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Rozpoczynamy II etap 
prac na żarowskim 

stadionie

Trwa budowa żłobka

Piknik charytatywny 
„Nakręcamy Pomoc”

Ruszyły kolejne prace 
związane z rewitalizacją 

stadionu miejskiego w Ża-
rowie.

W ramach zadania „Rewi-
talizacja zdegradowanych ob-

Nowa placówka, która 
powstaje przy Bajko-

wym Przedszkolu w Żarowie 
będzie kolorowa i przyjazna 
dla dzieci.

Dobiega końca kolejny etap 
prac przy budowie nowego 

Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak zapra-

sza do udziału w pikniku 
charytatywnym „Nakręca-
my Pomoc”, podczas które-
go będziemy zbierać datki 
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Inwestycje

Kultura

Sport

3

7

8

Rozpoczął się remont trzeciego już 
budynku w ramach rewitalizacji mia-
sta Żarów

Zapraszamy na III Święto Dyni im. 
Mikołaja Nowosada do Wierzbnej. 

Ulicami Żarowa przebiegną biega-
cze podczas 3. Żarowskich Biegów 
Strefowych! 

na rzecz poszkodowanych w 
pożarze budynku, mieszkań-
ców naszego miasta. Impre-
zie towarzyszyć będzie wiele 
atrakcji.

więcej na str. 7

szarów – rewitalizacja parku 
miejskiego wraz z boiskiem 
sportowym” powstaną nowe 
trybuny wraz z zadaszeniem, 
szatnia oraz wiata spotkań.

więcej na str. 6

żłobka w Żarowie. Wszyst-
kie prace budowlane zostały 
już wykonane, a wewnątrz 
budynku trwają roboty wy-
kończeniowe. 

więcej na str.3

Więcej
na str. 4 i 5

Budowa żłobka w Żarowie to kolejna już inwestycja realizowana z pozyska-
nych przez gminę środków unijnych. Ruszyły prace związane z przebudową stadionu sportowego w Żarowie.



Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało przez mieszkańca na e-mail, z prośbą 
o informacje. 

Bożena T.: 2 sierpnia w budynku przy ul. Mickiewicza w Żarowie wybuchł pożar. Jak gmina od 
tego czasu pomaga pogorzelcom?

Burmistrz Leszek Michalak:
W godzinach nocnych, 2 sierpnia w mieszkaniu na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku przy ulicy Mickiewicza w Ża-
rowie doszło do pożaru lokalu mieszkalnego. Jedno mieszkanie i część klatki schodowej spłonęło doszczętnie, dwa mieszkania oraz 
sklep znajdujący się na parterze zostały zalane. Od samego początku podejmowaliśmy działania mające na celu pomoc poszkodo-
wanym mieszkańcom naszego miasta. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił im natychmiastowej pomocy w formie posiłków oraz 
przyznał pomoc finansową na zakup niezbędnych rzeczy codziennego użytku, które zostały zniszczone w wyniku pożaru. Rodziny 
poszkodowane w wyniku pożaru korzystają również ze wsparcia psychologicznego, oferowanego przez żarowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Ponadto gmina, na czas remontu budynku, zapewniła naszym mieszkańcom gminne mieszkania socjalne przy ul. Dworcowej w 
Żarowie. Zwróciliśmy się także z prośbą do zakładu Electrolux o przekazanie sprzętu na rzecz poszkodowanych. Otrzymaliśmy trzy 
kuchenki elektryczne i przekazaliśmy je do tymczasowych lokali naszym mieszkańcom. Gmina zleciła również wykonanie kosztory-
sów strat poniesionych w lokalach mieszkalnych po pożarze w branży ogólnobudowlanej. To na ich podstawie Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego o środki pomocowe dla poszkodowanych. Zakład Gospodarki Lokalowej 
w Żarowie zlecił ekspertyzę i remont części wspólnych budynku. Na chwilę obecną została już tam wykonana instalacja elektryczna 
i gazowa, gotowy jest też kosztorys na wykonanie klatki schodowej oraz inwentaryzacja sieci wodnej. Odbyły się także spotkania z 
mieszkańcami tego budynku w Urzędzie Miejskim w Żarowie oraz w budynku przy ul. Mickiewicza. 
Zbieraliśmy dary rzeczowe oraz środki finansowe dla mieszkańców, których mieszkania zostały zniszczone w wyniku 
pożaru. Pieniądze wciąż można wpłacać 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”. 
W najbliższą niedzielę, 30 września odbędzie się piknik charytatywny „Nakręcamy Pomoc” oraz „Wielkie Grillowanie” z Electro-
lux w Żarowie, podczas których zbierać będziemy kolejne datki na rzecz poszkodowanych rodzin. Impreza ta miała odbyć się na 
zakończenie tegorocznych wakacji, ale musieliśmy ją przenieść na inny termin ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. 
Wówczas sprzedane zostało ciasto upieczone specjalnie na tę okoliczność. Pozyskany dochód ze sprzedaży ciast zostanie również 
przekazany mieszkańców. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w pikniku i przyłączenia się do tej szlachetnej akcji. Nie wolno 
nam być obojętnym na los ludzi, których dotknęło nieszczęście.

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

Nowoczesne wypo-
sażenie u wędkarzy

Teraz bez problemu znajdziesz groby bliskich

Zatrzymana za posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 34-letnią mieszkankę, 
która posiadała przy sobie środki odurzające w postaci 0,39 
grama marihuany. Do zatrzymania doszło na terenie ul. Pia-
stowskiej w Żarowie. Za posiadanie środków odurzających 
grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Znaleziono pocisk artyleryjski na terenie za-
kładu
O niebezpiecznym znalezisku funkcjonariuszy policji zawiado-
mił 34-letni mieszkaniec Legnicy. - Otrzymaliśmy powiadomie-
nie, że na terenie budowy zakładu w Żarowie został ujawniony 
pocisk artyleryjski. Powiadomiona została jednostka wojskowa 
w Głogowie, a następnie miejsce wraz z niewybuchem przekaza-
no patrolowi saperskiemu – wyjaśnia Katarzyna Wilk komen-
dant komisariatu policji w Żarowie.

Nietrzeźwi kierowcy i rowerzyści
Przez ostanich kilka dni funkcjonariusze policji zatrzymali kil-
ka osób, które poruszały się po drogach naszej gminy będąc pod 
wpływem alkoholu. Wsród pijanych kierowców zatrzymani 
zostali także rowerzyści. - Zatrzymaliśmy trzech rowerzystów, 
którzy prowadzili rower w stanie nietrzeźwości oraz kilku miesz-
kańców, którzy kierowali samochodem pod wpływem alkoholu. 
W jednym przypadku zatrzymany został obywatel Ukrainy. Po-
licjanci zatrzymali także nietrzeźwego 42-latka, który kierował 
w takim stanie motorowerem. Pomimo licznych apeli, kampanii 
medialnych czy też akcji policyjnych nadal zdarzają się sytuacje, 
kiedy za kierownicę pojazdu wsiadają osoby pod wpływem al-
koholu. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych często są 
tragiczne w skutkach, dlatego nie bądźmy obojętni i kiedy mamy 
podejrzenie, że kierowca jest nietrzeźwy reagujmy. Możemy 
uniemożliwić takiej osobie dalszą jazdę i zadzwonić pod numer 
alarmowy 997 lub 112 i poinformować o swoich przypuszcze-
niach – mówi komendant policji w Żarowie Katarzyna Wilk. 

