”: nie-
dziela 3 września, Park w 
Żarowie, od godz. 16.00. 

Magdalena Pawlik
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Pieniądze na wsparcie
potrzebujących

Yagi Poland Factory  rozbudowuje zakład

Żarowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej wygrał konkurs 

i pozyskał 176 tysięcy złotych 
dofinansowania na realizację 
projektu „Ludzki  potencjał 
chce więcej”.

Wniosek przygotowany przez 
pracowników kierownik 
jednostki Anitę Dene-
s-Ziemkiewicz oraz Martę 
Łoboda zajął drugie miejsce 
na liście rankingowej z 84 
punktami. Dofinansowanie, w 
drugim naborze otrzymało tyl-
ko 5 wniosków. - To wspaniała 
nagroda dla nas. Czuję radość 
i ogromną satysfakcję, bowiem 
ten wygrany konkurs potwier-
dza, że poświęcony trud i czas 
na pisanie  projektu (dodam, 
że projekt opracowywałam w 
duecie z Panią Martą, której 
za współtowarzyszenie bardzo 
dziękuję) zaowocował pozyska-
niem środków zewnętrznych, z 
których skorzystają nasi miesz-
kańcy. Pisząc projekt nie mia-
łyśmy żadnych wątpliwości, że 
nasi mieszkańcy zasługują na 
wsparcie. Udało się – mówi 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

Projekt adresowany jest 
do 20 osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo z terenu 
gminy Żarów, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Jego celem bę-
dzie włączenie społeczne 20 
mieszkańców gminy Żarów, 
zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, 
poprzez aktywną integra-
cję, zwiększającą umiejęt-
ności społeczno-zawodowe, 
wzmacniającą ich do poszu-
kiwania pracy i do zatrudnie-
nia. W ramach jego realizacji 
uczestnicy skorzystają z licz-

To już kolejna inwestycja, 
jaką na terenie swojego 

zakładu realizować będzie 
japońska firma Yagi Poland 
Factory, ulokowana na te-
renie Żarowskiej Podstre-
fy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVE-
ST-PARK”. Japońska fabryka 
rozbudowuje swój zakład.

Będzie to już trzecia i jak 
zapowiadają przedstawiciele 
firmy, prawdopodobnie ostat-
nia rozbudowa tego zakładu 
w Żarowie. Budowa nowej fa-
bryki ma pochłonąć 18 milio-
nów złotych, a na instalację 
nowych maszyn, w ciągu 4 
lat, fabryka zamierza przezna-
czyć 75 milionów złotych. 

W piątek, 21 lipca odbyła 
się ceremonia rozpoczęcia 
inwestycji i pierwsze wbicie 

łopaty. W kulturze japońskiej 
ma to specyficzną formę, któ-
ra polega na polaniu wyzna-
czonych miejsc japońską sake 
oraz posypania tego miejsca 
ryżem. W uroczystości roz-
budowy fabryki uczestniczy-
ło wielu zaproszonych gości, 
wśród których nie brakowało 
prezesa firmy z Japonii No-
rihiro Yagi,  przedstawicieli 
zarządu firmy i Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” 
prezesa Macieja Badory i 
wiceprezesa Michała Szu-
kała, zastępcy burmistrza 
Grzegorza Osieckiego i 
prezesów partnerów bizneso-
wych. - Firma Yagi pierwszą 
decyzję o powstaniu fabryki 
podjęła w 2003r., natomiast 
ostatnia rozbudowa fabryki 

Pierwsze wbicie łopaty. Pierwszy od lewej Grzegorz Osiecki zastępca bur-
mistrza.

Ceremonia rozpoczęcia nowej inwestycji i polanie wyznaczonych miejsc 
japońską sake i posypanie ich ryżem.

W tej konkurencji trzeba było wykazać się precyzją. Kopnąć piłkę każdy 
potrafi, ale strzelić do opon zawieszonych na bramce łatwo nie było. Na zdjęciu zwycięzcy tegorocznego Turnieju Wsi – mieszkańcy Przyłęgowa. 

Bieg na skrzynkach. W tej konkurencji trzeba było zachować równowagę. 

