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Świetlica wiejska
w Łażanach zostanie 

wyremontowana

Pożar budynku
w Żarowie

Medale
za lata miłości

Budynek świetlicy wiej-
skiej w Łażanach docze-

ka się kompleksowego re-
montu.

Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego w dniu 16 lipca 

Około godziny 3:20 – 2 
sierpnia, w mieszkaniu 

na pierwszym piętrze trzy-
kondygnacyjnego budynku 
przy ulicy Mickiewicza w 
Żarowie doszło do pożaru 
lokalu mieszkalnego.

Dziewięć jednostek straży 
pożarnej, w tym 5 z terenu 

Pół wieku temu na ślub-
nym kobiercu przysięgali 

sobie miłość na dobre i na 
złe, w zdrowiu i chorobie, w 
radości i smutku.

Przysięgi dochowali do dnia 
dzisiejszego i w tym roku 
świętowali jubileusz złotych 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW
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Przypominamy mieszkańcom na-
szej gminy, jakie zasady jazdy obo-
wiązują na ścieżkach rowerowych.

W tym roku rolnicy z terenu gminy 
Żarów będą świętować zakończe-
nie żniw podczas dożynek gmin-
nych w Imbramowicach. Szczegó-
ły umieszczone są na plakacie. 

Wychowanek ULKS Zielony Dąb 
Żarów, Paweł Fajdek drugim zawod-
nikiem rzutu młotem podczas Lekko-
atletycznych Mistrzostw Europy. 

godów. Z tej okazji para od-
znaczona została medalami 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wręczył je małżon-
kom Antoninie i Mirosławo-
wi Hanc burmistrz Leszek 
Michalak. 

więcej na str. 5

2018r. zatwierdził przyzna-
nie środków finansowych 
na przebudowę i rozbudowę 
świetlicy wiejskiej w Łaża-
nach.

więcej na str. 6

gminy Żarów oraz 4 ze Świd-
nicy prowadziło akcję gaśni-
czą. Pożar został ugaszony. 
Jedno mieszkanie i część 
klatki schodowej spłonęło 
doszczętnie, dwa mieszkania 
oraz sklep znajdujący się na 
parterze zostały zalane. 

więcej na str. 3

Więcej
na str. 5

Gratulacje Państwu Hanc złożył także burmistrz Leszek Michalak, wcze-
śniej odznaczając ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Świetlica wiejska w Łażanach już niebawem zyska nowy wygląd.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, ale najprawdopodobniej ogień wy-
buchł wskutek zwarcia instalacji elektrycznej. 
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

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

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało przez mieszkańca na e-maila, z proś-
bą o informacje. 

Filip W. mieszkaniec Żarowa: Kiedy zaczną się prace remontowe na żarowskim stadionie miejskim i 
co będzie remontowane, na jaki okres czasu są przewidywane roboty?

Burmistrz Leszek Michalak:
Pierwszym etapem rewitalizacji stadionu miejskiego, który zrealizowaliśmy była modernizacja boiska treningowego w 2016 roku. 

Wówczas obiekt zmienił swój wizerunek, a zmodernizowane boisko, wraz z zakończeniem wszystkich prac remontowych uzyskało 
certyfikat FIFA Quality PRO. Budowa boiska treningowego przy ulicy Zamkowej w Żarowie kosztowała dokładnie 1.148.704,38 
złotych. Prace zostały sfinansowane z budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 331 tysięcy złotych w 
ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016.  

W tym roku rozpoczniemy drugi etap prac na tym terenie. W ramach zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewi-
talizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” rozpocznie się budowa nowej szatni oraz wiaty spotkań wraz z instalacjami 
wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i gazowymi, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz dojść do obiektów z kostki betonowej. 
Kolejnym zadaniem, które zostanie zrealizowane przy żarowskim stadionie będzie budowa trybun wraz z zadaszeniem oraz terenów 
utwardzonych z kostki betonowej przy bieżni boiska. Są to duże zadania inwestycyjne, dlatego część z nich rozpocznie się jeszcze w 
tym roku, a kolejne będą kontynuowane w 2019 roku. Pierwsze prace budowlane ruszą już we wrześniu i ten termin został również 
uzgodniony z zarządem klubu sportowego, aby realizowane inwestycje nie kolidowały z terminarzem rozgrywek piłkarskich. 

Podpisaliśmy już umowy na realizację dwóch zadań: budowę szatni oraz wiaty spotkań wraz z instalacjami wewnętrznymi i budo-
wę terenów utwardzonych z kostki betonowej. Łączny koszt tych dwóch zadań wyniesie 1.542.641,40 złotych.

W ramach projektu, którego całkowita wartość wynosi 5 866 510,15 złotych, realizujemy jeszcze remonty dróg, zrewitalizowane 
zostaną również tereny przy Urzędzie Miejskim w Żarowie oraz przy ul. Zamkowej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i budżetu państwa wynosi razem 3 867 257,09 złotych. 

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

„Dobry Start” dla ucznia

„Narodowe Czytanie” w Żarowie

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 128/2018 z dnia 
26.07.2018r. 

Potrąciła pieszą na pasach
Funkcjonariusze policji w Żarowie otrzymali zawiadomie-
nie, że na przejściu dla pieszych, nieustalony sprawca potrącił 
młodą kobietę. - Otrzymaliśmy powiadomienie od 43-letniego 
mieszkańca, że kierujący samochodem koloru srebrnego, po-
trącił jego 17-letnią córkę, w wyniku czego doznała ona obra-
żeń ciała i korzystała z pomocy medycznej. Sprawca oddalił się 
z miejsca zdarzenia. W wyniku podjętych czynności ustalono 
sprawcę zdarzenia, którym okazała się 60-letnia kobieta. Z 
uwagi na na fakt, iż obrażenia powstałe u pokrzywdzonej były 
poniżej 7 dni, wdrożono postępowanie mandatowe w wysoko-
ści 300 złotych – mówi Katarzyna Wilk komendant komisa-
riatu policji w Żarowie.

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
Kierujący pojazdem marki BMW 26-letni mieszkaniec 

powiatu średzkiego, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu 
doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem 
marki Ford kierowanym przez mieszkańca powiatu strzelec-
kiego. - Pogotowie Ratunkowe przewiozło pasażerów pojazdu 
BMW do szpitala Latawiec, a kobietę, u której lekarz stwierdził 
obrażenia w postaci otarć ciała skutkujące rozstrojem zdrowia 
poniżej 7 dni oraz dwumiesięcznego niemowlaka do szpitala we 
Wrocławiu. Kierujący pojazdami orz pasażer nie doznali obra-
żeń i nie korzystali z pomocy medycznej. Kierowcy byli trzeźwi 
– informuje komendant policji Katarzyna Wilk.

Ukradł telefon z szatni
21-letni mieszkaniec zawiadomił funkcjonariuszy policji, że 
nieznany sprawca z szatni na terenie jednego z zakładów do-
konał przywłaszczenia pozostawionego przez niego na szafce 
ubraniowej telefonu komórkowego marki HUAWEI. Wartość 
strat oszacowano na kwotę 600 złotych. Trwają czynności 
zmierzające do ustalenia tożsamości złodzieja. 

Znaleziono telefon
Dnia 3 sierpnia 2018 roku przy ul. Wyspiańskiego w Żarowie, 
okolice stawu, znaleziony został telefon komórkowy marki 
Samsung koloru srebrny (pudrowy róż). Więcej informacji 
pod nr tel. 74 858 05 77 – Komisariat Policji w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Kupię działkę budowla-
ną lub grunt rolny ŻARÓW.  
Tel. 503 133 201

→ Kupię mieszkanie dwu-
pokojowe na osiedlu w Żaro-
wie. Tel. 782 938 339

Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowego na 
trasach międzynarodowych (Niemcy, Czechy, Belgia, Ho-

landia), pojedyncza obsada, w systemie tygodniowym
lub 10-cio dniowym

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii C+E, - kurs na przewóz rzeczy, 

- karta kierowcy, - obsługa tachografu cyfrowego,
- doświadczenie zawodowe

w transporcie międzynarodowym
Kontakt: Graniczna k/Strzegomia, tel. 606-88-99-43

Żarów po raz kolejny 
przyłączy się do ogólno-

polskiej akcji „Narodowego 
Czytania”. W tym roku pa-
tronuje jej Stefan Żerom-
ski, a lekturą obowiązkową 
będzie „Przedwiośnie”. 

W jego przygotowaniu 
pomogą pracownicy żarow-
skiej biblioteki, którzy już 
dziś zapraszają wszystkich 
miłośników książek i pol-
skiej twórczości do wspól-
nego czytania. - Żarowska 
biblioteka również zgłosiła 
swój akces w kolejnej 7.edy-
cji ogólnopolskiej akcji „Na-
rodowe Czytanie”. Zapra-
szamy wszystkich chętnych 
mieszkańców do głośnego 
czytania dzieła Stefana Że-
romskiego. Chętni będą mo-
gli przeczytać swój ulubiony 
fragment „Przedwiośnia” 
- mówi Stanisława Bier-
nacka dyrektor biblioteki 

publicznej w Żarowie.
Miłośnicy książek spotka-

ją się w sobotę, 8 września 
na tarasie przed biblioteką 
w Żarowie. Dzieło Żerom-
skiego we fragmentach bę-
dzie można czytać w godz. 
od 10.00 do 12.00.

