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Studenci UTW mają
już wakacje

Nowy wizerunek
dworca PKP

Siłownia i plac zabaw 
przy szkole

Wspólne integracyjne 
spotkania, krajoznaw-

cze wycieczki, uczelniane zaję-
cia, konkursy i zabawy.

Mnóstwo sportowych zajęć 
i moc społecznego zaangażo-
wania. Studenci z żarowskiego 
UTW zakończyli kolejny rok 
akademicki. We wtorkowe po-
południe, 29 maja w ostatnim 

Na terenie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brze-

chwy przy ul. 1 Maja w Ża-
rowie trwa budowa nowego 
placu zabaw i montaż urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej.

Jest to kolejna inwestycja 
oświatowa realizowana przy 
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Kończą się prace przy budowie 
Centrum Przesiadkowego i ścieżek 
rowerowych wraz z nowymi chodni-
kami i oświetleniem.

Komu przysługiwać będzie świad-
czenie „Dobry Start”? Kiedy skła-
dać wnioski?

Na trzy kolejki przed końcem KS 
Zjednoczeni Żarów świętują awans 
do IV ligi!

szkolnej placówce. 
Pod koniec 2017 roku bu-

dynek szkoły zyskał nowy 
wygląd dzięki przeprowa-
dzonej termomodernizacji, 
niedawno zakończyła się bu-
dowa pętli postojowej.

więcej na str. 6

przedwakacyjnym spotkaniu 
podsumowali rok swojej dzia-
łalności.

Zebranie było również okazją 
do wręczenia żarowskim se-
niorom certyfikatów ukończe-
nia kolejnego roku akademic-
kiego, które na ich ręce składał 
burmistrz Leszek Michalak.

więcej na str. 6

Więcej na str. 4 i 5

PKP S.A. zakończyła gruntowną przebudowę dworca kolejowego w Żaro-
wie. Dzięki trwającej niewiele ponad rok inwestycji, podróżni mogą korzy-
stać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu.
Dworzec został lepiej dostosowany do współczesnych potrzeb pasażerów. 
Pomieszczenia w budynku zostały przebudowane i dostosowane do no-
wych funkcji. Do dyspozycji podróżnych oddano poczekalnię, Biuro Obsłu-
gi Klienta, w którym można kupić bilety na przejazd pociągiem oraz toalety. 
Część powierzchni zagospodarowana zostanie przez Gminę Żarów. W 
budynku powstanie m.in. sala historyczna. 

Więcej
na str. 3

Wśród urządzeń siłowni zewnętrznej do dyspozycji mieszkańców będzie 
wyciąg górny i prasa nożna, jeździec i wioślarz, drążek i poręcze, orbitrek i 
biegacz oraz surfer i twister. 

Burmistrz Leszek Michalak złożył podziękowania dla studentów na ręce 
prezes żarowskiej uczelni Krystyny Markiewicz.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

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

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostały przez mieszkańca na 
facebooku, z prośbą o informacje. 

Igor K. mieszkaniec Żarowa: Na otwarciu dworca w Żarowie mówił Pan o kolejnej przebudowie 
naszego miasta. Podobno ma powstać w Żarowie estakada. Czy rzeczywiście gmina planuje budowę 
takiego obiektu w mieście?

Burmistrz Leszek Michalak:
Podczas uroczystości otwarcia wyremontowanego budynku dworca kolejowego w Żarowie mieszkańcy naszej gminy mo-

gli zapoznać się z planami dotyczącymi realizacji kolejnych ważnych inwestycji w mieście. Jedną z nich jest budowa estaka-
dy, która ułatwiłaby i usprawniłaby ruch w rejonie przejazdów kolejowych. Jej powstanie wymaga jednak wielu uzgodnień, 
przygotowań, konsultacji i decyzji, zwłaszcza z zarządem PKP. 

Na uroczystości otwarcia dworca nie zabrakło Wojewody, który dla tej inwestycji byłby organem wydającym pozwolenie 
na budowę, a przede wszystkim przedstawicieli zarządu PKP, który w zakresie jej realizacji byłby jedną ze stron finansowa-
nia. Bez zgody i uzgodnień z tymi instytucjami  estakada w Żarowie nie może powstać. Nie byłaby to inwestycja jednorocz-
na, bowiem zakres prac przy takim przedsięwzięciu jest bardzo duży. Na dzień dzisiejszy jest jeszcze za wcześnie, aby mówić 
o jakichkolwiek szczegółach w kwestii tej inwestycji. Uważam jednak, że uczciwe jest, aby pokazywać koncepcje kolejnych 
zadań, które gmina planuje realizować i które dotyczą bezpośrednio naszych mieszkańców. Dziś jednym z najważniejszych 
problemów jest przejazd z jednej strony Żarowa na drugą stronę miasta, przy tak dużej częstotliwości zamykania przejaz-
dów kolejowych. A to właśnie powoduje problemy ze swobodnym poruszaniem się ulicami Żarowa.

Kolejne ważne dwa zadania – budowa estakady i modernizacja przejścia podziemnego będą wymagały ze strony gminy 
wielu uzgodnień i przygotowań. O tym, kiedy inwestycje byłyby realizowane w naszym mieście, dziś na tym etapie, trudno 
jeszcze powiedzieć. Będę o tym Państwa na bieżąco informować.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy m.pawlik@um.zarow.pl z dopiskiem „pytanie do burmistrza”.

Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. (74) 858 05 91 
fax (74) 858 07 78 

e-mail: burmistrz@um.zarow.pl, www.um.zarow.pl
Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30, a we wtorki w godz. 8.00-16.00
- Burmistrz przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek, w godz. 8.00-16.00.
- Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Romana Koniecznego bądź zastępcy 
Kazimierza Kozłowskiego w każdy wtorek

w godz. 14.00-16.00

Wstępna wizualizacja budowy estakady w Żarowie.

Mieszkańcy gminy Żarów doczekali się remontu budynku dworca kolejowego. Teraz czas na przebudowę przejścia podziemnego, którego właścicielem jest 
PKP PLK S.A. Kolej przygotowała już koncepcję przebudowy peronu wraz z modernizacją przejścia podziemnego, ale na dziś nie wiadomo jeszcze, kiedy 
inwestycja będzie zrealizowana. 