Oprac. Magdalena Pawlik

→ KUPIĘ mieszkanie dwupo-
kojowe na osiedlu w Żarowie. Tel. 
782 938 339

W bieżącym roku 2018 
PZW Koło Żarów 

dokończyło modernizację 
swojego pomieszczenia w 
budynku przy ul. Armii Kra-
jowej 54.

Tym razem zakupiono 
nowe stoły oraz meble biuro-
we na kwotę 4.070 złotych. 
Tak jak w roku poprzednim 
władze żarowskiego koła 
wędkarskiego wystąpiły do 
PZW Okręg Wałbrzych o 
dofinansowanie. Dzięki tym 
staraniom pozyskano 2000 
złotych, a pozostałą kwotę 

dołożono ze środków wła-
snych koła. 

Warto zaznaczyć, że po-
dobne dofinansowanie koło 
w Żarowie pozyskało w 2017 
roku, dzięki czemu została 
wymieniona podłoga oraz 
zakupiono nowe krzesła. - 
Wszystkim, którzy pomogli w 
przygotowaniu wniosku i jego 
rozliczeniu, zleceniem prac i 
zakupów oraz wykonaniem 
porządków w pomieszczeniu 
bardzo dziękujemy – mówi 
Jarosław Sypułowicz prezes 
PZW Koło w Żarowie. 

Od kilku dni na terenie 
cmentarza komunalne-

go w Żarowie stoi nowe urzą-
dzenie elektroniczne. Jest to 
infokiosk, na którym znaj-
dziemy wszystkie informacje 
dotyczące grobów znajdują-
cych się na cmentarzach.

Można w nim znaleźć, na 
interaktywnej mapie, infor-
macje dotyczące miejsca po-
chowania osoby zmarłej, jak 
również zobaczyć, jak dojść 
do poszukiwanego grobu. 
Urządzenie jest bardzo proste 
w samej obsłudze. - W ramach 
realizowanego przez gminę 
Żarów projektu e-usług na te-
renie cmentarza komunalnego 
w Żarowie został zamontowa-
ny infokiosk. Mieszkańcy ko-
rzystając z urządzenia mogą 
na miejscu odnaleźć groby 
swoich bliskich. Taka elektro-
niczna wyszukiwarka grobów 
dostępna jest także na stronie 
internetowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, a jest to ważne 
zwłaszcza dla osób spora-
dycznie odwiedzających naszą 
gminę, chociażby przy okazji 
różnych świąt. Urządzenie nie 
jest skomplikowane, trzeba 
się przekonać i spróbować – 
mówi Michał Działowski z 
Referatu Komunalnego Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Drugi infokiosk został za-
instalowany przy budynku 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Tutaj możemy wchodzić 
na oficjalną stronę Urzędu 
Miejskiego oraz wszystkich 
innych jednostek, a także 
szkół funkcjonujących na te-
renie naszej gminy. Jest także 
elektroniczna wyszukiwarka 
grobów oraz System Informa-
cji Przestrzennej, gdzie moż-
na sprawdzić przeznaczenie 
działki w miejscowym pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego. Infokioski zostały 
zamontowane w ramach reali-
zacji projektu „Rozwój e-u-
sług publicznych jako zwięk-
szenie udziału mieszkańców 
w procesie decyzyjnym w 
Gminie Świebodzice, Gminie 
Żarów oraz Gminie Strze-
gom” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. - Jest 
to projekt unijny do którego 
aplikowaliśmy w ramach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Jest to najlepiej z możliwie 
dofinansowanych projektów. 
Dzięki temu na terenie cmen-
tarza zamontowany został 
kiosk, który stanowi informa-
cję elektroniczną i każdy, kto 
nie jest pewny lub poszukuje 
grobu kogoś bliskiego będzie 

mógł go odnaleźć za pomocą 
tej aplikacji. W ramach tego 
projektu drugi infokiosk po-
jawił się przy Urzędzie Miej-
skim. Tutaj można skorzystać z 
różnego rodzaju dokumentów. 
Dostęp do wszystkich tych 
dokumentów jest możliwy już 
także przez Internet. Drogą 
elektroniczną możemy dotrzeć 
do różnych wzorów dokumen-
tów, które składa się w Urzę-
dzie – wyjaśnia burmistrz Le-

szek Michalak.
Całkowita wartość pro-

jektu to kwota 3 679 970,00 
złotych, z czego dofinan-
sowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, realizowanego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 wynosi 2 351 
500,83 złotych. 

Magdalena Pawlik
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Trwa budowa żłobka W Żarowie powstanie 
strzelnica łucznicza

Trzeci budynek w remoncie

Teraz bez problemu znajdziesz groby bliskich

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Piotr Re-
giec przekazał na ręce burmistrza Leszka Michalaka podpisany akt nota-
rialny. 

Ruszył remont kolejnego budynku na terenie naszego miasta.

Nowy budynek będzie przestronny, nowoczesny i co najważniejsze przyjazny dla maluchów.

Plac budowy często odwiedzają burmistrz Leszek Michalak i dyrektor 
przedszkola Elżbieta Wierzyk. 

Budynek przy ul. Mickiewicza 21 w Żarowie już niebawem zyska nową 
elewację.

Miłośnicy strzelania z 
łuku będą mogli reali-

zować swoją pasję w pełni 
profesjonalnych warunkach. 
W Żarowie powstanie strzel-
nica łucznicza wraz ze strefą 
do ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych.

Burmistrz Leszek Mi-
chalak 14 września 2018 
roku, po wielu latach stara-
nia, podpisał akt notarialny, 
na mocy którego Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa przekazał nieodpłatnie 
na rzecz gminy Żarów dział-
kę nr 39/1 o powierzchni 
0,9335 ha, położoną naprze-
ciw kompleksu boisk spor-
towych przy ul. Zamkowej. 
To właśnie na tym terenie 
powstaje strzelnica łucz-
nicza wraz ze sportowymi 
urządzeniami. - Po wielu 
latach starań i oczekiwania 
podpisałem umowę z Kra-
jowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa, do niedawna 
jeszcze Agencją Nierucho-
mości Rolnych na przeka-
zanie na rzecz naszej gminy 
tej działki. Jest to teren przy 
kompleksie stadionu sporto-
wego w Żarowie, który dziś 
służy jako parking. Miejsca 
parkingowe dalej zostaną 
utrzymane na tym terenie.  
Realizacja tej inwestycji już 
się rozpoczęła, ale planuje-
my także na jej kontynuację 
pozyskać dodatkowe środki 
zewnętrzne. Jednym ze źró-
deł, gdzie będziemy ubiegać 
się o dofinansowanie będzie 
„Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej”. 
Łucznictwo jest sportem, któ-
ry może uprawiać każda gru-
pa wiekowa, co pozwoli nam 
aktywować nie tylko dzieci 
i młodzież, ale również se-
niorów. Serdecznie dziękuję 
Pani Urszuli Ganczarek ze 
świdnickiego oddziału Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa za zaangażowanie 
w tej sprawie – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Budowa strzelnicy łucz-

niczej była planowana w 
tym miejscu już od dłuż-
szego czasu. Inwestycja 
jednak była uzależniona od 
pozyskania gruntów z Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. Dzięki przeka-
zaniu terenu na rzecz naszej 
gminy pod budowę strzel-
nicy mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z kolejnego 
miejsca do wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Oprócz 
typowego stadionu łuczni-
czego powstaną tutaj także 
inne urządzenia sportowe. 
Pomysł utworzenia kolejne-
go terenu sportowego w na-
szym mieście popierają tak-
że nasi lekkoatleci z Żarowa. 
- Każda forma aktywności 
ruchowej jest jak najbardziej 
wskazana i potrzebna, a gdy 
ma ona miejsce na świeżym 
powietrzu posiada większe 
wartości prozdrowotne. Sam 
jestem zwolennikiem łącze-
nia różnych form ruchu. Tra-
dycyjna atletyczna siłownia i 
ćwiczenia na placach Street 
Workout dają zadowalające 
efekty zdrowotne i wizualne. 
A dołączając do tego basen 
w celach regeneracyjnych 
mamy przepis na sukces. 
Dlatego osobiście popieram 
tworzenie różnego rodza-
ju kompleksów rekreacyj-
no-sportowych służących 
propagowaniu aktywności 
ruchowej. Sam osobiście 
będę korzystał z tego obiek-
tu z czystą przyjemnością – 
przyznaje Michał Mossoń 
z Żarowa, który dziś jest 
trenerem kadry narodowej 
w lekkoatletyce osób niepeł-
nosprawnych. 