Narodowe Czytanie po 
raz pierwszy odbyło się w 
2012r. Czytano wówczas 
„Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza, a w następ-
nych latach dzieła Aleksan-
dra Fredry, „Trylogię” Hen-
ryka Sienkiewicza, „Lalkę” 
Bolesława Prusa. Dwa lata 
temu Polacy po raz pierw-
szy w głosowaniu wybrali 
lekturę spośród pięciu pro-
pozycji. Wygrała powieść 
„Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza. W 2017 roku czy-
taliśmy „Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. 

Magdalena Pawlik

Od dnia 1 sierpnia br. 
można składać wnioski 

o „Dobry Start” w wersji pa-
pierowej w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie przy ul. 
Armii Krajowej 54.

Godziny pracy działu świad-
czeń wychowawczych, świad-
czeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego w okresie od 
1 sierpnia do 30 listopada br.:

• poniedziałek – w godzinach 
7.30 do 15.30

• wtorek – w godzinach od 
8.00 do 16.00

• środa, czwartek – w godzi-
nach od 7.30 do 15.30

• piątek – nieczynne
Dodatkowo Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Żarowie 
zaznacza, że informacje o 
przyznaniu świadczenia z 
rządowego programu „Dobry 
start” będą przychodziły z ad-
resów poczty elektronicznej:

• ops_zarow@um.zarow.pl
• sr_ops@um.zarow.pl

~ UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE! ~
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbę-

dzie się w poniedziałek, 3 września:
1. Szkoła Podstawowa w Żarowie
- Dla uczniów klas 0 oraz I, II, III, IV o godz. 8.30 na tere-

nie boiska lekkoatletycznego przy ul. 1 Maja
- Dla uczniów klas V, VI, VII, VIII oraz III gimnazjum o 

godz. 9.30 na hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu przy ul. Piastowskiej 10

2. Szkoła Podstawowa w Mrowinach
- Teren szkoły ul. Wojska Polskiego 43, godz. 9.00
3. Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
- Sala gimnastyczna szkoły, ul. Żarowska 45, godz. 8.00
4. Szkoła Podstawowa w Zastrużu
- teren szkoły, Zastruże 19A, godz. 8.00.



- gdy poruszamy się po 
ścieżce wyznaczonej dla ro-
werów, nie mamy obowiązku 
schodzić z roweru gdy prze-
kraczamy jezdnię 

- gdy jest ciemno włącz 
światła 

- nie jedź ze słuchawkami 
w uszach 

- nie wsiadaj na rower po 
spożyciu alkoholu

- przepisy nie nakładają na 
rowerzystów używania ka-
sków, ale dbaj o własne bez-
pieczeństwo i jedź w kasku

● Nasze drogi rowerowe 
są połączone z chodnikiem 
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Lp. Lokalizacja słupa Ilość

1 zbieg ulic A. Krajowej - Wojska Polskiego 1 słup
2 zbieg ulic A. Krajowej -  Sikorskiego 1 słup
3 zbieg ulic A. Krajowej - Dworcowej 1 słup
4 zbieg ulic A. Krajowej - B. Chrobrego 1 słup
5 zbieg ulic A. Krajowej - Polnej 1 słup
6 zbieg ulic Wł. Łokietka - Piastowska 1 słup
7 zbieg ulic B.Chrobrego - Wł. Łokietka 1 słup

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do pro-
wadzenia kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), podaję do 
publicznej wiadomości, że miejscami wyznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia kampanii wyborczej są:
- słupy ogłoszeniowe na terenie miasta, którymi administruje 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastow-
skiej 10 (nr tel. 74 8 580 753) oraz tablice ogłoszeniowe na 
terenie gminy

Uwaga !
W sprawie umieszczenia plakatów wyborczych na słupach 
ogłoszeniowych na terenie miasta należy uprzednio skontaktować
się z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
przy ul. Piastowskiej 10 (tel .74 8 580 753). 
          Burmistrz Miasta Żarów
          Leszek Michalak

MIASTO

Nr okręgu Lokalizacja tablicy Ilość
1 Bożanów 1 tablica
2 Buków 2 tablice
3 Gołaszyce 1 tablica
4 Imbramowice 1 tablica
5 Kalno 1 tablica
6 Kruków 1 tablica
7 Łażany 1 tablica
8 Marcinowiczki 1 tablica
9 Mielęcin 1 tablica
10 Mikoszowa 1 tablica
11 Mrowiny 2 tablice
12 Pyszczyn 1 tablica
13 Przyłęgów 1 tablica
14 Pożarzysko 1 tablica
15 Siedlimowice 1 tablica
16 Tarnawa 1 tablica
17 Wierzbna 1 tablica
18 Zastruże 1 tablica

GMINA

Jakie zasady jazdy obowiązują
na ścieżkach rowerowych?

Łącznie na terenie Żarowa przybędzie ponad 8 kilometrów nowych dróg rowerowych. 

Około godziny 3:20 – 2 
sierpnia, w mieszkaniu 

na pierwszym piętrze trzy-
kondygnacyjnego budynku 
przy ulicy Mickiewicza w 
Żarowie doszło do pożaru 

Wyposażenie pomieszczeń objętych pożarem uległo całkowitemu znisz-
czeniu. 

Wszystkich, którzy są w stanie pomóc ofiarom pożaru w Żarowie prosimy o dokonanie
dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”: 

BZ WBK   68 1090 2369 0000 0001 0310 6306 
z dopiskiem „Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze w Żarowie”.

Dziękujemy za wszelką pomoc.
Telefon kontaktowy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie: 74 858 07 45.

Pożar budynku w Żarowie

Choć ich budowa jeszcze 
się nie zakończyła, widzi-
my, że przybywa ich coraz 
więcej. Ścieżki rowero-
we, podobnie jak rondo są 
nowymi elementami in-
frastruktury drogowej w 
naszym mieście, dlatego 
warto znać przepisy i zasa-
dy odpowiedniego porusza-
nia się po nich. Okazuje się 

● Kodeks drogowy w wy-
raźny sposób reguluje zasa-
dy, jakich należy przestrze-
gać jeżdżąc rowerem. Art.33.
ust.1 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym stanowi: Kierują-
cy rowerem jest obowiązany 
korzystać z drogi dla rowe-
rów lub pasa ruchu dla rowe-
rów, jeśli są one wyznaczone 
dla kierunku, w którym się 
porusza lub zamierza skręcić. 
Oznacza to, że jeśli wzdłuż 
drogi przebiega droga dla ro-
werów, rowerzysta ma obo-
wiązek z niej korzystać. Nie-
stety wielu rowerzystów nie 

W następnym numerze gazety instruktor Piotr Zadrożny 
przypomni, jakie zasady jazdy obowiązują na rondzie.

jednak, że wielu rowerzy-
stów nie potrafi z nich pra-
widłowo korzystać. Doty-
czy to zwłaszcza miejsc, w 
których drogi te przecinają 
chodniki i jezdnie. Zapyta-
liśmy Piotra Zadrożnego, 
który na co dzień jest in-
struktorem nauki jazdy o 
obowiązujące zasady jazdy 
na ścieżkach rowerowych.

zna tego przepisu lub w spo-
sób świadomy go ignoruje.

● Jeżdżąc rowerem po dro-
gach oznaczonych znakiem 
C-13 należy pamiętać, że: 

- obowiązuje tam ruch pra-
wostronny, a zatem jedź po 
prawej stronie

- unikaj jazdy dwóch rowe-
rów obok siebie (ze względu 
na zbyt małą szerokość)

- zachowaj bezpieczną od-
ległość podczas wymijania 
się z rowerzystami jadącymi 
z kierunku przeciwnego

- nie wykonuj gwałtownych 
skrętów bez upewnienia się, 
czy nie zajedziesz drogi in-
nym rowerzystom

- unikaj zatrzymywania 
się , a jeśli musisz, to zrób to 
przy krawędzi drogi

- pamiętaj, że nie wolno jeź-
dzić rowerem po przejściach 
dla pieszych, musisz zejść z 
roweru i go przeprowadzić

i oznakowane znakiem 
C-13/16 wskazującym po-
szczególne strony drogi, po 
których powinien poruszać 
się pieszy, a po której rower

● Jak należy zachować się 
na skrzyżowaniach z droga-
mi dla rowerów?