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości w Yagi Poland Factory.

nych działań wspierających, 
indywidualnych, grupowych, 
z poradnictwa, pracy socjalnej, 
treningów, grupowej terapii ro-
dzinnej. Nie zabraknie analizy 
predyspozycji zawodowych, 
warsztatów w zakresie kompe-
tencji cyfrowych oraz szkoleń 
zawodowych. - Nie zabraknie 
również wzmocnienia wiary i 
przekonania, że każdy ma po-
tencjał, który należy rozwijać. 
Z tym przekonaniem zawsze 
ludzki potencjał chce więcej! I 
o to chodzi w naszym projek-
cie. Aby uwierzyć, że jeśli chce 
coś zmienić – znajdę sposób, 
jeśli nie chce – znajdę powód. 
Istotą projektu będzie szukanie 
konstruktywnych sposobów 
zmiany i usamodzielnienia się 
– dodaje kierownik Anita De-
nes-Ziemkiewicz.

Projekt „Ludzki  potencjał 
chce więcej” współfinanso-
wany będzie z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Oś priorytetowa 
9 – Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 – Aktywna in-
tegracja, Poddziałanie 9.1.4-
Aktywna integracja ZIT AW 
(Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, pierwszy typ 
operacji 9.1. A). Jego łącz-
na wartość wyniesie 210 
tys. złotych, z czego 34 tys. 
złotych wkładu własnego 
stanowić będą zasiłki przy-
znawane w ramach ustawy o 
pomocy społecznej.

Realizacja projektu rozpocz-
nie się we wrześniu bieżącego 
roku  i potrwa do lutego 2019 
roku.

Magdalena Pawlik

miała miejsce w 2011r. Z pew-
nością nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie wiara pana preze-
sa Norihiro Yagi w potencjał 
rozwoju żarowskiej fabryki, 
w ludzi tutaj pracujących i w 
przyjazną atmosferę. Gmina 
decydując się na powstanie 

strefy ekonomicznej kierowała 
się jej rozwojem i zachęceniem 
inwestorów zewnętrznych w 
lokowanie fabryk na naszym 
terenie. Z upływem lat widzi-
my wyraźnie, jaki strategiczny 
i odważny krok został wtedy 
podjęty. Gratuluję podjętej 
decyzji o rozbudowie fabryki. 
Ze swojej strony deklarujemy 
chęć współpracy i pomoc w 
rozwiązywaniu problemów – 
mówił Grzegorz Osiecki za-
stępca burmistrza.

Yagi Poland Factory Sp.zo.o 
rozpoczęła działalność w Pol-
sce w 2003 roku. Zakresem 
działalności fabryki jest pro-
dukcja części i akcesoriów do 
przemysłu samochodowego 

między innymi: łożysk, piast, 
elementów sprzęgieł do kli-
matyzatorów. Firma zatrud-
nia ponad 170 pracowników. 
Strategiczni klienci to odbior-
cy z Anglii i Francji. - Yagi 
Poland Factory jest ważnym 
partnerem Strefy. Firma an-
gażuje się w życie społeczno-
ści lokalnej Żarowa. Jesteśmy 

dumni, że tak solidny i spraw-
dzony partner jest wśród nas. 
Gratulujemy podjętej decy-
zji i mamy nadzieję, że to nie 
ostatnia rozbudowa zakładu w 
Żarowie – gratulował Maciej 
Badora prezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.

Magdalena Pawlik

Turniej Wsi 2017
To jedna z najbardziej widowiskowych imprez. Turniej Wsi rozgrywany jest każdego roku na terenie in-
nego sołectwa. Mieszkańcy wsi spotykają się w jednym miejscu, aby rywalizować ze sobą w rozmaitych 
konkurencjach. Najważniejsza jest jednak dobra zabawa i wspólna wiejska integracja.  Tegorocznym 
zwycięzcą Turnieju Wsi zostało sołectwo Przyłęgów i to do nich powędrowała główna nagroda pieniężna 
oraz puchar dla najlepszej drużyny sołeckiej.

Mieszkańcy zmagali się w 
wielu konkurencjach. Wśród 
nich była gra w bule i kręgle, 
slalom z oponą, strzały do 
opon zawieszonych na bram-
ce, bieg na skrzynkach i rzut 
odważnikiem do celu zawie-
szonym na wędce. Podczas 
Turnieju Wsi uwzględniony 
został także protest miesz-
kańców Pożarzyska, dlatego 
wyniki ostatniej konkurencji 
gry w lotki w ogóle nie zosta-
ły wzięte pod uwagę. 