Akt notarialny, na mocy 
którego grunty przy kom-
pleksie boisk przy ul. Zam-
kowej w Żarowie stały się 
własnością gminy Żarów 
podpisał burmistrz Leszek 
Michalak i Piotr Regiec 
dyrektor Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa we 
Wrocławiu.

Magdalena Pawlik

Rozpoczął się remont ko-
lejnego z 29 budynków 

wspólnot mieszkaniowych. 
W tej chwili trwają prace re-
montowe budynku przy ul. 
Mickiewicza 21 w Żarowie. 
Jest to już trzeci budynek, 
remontowany w ramach re-
witalizacji miasta Żarów.

W ramach realizowanych 
prac budynek doczeka się 
remontu elewacji, zostanie 
wykonana tutaj także izola-
cja pionowa ścian podziemia, 
opaski wokół budynku oraz 
stolarki okiennej. 

Inwestycje realizowane są w 
ramach dużego projektu unij-
nego „Odnowa wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
w ramach rewitalizacji mia-
sta Żarów na lata 2014-2020”. 
- Stare i zniszczone kamieni-
ce, dzięki przeprowadzanym 
pracom zmienią swój wygląd. 
Dwa budynki na terenie mia-
sta przy ul. Zamkowej 5 oraz 
Armii Krajowej 28-30 są już 
po odbiorze technicznym. Do-

czekały się kompleksowych 
remontów w zakresie wymia-
ny dachów. Kontynuujemy 
teraz prace przy remoncie 
kolejnego budynku w mieście. 
Wspólnie ze wspólnotami 
mieszkaniowymi realizujemy 
inwestycje i remonty, których 
celem jest przede wszystkim 
poprawa warunków życia 
naszych mieszkańców Wyre-
montowana zabudowa zysku-
je równocześnie atrakcyjny 
wygląd i staje się kolejną 
wizytówką miasta – mówi 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza.

Inwestycje obejmą 27 bu-
dynków wspólnot mieszka-
niowych oraz dwa budynki 
komunalne przy ul. Mickie-
wicza 21 i Sikorskiego 2 w 
Żarowie. Wszystkie zada-
nia zostaną sfinansowane z 
pozyskanego dofinansowa-
nia, budżetu gminy Żarów 
i środków własnych wspól-
not mieszkaniowych. Cał-
kowita wartość projektu, w 

ramach którego realizowa-
ne są remonty budynków 
wynosi 3.042.796,86 zło-
tych. Gmina pozyskała na 

te zadania dofinansowanie 
w wysokości 1.573.354,76 
złotych.

Magdalena Pawlik

Nowa placówka, która powstaje przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie będzie kolorowa i przyjazna dla dzie-
ci. Dobiega końca kolejny etap prac przy budowie nowego żłobka w Żarowie. Wszystkie prace budowlane 
zostały już wykonane, a wewnątrz budynku trwają roboty wykończeniowe. Inwestycja realizowana jest w 
ramach kolejnego projektu unijnego, na który gmina pozyskała dofinansowanie.

- Kontynuujemy prace wy-
kończeniowe i elektryczne 
wewnątrz budynku żłobka. 
Układamy glazury, wentyla-
cję i czekamy na firmę, któ-
ra zamontuje jeszcze windę. 
Przed nami również prace 
związane z utwardzeniem te-
renu przed budynkiem. Powo-
li zbliżamy się do końca i jak 
tylko warunki atmosferyczne 
na to pozwolą, budynek zosta-
nie oddany w terminie – mówi 
Krystian Staworzyński pod-
wykonawca inwestycji KS In-
vest Dom. 

Placówka będzie posiadała 
piękną, nowoczesną bazę. 
Będą w niej dwie sale zabaw, 
jadalnie, sypialnie, szatnie, 
łazienki dla dzieci oraz sala 
widowiskowa z przeznacze-
niem na wspólne zabawy i 
uroczystości. Powstanie tak-
że zaplecze kuchenne oraz 
szatnia i toalety dla persone-
lu. - Prace postępują bardzo 
szybko, codziennie się coś 
dzieje i na zewnątrz i w środ-
ku. Nawet nasze przedszkolaki 
zaglądają w okna i obserwu-
ją, jak zmienia się powstający 
budynek. Ogłosiliśmy konkurs 
na logo żłobka miejskiego w 
Żarowie, wybraliśmy nazwę 
placówki – Bajkowa Kraina. 
Rekrutację do przedszkola i 
żłobka mieliśmy w miesiącu 
lutym i wszystkie dzieci, które 

się dostały do żłobka w roku 
szkolnym 2018/2019 już są w 
żłobku. Otworzyliśmy też listy 
rezerwowe i dla tych dzieci, 
które są na tych listach będą 
miejsca zagwarantowane w 
momencie otwarcia żłobka – 
wyjaśnia Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie. 

Budowa żłobka to kolejne 
zadanie realizowane przy 
współudziale pozyska-
nych przez gminę Żarów 
środków unijnych. W ra-
mach projektu „Rozbudowa 
Przedszkola Miejskiego w 
Żarowie o budynek żłob-
ka w systemie zaprojektuj i 
wybuduj” na terenie miasta 
powstanie nowy budynek 
oświatowy przeznaczony 
do użytku najmłodszych 
mieszkańców. - Przed nami 
jeszcze prace wykończe-
niowe, a  w kolejnym etapie 
placówka zyska także nowe 

wyposażenie. Inwestycja już 
niebawem dobiegnie końca i 
nowy budynek będzie służył 
najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminy. Wszystkie pra-
ce postępują zgodnie z przy-
jętym harmonogramem, a w 
ostatnim etapie odtworzony 
zostanie również plac zabaw 
dla dzieci – mówi burmistrz 

Leszek Michalak.
Koszt budowy nowego 

budynku żłobka to kwota 
2.660.490 złotych. Inwe-
stycja jest finansowana ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów i pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 
1 831 716,00 złotych.

Magdalena Pawlik
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Dożynki Gminne w Imbramowicach
Dożynki to szczególne wydarzenie obchodzone co roku, już po zakończeniu najważniejszych prac na polu. Inaczej zwane świętem plonów, są 
radosnym czasem dziękczynienia za zebrane plony, a także wyrazem ogromnego szacunku dla ciężkiej pracy każdego rolnika. Święto plonów 
stanowi piękny element polskiej kultury, uroczystości dożynkowe są nie tylko wyrazem pielęgnowania tradycji narodowej, ale też wdzięczno-
ści Bogu i Matce Bożej za pomyślnie zakończone żniwa oraz inne zebrane plony.