Z powodu śmierci Pana Rafała Król składamy Rodzinie 
wyrazy szczerego współczucia

Urszula i Waldemar Ganczarek

Zatrzymany za posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze policji zatrzymali 36-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który posiadał przy sobie marihuanę 
w ilości 3,65 grama. Do zatrzymania doszło przy ul. Armii 
Krajowej w Żarowie. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie. 
Za posiadanie narkotyków zatrzymanemu grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Zbliżają się wakacje. Bądźmy ostrożni!
Za niespełna miesiąc rozpoczną się wakacje, czas wypo-
czynku i podróży. Funkcjonariusze policji już dziś przy-
pominają, że wakacje to przerwa od pracy i szkoły, ale nie 
od myślenia. Zasady bezpieczeństwa obowiązują zawsze i 
wszędzie. - Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa przy 
korzystaniu z kąpielisk wodnych, zwłaszcza, aby nie wchodzić 
do wody pod wpływem alkoholu. Mimo że wakacje to czas 
beztroski i wypoczynku, nie zapominajmy o zasadach bezpie-
czeństwa, których przestrzeganie jest istotne bez względu na 
porę roku. Nie pozwólmy, aby przerwa od szkoły i pracy była 
jednocześnie przerwą od myślenia i odpowiedzialności za nas 
samych i naszych najbliższych – mówi Marcin Jabłoński 
zastępca komendanta policji w Żarowie. 

W upały uważajmy szczególnie na dzieci, 
osoby starsze i zwierzęta
Policjanci apelują, aby zachować ostrożność podczas upa-
łów. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś spra-
wy zajmie niewiele czasu, podczas upałów nawet na chwilę 
nie pozostawiajmy swoich podopiecznych samych w pojaz-
dach. Przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkiego 
życia. Taka troska powinna dotyczyć także zwierząt. Pozo-
stawienie czworonogów w wysokiej temperaturze w aucie 
to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą 
grozi kara nawet do 2 lat więzienia. Wysokie temperatury w 
połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo nie-
bezpieczne. Pamiętajmy, aby nie zostawiać w samochodzie, 
nawet na chwilę, dzieci i zwierząt. Nie bądźmy obojętni. 
Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się 
w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy o 
wszystkim policję dzwoniąc pod numer tel. alarmowego 112 
lub 997.

Oprac. Magdalena Pawlik

Firma Gegenbauer Polska Sp. z.o.o 
przyjmie pracownika do segregacji 
odpadów na terenie zakładu prze-
mysłowego. Praca stała na umowę 
o pracę. rekrutacja@gegenbauer-

polska.pl lub 696-989-397

Emeryci świętowali Dzień Matki

Dla wszystkich mam ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów to był 
bardzo wzruszający dzień. 

Wspólne integracyjne 
spotkanie, suto za-

stawione stoły, a przede 
wszystkim podziękowania 
i życzenia dla wszystkich 
mam. Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów z 
Żarowa tak świętował tego-
roczny Dzień Matki. 

Spotkanie otworzyła prezes 
Związku Danuta Kwiat-
kowska, składając wszyst-
kim mamom najserdeczniej-
sze życzenia. - Ma tyle siły, 
że zadziwia mężczyzn. Nie-
jednokrotnie dźwiga ciężary 
losu. Rozwiązuje codzienne 

problemy, jest pełna miłości, 
radości i mądrości. Uśmie-
cha się, gdy chce krzyczeć… 
Śpiewa, gdy chce jej się pła-
kać… Płacze, gdy się cieszy… 
Jej miłość jest bezwarunko-
wa, kocha bez względu na 
wszystko. Taka jest każda 
matka. Wszystkim mamom 
dziś składamy najpiękniejsze 
życzenia, niech się spełniają 
wszystkie Wasze marzenia, a 
dzieci niech będą dla Was naj-
większym oparciem – życzyła 
wszystkim związkowym ma-
mom Danuta Kwiatkowska.

Spotkanie z okazji Dnia 

Matki było także okazją do 
wspólnych rozmów w miłej 
i serdecznej atmosferze. Nie 
zabrakło również występów 

artystycznych w wykonaniu 
żarowskich seniorów.  

Magdalena Pawlik
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Nowy wizerunek
dworca PKP

Na uroczystości otwarcia zmodernizowanego dworca w Żarowie pojawiło się wiele zaproszonych gości. Wśród 
nich Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski, przedstawiciel Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Andrzej 
Olszewski członek zarządu PKP S.A., posłowie na Sejm RP, radni, dyrektorzy, prezesi, kierownicy jednostek funk-
cjonujących na terenie gminy Żarów. - Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Każda ko-
lejna inwestycja przybliża nas do tego celu. Program Inwestycji Dworcowych zmieni oblicze polskiej kolei, to obok 
Krajowego Programu Kolejowego i Strategii Taborowej jeden z trzech segmentów wielkiego programu modernizacji 
polskiej kolei – napisał w liście minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Zakres prac objął m.in. wykonanie nowych instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji i 
wymianę poszycia dachu. W budynku wykonano także kotłownię gazową. Pojawił się też monitoring. Zagospoda-
rowano teren na zewnątrz obiektu – przy dworcu pojawiły się miejsca postojowe i stojaki na rowery. Prace w są-
siedztwie dworca przeprowadziła również Gmina Żarów. - Mieszkańcy naszej gminy z utęsknieniem czekali na finał 
tej inwestycji. Budynek jest nowoczesny, bardziej funkcjonalny, a przede wszystkim dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzonym pracom dziś jest piękną wizytówką naszego miasta. Teraz możemy 
być dumni z tego miejsca - mówił w trakcie uroczystości burmistrz Leszek Michalak. 

W ramach modernizacji dworzec w Żarowie został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz 
i na zewnątrz obiektu zamontowano pochylnie i poręcze, pojawiły się także ścieżki dotykowe dla osób niewidomych 
i niedowidzących, tablica multisensoryczna i oznaczenia w alfabecie Braille’a. Do potrzeb osób niepełnosprawnych 
dostosowano też toalety w budynku. Inwestycję przeprowadziła Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k. Koszt mo-
dernizacji wyniósł ok. 5 mln zł i został pokryty ze środków własnych PKP S.A. i środków budżetu państwa.

Podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanego dworca wszyscy zaproszeni goście złożyli swój podpis pod 
fotografią budynku wywieszonego podczas wystawy poświęconej kolei. Będzie to symboliczna pamiątka przypomi-
nająca o tym wydarzeniu. Na zdjęciu podpis składa Grzegorz Osiecki zastępca burmistrza.

Odnowiony budynek dworca kolejowego w Żarowie mieli okazję także podziwiać mieszkańcy naszej gminy. Na tę 
okazję przygotowana została prelekcja historyczna, którą poprowadził Zbigniew Malicki, a wszystkim czas umilała 
Żarowska Orkiestra Dęta. Najmłodsi mieszkańcy zostali nagrodzeni za udział w konkursie plastycznym „Koleją 
przez świat - przystanek dworzec w Żarowie”. 

Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak oraz Stanisława Biernacka dyrektor biblioteki wręczają nagrody laureatom 
konkursu „Koleją przez świat - przystanek dworzec w Żarowie”. 

Obejrzyj relację filmową z uroczystości otwarcia dworca w Kronice 
Filmowej Gminy Żarów, facebooku gmina Żarów oraz telebimie.
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Złote Dęby dla zasłużonych mieszkańców

Tegoroczne Dni Żarowa rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której przyznano odznaczenia „Złoty Dąb”. 
Jest to najwyższe gminne odznaczenie, przyznawane w Żarowie od dwudziestu lat. W tym roku do grona wyróż-
nionych dołączyli kolejni szczególnie zasłużeni mieszkańcy gminy Żarów oraz stowarzyszenia i organizacje funk-
cjonujące na terenie gminy Żarów. Otrzymali je: Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie, Henryk Daniel, Maria 
Becherowska i sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie. 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej była także okazją do wręczenia nagrody Żarowskiej Orkiestrze Dętej, która w tym 
roku obchodzi jubileusz 70-lecia swojego funkcjonowania. Na zdjęciu nagrodę na ręce Dariusza Piechowiaka, 
który obecnie kieruje orkiestrą w Żarowie, wręczają była burmistrz Lilla Gruntkowska oraz burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Występ artystyczny przygotowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie zachwycił 
zgromadzonych uczestników. Uczniowie nie tylko tańczyli, ale zaśpiewali także piosenki w języku niemieckim i 
czeskim. Na scenie tańczyli uczniowie zerówek i Szkoły Podstawowej, a śpiewały uczennice podstawówki i gim-
nazjum. 

Życzenia dla wszystkich mieszkańców, z okazji Święta Miasta złożyli także zaproszeni goście. Listy gratulacyjne 
na ręce burmistrza Leszka Michalaka przekazali Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, w imieniu której list 
odczytała radna powiatu świdnickiego Urszula Ganczarek, poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz 
Pavel Fojtik starosta miasta partnerskiego Nymburk. 

Tegoroczni laureaci odznaczenia ZŁOTY DĄB
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻAROWIE

Pierwszymi założycielami OSP w Żarowie byli Henryk Balcerzak, Leon Flak, Władysław Ton i Franciszek Radwan. Majątek OSP stanowił wówczas stary samochód poniemiecki i 
motopompa marki „Firszt”. Ważną datą w historii żarowskiej jednostki był 1995 rok, kiedy Ochotnicza Straż Pożarna została wpisana i przyłączona do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Dzięki temu sprzęt był wymieniany na nowszy, a druhowie mieli możliwość uczestnictwa w większej ilości zdarzeń. Po raz pierwszy w historii naszej gminy, jednostka OSP 
w Żarowie wyposażona została w nowy wóz Mercedes Atego, który trafił do Żarowa dzięki zaangażowaniu i staraniom wielu życzliwych osób. Jest jednostką, która w całej gminie rocznie 
ma najwięcej wyjazdów do zdarzeń. W tym roku druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarowa obchodzą jubileusz 70-lecia swojego funkcjonowania. 

HENRYK DANIEL
Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w latach 70-tych w drużynie „Zjednoczeni Żarów”. Jako trener terenowej klasy juniorów awansował ze swoją drużyną do klasy okręgowej junio-

rów. Ale nie tylko piłka nożna była i nadal jest Jego pasją. To także pasjonat muzyki. Przez wiele lat grał w zespole „Żarowianie”, przy którym bawiło się całe nasze miasto oraz okoliczne 
miejscowości. Od kilku lat kieruje zespołem muzycznym „Krukowianie”, któremu nadaje kierunek artystyczny. Pod Jego kierownictwem zespół występuje na gminnych dożynkach, 
Przeglądach Zespołów Ludowych oraz innych plenerowych imprezach. 

MARIA BECHEROWSKA
Wspaniała pielęgniarka, którą po dziś dzień mieszkańcy naszej gminy pamiętają jako „Dobrą mamę od szczepień”. Od momentu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Żarowie, 

od 1975 roku, dbała o zdrowie wszystkich Żarowian. W swojej pracy zawodowej współpracowała ze szkołami podstawowymi w Kalnie, Łażanach, Wierzbnej, Bukowie, Mrowinach, 
Imbramowicach, Zastrużu oraz szkołą podstawową nr 1 i nr 3 w Żarowie. Tu przychodziła na pogadanki i udzielała instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej. W latach 1998–2002 
mieszkańcy Żarowa obdarzyli ją zaufaniem i wybrali do Rady Miejskiej w Żarowie. 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – SZTAB W ŻAROWIE
Ponad 20 lat temu w żarowskiej podstawówce zrodził się pomysł, aby i w Żarowie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zadania tego podjęła się wówczas Pani Beata Jurczak, 

która została szefową sztabu. Szybko dołączyło do niej wielu wspaniałych ludzi: dzieci, uczniowie, młodzież, nauczyciele, dyrektorzy żarowskich szkół, prezesi, pracownicy miejscowych 
firm oraz zakładów i wreszcie mieszkańcy wsi i naszego miasta. Każdego roku WOŚP w Żarowie zbiera fundusze na wyposażenia szpitali, do których trafiają chore dzieci, młodzież, jak 

i osoby dorosłe i w sędziwym wieku. Żarowianie każdego roku przeznaczają na ten wspaniały cel dziesiątki tysięcy złotych.