- przejazdy dla rowerzy-
stów są miejscem, na którym 
dochodzi do szczególnie nie-
bezpiecznych sytuacji. Art. 
27. Ust. 1 ustawy prawo o ru-
chu drogowym stanowi: 

Kierujący pojazdem, zbli-
żając się do przejazdu dla 
rowerzystów, jest obowiązany 
zachować szczególną ostroż-
ność i ustąpić pierwszeństwa 
rowerowi znajdującemu się 
na przejeździe.

● Rowerzyści powinni re-
spektować pierwszeństwo 
pieszych, gdy ci przechodzą 
na pasach przez ścieżkę ro-
werową.

● Osoby poniżej 10-tego 
roku życia, które poruszają 
się na rowerze są uznawane 
za pieszych i nie powinny 
jeździć po ulicy.

lokalu mieszkalnego. 
Dziewięć jednostek straży 

pożarnej, w tym 5 z tere-
nu gminy Żarów oraz 4 ze 
Świdnicy prowadziło akcję 
gaśniczą. Pożar został uga-

szony.
Jedno mieszkanie i część 

klatki schodowej spłonęło 
doszczętnie, dwa mieszka-
nia oraz sklep znajdujący 
się na parterze zostały zala-

ne. Przyczyny pożaru nie są 
jeszcze znane. - Straż Pożar-
na ewakuowała 9 osób, a 4 
osoby zostały przewiezione 
do szpitala, gdzie jeden z 
mieszkańców z poparzenia-

mi rąk i twarzy pozostał w 
szpitalu, a troje mieszkańców 
pozostało tam na obserwacji. 
Na miejscu pogotowie gazo-
we oraz pogotowie energe-
tyczne odcięło dopływ prą-
du oraz gazu. W akcji brało 
udział 9 zastępów straży 
pożarnej oraz patrol poli-
cji – wyjaśnia Katarzyna 
Wilk komendant policji w 
Żarowie.

Mieszkańcy budynku zo-
stali ewakuowani z miejsca 
zdarzenia. Cztery osoby ran-
ne: dwoje dorosłych i dwoje 
dzieci przewieziono do szpi-
tala „Latawiec” w Świdni-
cy. Pozostali poszkodowa-
ni znajdują się pod opieką 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie. Od godzin po-
rannych podejmowane były 
działania mające na celu 
udzielenie pomocy ofiarom 
zdarzenia. Rodziny, których 
mieszkania uległy znisz-
czeniu zostały ulokowane 
w gminnych mieszkaniach 
socjalnych. - Zapewniliśmy 

poszkodowanym rodzinom 
miejsce w lokalach socjal-
nych. Stan techniczny budyn-
ku oceni rzeczoznawca, cała 
instalacja gazowa, elektrycz-
na i kanalizacyjna zostanie 
wymieniona. Całkowite kosz-
ty remontu budynku będzie-
my mogli poznać dopiero po 
wycenie kosztorysowej. W 
tej chwili najważniejsza jest 
pomoc dla naszych miesz-
kańców, którzy przez pożar, 
zostali pozbawieni dachu 
nad głową, podstawowych 
sprzętów gospodarstwa do-
mowego oraz rzeczy codzien-
nego użytku. Dlatego przyda 
się każda pomoc. Zwracam 
się z serdeczną prośbą do 
wszystkich, którzy mogą i 
mają możliwość przyjścia 
z pomocą poszkodowanym, 
zarówno w formie rzeczowej, 
jak i finansowej. Nie bądźmy 
obojętni na los ludzi, których 
dotknęło nieszczęście – ape-
luje burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Magdalena Pawlik
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Trwa remont
ul. Wojska Polskiego

i Kopernika

Podłącz się do kanalizacji
i skorzystaj z  dofinansowania

Rewitalizacja budynków
mieszkalnych

Zakończył się remont da-
chu budynku przy ul. 

Zamkowej 5 w Żarowie. 
Jeszcze w lipcu, w obec-

ności zastępcy burmistrza 
Grzegorza Osieckiego, kie-
rownik Referatu Gospodar-
ki Lokalowej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie Agaty 
Krawiec, inspektor nadzoru 
Teresy Pojasek, kierownika 
budowy Piotra Mateckie-
go, pracownika Zakładu Go-
spodarki Lokalowej Teresy 
Miśkiewicz i przedstawiciela 
wykonawcy inwestycji Zbi-
gniewa Majchrzaka doko-
nano technicznego odbioru 
wyremontowanego budynku. 
Był to pierwszy z 27 budyn-
ków wspólnot mieszkanio-
wych, który w ramach projek-
tu „Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020” 
został wyremontowany. - W 
ramach projektu rewitaliza-
cji miasta budynek przy ul. 
Zamkowej 5 w Żarowie zyskał 
nowy dach. Jest już po odbio-
rze technicznym, a wykonaw-
ca inwestycji realizuje teraz 
prace przy remoncie pokrycia 
dachowego budynku przy ul. 
Armii Krajowej 28-30 w Ża-
rowie. Były to pierwsze dwie 
umowy podpisane wspólnie z 
zarządcami wspólnot miesz-
kaniowych na remonty bu-
dynków w ramach programu, 
na który pozyskaliśmy unijne 
dofinansowanie. Ogłosiliśmy 
przetargi na remonty kolej-
nych budynków i czekamy 

Budynek przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie zyskał nowy dach i jest już po 
odbiorze technicznym.

Drogowcy pracują teraz przy przebudowie drogi na ulicy Wojska Polskiego 
w Żarowie.

Wyremontowana droga, powstała ścieżka rowerowa i nowy parking – dzię-
ki nowej infrastrukturze ulica Dworcowa zmieniła swój wizerunek. Prace przy wymianie pokrycia dachowego realizowane są teraz na budyn-

ku przy ul. Armii Krajowej  28-30

teraz na podpisanie umów z 
wykonawcami - wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Powoli kończą się także pra-
ce remontowe budynku przy 
ul. Armii Krajowej 28-30 w 
Żarowie, który w ramach re-
witalizacji miasta zyska nowy 
dach. - Zgodnie z umową pod-
pisaną z wykonawcą inwesty-
cji remont budynku potrwa 
do końca sierpnia. Prace są 
już na finiszu, dlatego termin 
zakończenia zadania zostanie 
z pewnością zachowany. Jest 
to już drugi budynek remon-
towany w ramach programu 
rewitalizacji miasta. W na-
stępnej kolejności czekają nas 
remonty budynków przy uli-

cach Piastowskiej 2 i 4 oraz 
Armii Krajowej 21. Tutaj rów-
nież zostanie wymienione całe 
pokrycie dachowe – mówi 
Teresa Miśkiewicz z Zakła-
du Gospodarki Lokalowej w 
Żarowie. 

Kwota przyznana na prace 
remontowe na zadanie pn. 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020” to 
3.042.796,86 złotych. Re-
monty budynków są finanso-
wane z budżetu gminy Żarów, 
środków własnych wspólnot 
mieszkaniowych oraz pozy-
skanego dofinansowania. 

Magdalena Pawlik

Na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 26 lipca radni 

przyjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia regulaminu pro-
gramu dofinansowania ze 
środków budżetu Gminy Ża-
rów wykonania podłączeń 
budynków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej.

Na co będzie można 
przeznaczyć

dofinansowanie?
Z budżetu gminy Żarów 

uzyskać będzie można zwrot 
części koszatów za wykona-
nie przyłącza budynku do 
zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Przez podłączenie należy 
rozumieć odcinek przewodu 
kanalizacji sanitarnej łączący 
wylot wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej w nie-
ruchomości odbiorcy usługi 

z siecią kanalizacji sanitar-
nej tj. odcinek od budynku do 
pierwszej studzienki od gra-
nicy działki lub od budynku 
do granicy posesji w przy-
padku braku studzienki na 
terenie posesji. Program nie 
obejmuje budowy sieci głów-
nej wraz z odgałęzieniami 
(sięgaczami) do posesji oraz 
przepompowniami sieciowy-
mi i przydomowymi.

Ile dofinansowania 
będzie można

otrzymać? 
Kwota dofinansowania wy-

nosi do 30 % kosztów kwali-
fikowanych zadania, jednak 
nie więcej niż 1 000,00 zł. 

Od kiedy zacznie 
obowiązywać

program?
Program będzie wdrażany 

w latach  2018 – 2019. Kwa-
lifikowalność wydatków roz-
poczyna się od 01.08.2018r.

Kompletne wnioski (wraz 
ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami) rozpatrywane 
będą według kolejności ich 
złożenia. Nabór wniosków 
prowadzony będzie w trybie 
ciągłym do wyczerpania puli 
środków przeznaczonych na 
program. Więcej informacji 
znajdą Państwo w Regulami-
nie Programu, który dostępny 
jest na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl i w bane-
rze „Dofinansowania na wy-
konanie przyłączy kanaliza-
cyjnych” oraz  pod nr tel. 74 
8 580 591 wew. 375. Wnio-
sek o udzielenie dofinanso-
wania również dostępny jest 
na stronie internetowej.