W tym roku podziękowaliśmy naszym rolnikom na dożynkach gminnych w Imbramowicach. Najpierw odbyła się 
msza święta  dziękczynna w kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Imbramowicach, podczas 
której poświęcono dożynkowe wieńce, bochny chleba oraz kosze owoców i warzyw. - Dziś gromadzimy się na mszy 
dożynkowej w Imbramowicach, aby podziękować Bogu i umocnić z Nim naszą więź. Przychodzimy przynosząc 
wieńce, owoce i chleb. Przynosimy ten chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, ale który otrzymujemy 
od Boga. W tym chlebie spotyka się człowiek z Bogiem w sposób niezwykły, gdyż Bóg błogosławi, a człowiek jest 
zdolny dzięki niemu do wypracowania tego owocu, jakim jest chleb. Przychodzimy, uświadamiając sobie, że bez 
Boga nie jesteśmy w stanie podołać wszystkim obowiązkom i trudom - mówił ks. Ryszard Mencel proboszcz parafii 
w Imbramowicach, który celebrował liturgię.

Po nabożeństwie w Imbramowicach wszystkie wieńce dożynkowe przetransportowano na platformę i przywieziono 
na boisko sportowe, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Kolorowy korowód dożynkowy z przedstawi-
cielami poszczególnych sołectw udał się na boisko, gdzie dokonano prezentacji wieńców oraz przekazania chleba 
przez starostów dożynek. Dożynkowe wieńce można było podziwiać tuż przed główną sceną. Wszystkie zachwy-
cały swoim wykonaniem.

Podczas rolniczego święta, burmistrz Leszek Michalak, w asyście starostów dożynek Karoliny Ożgi i Krzysztofa 
Ciastonia podzielili wśród uczestników chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. - W tym roku spotykamy się w Im-
bramowicach, aby wraz z gospodarzami dożynek oraz wszystkimi tu zgromadzonymi wspólnie uczcić pracę rolnika. 
Drodzy starostowie dożynek, przekazaliście na moje ręce bochen pysznego chleba, owoc tegorocznych zbiorów 
z pól. Przyjmuję ten chleb jako symbol ciężkiej pracy oraz wyraz umiłowania ziemi przez Was – mówił burmistrz 
Leszek Michalak.

Piękny jubileusz tego dnia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach. Z okazji 55-lecia funkcjonowa-
nia koła burmistrz Leszek Michalak oraz Marek Fita sołtys Imbramowic przekazali na ręce pań najserdeczniejsze 
życzenia oraz upominki.

Dożynkowe przyśpiewki to już tradycja podczas tego święta. Na scenie prezentowały się panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, radni Rady Miejskiej, sołtysi wsi, przedstawiciele Rad Sołeckich, uczniowie szkół oraz mieszkańcy. Za 
co dziękowali? Za tegoroczne plony, władzom za zrealizowane inwestycje, wyrażając jednocześnie prośbę o ich 
kontynuację.

Tego dnia na uczestników dożynek poza programem artystycznym czekało mnóstwo innych atrakcji. Poszczególne 
sołectwa jak co roku przygotowały swoje stoiska. Pomysłowość i trud włożony w ich przygotowanie był ogromny. 
Przepiękne dekoracje, swojskie potrawy, nalewki, a także własnoręcznie wykonane pamiątki niejednego zadziwiły i 
zaskoczyły. Na zdjęciu stoisko Rady Sołeckiej z Bożanowa.
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Tuż przed rozpoczęciem uroczystości dożynkowej podziękowaliśmy za wkład pracy na rzecz naszych mieszkańców, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży, Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi.

Na zdjęciu mieszkańcy Mrowin podczas występu artystycznego. Przygotowali wiązankę dożynkowych hitów, przy 
których wspólnie bawili się wszyscy zgromadzeni goście. 

Dożynkowe przysmaki znikały ze stołów w ekspresowym tempie. W ich przygotowanie mieszkańcy wsi włożyli wiele 
serca. Wśród występujących na scenie nie zabrakło także zespołu Żarowianie.

~ PODZIĘKOWANIE ~
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Imbramowic i Tarnawy za ogromny wkład, pracę oraz zaangażowanie w przygotowanie gminnych dożynek w Im-

bramowicach. Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich sołectw, które brały udział w tegorocznych dożynkach.
Paulina Trafas radna Rady Miejskiej

Marek Fita sołtys Imbramowic
Rada Sołecka Imbramowic

„PEŁNE WOZY, GOSPODARZE, ZIEMIA DAŁA PLONY W DARZE.
WIENIEC W RĘCE GOSPODARZY, NIECHŻE WAM SIĘ WSZYSTKO DARZY.

NIESIEMY TEN WIENIEC Z PSZENICY I ŻYTA,
ABY KAŻDY POLAK MIAŁ CHLEBA DO SYTA”Za plony i trud.

Dożynki – piękna 
tradycja gospodarzy
Od wieków wpisują się w 
tradycję ludową. Są symbo-
lem dorobku, ciężkiej pracy 
rolników i stanowią wyraz 
hołdu społeczności wiejskiej 
związanej z gospodarstwem i 
ziemią. Dożynki są ukorono-
waniem całorocznego trudu 
i pracy rolników. Uroczysto-
ści dożynkowe to nie tylko 
święto dziękczynienia, lecz 
również okazja uświadomie-
nia sobie, jak przemienny jest 
rytm życia, jego zmienność 
i różnorodność. Z plonów 
cieszyć się mogą jednak ci, 
którzy sumiennie wypełniają 
swe obowiązki. Przysłowie 
ludowe mówi, że „kto w żni-
wa próżnował, będzie w zi-
mie biedował”.
 

Dożynkowe wieńce
W ceremonii dożynkowej 
najważniejszy jest wieniec. 
Wieniec dożynkowy nazy-
wany bywał plonem, ponie-
waż symbolizuje wszystkie 
zebrane plony oraz urodzaj. 
Tradycyjnie wiły go kobiety, 
najlepsze żniwiarki. Wień-
ce miały rozmaite kształty, 
wielkość i ozdoby. W wień-
cu były zawsze niemłócone 
kłosy wszystkich zbóż: psze-
nicy, żyta, owsa, jęczmienia, 
a oprócz nich często owoce 
jarzębiny, jabłka, warzywa i 
kwiaty. Tegoroczne wieńce 
dożynkowe zaprezentowane 
podczas dożynek gminnych 
w Imbramowicach poświę-

cił podczas mszy świętej ks. 
Ryszard Mencel. Wszystkie 
wykonane były z wielką sta-
rannością i zachwycały swo-
im wyglądem.

„Ileż to pracy i mo-
dlitwy w uprawę roli 
włożyć trzeba
Żeby mieć na stole, 
na białym obrusie, 
świeży bochen chle-
ba”
Dożynki to również okazja 
do zaprezentowania przez 
nasze gospodynie swoich 
talentów kulinarnych. Go-
ście dożynkowi mieli okazję 
skosztować przysmaków z 
wiejskiego stołu oraz pysz-
nych ciast przygotowanych 
przez mieszkańców wszyst-
kich sołectw. - Na naszym 
stoisku dziś można skosz-
tować wiejskiego smalcu z 
ogórkiem, są także ciasta 
własnej roboty i pyszne konfi-
tury. Wszystko przygotowane 
przez nasze niezawodne pa-
nie, które są aktywne i chcą 
działać na rzecz naszej wsi. 
Dziękujemy także za pomoc 
naszym panom, którzy tak-
że zaangażowali się w prace 
przygotowawcze do dożynek. 
Świetnie się dziś bawimy, 
pogoda cudowna i mnóstwo 
mieszkańców odwiedzają-
cych nasze stoisko - mówiła 
Marta Wądołowska sołtys 
Mikoszowej. 