Tegoroczne Dni Żarowa dostarczyły nam wielu wspaniałych wrażeń i doznań muzycznych. Były koncerty, zawody strażackie, turniej sportowe, pokaz zumby, akro-
batyki. Przed żarowską publicznością wystąpili:  Video, Happysad, Nullizmatyka, a w finale sam Marek Sierocki, który prowadził dyskotekę do późnych godzin 
wieczornych.

PODZIĘKOWANIE
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pragnie szczególnie podziękować firmie AKS Precision Ball Polska, Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Żarów, Bibliotece Publicz-

nej Miasta i Gminy Żarów, uczniom i nauczycielom szkół podstawowych z Żarowa, Imbramowic, Mrowin, Zastruża, przedszkolakom i ich opiekunom z Bajkowego Przedszkola i Chatki 
Małolatka za okazaną pomoc w trakcie tegorocznego święta Żarowa. Podziękowania kierujemy również w stronę Mariana Dawlewicza, Kazimierza Bordulaka, TKKF Chemik Żarów, 
Pawła Hanca.
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TAK BAWILIŚMY SIĘ NA DNIACH ŻAROWAZłote Dęby dla zasłużonych mieszkańców
Dni Żarowa, wielkie doroczne święto miasta za nami. Przez dwa dni, w ostatni weekend maja wiele się działo. Koncerty, konkursy, turnieje, zawody i dużo dobrej 
zabawy dla całej rodziny. Oprócz licznych atrakcji dla najmłodszych, znalazło się także wiele atrakcji dla starszego pokolenia. Na scenie zaprezentowali się również 
lokalni artyści, a także znane i lubiane gwiazdy. Wśród nich  Video, Happysad, Nullizmatyka i Marek Sierocki.

Scena w żarowskim Parku Miejskim została również zdominowana przez śpiewające i tańczące dzieci oraz mło-
dzież. Wokalno-taneczne popisy zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Nie zabrakło także 
rozśpiewanych przedszkolaków.

Gwiazdą pierwszego dnia święta miasta był zespół Video. Artyści nawiązali świetny kontakt z publicznością. 
W Żarowie zaśpiewali swoje największe hity.

Dni Żarowa to nie tylko koncerty, występy artystyczne i mnóstwo imprez, które odbywały się na terenie Parku Miej-
skiego w Żarowie. To także liczne zawody sportowe rozgrywane o puchar Burmistrza Miasta Żarów. Przy pięknej po-
godzie ponad 20 zawodników rywalizowało o miano najlepszych w 3 kategoriach. Najlepszy wynik wśród kadetów 
uzyskał Kacper Kozłowski, wśród juniorów wygrał Kamil Czuba, a najlepszym wędkarzem w kategorii seniorzy 
został Piotr Kondratowicz. Najdłuższą rybę tego dnia, karp o długości 32 cm złowił Grzegorz Mikołajek.

Sportowa rywalizacja, strażacki doping i dużo dobrej zabawy towarzyszyło zawodom strażackim, które odbyły się w 
ramach tegorocznych Dni Żarowa. W sportowych zmaganiach rywalizowało siedem jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Żarów, druhowie z jednostki OSP Świdnica oraz drużyna strażacka z niemieckiego Lohmar. W 
zawodach uczestniczyły także trzy drużyny seniorek z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz młodzieżowe 
drużyny pożarnicze. Zawodnicy zmagali się w sztafecie pożarowej oraz ćwiczeniach bojowych z wodą. Na zdjęciu 
zwycięska drużyna OSP Mrowiny.

Atrakcji podczas Dni Żarowa nie brakowało także dla seniorów. Na scenie w piątkowe popołudnie zaprezentowali 
się Żarowianie i chór Senyor-Rici, występując z wiązanką biesiadnych pieśni.

Ten głos jest chyba każdy w stanie rozpoznać. Do Żarowa, z okazji święta naszego miasta przyjechał sam Marek 
Sierocki, prowadząc dyskotekę dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych gości. Przed sceną bawiły się tłumy. 
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Inwestycje w centrum miasta na finiszu
Główne skrzyżowanie w mieście, gdzie powstało rondo zostało już udostępnione użytkownikom ruchu drogowego. Przy nowym rondzie w Żarowie pojawiło się 
oznakowanie, a przy rozjazdach zrobiło się bardziej zielono i kolorowo, dzięki nowym nasadzeniom.

To jeszcze jednak nie jest 
koniec całej inwestycji, bo-
wiem trwają prace przy ul. 
Armii Krajowej, gdzie kła-
dziona jest kostka betonowa 
i przy ul. Krasińskiego. Tutaj 
powstał już nowy chodnik, 

niebawem do dyspozycji 
mieszkańców będzie również 
nowa ścieżka rowerowa wraz 
z oświetleniem. - Ze względu 
na bezpieczeństwo, tuż przy 
wjeździe na rondo,  posze-
rzyliśmy ulicę Armii Krajo-

Prace przy budowie ronda dobiegły końca i przebudowane skrzyżowanie 
udostępniono kierowcom. 

Żarowscy studenci udają się na zasłużone wakacje i mamy nadzieję, że 
pełni sił, wigoru i zapału do nauki powrócą na jesień, aby rozpocząć dzie-
siąty jubileuszowy rok akademicki.

Na kortach tenisowych spotkali się tenisiści, by walczyć o prym najlepszych 
zawodników w turnieju deblowym. W ramach współzawodnictwa sporto-
wego przeprowadzonego z okazji Dni Żarowa zwyciężył Wojciech Hanc z 
Marcinem Garbaczem. Podium uzupełnili: 2. Paweł Niewęgłowski-Dariusz 
Szpot, 3. Leszek Tkaczyk-Stanisław Maciuszek. W turnieju wystartowało 
10 par deblowych. 

Dla każdego ze słuchaczy kolejny już rok akademicki to była doskonała 
okazja do uzupełnienia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, rozwoju 
swoich pasji, ale przede wszystkim aktywnego spędzenia czasu poza do-
mem. 