Magdalena Pawlik

Remontujemy kolejne drogi gminne na terenie naszego miasta. Najpierw droga 
przy ul. Dworcowej zyskała nową nawierzchnię drogową, co wpłynęło na komfort 
poruszania się tym odcinkiem drogowym.

Teraz modernizowane są 
drogi przy ul. Wojska Pol-
skiego oraz Kopernika w 
Żarowie. Stare i zniszczone 
drogi doczekają się kom-
pleksowej przebudowy, po-
dobnie jak jeszcze kilkana-
ście innych ulic, w ramach 
dużego projektu unijnego 
„Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów na tere-
nie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospo-
darowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania 
im nowych funkcji społecz-
nych, edukacyjnych i rekre-
acyjnych”. Wartość całego 
zadania opiewa na kwotę 
5.866.510,15 złotych. - Re-
alizujemy kolejne inwestycje 
drogowe na terenie naszego 
miasta. Cała ulica Dworco-
wa, dzięki wykonanym już 
pracom zyskała nowy wi-
zerunek. W tej chwili prace 
drogowe koncentrują się 
przy ulicach Wojska Pol-
skiego i Kopernika. Otrzy-
maliśmy także zawiadomie-
nie, że za kilka dni ruszy 
również przebudowa ulicy 
Słowackiego, co wiązać się 
będzie z utrudnieniami w 
ruchu drogowym. Remonty 
dróg z pewnością popra-
wią komfort jazdy. Zrobi się 

Uwaga kierowcy!
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. informuje, że od dnia 

23 sierpnia 2018 roku, w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej przy 
ul. Puszkina, Słowackiego, Kopernika, Plac Wolności, Kwiatowej w Żarowie” zostanie 
zamknięta dla ruchu ulica Słowackiego w Żarowie od ulicy Mickiewicza do Placu Wol-
ności.

bezpieczniej i estetyczniej 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Wartość inwestycji dro-
gowych przy ul. Wojska 
Polskiego i Dworcowej to 
kwota 1.337.876,74 złotych. 
Remont ulicy Kopernika 
pochłonie 207.437,56 zło-
tych. Wszystkie inwestycje 
finansowane są ze środków 

własnych budżetu gminy 
Żarów i pozyskanego dofi-
nansowania w wysokości  
3 867 257,09 złotych. 

W następnej kolejno-
ści wymieniona zostanie 
nawierzchnia przy Placu 
Wolności oraz przy ulicach 
Puszkina, Słowackiego i 
Kwiatowej w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Radny Rady Miejskiej Norbert Gałązka
Rozpoczęliśmy od remontu ulicy Kopernika. W tej chwili zerwana zo-

stała tam stara nawierzchnia drogowa, ułożone będą nowe krawężniki i 
niebawem, po zrealizowanych pracach, droga będzie jak nowa. To dopiero 
pierwsze prace drogowe, które ruszyły w tej części miasta. Przed nami 
jeszcze remont dróg przy Placu Wolności oraz ulicach Mickiewicza, Sło-
wackiego, Puszkina i Kwiatowej. Czekamy także na przebudowę otoczenia 

Placu Wolności, gdzie obecnie znajduje się stary plac zabaw i zniszczone ławki. Teren ten 
także zmieni swój wygląd.

Radna Rady Miejskiej Iwona Nieradka
Dobiegają końca prace przy remoncie dróg ulic Dworcowej i Wojska 

Polskiego na terenie naszego miasta. To bardzo potrzebne inwestycje. 
Droga przy ul. Dworcowej została oddana już do użytku kierowców, a 
niebawem również ulica Wojska Polskiego doczeka się nowej nawierzchni 
asfaltowej. Dzięki zrealizowanym pracom będzie przede wszystkim bez-
pieczniej, zwłaszcza, że ulice Dworcowa i Wojska Polskiego stanowią 
główny odcinek dojścia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul. 1 Maja 
w Żarowie. 
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 16 sierpnia 2018 roku
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 

siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr 
XLIX/351/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /Dz. Urz. Woj. Dol., poz, 1373 z 16 marca 2018 r./ podaje się do 
publicznej wiadomości informację o utworzonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2.
          Burmistrz Miasta Żarów
          (-) Leszek Michalak

Nr 
okręgu

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO
Liczba radnych 
wybieranych w 

okręgu

1
Żarów - ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr  2-12E (parzyste), 
Bolesława Krzywoustego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Księżnej 
Jadwigi Śląskiej, Piastowska, Spokojna

1

2
Żarów - ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława Łokietka nr 8A - 12C 
(parzyste)

1

3 Żarów - ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste) 1

4
Żarów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, 
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, 
Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego

1

5
Żarów - ulice: Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, Mickiewicza 
nr 1-33 (nieparzyste), Plac Wolności, Przemysłowa, Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa, 
Różana, Fiołkowa

1

6
Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), nr 14-40A (parzyste), Krasińskiego, Mickiewicza 
od nr 2-12 (parzyste)

1

7
Żarów - ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-62 (parzyste) i nr 43-51 (nieparzyste), Dworcowa, Generała 
Sikorskiego, Ogrodowa nr 4, 4A, 6 (parzyste), Szkolna, Wojska Polskiego, Parkowa

1

8
Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 55-71 (nieparzyste) i nr 76-80 (parzyste), Cicha, Ogrodowa  
nr 8-26, Sportowa, Zamkowa

1

9 Kruków, Łażany 1
10 Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 1
11 Mrowiny 1
12 Bożanów, Wierzbna 1
13 Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice 1
14 Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa 1
15 Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże 1

Piknik charytatywny na pożegnanie wakacji

Podłącz się do kanalizacji
i skorzystaj z  dofinansowania

Medale za lata miłości

Trasa przejazdu rowerowego została wyznaczona na przedstawionej mapce.

Wspólne zdjęcie rodziny, przyjaciół i zaproszonych gości z jubilatami.

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół 
wieku temu Antoninę i Mirosława Hanc. 

Pół wieku temu na ślub-
nym kobiercu przysięgali 

sobie miłość na dobre i na 
złe, w zdrowiu i chorobie, w 
radości i smutku.

Przysięgi dochowali do dnia 
dzisiejszego i w tym roku 
świętowali jubileusz złotych 
godów. Z tej okazji para od-
znaczona została medalami 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wręczył je małżon-
kom Antoninie i Mirosławo-
wi Hanc burmistrz Leszek 
Michalak. Jubilaci otrzymali 
także pamiątkowe dyplomy 
i upominki. - Życzę Państwu 
kolejnych dni, miesięcy i lat 
pełnych szczęścia, radości, 
uśmiechu, jak również tego, 
aby cieszyć się życiem w każ-
dym jego momencie. Jesteście 
Państwo dla nas wzorem, jak 
przeżyć pół wieku w zgodzie i 
miłości. Serdecznie gratuluję 
– składał życzenia dostojnym 
jubilatom burmistrz Leszek 
Michalak. 

Małżonkowie, podczas uro-
czystości odnowili także 
przysięgę małżeńską, oświad-
czając, że „nadal będą czynić 
wszystko, aby ich małżeństwo 
było zgodne, szczęśliwe i 
trwałe”. Chwila ta przyniosła 
wiele wzruszeń i przywróciła 
nie jedno wspomnienie.

Antonina i Mirosław Hanc 

sakramentalne „TAK” powie-
dzieli sobie 50 lat temu. Znali 
się od dziecka, razem uczęsz-
czali do Szkoły Podstawowej 
w Piotrowicach. Mając 17-18 
lat pani Antonina wraz z 
Panem Mirosławem zaczę-
li spotykać się na wspólnych 
zabawach tanecznych i z cza-
sem pojawiło się uczucie. Na-
rzeczeni 20 lipca 1968 roku 
zawarli związek małżeński w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Jaworzynie Śląskiej. Zamiesz-
kali razem w Piotrowicach, a 
w 1974r. przeprowadzili się 
do Żarowa, gdzie doczeka-
li się własnego mieszkania 
na osiedlu. Tu mieszkają po 
dzień dzisiejszy. Dzieci Pań-
stwa Hanc założyły własne 
rodziny i wszyscy mieszkają 
w gminie Żarów. Jubilaci mają 
trzy wnuczki i dwóch wnu-
ków. Aktywnie uczestniczą 
w ich wychowaniu, zwłaszcza 
najmłodszej 4-letniej Poli. 

Pani Antonina wraz z mę-
żem lubi czytać książki. Pań-
stwo Hanc posiadają działkę, 
na której uprawiają warzywa 
i owoce. 20 lipca minęło już 
50 lat, jak Państwo Antonina 
i Mirosław zawarli związek 
małżeński, w którym cieszą 
się szacunkiem, zaufaniem i 
miłością.

Magdalena Pawlik

W jednej chwili stracili dach nad głową i tylko cud sprawił, że wszyscy z tej tragedii wyszli cało. W sobotę, 1 września w żarowskim Parku Miejskim nakręcamy pomoc 
dla pogorzelców. W tym dniu nie może Was zabraknąć w Żarowie.