W tym roku do boju o tytuł 
najlepszego sołectwa stanęło 
tylko pięć wsi. Każdy zespół 
pokazał się z jak najlepszej 

strony, jednak nie brakowało 
ostrej rywalizacji. Zwycię-
żyła drużyna z Przyłęgowa, 
która pokonała swoich rywali 
kolejno z Pyszczyna, Wierzb-
nej, Pożarzyska i Łażan. 
- Dziękujemy za wspaniałą 
zabawę. Gratulujemy pozo-
stałym uczestnikom turnieju, 
bo wszyscy byli zaangażowani 
i z uporem pracowali na zwy-
cięstwo swojej drużyny. Naj-
ważniejsza była dobra zabawa 
– mówiła Agnieszka Pronie-
wicz sołtys Przyłęgowa.

Tegoroczne zawody sołeckie 
rozegrane zostały podczas fe-
stynu wiejskiego w Łażanach. 

W przygotowaniu wiejskiej 
zabawy zaangażowali się 
mieszkańcy tej miejscowo-
ści. Nie zabrakło  przysma-
ków, słodkich pyszności, a 
przede wszystkim wspólnej 
rodzinnej integracji. - Od 
wielu lat Turniej Wsi cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 
Jest organizowany z myślą 

o mieszkańcach, dostarcza 
niezapomnianych wrażeń, 
bawi, wzbudza wiele emo-
cji, a nierzadko nawet wyci-
ska krople potu. Dziękuję za 
udział i gratuluję wszystkim 
drużynom osiągniętych wy-
ników – gratulował miesz-
kańcom burmistrz Leszek 
Michalak.
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Pieniądze na wsparcie
potrzebujących

Dożynki gminne
na żarowskim targowisku

Koncert Raz Dwa Trzy w Żarowie

Korki przy przejazdach
kolejowych

Na terenie Żarowa zlokalizowane są 3 przejazdy kolejowe. Wszystkie 
zamykane są jednocześnie, w  godzinach, w których kursują pociągi. Są 
wśród nich także godziny poranne, wtedy też kierowcy najczęściej tracą 
swoją cierpliwość, kiedy spieszą się do pracy.

Plony zebrane, maszyny 
odstawione, a rolnicy 

mogą w końcu odetchnąć z 
ulgą.

Nadszedł czas odpoczynku i 
świętowania. Zakończenie te-
gorocznych żniw rolnicy będą 
mogli uczcić w niedzielę, 10 
września podczas gminnych 
dożynek w Żarowie. 

Gospodarze Święta Plonów, 
mieszkańcy Mrowin wraz z 
organizatorami przygotowali 
dla wszystkich uczestników 
wiele dożynkowych atrakcji. 
Będzie w czym wybierać. - 
Tradycyjnie, gminne uroczy-
stości dożynkowe zainauguru-
je msza święta dziękczynna w 
intencji żarowskich rolników. 
Podczas liturgii celebrowanej 
w kościele pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Mrowinach 
poświęcone zostaną wieńce i 
chleby wypieczone z tegorocz-
nego ziarna. A w przygotowa-
nym programie artystycznym 
każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Jak co roku 
nie zabraknie stoisk wiejskich 
z pysznym, swojskim jadłem. 
Swoją twórczość prezentować 
będą także lokalni rękodziel-
nicy. Miłośników ludowych 
przyśpiewek zapraszamy na 
przegląd zespołów wiejskich, z 

którymi wspólnie będzie moż-
na zaśpiewać. Całość zwień-
czy zabawa taneczna. Ser-
decznie zapraszamy! - mówi 
Przemysław Sikora kierow-
nik Referatu Rozwoju z Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Tegoroczne dożynki gmin-

ne, które odbędą się na targo-
wisku miejskim w Żarowie to 
atrakcje dla każdego. Oprócz 
typowych tradycji dożynko-
wych na wszystkich uczest-
ników czekać będzie dobra 
zabawa.

Magdalena Pawlik

Od pewnego czasu czę-
stotliwość zamykania 

przejazdów kolejowych zlo-
kalizowanych na terenie Ża-
rowa daje się we znaki miesz-
kańcom.