Ścieżki rowerowe w niektórych częściach miasta też wylane zostały na-
wierzchnią asfaltową. Czekamy teraz na kolejne etapy tej inwestycji. 

wej.  Umożliwia to większą 
swobodę ruchu pojazdom. 
Położone zostały także nowe 
krawężniki i na łączniku przy 
tej części powstał chodnik 
łączący zbieg ulic Armii Kra-
jowej i Dworcowej. Czekamy 
teraz na zakończenie inwe-
stycji przy ul. Krasińskiego w 
Żarowie, gdzie powstały już 
parkingi i nowy chodnik. W 
tej części miasta trwa teraz 
przebudowa ul. Dworcowej, 
która zyska nową nawierzch-
nię drogową. Zostają jeszcze 
ścieżki rowerowe, których 
budowa także niebawem po-
winna się już zakończyć – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Wartość całej inwestycji 
„Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych - budowa zin-
tegrowanego centrum prze-
siadkowego w Żarowie oraz 
budowa dróg rowerowych 
i ciągów pieszych wraz z 
oświetleniem na terenie mia-
sta Żarów” to kwota 5 114 
351,75 złotych, przyznane 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 wynosi 4 347 
198,99 złotych. Przebudowa 
ulicy Dworcowej natomiast 
realizowana jest w ramach 

zadania „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów na 
terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospo-
darowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 

przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych”. Remont ten pochłonie 
912.229,51 złotych. 

Magdalena Pawlik

Studenci UTW mają już wakacje Turniej deblowy

Podziękowanie

Siłownia i plac zabaw przy szkole

Wspólne integracyjne 
spotkania, krajoznaw-

cze wycieczki, uczelniane 
zajęcia, konkursy i zabawy. 
Mnóstwo sportowych zajęć 
i moc społecznego zaanga-
żowania. Studenci z żarow-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku zakończyli kolejny 
rok akademicki. We wtorko-
we popołudnie, 29 maja w 
ostatnim przedwakacyjnym 
spotkaniu podsumowali rok 
swojej działalności. 

Zebranie było również oka-
zją do wręczenia żarowskim 
seniorom certyfikatów ukoń-
czenia kolejnego roku akade-
mickiego, które na ich ręce 
składał burmistrz Leszek 
Michalak. - Czy na emery-
turze można się nudzić? A 
kto ma na to czas? - śmieje 
się prezes żarowskiej uczel-
ni Krystyna Markiewicz. 
I dodaje - Trzeba przyznać, 
że miniony rok dla naszych 
studentów był bardzo aktyw-
ny. Tradycyjnie już w naszym 
programie znalazły się wy-
kłady i zajęcia fakultatywne, 

wycieczki i udziały w kon-
kursach oraz uniwersjadach. 
Chcemy być aktywni, uczyć 
się, ćwiczyć, bo jak śpiewał 
Marek Grechuta „Ważne są 
tylko te dni, których jeszcze 
nie znamy”. Dziękuję wszyst-
kim słuchaczom za wsparcie, 
pomoc i zaangażowanie przy 
organizacji imprez, spotkań i 
uroczystości. Podziękowania 
składam także na ręce bur-
mistrza Leszka Michalaka, 
zastępcy Grzegorza Osiec-
kiego i pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz 
dyrektor SP w Żarowie Hele-
ny Słowik za wszelką okazy-
waną Nam pomoc – dzięko-
wała prezes UTW w Żarowie 
Krystyna Markiewicz.

Żarowscy seniorzy stawia-
ją na aktywność. Nie tylko 
uczęszczają na wykłady, lecz 
także jeżdżą wspólnie na 
liczne wycieczki, wygrywają 
zawody sportowe i artystycz-
ne. Są wszędzie tam, gdzie 
dzieje się coś ciekawego. 
Łatwiej niż przed telewizo-
rem w domu, wypatrzyć ich 

z kijkami nordic-walking, na 
zajęciach fitness albo na ko-
lejnej wycieczce. Nie lubią 
marnować czasu, działają na 

wielu płaszczyznach, a ener-
gii może pozazdrościć im 
niejeden z nas. 

Magdalena Pawlik

Na terenie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brze-

chwy przy ul. 1 Maja w Ża-
rowie trwa budowa nowego 
placu zabaw i montaż urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej. 
Jest to kolejna inwestycja 
oświatowa realizowana przy 
szkolnej placówce. 

Pod koniec 2017 roku budy-
nek szkoły zyskał nowy wy-
gląd dzięki przeprowadzonej 
termomodernizacji, niedaw-
no zakończyła się budowa 

pętli postojowej, co wpłynęło 
na poprawę sytuacji komuni-
kacyjnej przy ul. 1 Maja, a w 
tej chwili powstaje nowy plac 
zabaw i siłownia zewnętrz-
na, z której korzystać będą 
mogli wszyscy mieszkańcy. 
Inwestycja realizowana jest 
w ramach zadania „Budo-
wa placu zabaw z siłownią 
zewnętrzną – rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
zagospodarowania terenów i 
przestrzeni  w celu przywró-

cenia funkcji społecznych”.  
- Jest to kolejny etap prac re-
alizowany w tym miejscu. Do 
użytku naszych najmłodszych 
mieszkańców już niebawem 
oddany zostanie nowoczesny 
plac zabaw, a dla tych nieco 
starszych urządzenia siłowni 
zewnętrznej, z których korzy-
stać będą mogli naturalnie 
nasi wszyscy mieszkańcy. Za-
gospodarowany będzie także 
odpowiednio teren przy szko-
le, pojawią się nowe ławki, 

stojaki rowerowe, ogrodzenie, 
nawierzchnia z kostki synte-
tycznej oraz nasadzenia krze-
wów. Zrobi się estetyczniej i 
schludnie. To będzie strefa re-
laksu dla wszystkich – mówi 
burmistrz Leszek Michalak. 

Wszystkie inwestycje są fi-
nansowane ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów. 
Budowa nowego placu zabaw 
i montaż siłowni kosztować 
będą 157 tysięcy złotych.

Magdalena Pawlik
Teren szkoły niebawem znów zyska nowy wizerunek, dzięki przeprowa-
dzanym inwestycjom. 