Od godziny 15.00 w Parku 
Miejskim będą przyjmowa-
ne zapisy do charytatyw-
nego rajdu rowerowego, 
którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Rowerowy 
Żarów. Trasa liczyć będzie 
ponad 6 kilometrów. Wpiso-
we do rajdu, które w całości 
zostanie przekazane na cel 
charytatywny, wynosi 10 
złotych, a każdy uczestnik 
ma szansę na wylosowanie 
cennych nagród. Tradycyj-
nie swoją kawiarenkę będzie 
miała Wspólnota Samorzą-
dowa Ziemi Żarowskiej. Na 
pewno dużym zaintereso-

waniem cieszyć się będzie 
loteria fantowa. - Serdecz-
nie zapraszamy na wspólną 
jeszcze wakacyjną zabawę 
do Parku w Żarowie. Przy 
okazji wakacyjnej imprezy 
będziemy wspierać rodzinę, 
która ucierpiała w pożarze. 
Cały dochód ze sprzedaży 
produktów ze Wspólnotowej 
Kawiarenki zostanie prze-
znaczony na pomoc pogo-
rzelcom. Liczymy na to, że 
mieszkańcy również chętnie 
wspomogą charytatywną 
zbiórkę. Dobra zabawa jest 
najważniejsza, ale jeszcze 
ważniejszy jest cel, który 

będzie jej przyświecał. Przy-
gotowujemy wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Dobra za-
bawa gwarantowana - mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Ponadto atrakcje dla całych 
rodzin, gry i zabawy dla naj-
młodszych. 

Na imprezę charytatywną 
zapraszają Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak, 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu, Stowarzyszenie Ro-
werowy Żarów, Wspólnota 
Samorządowa koło Żarów, 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku i Bilbioteka Publiczna.

Dodatkową atrakcją prze-

widzianą podczas pikni-
ku charytatywnego będzie 
konkurs kulinarny „Wielkie 
grillowanie”, który skie-
rowany jest do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 
Mogą w nim wziąć udział 
koła gospodyń wiejskich, or-
ganizacje, grupy nieformal-
ne oraz osoby indywidualne 
z gminy Żarów. Każda zgło-
szona drużyna otrzyma od 
organizatorów pakiet starto-
wy oraz talon w wysokości 
100,00 zł do zrealizowania 
w lokalnym markecie. Talon 
zostanie wręczony każdej 
drużynie po zakończeniu 
konkursu kulinarnego. Or-
ganizator zapewni stoły i 
ławy, natomiast uczestnicy 
będą musieli przynieść ze 
sobą grill, podpałkę, węgiel 
oraz produkty do grillowa-
nia. Zwycięzcy otrzymają 
nagrody ufundowane przez 
firmę Electrolux. Wyłonimy 
także najlepszych kucha-
rzy, którzy otrzymają tytuł 
„Mistrza Grilla”. Zgłosze-
nia do udziału w konkursie 
należało przesłać do dnia 28 
sierpnia.

Magdalena Pawlik

„Nakręcamy Pomoc”
15.00 – przyjmowanie zgłoszeń do rajdu rowerowego – 
Nakręcamy Pomoc
16.00 – start rajdu rowerowego, otwarcie kawiarenki, 
loteria fantowa, 
17.00 – przyjazd rowerzystów do parku
17.30 – losowanie nagród
18.30 – zakończenie imprezy charytatywnej

Ponadto atrakcje dla całych rodzin, gry i zabawy dla 
najmłodszych.
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Wyszukiwarka grobów dostępna
na stronie internetowej

Rozbudowa fabryki 
Yagi zakończona

Podczas uroczysości rozbudowy fabryki burmistrz Leszek Michalak dzię-
kował całemu zarządowi firmy.

Pierwsze prace remontowe ruszą tuż po podpisaniu umowy z wyłonionym 
wykonawcą inwestycji.

W uroczystości rozbudowy fabryki uczestniło wielu gości. 

To już kolejna inwesty-
cja, jaką na terenie swo-

jego zakładu zrealizowała 
japońska firma Yagi Poland 
Factory, ulokowana na te-
renie Żarowskiej Podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „INVEST-
PARK”.

Zakończyła się rozbudowa 
fabryki Yagi, która od bli-
sko 15 lat zajmuje się pro-
dukcją podzespołów moto-
ryzacyjnych w żarowskiej 
podstrefie. W piątek, 27 
lipca odbyła się ceremonia 
otwarcia kolejnej rozbudo-
wy Yagi Poland Factory. W 
uroczystości rozbudowy fa-
bryki uczestniczyło wielu 
zaproszonych gości, wśród 
których nie brakowało Am-
basadora Tsukasa Kawada, 
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-
kały, burmistrza Leszka 
Michalaka, bylej burmistrz 
Żarowa Lilli Gruntkow-
skiej i prezesów partnerów 
biznesowych. - Yagi Poland 
Factory jest nie tylko miej-
scem pracy dla wielu Żaro-
wian, ale jest też wizytówką 
trwałości nowoczesnego, 
japońskiego przemysłu w 
naszym mieście. Szanowny 
panie prezesie Yagi dziękuje-
my za tą pierwszą i wszystkie 
kolejne decyzje podejmowa-
ne dla dobra i rozwoju za-
równo fabryki, jak i naszego 
miasteczka. Szanowny Panie 
Ambasadorze, korzystając 
z dzisiejszej okazji, pragnę 
również podziękować na 
ręce Pana Ambasadora, za 

aktywność społeczną i pro-
mowanie kultury japońskiej 
przez zarządy wszystkich 
czterech japońskich fabryk 
działających w Żarowie, na 
czele z zarządem Yagi Poland 
Factory – mówił burmistrz 
Leszek Michalak. 
 Yagi Poland Factory Sp. z.o.o 
rozpoczęła działalność w 
Polsce w 2003 roku, a w 2004 
roku uruchomiła swoją fabry-
kę w Żarowie. - Inwestycja 
w nową halę o powierzchni 7 
tysięcy metrów kwadratowych 
stanowi jak do tej pory naj-
większą rozbudowę w historii 
żarowskiej fabryki. Kiedy roz-
poczynaliśmy naszą działal-
ność nawet nie marzyłem, że 
tak ogromna powierzchnia zo-
stanie zagospodarowana. Nie 
pozostaje mi nic innego jak 
podziękować naszym partne-
rom biznesowym, z firmą NSK 
na czele, dzięki którym możli-
wy jest nasz ciągły rozwój – 
mówił podczas uroczystości 
prezes Norihiro Yagi. 

Zakresem działalności Yagi 
Poland Factory jest produk-
cja części i akcesoriów do 
przemysłu samochodowego 
między innymi: łożysk, piast, 
elementów sprzęgieł do kli-
matyzatorów, które instalo-
wane są w takich samocho-
dach jak: Toyota, Nissan, VW 
czy Renault. Firma zatrudnia 
obecnie około 170 pracowni-
ków. - Mam nadzieję, że Yagi 
Poland będzie z powodzeniem 
działać na tych terenach, ja-
kością swoich wyrobów przy-
czyniając się do rozwoju pol-
skiej gospodarki oraz stając 
się pomostem między naszymi 
krajami – podkreślał Tsuka-
sa Kawada, ambasador Ja-
ponii w Polsce 

Magdalena Pawlik

Na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w 

Żarowie uruchomiona zo-
stała wyszukiwarka grobów 
znajdujących się na cmenta-
rzu komunalnym w Żarowie 
i Wierzbnej.

Wyszukiwarka umożli-
wia odnalezienie miejsca 
pochowania osoby zmarłej. 
Pozwala dokładnie określić 
położenie grobu na cmenta-
rzu, co wraz z mapą znacz-
nie ułatwia jego odnalezie-
nie. - Po wpisaniu jednego 
z podanych kryteriów: imie-
nia, nazwiska lub daty zgonu 
wyświetla się lista osób po-
chowanych, które spełniają 

dane kryteria. Po wybraniu 
poszukiwanego zmarłego 
pojawiają się informacje, ta-
kie jak: imię, nazwisko, data 
urodzenia i śmierci, wyświe-
tlona zostaje także fotografia 
nagrobka oraz mapa cmen-
tarza, ułatwiająca odnalezie-
nie wybranego grobu. Dzięki 
wyszukiwarce dostępnej na 
stronie internetowej osoba 
szukająca miejsca pochówku 
swoich bliskich może je od-
naleźć błyskawicznie i prak-
tycznie z każdego miejsca na 
świecie za pośrednictwem 
Internetu. System ten zawie-
ra aktualne dane dotyczące 
ewidencji osób pochowanych 

i grobów – wyjaśnia Tomasz 
Kuska z Referatu Komunal-
nego Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Korzystanie z internetowej 
wyszukiwarki grobów jest 
bezpłatne, a sama aplika-
cja dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie www.
um.zarow.pl w banerze 
„Cmentarze w Żarowie. 
Wyszukiwarka grobów”, lub 
bezpośrednio pod adresem 
cmentarze.gmina.zarow.pl.