Nagrody dla
mieszkańców wsi
Podczas tegorocznych do-
żynek gminnych burmistrz 
Leszek Michalak za cięż-
ką pracę, wysiłek, a przede 
wszystkim wielkie zaanga-
żowanie podziękował także 
sołectwom oraz zespołom 
Żarowianie, Senyor Rici 
i Żarowskiej Orkiestrze 
Dętej. Na ręce sołtysów i 
przedstawicieli wsi podzię-
kowania i czeki, wspólnie z 
burmistrzem Leszkiem Mi-
chalakiem wręczał również 
Wojciech Murdzek poseł na 
Sejm RP. 

Podziękowania
dla Rzecznika Praw 
Dziecka Marka
Michalaka
Podziękowania otrzymał 
także ustępujący Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Mi-
chalak za wielkie zaangażo-
wanie w sprawy dzieci i mło-
dzieży oraz liczne działania 
podejmowane na rzecz na-
szych mieszkańców. Na ręce 
Ministra Marka Michalaka 
podziękowania wręczyli bur-
mistrz Leszek Michalak, 
była burmistrz Lilla Grunt-
kowska oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Roman 
Konieczny. Rzecznik Praw 
Dziecka otrzymał także ser-
deczne podziękowania od 
społeczności Szkoły Podsta-
wowej im. UNICEF w Im-
bramowicach.



Norbert Gałązka Radny Rady Miejskiej,
wiceprezes KS „Zjednoczeni Żarów”

Na te inwestycje z niecierpliwością wyczekiwali kibice, spor-
towcy i działacze klubu sportowego „Zjednoczeni Żarów”, którzy 
zabiegali, aby te zadania zostały jak najszybciej sfinalizowane.  
Jestem pewny, że kolejne nowe obiekty wraz z całym komplek-
sem staną się piękną wizytówką naszego miasta. Pierwsza firma 
weszła już na inwestycję i trwa rozbiórka starych trybun. Czeka-
my na kolejnych wykonawców, którzy będą budować nowy bu-

dynek i bieżnię. Mamy pozwolenie, aby dzieci tutaj rozgrywały mecze, a spotkania senio-
rów – czyli pierwszej drużyny czwartoligowej gramy na wyjeździe w okresie jesiennym. 
Na wiosnę będziemy grali wszystkie spotkania już u siebie, gdy prace dobiegną końca. 
Wraz z przebudową stadionu powstanie także nowe ogrodzenie i brama wjazdowa.
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Rozpoczynamy II etap prac
na żarowskim stadionie

Planujemy przejęcie gruntów

Na mapie przedstawiono wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, na których są zaznaczone przedmio-
towe grunty, o których przejęcie gmina stara się od wielu lat. 
1. Kolorem różowym oznaczonym na mapie pokazane są działki przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej.
2. Tereny poniżej ulicy Brodatego w Żarowie oznaczone na mapie kolorem innym niż żółtym przeznaczone są w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną 
oraz usługową.
W obydwu przypadkach o tereny aplikuje gmina oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4. Kolorem białym oznaczone są grunty od drogi będące już własnością gminy.
5. Kolorem zielonym oznaczony jest teren Parku.

Od kilku lat gmina Ża-
rów stara się o prze-

jęcie działek od Krajowego 
Ośrodka Wspierania Rolnic-
twa, dawnej Agencji Nieru-
chomości Rolnej, które do 
dziś dzierżawione są przez 
spółkę Stary Jaworów Sp.  
z o.o. Majątek Ziemski.

To właśnie na tym tere-
nie rozrzucany był nawóz, 
będący źródłem bardzo 
nieprzyjemnego zapachu 
rozprzestrzeniającego się 
w minionym tygodniu po 
całym naszym mieście. - 
Nieprzyjemny zapach, który 
unosił się od kilku dni na 

terenie całego niemal mia-
sta był efektem okresowego 
nawożenia pól, które zazwy-
czaj ma miejsce o tej porze 
roku. Niestety zapach był 
dla nas wszystkich miesz-
kańców bardzo nieprzyjem-
ny, dlatego powiadomiliśmy 
o sprawie policję, Sanepid 

i Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska dele-
gatura w Wałbrzychu. Insty-
tucja WIOŚ sprawdzała, czy 
nie doszło do zanieczyszcze-
nia środowiska. Ponadto z 
uwagi na ogromne porusze-
nie społeczne mieszkańców 
naszej gminy zwróciliśmy 
się również z prośbą, aby 
w przyszłości nasza Gmina 
była informowana o plano-
wanych tego typu pracach 
rolnych. Obecni właściciele 
pól, z których unosił się zwy-
czajny smród tłumaczyli, że 
nawożenie odbywa się zgod-
nie ze sztuką rolniczą. Tym-
czasem, gdyby pola nawożo-
ne były nie w tak upalne dni, 
jakie mieliśmy w tamtym 
tygodniu, fetor byłby, jak w 
latach ubiegłych nieuciąż-
liwy  – wyjaśnia burmistrz 
Leszek Michalak.

Od 2009 roku gmina Ża-
rów jest właścicielem dróg 
przy tych terenach. Ale 
grunty, które użytkuje spół-
ka Stary Jaworów  Sp. z o.o. 
Majątek Ziemski są wła-
snością Krajowego Ośrod-
ka Wspierania Rolnictwa. 

20 września 2018r. do Urzędu Miejskiego w Żarowie 
wpłynęła odpowiedź Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Środowiska, który przeprowadził wizję te-
renową terenu, gdzie rozrzucany był nawóz będący przy-
czyną nieprzyjemnego zapach rozprzestrzeniającego się 
w Żarowie. W piśmie czytamy, że przeprowadzona w dniu 
19 września 2018r. wizja terenowa potwierdziła stosowa-
nie nawozów naturalnych w postaci obornika bydlęcego. 
Nie stwierdzono naruszenia przez ww. podmiot obowią-
zujących przepisów prawnych regulujących zasady stoso-
wania nawozów.

Działki są przedmiotem 
sporu sądowego pomię-
dzy KOWR a obecnymi jej 
dzierżawcami. Z informacji 
przekazanych od Urszuli 
Ganczarek z Krajowego 
Ośrodka Wspierania Rol-
nictwa sekcja zamiejsco-
wa w Świdnicy wiemy, że 
decyzją sądu spółka, która 
dzierżawi ten teren ma wy-
dać dzierżawione nierucho-
mości o powierzchni 2,5 ty-
siąca hektarów w gminach 
Żarów, Jaworzyna Śląska, 
Świdnica, Strzegom i Świe-
bodzice. Wyrok jest pra-
womocny, jednak jeszcze 
do dziś grunty te nie zo-
stały przekazane samorzą-
dom. Spółka dzierżawiąca 

te tereny złożyła apelację, 
dlatego sprawa na chwilę 
obecną dalej jest jeszcze 
nierozstrzygnięta. - Tere-
ny, które obecnie są dzier-
żawione przez spółkę Stary 
Jaworów  Sp. z o.o. Majątek 
Ziemski mają w miejsco-
wym planie zagospodaro-
wania przestrzennego prze-
znaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. Są to bardzo 
strategiczne dla naszej gmi-
ny tereny. O ich przejęcie 
nasza gmina stara się od 
wielu lat, jednak z uwagi na 
toczący się spór termin ten 
przesuwa się w czasie – do-
powiada burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

Ruszyły kolejne prace związane z rewitalizacją stadionu miejskiego w Żarowie. W ramach zadania „Rewita-
lizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” powstaną 
nowe trybuny wraz z zadaszeniem, szatnia oraz wiata spotkań wraz z  instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, 
elektrycznymi i gazowymi, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz nowa bieżnia dla spacerowiczów, chodzia-
rzy, biegaczy i rolkarzy. Pierwsze prace rozpoczęły się od rozbiórki starych trybun.