Prezes TKKF Chemik Żarów składa podziękowania:
- dla Pana Tadeusza Pudlika radnego Rady Miejskiej 

za pomoc w organizacji turnieju piłki siatkowej
- dla Tadeusza Dalgiewicza za sponsoring turnieju 

chłopców w piłce koszykowej
- dla Burmistrza Miasta Żarów Leszka Michalaka za 

ufundowanie strojów sportowych dla drużyny siatkarskiej 
TKKF Chemik.
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Inwestycje w centrum miasta na finiszu Spotkanie z Ministrem w Żarowie

Minister Marek Gróbarczyk spotkał się w Żarowie z mieszkańcami, radny-
mi Rady Miejskiej, dyrektorami szkół i przedstawicielami spółek gminnych. 

Burmistrz Leszek Michalak złożył życzenia i podziękowania na ręce dyrek-
tor SP Zastruże Krystyny Wardach.

Dzień Patrona w SP Zastruże

Program „Dobry Start” dla ucznia

W sobotę, 26 maja w auli Szkoły Podstawowej w Żarowie odbyło się spotkanie z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem 
w ramach spotkań z cyklu „Polska jest jedna”. W spotkaniu oprócz mieszkańców gminy Żarów uczestniczyli burmistrz Leszek Michalak, radni oraz przedstawiciele 
spółek gminnych i dyrektorzy szkół. Minister Marek Gróbarczyk mówił o zadaniach obecnie realizowanych przez rząd i planach na najbliższy rok. Wyjaśnił cele 
ustawy o prawie wodnym oraz przedstawił krótko założenia planu „Piątka Morawieckiego”

- Prezes ZWIK Walde-
mar Baranowski: - Pozy-
tywnie oceniam utworzenie 
instytucji Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”. W naszym przy-
padku bardzo sprawnie na-
stąpiło zatwierdzenie taryf 
wody dla mieszkańców gmi-
ny Żarów. Pracownicy PGW 
„Wody Polskie” we Wrocła-
wiu bardzo merytorycznie i 
szybko sprawdzili nasz wnio-
sek. Chciałbym tylko zgłosić 
jedną uwagę do ustawy, a 
mianowicie ustalanie i za-
twierdzanie taryf raz na trzy 
lata uważam za niewłaściwe, 
bowiem taryfy te zdezaktu-
alizują się.

- Minister Marek Gró-
barczyk: - Bardzo mi miło 
słyszeć pochwałę na temat 
pracy PGW „Wody Polskie”, 
bowiem często słyszę ra-
czej inne oceny. Co do taryf 
3-letnich to mam takie samo 
zdanie jako Pan Prezes, pra-
gnę poinformować, że już 
rozpoczęto prace nad zmianą 
tego przepisu.

- Radny Waldemar Gan-
czarek: - Panie Ministrze 
dookoła słyszymy, że PGW 
„Wody Polskie” utworzono 
po to, żeby podnieść ceny 
wody dla mieszkańców. 

- Minister Marek Gró-
barczyk: - Dochodzą do nas 
takie same głosy. Dementuje 

to, ale przekaz opozycji jest 
bardzo silny- przeciwko PGW 
„Wody Polskie”. Jest dokład-
nie odwrotnie. PGW „Wody 
Polskie” powstało, aby nie 
dopuszczać do nadmiernych 
podwyżek cen wody ustalo-
nych przez samorządy czy też 
spółki wodociągowe. Dzisiaj 
ceny wody są w granicach 
od 1,40 zł do nawet 54 zł w 
Warszawie. Jest to sytuacja 
niedopuszczalna. Spółka w 
Warszawie notuje zyski w 
wysokości 200 mln zł rocznie, 
które pochodzą z wpłat miesz-
kańców- odbiorców wody bo-
wiem Rada Gminy uchwaliła 
na wniosek spółki tak wysokie 
stawki wody. Powoli sytuacja 

normuje się. Będziemy pilno-
wać, by podwyżki cen wody 
(jeśli oczywiście będą nie-
zbędne) zawierały wyłącznie 
koszty spółki, a nie zaplano-
wane przyszłe zyski.

- Burmistrz Leszek Mi-
chalak: - Panie Ministrze 
bardzo dziękujemy za przy-
jazd i spotkanie. Dziękujemy 
za wyjaśnienie wielu kwe-
stii dotyczących gospodarki 
wodnej, zarówno tych, które 
dotykają bezpośrednio każ-
dego z nas mieszkańców, jak 
ceny wody, czy też gospodarki 
związanej z rzekami, potoka-
mi i rowami. W naszej gminie 
już drugi rok nie uchwalono 
podwyżek cen wody. Staramy 

się, aby mieszkańcy płacili za 
rzeczywiste koszty w spółce 
wodociągowej, a cena wody 
odzwierciedlała dobre go-

spodarowanie Zarządu ZWiK 
i prawidłowy nadzór Burmi-
strza i Rady Miejskiej w Ża-
rowie.

Uroczystą mszą świętą 
oraz szkolną akademią 

społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu uczciła dzień pa-
trona. Były liczne gratulacje, 
życzenia oraz podziękowa-
nia dla zaproszonych gości.

Nie zabrakło także wystę-
pu artystycznego, w którym 
główną rolę odegrała Pippi, 
bohaterka książek Astrid 
Lindgren. Życzenia na ręce 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Astrid Lindgren w 
Zastrużu Krystyny War-
dach przekazał burmistrz 
Leszek Michalak. Nie za-
brakło także upominków z 
okazji Dnia Dziecka. - Praca 
z młodym człowiekiem to nie 
tylko przekazywanie wiedzy 

i wyposażenie go we wszel-
kie niezbędne umiejętności, 
ale również pomoc w wybo-
rze właściwej drogi rozwoju 
i wskazanie uniwersalnych 
wartości. W dniu tak szcze-
gólnego jubileuszu składam 
serdeczne życzenia dla grona 
pedagogicznego Szkoły Pod-
stawowej w Zastrużu. Niech 
stale towarzyszy Wam zapał 
w pracy wychowawczej i pe-
dagogicznej. Wszystkim dzie-
ciom z okazji Dnia Dziecka 
składam najlepsze życzenia, 
samych serdeczności i dużo 
uśmiechu na twarzy. Oby 
dzień dziecka trwał w kalen-
darzu przez 365 dni w roku 
- gratulacje na ręce dyrektor 
placówki w Zastrużu Kry-
styny Wardach składał bur-

Terminy składania 
wniosków

na świadczenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o ter-

minach składania wniosków na poniższe świadczenia na 
nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

- świadczenia rodzinne;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze ( 500+),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenie „Dobry start” (300+),
* od dnia 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Ro-

dziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elek-
troniczną (nie dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego),

* od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą wy-
dawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie od dnia 
16 lipca 2018 r. w pok. nr 1.