To także problem dla kie-
rowców, którzy często przy 
zamkniętych szlabanach dość 
długo oczekują na ich otwar-
cie. Tworzą się wtedy korki, 
a bywa, że zatrzymujące się 
samochody spotkać można 
nawet przy wjeździe na uli-
cę Krętą w Żarowie z jednej 
strony i przy ul. Zamkowej z 
drugiej strony. A jest to jedy-
na droga dla kierowców, aby 
przedostać się z jednej części 
miasta na drugą. Często zda-
rza się, że przy jednorazo-
wym zamknięciu przejazdu 
kolejowego przejeżdżają 3 
pociągi, co zapewne także 

Dr inż. Bogusław Molecki
Częstotliwość zamykania przejazdów zależy bezpośrednio od liczby kursujących pociągów 

pasażerskich i towarowych. Przy czym – wzrost liczby pociągów oznacza spadek ruchu na 
drogach,  w związku z tym jest to zjawisko bezsprzecznie korzystne. Prawdziwym problemem 
jest czas zamykania przejazdów kolejowych podczas przejazdu pociągu, który zależy od spo-
sobu zabezpieczenia danego przejazdu, lokalizacji czujników czy ewentualnego dróżnika. 
Pytania w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do zarządcy infrastruktury kolejowej 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Właściwym terenowo oddziałem jest Zakład Linii Kole-
jowych w Wałbrzychu.

wydłuża czas oczekiwania 
na otwarcie rogatek. Takie 
sytuacje powtarzają się i to w 
krótkich odstępstwach cza-
sowych. 

Jak zatem pomóc mieszkań-
com? Taką interpelację, na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
złożyła radna Iwona Nierad-
ka. A o odpowiedź poprosili-
śmy dr inż Bogusława Mo-
leckiego z Katedry Logistyki 

i Systemów Transportowych 
Politechniki Wrocławskiej. 
Wysłaliśmy także nasze za-
pytanie do PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. i wciąż czeka-
my na odpowiedź.

Do tej sprawy będziemy 
jeszcze na łamach gazety po-
wracać, gdy tylko otrzyma-
my odpowiedź od PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

Magdalena Pawlik

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

zaprasza na koncert Raz 
Dwa Trzy znanego zespołu 
muzycznego. 

Sympatycy, fani i wielbi-
ciele Raz Dwa Trzy kocha-
ją Adama Nowaka i jego 
zespół za senne bosanowy, 
kojące rytmy reggaeowe, 
miękko otulające dźwięki 
gitar, akordeonu i kontraba-
su. Bogactwo instrumentów, 
technicznie doskonałe aran-
żacje, pełna pasja tworzenia 
i grania to znaki firmowe 
zespołu. Są twórcami i rów-
nie dobrymi interpretatora-
mi. Interpretacje tekstów 
Agnieszki Osieckiej czy 
Wojciecha Młynarskiego w 
wykonaniu Raz Dwa Trzy 
to jedne z najpiękniejszych 
i najtrafniejszych spośród 
dostępnych. Wielokrotnie 
nominowani do prestiżo-
wych nagród muzycznych, 
nagradzani, ich albumy nie-
jednokrotnie pokrywały się 
złotem i platyną. 

Koncert zaplanowany 
został na 15 września w 

UWAGA NAJEMCY GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH!

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Pocztą 
Polską S.A. od dnia 1 października 2017r. roku wpłaty za:

- odbiór odpadów komunalnych, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłatę za najem mieszkania wraz mediami, - opłatę za najem komórki,
- opłatę za wywóz nieczystości stałych,

należy uiszczać tylko w oddziale Poczty Polskiej S.A w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 42, a nie 
jak dotychczas w Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. w Żarowie. Wpłaty te nadal zwolnione 
będą z opłat.

Zachęcamy jednak do dokonywania powyższych wpłat przez internet, na konta bankowe Gminy 
wskazane w książeczce opłat. Bank Zachodni WBK S.A. od dnia 1 października 2017 roku nie 
będzie w swoim Oddziale przyjmował wyżej wymienionych opłat.

Książeczki opłat pozostają bez zmian. Należy je wypełniać czarnym lub niebieskim kolorem w  
2 egzemplarzach. Wpisana powinna być między innymi:

- kwota (cyframi oraz słownie), - miesiąc/rok, za który jest wnoszona opłata.
- imię, nazwisko i adres wpłacającego, - tytuł wpłaty.

Zapraszamy na basen
Wakacyjna przerwa tech-

nologiczna na żarow-
skim basenie dobiegła końca. 