Zadanie realizowane jest 
w ramach projektu „Rozwój 
e-usług publicznych jako 
zwiększenie udziału miesz-

kańców w procesie decy-
zyjnym w Gminie Świebo-
dzice, Gminie Żarów oraz 
Gminie Strzegom” współ-
finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Całkowita 
wartość projektu to kwota  
3 679 970,00 złotych, z czego 
dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, realizowa-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 
wynosi 2 351 500,83 zło-
tych.

Magdalena Pawlik

Świetlica wiejska w Łażanach 
zostanie wyremontowana

Budynek świetlicy wiejskiej w Łażanach doczeka się kompleksowego remontu. Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego w dniu 16 lipca 2018r. zatwierdził przyznanie środków finansowych na przebudowę i rozbudowę 
świetlicy wiejskiej w Łażanach. Obiekt zostanie gruntownie zmodernizowany i przestanie straszyć swoim 
wyglądem.

Wniosek na przebudowę 
świetlicy złożyło Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie, a przyznana kwo-
ta dofinansowania wynosi  
500.000,00 złotych. O remont 
budynku świetlicy zabiegali 
także radna Rady Miejskiej 
Maria Tomaszewska oraz 
członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Łażan „Przyja-
zna Wieś”. - Ruszamy z kolejną 
inwestycją na terenie Łażan. 
Zaniedbana świetlica wiejska, 
dzięki remontowi zyska nowy 
wizerunek i to od mieszkańców 
zależeć będzie, jak będą go 
wykorzystywać. Sukcesywnie 
remontujemy obiekty wiejskie, 
bo są to miejsca, które mają 
służyć do aktywnego spędzania 
czasu, wspólnej integracji i jesz-
cze większej mobilizacji oraz 
zaangażowania społecznego. 
Co roku finansujemy remonty 
świetlic wiejskich ze środków z 
naszego budżetu, ale również 
dzięki skutecznie pozyskiwanym 
środkom zewnętrznym. Dzięku-
ję radnej Łażan oraz wszystkim 
przedstawicielom Stowarzysze-
nia Miłośników Łażan „Przy-
jazna Wieś” za opracowanie 
planu działalności obiektu oraz 
dokumentacji aplikacyjnej i 
wszelkie starania, aby dodatko-
we środki finansowe trafiły na 
remont świetlicy właśnie tutaj 
w Łażanach – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wniosek Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu zajął wysokie 
21 miejsce na 104 projekty na 

liście rankingowej, co niewąt-
pliwie także jest efektem wspól-
nej pracy radnej Łażan i Stowa-
rzyszenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”. - Dzięki za-
angażowaniu radnej Marii To-
maszewskiej oraz działalności 
Stowarzyszenia i Koła Gospo-
dyń Wiejskich projekt ten mógł 
uzyskać tak wysoką ocenę i w 
konsekwencji uzyskać dofinan-
sowanie. Od początku swojej 
działalności Stowarzyszenie w 
Łażanach nakierowane jest na 
integrowanie społeczności wiej-
skiej naszej wsi. Przejawia się to 
w organizowaniu i braniu udzia-
łu w szeregu przedsięwzięciach. 
Było to złożenie projektu do 
Urzędu Marszałkowskiego do-
tyczącego wykonania materia-
łów promujących wieś Łażany i 
gminę Żarów, złożenie wniosku 
do Fundacji Polska Miedź w 
Lubinie i uzyskanie darowizny 
w wysokości 50 tysięcy złotych 
na remont elewacji kościoła w 

Łażanach, złożenie projektu 
poprzez LGD Udanin do Urzę-
du Marszałkowskiego o dofi-
nansowanie pikniku wiejskiego 
i doposażenie placu zabaw w 
parku w postaci zakupu karuze-
li krzyżowej dla dzieci, wykona-
nie z własnych funduszy 3 sztuk 
witaczy zamontowanych przy 
wjazdach do wsi oraz tablicy 
informacyjnej przy wejściu do 
parku oraz zagospodarowanie 
skweru przy wjeździe do Łażan 
obok skrzyżowania ulic Strze-

gomskiej i Szkolnej. Cieszymy 
się, że nasze wspólne starania 
przyniosą teraz znów konkretne 
efekty – podkreśla Mieczysław 
Faruń prezes zarządu Stowa-
rzyszenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”.

Zgodnie z założeniem pro-
jektu świetlica powinna zostać 
wyremontowana do końca 
września 2019 roku. Całkowi-
ty koszt jej remontu wyniesie 
849.041,83 złotych.

Magdalena Pawlik

Radna Rady Miejskiej Maria Tomaszewska
To kolejna ważna dla naszej społeczności w Łażanach inwestycja. Od 

wielu lat czekaliśmy na kompleksowy remont świetlicy wiejskiej, która 
obecnie nie jest dobrą wizytówką wsi. Budynek jest w złym stanie tech-
nicznym, a jest to miejsce szczególne dla wszystkich naszych mieszkań-
ców. Przebudowa świetlicy będzie kosztować ponad 800 tysięcy złotych. 
Remont zostanie sfinansowany z pozyskanego dofinansowania i środków 

własnych budżetu gminy Żarów, które decyzją Rady Miejskiej zostały w budżecie naszej gmi-
ny zabezpieczone na realizację tego zadania. To była bardzo dobra decyzja. Dzięki realizo-
wanym inwestycjom nasza wieś zmienia swój wygląd, bo nam wszystkim zależy, aby było to 
miejsce estetyczne, schludne, a przede wszystkim przyjazne. Wybudowana kanalizacja, nowe 
drogi, remont kościoła, zadbane skwery i zagospodarowane tereny to są konkretne efekty 
naszych wspólnych działań. Realizacja tego projektu pozwoli nam także poszerzyć zakres 
działań wiejskich organizacji, mowa tu o lokalnym stowarzyszeniu, Kole Gospodyń Wiej-
skich w Łażanach, czy LZS „Zryw Łażany”. 
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Wieści z powiatuDożynki gminne
w Imbramowicach

Zapraszamy na X Prelekcję
Historyczną

Dołącz do Szkółki Piłkarskiej 
GCKiS Żarów

Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak, sołtys 

i Rada Sołecka Imbramo-
wic serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców na 
dożynki gminne w Imbra-
mowicach.

Rozpocznie je uroczysta 
msza święta w intencji rol-
ników odprawiona w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Imbramowicach. Wszyst-
kie uroczystości odbędą się 
na boisku sportowym. - Do-
żynki to przede wszystkim 
święto rolników, czyli tych, 
którzy dbają o to, aby chleba 
i innych produktów nigdy nie 
zabrakło na naszych stołach. 
To właśnie ten moment, aby z 
wdzięcznością i szacunkiem 
spojrzeć na ich ciężką, co-
dzienną pracę. Dziękczynie-
nie za zebrane plony, radość 
z owoców ciężkiej pracy, 
szacunek dla tradycji i chle-
ba tworzą istotę tego święta, 
które w tym dniu dzielimy 
również z dobrą zabawą. 
Serdecznie zapraszamy w 
tym roku do Imbramowic – 
mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

W programie dożynkowe-
go święta zaplanowano uro-
czystą mszę świętą, korowód 
dożynkowy, poświęcenie 
wieńców i chleba upieczo-
nego z tegorocznego ziarna. 
Jak co roku nie zabraknie 
stoisk wiejskich z pysznym, 
swojskim jadłem. Swoją 
twórczość prezentować będą 
także lokalni rękodzielnicy. 
Wspólnie zaśpiewać będzie 
można ludowe przyśpiew-
ki na przeglądzie zespołów 
wiejskich, które tego dnia 
wystąpią na scenie. Całość 
zwieńczy zabawa taneczna.

Dożynki to doroczne świę-
to rolników organizowane 
po zbiorach. Uroczystość 
jest podziękowaniem Bogu i 
Matce Boskiej za szczęśliwe 
i owocne plony. To odpoczy-
nek po ciężkiej pracy, okazja 
do podziękowań dla wszyst-
kich zaangażowanych w 
zbiory, dzięki którym na 
nasze stoły trafiają polskie 
produkty. 

Dożynki gminne w Im-
bramowicach, niedziela 16 
września, boisko sportowe 
w Imbramowicach. 

Magdalena Pawlik

Podczas X Żarowskiej 
Prelekcji Historycznej 

po raz pierwszy zaprezen-
towana zostanie pełna 
dokumentacja techniczna 
zachowanych elementów 
żelaznego mostu oraz fakty 
dotyczące jego zniszczenia 
w trakcie działań wojen-
nych.