Szczegółowych informacji na temat ww. świadczeń 
można uzyskać w pok. nr 1 oraz telefonicznie pod nume-
rem tel. 74 85 80 745 wew. 364

mistrz Leszek Michalak. 
Życzenia wszystkim dzie-
ciom złożyli również Urszu-
la i Waldemar Ganczarek. 

Szkolna uroczystość w Za-
strużu była okazją do złoże-
nia gratulacji całemu gronu 
pedagogicznemu. Dyrektor 
szkoły Krystyna Wardach 

wyjątkowe podziękowania 
złożyła na ręce wszystkich 
zaproszonych gości za wspie-
ranie szkolnej placówki oraz 
byłych emerytowanych na-
uczycieli, którzy wciąż an-
gażują się w życie szkoły.

Magdalena Pawlik

300 złotych – tyle wyno-
si świadczenie „Dobry 

Start” dla każdego uczącego 
się dziecka. Rząd ustano-
wił program, na podstawie, 
którego rodziny otrzymają 
raz w roku 300 zł na każde 

dziecko uczące się w szkole 
– bez względu na dochody. 

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje raz w roku na 
dzieci:

* rozpoczynające naukę w 
pierwszej klasie szkoły pod-
stawowej,

* rozpoczynające rok szkol-
ny do ukończenia 20 roku 
życia. Dzieci niepełnospraw-
ne uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia przez 
nie 24 roku życia. Co ważne, 
rodzina będzie mogła liczyć 
na wsparcie niezależnie od 
posiadanego dochodu.

Jak dostać świadcze-
nie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, na-
leży złożyć wniosek. Może to 
zrobić mama lub tata dziecka, 
opiekun prawny lub opiekun 

faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuń-
czo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wnio-
sek?
Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowa-
ne przez te same instytu-
cje, które realizują obecnie 
świadczenie wychowawcze 
w ramach programu „Ro-
dzina 500+” - w przypadku 
naszej gminy Ośrodek Po-
mocy Społecznej  właściwy 
dla miejsca zamieszkania 

rodzica ubiegającego się o 
wyprawkę na dziecko. Warto 
zauważyć, że gmina będzie 
wykorzystywać rozwiązania 
organizacyjne i teleinforma-
tyczne, którymi posługuje się 
przy realizacji świadczenia 
wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wnio-
sek?
Wniosek – podobnie jak 
wnioski o świadczenie wy-
chowawcze z programu „Ro-
dzina 500+” – będzie można 
składać już od 1 lipca online 
przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość 
elektroniczną, a od 1 sierpnia 

drogą tradycyjną (papierową) 
w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Ważne! Wniosek należy 
złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzy-
ma pomoc?
W przypadku wniosków zło-
żonych w lipcu i sierpniu, ro-
dziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych mie-
siącach gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od 
dnia złożenia wniosku na 
jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia.
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Zwycięstwo PKP PLK Wałbrzych
Debiutujący w rozgrywkach pracownicy PKP PLK IZ Wałbrzych zwycięzcą Turnieju Zakładów Pracy w piłkę nożną o puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni 
Żarowa 2018.

Po fazie grupowej zobaczy-
liśmy półfinały. Pierwszą parę 
tworzyli AKS II Żarów oraz 
DSSE Żarów. Po regulamino-
wym czasie gry z awansu do 
wielkiego finału cieszyli się 
pracownicy AKS II Żarów, 
wygrywając 1:0.

Drugi półfinał był już bar-
dziej emocjonujący. Do roz-
strzygnięcia pojedynku PKP 
PLK Wałbrzych – Electro-
lux Świdnica potrzebne były Pracownicy PKP PLK IZ Wałbrzych

Ponad dwudzistu turystów z Żarowa otworzyło nowy sezon turystyczny.

Patryk Gawron, Damian Dawleicz, Mateusz Broński oraz Marcin Kłok okazali się zespołem bezkonkurencyjnym, 
zwyciężając Turniej Koszykówki Ulicznej z okazji Dni Żarowa 2018. 
Druga lokata dla Mariny: Piotr Pudlik, Bartosz Tomczak, Jacek Marczyński, Maciej Korłub. Brązowe medale zawisły 
na szyjach drużyny Jedna Trzecia Tony w składzie: Kornel Bukalski, Igor Gryta, Marcel Król. 

rzuty karne. Jedenastki lepiej 
wykorzystali wałbrzyszanie. 

Bezbramkowy remis w spo-
tkaniu o trzecie miejsce zwia-
stował rzuty karne. Te łupem 
padły piłkarzy Electrolux 
Świdnica. Czwarta lokata dla 
DSSE Żarów. 

To był mecz godny finału. 
Spotkanie o pierwszą lokatę 
obfitowało w wymianę bra-
mek. Pierwsi do siatki ry-
wala trafili zawodnicy AKS 

II Żarów. Po strzeleniu gola 
wyrównującego wałbrzysza-
nie cofnęli się do obrony, a 
wszystko za sprawą kontuzji 
zawodnika z pola i braku re-
zerwowego gracza na ławce 
zmian. W końcówce spotka-
nia PKP PLK wyprowadziło 
zabójczą kontrę, która przy-
pieczentowana została dru-
gim golem. Tytuł mistrzowski 
dla PKP PLK IZ Wałbrzych.

Końcowa klasyfikacja:  

1. PKP PLK IZ Wałbrzych,  
2. AKS II Żarów, 3. Electro-
lux Świdnica, 4. DSSE Żarów, 
5. AKS I Żarów, 6. Electrolux 
Żarów, 7. PCO Żarów, 8. ILP 
Żarów, 9. YAGI Żarów.   