Od poniedziałku, 21 sierp-
nia można korzystać już ze 
wszystkich atrakcji dostęp-
nych na basenie. Wszystkich 
miłośników wodnego sza-
leństwa zapraszamy od po-
niedziałku do piątku w godz. 
6:30-22:00 oraz w soboty, 
niedziele i święta w godz. 
8:00-22:00. - W trakcie prze-
rwy technologicznej na ża-
rowskim basenie zamontowa-
no dodatkowe odwodnienia w 
bliskim sąsiedztwie zjeżdżalni 
i wanien jacuzzi, wykonano 
uszorstnienie nawierzchni 
nogomyjek, ponadto spraw-
dzono całą technologię base-
nową, dokonano przeglądów 
gwarancyjnych urządzeń za-

montowanych na basenie, od-
świeżono hol basenu – mówi 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Na wszystkich czeka basen 
sportowy, basen rekreacyj-
ny dla dzieci, 2 zjeżdżalnie, 
saunarium (sauna sucha i pa-

rowa oraz poczekalnia z aro-
materapią), 2 wanny: jacuzzi 
i z hydromasażem oraz 2 ka-
biny biczy szkockich. 

Przypominany, że wszyscy 
użytkownicy niecki spor-
towej zobowiązani są pły-
wać w czepku. Czekamy na 
Was!!!

hali GCKiS w Żarowie 
przy ul. Piastowskiej 10A. 
Bilety w cenie 40 zł do na-

bycia od 7.08.2017r., w se-
kretariacie GCKiS.

Magdalena Pawlik
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Kolejny sukces 
rajdowy Grzegorza Reda

Żarowskie Biegi
Strefowe na start!

Festiwal Mąki w Siedlimowicach Debiut i tytuł Mistrzyni Polski!

Dobrym wynikiem dla 
Żarowianina Grzegorza 

Reda zakończył się udział w 
3 Rundzie Dolnośląskiej Ligi 
Rajdowej, w Rajdzie Strzel-
ca.

Sukcesem zakończył się udział 
Żarowianina Grzegorza Reda w 
3 Rundzie Dolnośląskiej Ligi Raj-
dowej.

Do pokonania było aż 12 
prób i 9 konkurentów. Oby-
dwa zadania zostały zreali-
zowane i dzięki temu udało 
się odnieść zasłużone zwy-
cięstwo. - Wystartowaliśmy 
wraz z moim pilotem Marci-
nem Czyżewskim w 3 rundzie 
Dolnośląskiej Ligii Rajdowej, 
w Rajdzie Strzelca. Do poko-
nania mieliśmy 12 prób, jak i 
9 konkurentów, obydwa zada-
nia zostały wykonane. Próby 
były zróżnicowane od przy-
czepnego asfaltu po luźny 
szuter, więc trzeba było szyb-
ko dostosowywać się do no-
wych warunków. Wygrywając 
cały Rajd w klasie awansowa-

liśmy w rocznej klasyfikacji 
DLR na 3 miejsce, więc jest 
szansa na podium na koniec 
sezonu. Składam tradycyjnie 
serdeczne podziękowania dla 
wspierających firm: Parko-
wa Bowling&Pizza, AUTO-
SHOP Żarów, Martin Serwis 
Auto Gaz oraz KOMA Elek-
tromechanika – relacjonuje 
Grzegorz Reda.

Przypomnijmy, że Grze-
gorz Reda prowadzi rów-
nież w rocznej klasyfikacji 
Rajdowych Mistrzostw Wro-
cławia.

Relacje z kolejnych startów 
już niebawem.

Magdalena Pawlik

Inauguracja Okręgówki
Od dwóch zwycięstw nowy sezon rozpoczęli piłkarze Zjednoczonych Żarów.

W premierowej kolejce for-
mą strzelecką błysnęli żarow-
scy piłkarze, chociaż do prze-
rwy przegrywali 2:1 na boisku 
beniaminka z Lubawki. W 
drugiej części odrobili straty 
z nawiązką, wygrywając 2:6. 
Na listę strzelców wpisali się 
kolejno: Skorek ‘28, Sajdak 
‘55, Goździejewski ‘70, Saj-
dak ‘86, Baziak +’90.