- Ruszamy z przebudową 
stadionu miejskiego w Ża-
rowie. W pierwszym etapie 
nastąpi przygotowanie pod 
fundamenty nowych trybun. 
W tej chwili prace rozpoczę-
liśmy od rozbiórek starych 
trybun. W to miejsce po-
wstanie nowa trybuna z sie-
dzeniami w pełni wyposa-
żona i kryta dachem. Zaraz 
po rozbiórkach będziemy z 
geodetami wytyczać nowe 
fundamenty i rozpoczną się 
prace związane ze składa-
niem do góry całych trybun. 
Na pierwsze widoczne efek-
ty będziemy musieli jeszcze 
trochę poczekać – mówi 
Krystian Staworzyński 
wykonawca inwestycji KS 
Invest Dom. 

Będą to już kolejne in-
westycje zrealizowane na 
tym obiekcie sportowym. 
Pierwszym etapem rewita-
lizacji stadionu miejskie-
go, który zrealizowaliśmy 
była modernizacja boiska 
treningowego w 2016 roku. 

Wówczas obiekt zmienił 
swój wizerunek, a zmo-
dernizowane boisko, wraz 
z zakończeniem wszyst-
kich prac remontowych 
uzyskało certyfikat FIFA 
Quality PRO. Budowa bo-
iska treningowego przy 
ulicy Zamkowej w Żaro-
wie kosztowała dokładnie 
1.148.704,38 złotych. Pra-
ce zostały sfinansowane 
z budżetu gminy Żarów 
oraz pozyskanego dofi-
nansowania w wysokości 
331 tysięcy złotych w ra-
mach Programu Rozwoju 
Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej 2016. - Podpi-
saliśmy umowy na reali-
zację kolejnych ważnych 
inwestycji na tym terenie. 
Oprócz budowy nowych 
zadaszonych trybun po-
wstanie także nowa szatnia 
oraz dojścia do obiektów z 
kostki betonowej. Kolejnym 
zadaniem będzie wykonanie 
bieżni. Wykonawca tego za-
dania został także już wy-

łoniony. Będzie to bieżnia 
nie tartanowa, jaką mamy 
przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy na ul. 
1 Maja. To będzie bieżnia 
twarda, z przeznaczeniem 
dla rolkarzy czy biegaczy. 
Jesteśmy również w trakcie 
ogłaszania przetargu na 
przebudowę ulicy Sporto-
wej od strony ul. Zamkowej 
i ul. Armii Krajowej do bra-
my naszego stadionu. Dro-
ga ta niebawem zyska więc 
nową nawierzchnię asfalto-
wą. Płyty, które tutaj na razie 
jeszcze się znajdują chcemy 
wykorzystać do stworzenia 
dodatkowego dojazdu do 
stadionu od strony ulicy 
Rzemieślniczej, która jest 
w tej chwili zaprojektowana 
i przygotowana od strony 
projektu wykonawczego. 
Wszystkie inwestycje umoż-
liwiające funkcjonowanie 
samego stadionu zostały 
uzgodnione z zarządem 
klubu. Zgodnie z podpisa-
ną umową mają potrwać 

Pierwsze inwestycje rozpoczęły się tutaj od zerwania starych trybun.

Wizualizacja przebudowanego stadionu.

do końca marca 2019 roku, 
zanim na dobre ruszy runda 
wiosenna – wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Całkowita wartość pro-
jektu, w ramach którego 

przebudowany zostanie 
również stadion miejski 
w Żarowie wynosi 5 866 
510,15 złotych, dofinan-
sowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego i budżetu państwa 
to kwota 3 867 257,09 zło-
tych. Łączny koszt wszyst-
kich inwestycji na stadio-
nie to kwota 2 322 641,40 
złotych.
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Piknik charytatywny „Nakręcamy Pomoc”

Zagrajmy w bule!

Gala Finałowa warsztatów
„Na Babciną Nutę”

Jesiennie, pomarańczowo, kolo-
rowo na święcie dyni w Wierzbnej

Na zdjęciu uczestnicy finałowej gali warsztatów „Na babciną Nutę”. 

Burmistrz Leszek Michalak 
oraz Uniwersytet Trze-

ciego Wieku zapraszają do 
udziału w Otwartych Dru-
żynowych Mistrzostwach 
Żarowa w Bule. 

Zawody odbędą się w so-
botę, 6 października o godz. 
11.00 na bulodromie przy 
ul. Piastowskiej w Żarowie. 
Każdy może skompletować 
swoją drużynę i spróbować 
swoich sił w tej dyscyplinie 

sportowej. Tych, którzy nie 
wystąpią w roli zawodników 
zachęcamy do kibicowania 
swoim drużynom. - Serdecz-
nie zachęcamy mieszkańców 
Żarowa do wspólnego kibico-
wania naszym sportowcom. 
Emocji na pewno nie zabrak-
nie, a gorący doping z pew-
nością przyda się każdemu 
zawodnikowi. Bule to bardzo 
ciekawy sport. Wystarczą 
kule, trochę miejsca i dobre 

chęci. Gra pozwala nie tyl-
ko na odstresowanie się, ale 
ponadto ma, jak to ruch na 
świeżym powietrzu, korzyst-
ny wpływ na nasze zdrowie 
- mówi Krystyna Markie-
wicz prezes  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żarowie.

Otwarte Drużynowe Mi-
strzostwa Żarowa w Bule: 
sobota 6 października, godz. 
11.00, bulodrom w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak zaprasza do udziału w pikniku charytatywnym „Nakręcamy Pomoc”, podczas którego będziemy zbierać datki na rzecz 
poszkodowanych w pożarze budynku, mieszkańców naszego miasta. Imprezie to-
warzyszyć będzie wiele atrakcji. Wśród nich rajd rowerowy zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”, charytatywna kawiarenka Wspólnoty Samo-
rządowej Ziemi Żarowskiej, loteria fantowa, konkursy, gry i zabawy.

Dodatkową atrakcją pod-
czas pikniku charytatywne-
go będzie konkurs kulinar-
ny „Wielkie Grillowanie” z 
Electrolux, który odbywać 
się będzie pod honorowym 
patronatem Burmistrza Mia-
sta Żarów. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody 
– sprzęt AGD ufundowany 
przez Electrolux Poland z 
żarowskiej podstrefy eko-
nomicznej. 

W sobotę, 8 września na  
zielonych terenach 

Domu Pomocy Społecznej 
Żar-Med w Żarowie odbyła 
się w Gala Finałowa Laure-
atów Warsztatów Wokal-
nych „Na Babciną Nutę”. 
Pomysłodawcą i organizato-
rem projektu była Fundacja 
Babcia i Dziadek.