PKP PLK IZ Wałbrzych: 
Marek Poręba, Maciej Sma-
ruj, Bartosz Jaśkowiak, 
Marcin Krawczyk, Konrad 
Leletko, Rafał Pelc, Michał 
Gradowicz, Jarosław Gra-
dowicz.

Otworzyli sezon turystyczny

Vorpal Swords zwycięzcą
streetball

Triumf Chemika!

IV liga w Żarowie!

Każdego roku, bez wzglę-
du na pogodę pierw-

szego maja na najwyższym 
szczycie Gór Sowich otwarty 
zostaje sezon turystyczny. 
Nie inaczej było i tym razem, 
a w wydarzeniu wzięli udział 
„Żarodreptaki” z Miejskiego 
koła PTTK w Żarowie

Spotkaniu, poza uroczy-
stym przecięciem wstęgi, 
towarzyszyło szereg atrakcji, 
w tym chociażby koncerty, 
zjazdy na linie z wieży wi-
dokowej, obóz harcerski, czy 
liczne konkursy.

- W otwarciu sezonu tury-
stycznego Żarów bierze udział 
niemalże od samego począt-
ku, a przypomnę, iż jest to już 
51. zlot. Wydarzenie pozwala 
spotkać się w gronie turystów. 
Wspominamy minione lata, 
ale również planujemy nowe 

wycieczki. Tego typu impre-
zy pozwalają równiez pro-
mować naszą miejscowość. 
W tym roku książki o tema-
tyce gminy Żarów trafiły do 
osób zamieszkujących Czeski 
Cieszyna oraz na wschodnią 
Ukrainę – relacjonuje prezes 
„Żarodreptaków” Bolesław 
Moryl. 

Wspólne piknikowanie 
trwało do godzin popołu-
dniowych. Turyści z „Ża-
rodreptaków” planują już 
kolejne wyprawy. Szczegó-
łowych informacji dot. wy-
jazdów można otrzymać pod 
numerem tel. 797944508.

Krzysztof Dutkiewicz 

Zakończyła się 49. edycja 
Powiatowej Ligi TKKF 

w siatkówce, najstarszych 
amatorskich, cyklicznych 
rozgrywek na Dolnym Ślą-
sku. Na najwyższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy 
TKKF Chemik Żarów.

Zakończona edycja przebie-
gała pod dyktando żarowian. 
Po raz pierwszy w historii 
zwycięzca zapisał na swoim 
koncie komplet wygranych 
spotkań. W ostatnim meczu 
sezonu Chemik pokonał w 
trzech setach Volleygang 
Witoszów. Następnie odby-
ła się w Żarowie ceremonia 

kończąca 49. edycję Powia-
towej Ligi TKKF. Udział w 
niej wziął burmistrz Żaro-
wa Leszek Michalak, który 
udekorował wszystkie dru-
żyny, a zwycięzcom wręczył 

ponadto dwa nowe komplety 
strojów meczowych. Osta-
tecznie podium uzupełniły 
drużyny Dobrovolley Dobro-
mierz i Karoliny Jaworzyny 
Śląskiej.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Piast Nowa Ruda 27 71 23 2 2 83-29
2.  Zjednoczeni Żarów 28 66 20 6 2 94-40
3.  LKS Bystrzyca Górna 27 52 16 4 7 55-26
4.  Victoria Tuszyn 28 51 16 3 9 60-37
5.  Kryształ Stronie Śląskie 28 49 15 4 9 88-57
6.  Grom Witków 28 46 14 4 10 58-60
7.  Skałki Stolec 26 45 13 6 7 62-44
8.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 28 41 11 8 9 60-57
9.  Granit Roztoka 28 40 13 1 14 51-58

10.  Zdrój Jedlina Zdrój 27 34 10 4 13 48-70
11.  Piławianka Piława Górna 28 32 9 5 14 52-47
12.  MKS Szczawno Zdrój 27 30 8 6 13 51-60
13.  Iskra Jaszkowa Dolna 28 26 7 5 16 54-71
14.  Orzeł Lubawka 28 20 5 5 18 39-78
15.  Pogoń Duszniki Zdrój 28 16 4 4 20 29-82
16.  Victoria Świebodzice 28 10 3 1 24 29-97

Na trzy kolejki przed koń-
cem sezonu KS Zjednocze-

ni Żarów świętują awans do IV 
ligi!

Żarowianie w wielkim sty-
lu wracają do IV ligi. Tylko 
w trzech ostatnich meczach 
strzelili swoim rywalom aż 17 
bramek. 

Promocję do rozgrywek wyż-
szego szczebla dało zwycię-
stwo 8:1 nad Iskrą Jaszkową 
Dolną. Na Stadionie Miejskim 
w Żarowie łupem bramko-
wym podzielili się: Sajdak x2, 
Goździejewski, Khvostenko, 
Durma, Uszczyk, Łagiewka 

i Borowiec. 
Kolejkę wcześniej Zjedno-

czeni w meczu wyjazdowym 
znokautowali Grom Witków, 
zwyciężając cały pojedynek 
6:1. Bramki strzelali: Goździe-
jewski x2, Szewczyk, Czoch, 
Uszczyk i Klimaszewski. 

Pomimo pewnego awansu 
podopieczni Adama Łagiew-
ki pokazali charakter. Zwy-
cięstwo 3:1 nad Kryształem 
Stronie Śląskie podtrzymuje 
zwycięską passę. Gole zdoby-
li: Łagiewka, Goździejewski, 
Sajdak. 

Na dwie kolejki przed koń-

cem sezonu znamy odpowiedzi 
na niemal wszystkie pytania 
dotyczące awansów i spadków. 
Z pierwszego miejsca awans 
uzyskał Piast Nowa Ruda, do 
którego dołączyli Zjednoczeni 
Żarów. Z ligą okręgową żegna-
ją się piłkarze Victorii Świe-
bodzice. Spadek do A klasy, 
to duże wydarzenie. Tak nisko 
świebodziczanie nie grali od 
dobrych kilkudziesięciu lat. Do 
obsadzenia pozostaje już tylko 
jedna lokata dla drużyny, która 
pożegna się z klasą okręgową.

Po dwóch sezonach IV liga 
wraca do Żarowa! 