Na zwycięstwo z drugim z 
benianków Granitem Rozto-
ką, Zjednoczeni musieli moc-
no się napracować. W mecz 
lepiej weszli przyjezdni, co 
chwilę zagrażając bramce 
strzeżonej przez Marcina 
Hruszowca. Im dalej od 
pierwszego gwizdka, tym 
więcej do słowa dochodzi-
li gospodarze. W końcówce 
pierwszej połowy żarowian 
na prowadzenie wyprowadził 
Mateusz Andrzejewski. Tuż 
przed zmianą stron drugą 
żółtą kartką ukarany został 
Mariusz Baziak i wiadomo 
było, iż w drugiej części po-
jedynku Zjednoczeni będą 
musieli radzić sobie w dzie-
siątkę. Obraz gry drugich 
czterdziestu pięciu minut był 

bardzo nerwowy. Dogodne 
sytuacje na podwyższenie 
wyniku gospodarze mieli 
trzykrotnie. Granit również 
nie zamierzał tego spotkania 
przegrać, stwarzając dużo za-
grożenia w polu bramkowym 
Zjednoczonych. Ostatecznie 
podopieczni Adama Łagiew-
ki otrzymali rezultat, notując 
drugą wygraną z rzędu.

W żarowskim zespole do-
szło do wielu zmian kadro-
wych. Z drużyną pożegnał 
się Patryk Chrapek (AKS 
Strzegom – IV Liga) oraz 
Mateusz Kołodziej (Darbor 
Bolesławice – Kl. A). W bia-
ło-niebiesich koszulkach w 
nowym sezonie zobaczymy: 
Mateusza Andrzejewskie-
go (Miedź Legnica – LDJ), 
Konrada Sajdaka (LKS 
Bystrzyca Górna – Kl. O), Ja-
kuba Skorka (FC Academy 
Wrocław LDJ), Kacpra Hru-
szowca (Polonia Stal-Świdni-
ca LDJ), Arkadiusza Sołty-
siaka (Zryw Łażany – Kl. A), 
Grzegorza Wielga (Zieloni 
Mrowiny – Kl. A), Piotra 
Koluśniewskiego (Darbor 
Bolesławice – Kl. A).

Kapitan żarowskiej druzyny Grzegorz Chłopek

W ubiegłym roku wśród kobiet zwyciężyła Anna Ficner

Piotr Holly i Małgorzata Moczulska – najszybsi zawodnicy Aglomeracji Wał-
brzyskiej podczas 18. Toyota Półmaratonu Wałbrzyskiego. Fot. Jarosław 
Moczulski.

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Kryształ Stronie Śląskie 2 6 2 0 0 10-2
2.  Zjednoczeni Żarów 2 6 2 0 0 7-2
3.  Victoria Tuszyn 2 6 2 0 0 6-2
4.  Piast Nowa Ruda 2 6 2 0 0 4-1
5.  Zdrój Jedlina Zdrój 2 3 1 0 1 6-3
6.  Granit Roztoka 2 3 1 0 1 1-1
7.  Grom Witków 1 3 1 0 0 3-1
8.  LKS Bystrzyca Górna 2 3 1 0 1 4-3
9.  Pogoń Duszniki Zdrój 2 3 1 0 1 3-5

10.
 Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki

2 3 1 0 1 5-8

11.  Skałki Stolec 2 1 0 1 1 1-3
12.  Iskra Jaszkowa Dolna 2 1 0 1 1 0-2
13.  MKS Szczawno Zdrój 2 0 0 0 2 3-5
14.  Piławianka Piława Górna 2 0 0 0 2 1-4
15.  Orzeł Lubawka 1 0 0 0 1 2-6
16.  Victoria Świebodzice 2 0 0 0 2 1-9

Konkurs na najlepszy 
chleb domowego wypie-

ku „Chlebowzięci”, maraton 
gier planszowych, nocne 
zwiedzanie zabytkowego 
młyna, a na koniec koncert 
zespołu Dziwoludy, to tylko 
niektóre atrakcje II Festiwalu 
Mąki w Siedlimowicach.

Już w sobotę, 2 września 
w młynie w Siedlimowicach 
wielkie święto mąki. Po Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
Bachowskim, który gościł w 

zabytkowych murach siedli-
mowickiego młyna, przy-
chodzi czas na drugą odsłonę 
Festiwalu Mąki, którego orga-
nizatorem jest Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie. Najważniejszym punktem 
święta będzie konkurs na 
najlepszy chleb domowego 
wypieku „Chlebowzięci”. Do 
konkursu mogą zgłaszać się 
wszyscy, którzy amatorsko 
zajmują się wypiekiem chleba. 
Swoje specjały należy dostar-

czyć w dniu imprezy do godzi-
ny 15:00. Fundatorem nagród 
w konkursie „Chlebowzięci” 
jest piekarnia Pasol-Paco. Re-
gulamin dostępny jest na stro-
nie www.centrum.zarow.pl. 