Projekt skierowany był do 
osób niepełnosprawnych po-

zostających na co dzień w do-
mach, mieszkańców Domów 
Opieki Społecznej i uczest-
ników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. W warsztatach 
uczestniczyli seniorzy i nie-
pełnosprawni z ościennych 
powiatów. Projekt współfi-
nansowany był ze środków 
budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Gala Finałowa była zwień-

Na imprezę charytatyw-
ną zapraszają Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Mi-
chalak, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, Stowarzy-
szenie Rowerowy Żarów, 
Wspólnota Samorządowa 
koło Żarów, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Biblio-
teka Publiczna w Żarowie, 
Electrolux Poland, Daicel 
Safety Systems Europe, 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie. 

Zapraszamy do wspól-
nej zabawy: niedziela 30 
września, godz. 11.00, bo-
isko lekkoatletyczne przy 
ul. 1 Maja w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl
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czeniem warsztatów wokal-
nych, które odbywały się w 
sierpniu, gdzie uczestnicy 
programu mogli pod okiem 
fachowców  szlifować swoje 
talenty i poznawać techniki 
śpiewania. 

Organizator zadbał o  fa-
chowców, którzy podczas 
programu pomagali uczestni-
kom w ćwiczeniach i próbach. 
Oczywiście w roli mentora 
muzycznego, nie kto inny jak 
Pan Ryszard Fidler, który 
zadbał o odpowiedni poziom 
szkolenia muzycznego oraz o 
zabawną atmosferę. Galę Fi-
nałową  zaszczycili swą obec-
nością Dyrektor Wydziału 
ds. Osób Niepełnosprawnych 

Województwa Dolnośląskiego 
Pan Jan Socha, wicestarosta 
powiatu legnickiego Pan Kazi-
mierz Burtny oraz gospodarz 
gminy Żarów Pan burmistrz 
Leszek Michalak. Laureaci 
Gali Finałowej Warsztatów 
Wokalnych otrzymali nagro-

dy i dyplomy, a lokalne ze-
społy folklorystyczne umilały 
swoimi występami czas senio-
rom, ich rodzinom oraz zapro-
szonym gościom, jak również 
Żarowianom, którzy przyszli 
wspierać i podziwiać niepeł-
nosprawnych.

Już za niespełna dwa ty-
godnie na 3. Święcie Dyni 

im. Mikołaja Nowosada w 
Wierzbnej zagoszczą smaki i 
kolory jesieni.

Zdobienie przez najmłod-
szych dyniowych babeczek, 
sadzenie białych i czerwonych 
tulipanów, konkursy na naj-
cięższą dynię, na najsmacz-
niejsze leczo z dyni, poma-
rańczowe przebranie czy na 
najciekawszą rzeźbę. To tylko 
niektóre atrakcje, które orga-
nizatorzy zaplanowali na tego-
rocznym Święcie Dyni. 

Już 6 października startu-
je 3.edycja pomarańczowego 
święta. Będzie smacznie, ra-
dośnie i bardzo kolorowo. Na 
najmłodszych będą czekały 
liczne atrakcje min. ozdabia-
nie dyniowych babeczek czy 
zabawa z animatorem. Po raz 
pierwszy nagrodzimy też tych, 
którzy przyjdą ubrani w dy-
niowych kolorach. 

Dorośli będą delektować 
się dyniowymi smakołykami 

przy muzyce zespołu „Ślad”. 
Miłośników historii z pew-
nością zainteresują wycieczki 
historyczne prowadzone przez 
pracownika GCKiS, archeolo-
ga i historyka Bogdana Mu-
chę.

Startujemy 6 października 
o 14.00 przy ulicy Leśnej w 
Wierzbnej (Skałka). Dynie, 
dyniowe dania i rzeźby będą 
przyjmowane w dniu imprezy 
do godziny 15:00. Laureatów 

konkursów poznamy około 
godziny 17:00. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagro-
dy, a wśród nich min. zmywar-
ka firmy Electrolux.

Na imprezę zapraszają: Bur-
mistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak, Radna Zuzanna 
Urbanik, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, Sołtys, Rada 
Sołecka, OSP Wierzbna, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Stowa-
rzyszenie Dr Wierzbna.
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Przed nami Żarowskie
Biegi Strefowe!

Ulicami Żarowa przebiegną biegacze podczas 3. Żarowskich Biegów Strefowych! Wydarzenie sportowe za-
planowano na 30 września. Głównym sponsorem imprezy jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” sp. z o. o. oraz projekt WSSE Aktywnie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Z okazji siedemnastole-
cia żarowskiej podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Inve-
st-Park” będzie można spró-
bować swoich sił na dwóch 
dystansach – 5 i 10 km. Po 
biegu, wśród uczestników 
do rozlosowania będą cen-
ne nagrody, m.in. zmywar-
ka firmy Electrolux. Start i 
meta zlokalizowana będzie 
na ul. Armii Krajowej. Bie-
gi dla dzieci odbędą się na 
boisku lekkoatletycznym 
przy Szkole Podstawowej w 
Żarowie (ul. 1 Maja 2), tam 
też powstanie miasteczko 
biegowe, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. W 
gwarantowanym pakiecie 

startowym (opłata do 15 
września) na uczestników 
czeka m.in. okolicznościo-
wa koszulka sportowa oraz 
medal. Imprezą towarzyszą-
cą będzie Wielkie Grillowa-
nie oraz akcja charytatywna 
„Nakręcamy Pomoc” – prze-
jazd rowerowy. 

Żarowskie Biegi Strefowe 
wsparli: Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomicz-
na „INVEST-PARK” sp.  
z o.o., WSSE Aktywnie, 
Yagi, Bridgestone, Elec-
trolux, AKS, Daicel Safety 
Systems Europe, Uzdrowsko 
Szczawno-Jedlina, Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego, 
JAKO, PCO Żarów, Centrum 
Pucharowe „T.M” s.c.

Żarowskie Biegi Strefowe - program minutowy:
Zapisy do biegu na 5 km
 - godz. 8:00-9:30 (w przypadku wolnych miejsc)
Zapisy do biegu na 10 km
 - godz. 8:00-10:30 (w przypadku wolnych miejsc)
Magazyn depozytów
 - godz. 8:00-14:30
Nordic walking (jedna pętla 5 km) 
 - godz. 9:00
Zapisy do biegu dzieci
 - godz. 9:00-9:30
Start biegów dla dzieci
 - godz. 9:35
Bieg na 5 km - godz. 10:00
- skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Wojska Polskiego
Wydarzenie towarzyszące:
Nakręcamy Pomoc - zapisy do przejazdu rowerowego NA-
KRĘCAMY POMOC, znakowanie rowerów
 - godz. 10:30-11:30
Bieg na 10 km - godz. 11:30
- skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Wojska Polskiego
Wydarzenie towarzyszące
- Przejazd rowerowy NAKRĘCAMY POMOC
 - godz. 11:35
Wydarzenie towarzyszące
- Rozpoczęcie wielkiego grillowania  - godz. 12:00
Zakończenie biegu głównego  - godz. 12:30
Dekoracja zwycięzców i losowanie nagród wśród biegaczy 
- godz. 13:00
Koniec wielkiego grillowania - oceny jury - godz. 14:00
Wyniki wielkiego grillowania  - godz. 14:30
Losowanie nagród dla uczestników przejazdu rowerowego 
NAKRĘCAMY POMOC   - godz. 14:30

UWAGA!
Utrudnienia w ruchu

Wyniki piłkarskie

Koncert
The Postman

– kup bilet!