O konstrukcjach mosto-
wych w okolicy Żarowa – 
dawniej i obecnie, opowie 
podczas X Żarowskiej Pre-
lekcji Historycznej, specja-
lista d/s zbiorów muzeal-
nych w GCKiS – Bogdan 
Mucha. 

W drugiej części spotkania 
Daniel Miazga przybliży 
ciekawostki na temat „Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej 
– Kopalnia Wiry obok Ślę-
ży”, która obecnie stanowi 
interesującą i zdobywającą 
coraz większą popularność 
atrakcję turystyczną w po-
wiecie świdnickim oraz 
szerzej na Dolnym Śląsku.

Fundacja Babcia i Dziadek serdecznie zaprasza 8 
września od godz. 11.00 w Żar-Medzie na Galę 

Finałową Laureatów – uczestników Warsztatów Wo-
kalnych „Na babciną nutę”.

Jest to projekt finansowany ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ponie-
działek, 3 września o godz.10.00 odbędzie się próba 

generalna na estradzie przy terenach zielonych DPS-u. 
Warsztaty zakończy Gala Finałowa Laureatów, na 

której gościnnie wystąpią lokalne zespoły folklorystyczne oraz Orkiestra Dęta z Żarowa.

Otrzymaliśmy zapytanie 
od mieszkańca dotyczą-

ce ograniczenia prędkości i 
wprowadzenia bezpiecznego 
przejścia i przejazdu rowe-
rami na obwodnicy. O odpo-
wiedź poprosiliśmy Urszulę 
Ganczarek Radną Powiatu 
Świdnickiego. 

→ Jadąc na urlop oglądamy 
i oceniamy gospodarzy gmin 
i powiatów, które mijamy. 
Widzimy zadbane drogi, sie-
ci chodników i ścieżek rowe-
rowych. Niestety, po urlopie 
wracamy. Wracamy do naszej 
powiatowej rzeczywistości. 
Od razu zauważamy jezdnie 
„dziurawe”, brak utwardzo-
nych poboczy czy też wysokie 
wysuszone trawy przy dro-
gach, wzdłuż rowów i na ron-
dach. Gospodarze naszego po-
wiatu, czyli starostowie wraz 

z zarządem chyba jednak ni-
gdzie nie wyjeżdżają, bowiem 
lata mijają, a zmian na lepsze 
nie widać. 

→ Zgłaszając interpelację 
na sesjach, słyszymy ciągle tę 
samą odpowiedź: „Brak fundu-
szy na ten cel”. Czy powinno 
brakować na sprawy związane 
z bezpieczeństwem mieszkań-
ców? Czy nie jest najważniej-
szą sprawą bezpieczny przejazd 
rowerem i przejście pieszego na 
drugą stronę ulicy? To powin-
no być priorytetem dla każdej 
władzy powiatowej. Na pensje 
starostów i zarządu każdy z nas 
dokłada własną cegiełkę płacąc 
podatki. Mamy prawo upomi-
nać się o nasze prawa. 

→ Na kolejną sesję Rady 
Powiatu ponownie przygo-
tuję interpelację w sprawie 
ograniczenia prędkości i bez-
piecznego przejścia i przejaz-
du rowerem na obwodnicy, 
w kierunku skrzyżowania 
Żarów-Piotrowice. Mam tyl-
ko nadzieję, że wicestarosta  
Z. Worsa tym razem nie od-
powie mi, że „nie ma takiej 
potrzeby, bowiem on nie wi-
dzi zagrożenia i nie słyszał o 
wypadkach w tym miejscu”. 
Zobaczymy...

Urszula Ganczarek
Radna Powiatu Świdnickiego

ZAJRZYJ DO NAS NA
~ WWW.UM.ZAROW.PL ~

ZAWSZE AKTUALNE
INFORMACJE

Szkółka Piłkarska GCKiS w 
Żarowie prowadzi nabór 

do sekcji piłkarskiej.
Do wspólnych treningów 

zapraszamy chłopców oraz 
dziewczęta. Szkoleniem ob-
jęte są trzy grupy wiekowe. 
Trenujemy przez 10 miesię-
cy na boisku Orlik oraz hali 
sportowej (ul. Piastowska 

10A w Żarowie).
Najważniejszym celem 

Szkółki Piłkarskiej GCKiS 
Żarów jest radość i wspólna 
zabawa płynąca z gry w piłkę 
nożną. Zdobyte umiejętności 
piłkarskie mają pomóc w 
osiągnięciu tego przesłania. 
Udział w licznych turniejach, 
współna zabawa oraz nieza-

pomniane emocje! Opłata za 
treningi: 50 zł/miesiąc. Do-
łącz do nas!

Kat. Skrzat: rocznik 
2013/14, kat. Żak: rocznik 
2011-2012, kat. Orlik: rocz-
nik 2009-2010. 

Zapisy pod numerem tel: 74 
8580 753 od pon. do piątku 
w godz. 8:00-16:00
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Srebro Mistrzostw Europy!
Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów, Paweł Fajdek drugim zawodnikiem rzutu młotem podczas Lekkoatle-
tycznych Mistrzostw Europy. W Berlinie triumfował drugi z reprezentantów Polski, Wojciech Nowicki.

Po poniedziałkowych elimi-
nacjach Nowicki mówił, że 
jego rzut dający awans już w 
pierwszej kolejce był słaby i 
mimo, że przyjechał do Ber-
lina jako najlepszy na świecie 
zawodnik sezonu, przekony-
wał, że będzie zadowolony 
z jakiegokolwiek medalu. 
Fajdek stawiał sprawę zdecy-
dowanie inaczej. Powiedział 
wprost, że trzecie miejsce nie 
wchodzi w grę. Może być tyl-
ko pierwszy, albo drugi. Przy 
czym choć zapowiadał walkę 
o obronę tytułu, to szczerze 
mówił, że Nowicki ma wiel-
ką szansę, by z zawodnika 
trzeciego, stać się numerem 
jeden.

Nowicki do czempionatu w 
Berlinie miał w kolekcji brą-
zowe medale z wszystkich 
wielkich imprez. Brązy zaczął 
kolekcjonować na Mistrzo-
stwach Świata 2015. Później 
był trzeci na Mistrzostwach 
Europy 2016, igrzyskach 

olimpijskich w Rio również 
w 2016 roku i na ubiegłorocz-
nych Mistrzostwach Świata.

To dorobek już niesamowi-
cie imponujący. Nowicki w 
finale jako jedyny przekroczył 
granicę 80 metrów, sięgając 
po swoje pierwsze złoto cen-
tralnej imprezy sezonu. Złoty 
krążek dał rezultat 80,12 m.

Paweł Fajdek, trzykrotny 
mistrz świata oraz mistrz i 
dwukrotny wicemistrz Eu-
ropy swoje srebro docenia. 
Tłumaczy,  że w sezonie bo-
rykał się z wieloma kłopota-
mi zdrowotnymi, cieszy go, 
że pokonał je na tyle, by znów 
być na podium. W najdalszej 
próbie młot powedrował na 
odległość 78,69m. Teraz jego 
celem oraz trenerki Jolanty 
Kumor jest medal igrzysk 
olimpijskich.

Na trzecim miejscu zawody 
zakończył Węgier Bence Ha-
lasz, z rezultatem 77,36 m.

Czy w 2020 roku Fajdek 

i Nowicki będą wciąż tak 
wyraźnie lepsi od całej resz-
ty świata? W tym sezonie z 
dziesięciu najlepszych wy-
ników, aż dziewięć należy 
do nich. Brązowy medalista 
Mistrzostw Europy od No-
wickiego był gorszy o prawie 
trzy metry, a od Fajdka o pół-
tora metra.

Czy w dwa lata można od-
robić tę różnicę? – To jest py-
tanie o to, czy nam się nic nie 
stanie zdrowotnie. A rywale? 
Węgier Halasz zdobył swój 

pierwszy medal mistrzowskiej 
imprezy, jak przewidziałem. 
Jest młody, pewnie będzie się 
rozwijał. Reszta? Jakoś nie 
może się ogarnąć. Więc reszta 
ma problem – ocenia Fajdek. 
Nowicki na pewno wypo-
wiedziałby się dużo ostroż-
niej i pewnie miałoby to swój 
urok. Ale on bardzo szybko 
przeszedł przez strefę wyzna-
czoną dla mediów, wyraźnie 
męcząc się w niej bardziej niż 
w kole. I to w sumie też ma 
swoje piękno.

Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki potwierdzili dominację w sezonie, zdoby-
wając dwa pierwsze miejsca ME, fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

Małgorzata Moczulska tuż po przekroczeniu linii mety, fot. Źródło FB Letni 
Bieg Piastów

IV liga na start!

Niższa opłata – pospiesz się!
2. Żarowskie Biegi Strefowe

Niższe ligi
piłkarskie

Ultramaraton dla Moczulskiej!