Ponadto na festiwalowych 
gości będą czekały specjały 
przygotowane przez lokalnych 
i regionalnych pasjonatów 
zdrowego jedzenia. 

Festiwal Mąki w Siedlimo-
wicach: 2 września 2017r. go-
dzina 14.00-21.00

Wyścig rowerowy, marsz 
Nordic Walking, bie-

gi dla najmłodszych, bieg na 
5 km i w końcu rywalizacja 
na dystansie 10 kilometrów. 
Tak zapowiadają się Żarow-
skie Biegi Strefowe. Imprezę 
sportową zaplanowano na 
październik. Właśnie ruszyła 
rejestracja.

 Z okazji szesnastolecia 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” 
już 1 października wszyscy 
miłośnicy biegów będą mogli 
spróbować swoich sił.

 W biegu głównym na dyst. 
10 km najlepszy biegacz i bie-

gaczka zgarnie 1000 zł!!!
 Start zaplanowano przy ul. 

Armii Krajowej w Żarowie. 
Biegi dla dzieci odbędą się na 
boisku lekkoatletycznym przy 
Szkole Podstawowej w Żaro-
wie (ul. 1 Maja 2), tam też zlo-
kalizowane będzie miastecz-
ko biegowe, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie.

 Moc atrakcji, sportowa ry-
walizacja oraz dobra zabawa 
towarzyszyć będą II Żarow-
skim Biegom Strefowym. Za-
pisów można dokonać poprzez 
portal datasport.pl 

Czekamy na Twoje zgłosze-
nie!

Krzysztof Dutkiewicz

Niezwykle przyjemna in-
formacja dobiegła z Gór 

Sowich. Małgorzata Mo-
czulska została Mistrzynią 
Polski Weteranów w Bie-
gach Górskich w kat. K40. 
Sukces tym bardziej cenny, 
iż osiągnięty w debiucie na 
górskich trasach!

Do tej pory żarowianka z 
dużym powodzeniem star-
towała na płaskich dystan-
sach. W tym sezonie ustano-
wiła bardzo dobre rezultaty. 
Podczas 5. Nocnego Wro-
cławskiego Półmaratonu 
osiągnęła wynik 1 godzina 
33 minuty. W biegach ma-
ratońskich złamała kolejną 
granicę, meldując się na me-
cie  16. PZU Cracovia Mara-
ton z rewelacyjnym czasem 
3 godzin 28 minut. 

W Mistrzostwach Polski 
Weteranów w Biegach Gór-
skich wystartowało ponad 
600 zawodników. Uczest-
nicy mięli do pokonania 
dystans 9.5 km. Najniższy 
punkt zlokalizowany był 475 
m n.p.m., a najwyższy, to 
Wielka Sowa 1015 m n.p.m., 
gdzie znajdowała się meta 
zawodów. Tak mordercze 
warunki nie przeszkodziły 
żarowiance w zdobyciu ty-
tułu Mistrzyni Polski.

W ostatni weekend na tra-
sach 18. Toyota Półmaratonu 

Wałbrzyskiego, Moczulska 
ponownie zadziwiła! Zwy-
cięstwo w swojej kategorii 
wiekowej oraz tytuł naj-
szybszej zawodniczki Aglo-
meracji Wałbrzyskiej (czas 1 
godz. 35 min.). 

- Nie spodziewałam się tak 
dobrego wyniku, bo trasa w 
Wałbrzychu jest najtrudniej-
szą sposób wszystkich szoso-
wych półmaratonów w kraju. 
Kilka podbiegów bardzo dało 
wszystkim w kość, ale satys-
fakcja po przekroczeniu mety 
była ogromna – opowiada 
rozpromieniona biegaczka. 

Przygodę z bieganiem roz-

poczęła zaledwie dwa i pół 
roku temu i jest przykładem 
na to, że na bieganie nigdy 
nie jest za późno. - To nie-
samowita frajda, emocje i 
samo zdrowie! Chcę ser-
decznie Państwa zaprosić 
do aktywności. Z amatorską 
grupą Żarów Biega spoty-
kamy się na wspólnych tre-
ningach w każdy wtorek o 
godz. 19:00. Miejscem spo-
tkań niezmiennie pozostaje 
boisko lekkoatletyczne przy 
Szkole Podstawowej w Żaro-
wie – zachęca Małgorzata 
Moczulska. 

Krzysztof Dutkiewicz