Kłopoty Zjednoczonych

Na niedzielę, 30 września zaplanowano imprezę spor-
tową „Żarowskie Biegi Strefowe” na trasie: Start: ul. 

Armii Krajowej (koło Urzędu Miejskiego), ul. Przemysłowa, 
ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac Wolności, ul. Hutnicza, ul. 
Krasińskiego, ul. gen Władysława Sikorskiego, ul. Armii Kra-
jowej – meta.

W związku z organizacją imprezy nastąpią utrudnienia w 
ruchu. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowią-
zującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego 
stosowania się do poleceń służb porządkowych.

kl. A
Koliber Uciechów  – Wierzbianka Wierzbna 1:5

kl. B
Płomień Dobromierz  – Błyskawica Kalno 3:0
MKS II Szczawno Zdrój  – Zryw Łażany 6:3
Zieloni Mokrzeszów  – Zieloni Mrowimy 2:6

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

zaprasza na koncert The 
Postman - jedyny oryginalny 
i znany polski Tribute Band 
wykonujący utwory The Be-
atles.

Uznawani w Polsce i na 
świecie za perfekcyjną ja-
kość. Zagrali ponad 2000 
koncertów w Polsce i Euro-
pie. Brali udział w licznych 
festiwalach, trasie „Lato z 
radiem” oraz programach 
telewizyjnych TVP1, TVP2, 
TVN, gdzie grali u boku wie-
lu gwiazd polskiej sceny mu-
zycznej.

The Postman nie tylko od-
daje klimat muzyki lat 60-

tych, ale również wygląda 
jakby właśnie przybył z tam-
tej epoki. Szyte na miarę gar-
nitury model’64, buty „bitel-
sówki” prosto z Liverpoolu 
oraz stylizowane fryzury 
przypominają epokę lat 60-
tych. Ponadto grają dla Was 
na replikach legendarnego 
sprzętu Wielkiej Czwórki! Są 
uznawani w Polsce i na świe-
cie za perfekcyjną jakość. 
Wielkim atutem zespołu jest 
podobieństwo brzmieniowe i 
wokalne do oryginału.

Bilety w cenie 10 złotych 
są do nabycia od środy 19 
września w kasie Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10a, Żarów.

Niezwykle trudno szukać 
pozytywów przed kolej-

nym spotkaniem Zjednoczo-
nych Żarów. Przeżywające 
spore problemy kadrowe 
drużyna Adama Łagiewki 
ponosi kolejne dotkliwe po-
rażki na boiskach piłkarskich 
IV ligi. 

W pojedynku beniaminków 
lepszy Orzeł Słupice. 

Hat-trickiem popisał się 
Przemysław Stasiak, a z 
jednego celnego trafienia 
ciszył się Sebastian Zagór-
ski. Wszystkie gole padły w 
drugiej części spotkania, a 
dokładniej w ostatnich 30 mi-
nutach, kiedy to Zjednoczeni 
powoli zaczęli opadać z sił. W 
75. minucie doszło do rzadko 
spotykanej sytuacji na tym 
szczeblu rozgrywek. Przez 
ostatni kwadrans żarowianie 
mieli na boisku dwóch nomi-
nalnych bramkarzy. Między 
słupkami stanął wprowadzo-
ny Marcin Hruszowiec, a 
w pole powędrował Tomasz 
Janikowski. Orzeł Słupice – 
Zjednoczeni Żarów 4:0

Zjednoczeni: Janikowski, 

Borowiec, Szuba, Gawry-
szewski (75′ M. Hruszowiec), 
Kaczmarczyk, Łagiewka, 
Czoch, Khvostenko, Goź-
dziejewski, Baziak, Sajdak. 

W ostatniej kolejce byliśmy 
świadkami jednostronnych 
pojedynków. Prawdziwy fe-
stiwal strzelecki kosztem 
rywali urządzili sobie zawod-
nicy Sokoła Marcinkowice, 
którze strzelili baniaminkowi 
z Żarowa aż 12 goli.

Bramki na stadionie w Mar-
cinkowicach padały średnio 
co 6,5 minuty. Początek spo-
tkania był zapowiedzią ostre-
go strzelania. Po 7. minutach 
było 2:1 dla Sokoła. Zjed-
noczeni w tym momencie 
skończyli swoje snajperskie 
popisy. Do przerwy Marcin-
kowice dwukrotnie zdołali 
pokonać bramkarza Zjedno-
czonych, za sprawą celnych 
trafień Rokickiego oraz Po-
lanowskiego. 

W pierwszej połowie z kon-
tuzją z boiska zszedł Krzysz-
tof Goździejewski, natomiast 
w 67. minucie czerwoną kart-
kę ujrzał Adam Ciupiński. 

Po zmianie stron strzelaninę 
wznowił Kulej. Chwilę po 
wejściu na plac gry wynik na 
6:1 podwyższył Płomiński. 
W. 72. minucie kolejne celne 
trafienie dołożył defensor Ja-
cek Mądrzejewski, a kolejne 
bramki zanotowali kolejni 
rezerwowi Dutka i Rudolf. 
Na 10:1 bramkę zdobył Ma-
gusiak, a na 11:1 ponownie 
trafił Rokicki. Gdy wydawa-
ło się, że to koniec strzelania, 

tuż przed końcem meczu 12 
bramkę dla Sokoła dorzucił 
Mikołaj Połomka. Sokół 
Marcinkowice - Zjednoczeni 
Żarów 12:1

Zjednoczeni: Janikowski 
(72’ M. Hruszowiec) – Kli-
maszewski, Wojnowski, 
Uszczyk, Szuba, Sajdak, 
Khvostenko, Goździejew-
ski (40’ Ciupiński), Czoch, 
Chłopek, Baziak. 

Krzysztof Dutkiewicz

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Górnik Wałbrzych 7 21 7 0 0 21-5
2.  Śląsk II Wrocław 7 18 6 0 1 23-5
3.  Orzeł Prusice 7 18 6 0 1 25-10
4.  Sokół Marcinkowice 7 13 4 1 2 23-9
5.  Polonia Trzebnica 7 13 4 1 2 12-11
6.  Piast Żerniki (Wrocław) 7 11 3 2 2 18-10
7.  Polonia-Stal Świdnica 7 10 3 1 3 8-10
8.  MKP Wołów 7 9 3 0 4 14-16
9.  Bielawianka Bielawa 7 9 3 0 4 13-13
10.  Sokół Wielka Lipa 7 9 2 3 2 11-12
11.  Nysa Kłodzko 7 9 3 0 4 16-18
12.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 7 8 2 2 3 8-12
13.  Unia Bardo 7 6 2 0 5 9-17
14.  GKS Mirków/Długołęka 7 4 1 1 5 10-26
15.  Piast Nowa Ruda 7 3 1 0 6 7-18
16.  Zjednoczeni Żarów 7 1 0 1 6 10-36

Orzeł Prusice 5-2 Nysa Kłodzko
Sokół Marcinkowice 12-1 Zjednoczeni Żarów
Górnik Wałbrzych 7-1 GKS Mirków/Długołęka
Polonia-Stal Świdnica 4-2 MKP Wołów
Polonia Trzebnica 0-4 Śląsk II Wrocław
Piast Żerniki (Wrocław) 5-0 Unia Bardo
Piast Nowa Ruda 1-4 Bielawianka Bielawa
Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-1 Sokół Wielka Lipa

Wyniki 7. kolejki IV ligi