Nie tak wyobrażali sobie 
start kibice KS Zjedno-

czonych Żarów w IV lidze. 
Beniaminek rozgrywek nie-
źle radzi sobie w ofensywie. 
Marząc o punktach, zdecy-
dowanie trzeba poprawić 
grę defensywną. Po trzech 
kolejkach na koncie biało-
niebieskich widnieje zerowa 
zdobycz punktowa i aż 14 
straconych bramek. 

Ze względu na planowaną 
modernizację głównej płyty 
boiska Stadionu Miejskiego 
w Żarowie, wszystkie mecze 
rundy jesiennej żarowianie 
rozegrają na obiektach ry-
wali.

Podczas inauguracyjne-
go meczu IV ligi pomiędzy 
Zjednoczonymi Żarów, a 
Unią Bardo, zgromadzeni ki-
bice byli świadkami aż ośmiu 
trafień. Unia odwróciła losy 
spotkania, wygrywając 5:3.

Lepiej w ten pojedynek we-
szli żarowianie, którzy w 16. 
minucie objęli prowadzenie 
za sprawą celnego trafienia 
Damiana Uszczyka. Jeszcze 
przed przerwą do wyrówna-
nia doprowadził Mirosław 
Włodarczyk i takim rezulta-
tem zakończyła się pierwsza 
połowa. Emocji nie zabrakło 
w drugiej części spotkania. 
Zjednoczeni Żarów wyszli 
w 52. minucie ponownie na 
prowadzenie. Do siatki ry-
wala trafił Konrad Sajdak, 
ale radość z prowadzenia 
trwała zaledwie kilkadziesiąt 
sekund. Do remisu 2:2 do-
prowadził Kuriata. Na kwa-
drans przed końcem spotka-
nia Marcin Gerlach strzelił 
na 3:2 dla Unii. Chwilę póź-
niej obserwowaliśmy kolejny 
remis, kiedy to bramkarza ry-
wali pokonał Roman Khvo-
stenko. Końcówka należała 
już jednak do zawodników 
z Barda. Na listę strzelców 
wpisali się Kamil Olejarnik 
i Daniel Chęciński, a spotka-
nie zakończyło się wynikiem 
5:3 dla drużyny Unii Bardo. 
W doliczonym czasie gry 
czerwoną kartkę ujrzał sto-
jący między słupkami, bram-
karz Zjednoczonych, Marcin 

Hruszowiec.  
Zjednoczeni: M. Hruszo-

wiec, K. Hruszowiec, Klima-
szewski (75′ Łagiewka), Szew-
czyk, Wojnowski, Uszczyk, 
Szuba, Sajdak, Khvostenko, 
Czoch, Baziak.

Piłkarze z Żarowa już przed 
pierwszym gwizdkiem ska-
zywani byli na pożarcie pod-
czas wyjazdowego meczu z 
rezerwami Śląska Wrocław. 
Zjednoczeni ulegli co prawda 
1:5, ale do przerwy dzielnie 
trzymali się renomowanego 
rywala. Od początku wa-
runki dyktowali gospodarze. 
Swoją przewagę udokumen-
towali juz w 7 min., kiedy to 
wynik po podaniu Scaleta 
otworzył Kierkiewicz. Śląsk 
atakował pragnąc podwyż-
szyć prowadzenie, ale ku ich 
zdumieniu, a także zebra-
nych na stadionie przy ulicy 
Oporowskiej kibiców, w 37. 
minucie zrobiło się 1:1, po 
celnym uderzeniu Michała 
Klimaszewskiego. Jeszcze 
przed przerwą wrocławia-
nie po raz drugi w tym boju 
wyszli na prowadzenie, tym 
razem na listę strzelców wpi-
sał się Mathieu Scaleta. Po 
zmianie stron przewaga Ślą-
ska nie podlegała żadnej dys-
kusji. Zjednoczeni walczyli 
dzielnie, lecz nie byli w sta-
nie postawić się jednemu z 
faworytów rozgrywek. Dwa 
gole w tym fragmencie gry 
zaliczył znany z występów w 
ekstraklasie, czeski zawod-
nik Kamil Vacek, jedno tra-
fienie było ponadto dziełem 
Patryka Calińskiego.

Zjednoczeni: Janikowski, 
Wojnowski, Hruszowiec 
(75′ Kaczmarczyk), Baziak, 
Khvostenko, Klimaszewski 
(60′ Chłopek), Szewczyk, 
Uszczyk, Szuba (60′ Goź-
dziejewski), Czoch (82′ Bo-
rowiec), Sajdak (67′ Gawry-
szewski).

W spotkaniu z MPK Wołów 
Zjednoczeni Żarów gonili ry-
wala. Więcej zimnej krwi w 
końcówce meczu zachowali 
gospodarze, pokonując żaro-
wian 4:2.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Śląsk II Wrocław 3 9 3 0 0 12-2
2.  Górnik Wałbrzych 3 9 3 0 0 9-3
3.  MKP Wołów 3 9 3 0 0 9-4
4.  Piast Żerniki (Wrocław) 3 7 2 1 0 11-2
5.  Polonia Trzebnica 3 7 2 1 0 4-1
6.  Orzeł Prusice 3 6 2 0 1 8-4
7.  Sokół Wielka Lipa 3 4 1 1 1 6-7
8.  Sokół Marcinkowice 3 4 1 1 1 3-4
9.  Unia Bardo 3 3 1 0 2 6-6
10.  Piast Nowa Ruda 3 3 1 0 2 3-5
11.  GKS Mirków/Długołęka 3 3 1 0 2 3-8
12.  Bielawianka Bielawa 3 3 1 0 2 2-7
13.  Polonia-Stal Świdnica 3 1 0 1 2 1-4
14.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 3 1 0 1 2 1-5
15.  Zjednoczeni Żarów 3 0 0 0 3 6-14
16.  Nysa Kłodzko 3 0 0 0 3 2-10

Trwają zapisy do 3. Ża-
rowskich Biegów Stre-

fowych. Do końca sierpnia 
obowiązuje niższa opłata 
startowa!

Tegoroczna edycja od-
będzie się 30 września. 
Uczestnicy będą mieli do 
pokonania dwa dystanse: 10 
km oraz 5 km. W tym roku 
pula nagród wynosi 3100 
złotych!

Niższa opłata startowa do 
31 sierpnia - 30 złotych, po 
tym terminie opłata 50 zło-
tych. Zapisy trwają do 14 
września 2018r. 

Jak co roku sponsorem 
głównym biegu jest Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekono-

miczna INVEST-PARK. 
Oprócz biegów na dystan-

sach głównych na wszyst-
kich zainteresowanych, cze-
ka miasteczko biegowe, w 
którym znajdziemy liczne 
stoiska i porady ekspertów. 
Nie zapominamy o najmłod-
szych, a dla nich biegi dla 

dzieci i różne animacje. Biegi 
poprzedzi przejazd rowerowy 
oraz marsz nordic-walking. 
Do wspólnego święta biego-
wego zaprasza organizator: 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie.

Zapisy na portalu DATA-
SPORT.PL

Żarowianka, Małgorzata 
Moczulska triumfowała 

na najdłuższym dystansie 
6. Letniego Biegu Piastów, 
ok. 50-kilometrowym Ja-
kuszyckim Ultramaratonie!

Tegoroczna impreza oka-
zała się rekordowa pod 
względem liczby uczestni-
ków. Do rywalizacji zgłosi-
ło się prawie 1500 biegaczy 
z Czech, Francji, Irlandii, 
Ukrainy, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii i Polski. 

Najszybszym zawodnikiem 
najdłuższego dystansu 6. 
Letniego Biegu Piastów oka-

zał się Piotr Basiński, na 
mecie meldując się z wy-
nikiem 3:38:56 - Wrocław. 
Na drugim miejscu zawo-
dy ukończył Łukasz Wró-
bel - Leszno (3:39:28), a na 
trzecim Mariusz Kupczak 
– Rogów Sobócki (3:45:27). 
Wśród pań triumfowała ża-
rowianka Małgorzata Mo-
czulska, której pokonanie 
Jakuszyckiego Ultramarato-
nu zajęło 4:22:25. Drugą za-
wodniczką na mecie okazała 
się Marta Sonnek – Syców 
(4:42:40), a trzecia była Pau-
lina Basińska – Wrocław 

(4:52:55). 
Trasy biegów prowadziły 

w znacznej części leśnymi 
ścieżkami, jak również ma-
lowniczymi drogami Gór 

Izerskich, gdzie zimą prowa-
dzi szlak narciarskiego Bie-
gu Piastów.

Krzysztof Dutkiewicz

kl. A
Wierzbianka Wierzbna – Bo-
xmet Piskorzów 1:2
Zieloni Łagiewniki – Wierz-
bianka Wierzbna 2:2
Wierzbianka Wierzbna – Ślę-
ża Ciepłowody 2:7

kl. B
LKS Marcinowice – Błyska-
wica Kalno 2:1
Tęcza Bolesławice – Zryw 
Łażany 3:0

Krzysztof Dutkiewicz


