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Stabilna sytuacja finansowa, realizo-
wane inwestycje i przedsięwzięcia, 
skutecznie pozyskiwane środki ze 
źródeł zewnętrznych, dobra współ-
praca z Radą Miejską, a także szereg 
kulturalnych i sportowych imprez.

Najlepsi sportowcy 
2016 roku

Razem od 50 lat

Budżet na ponad 60 
milionów złotych

Są utalentowani i pełni 
samozaparcia. Ich naj-

większą pasją jest sport i to 
w tej dyscyplinie odnoszą 
znaczące sukcesy.

Swoją postawą udowadnia-
ją, że dzięki zaangażowaniu i 
ciężkiej pracy można dojść do 

Rada Miejska w Żarowie na 
ostatnim posiedzeniu w 

starym roku uchwaliła budżet 
na 2017 rok.

Radni Rady Miejskiej przyjęli 
go jednogłośnie i bezdyskusyj-
nie. Uchwała została podjęta na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w 

Miłość, wzajemne zro-
zumienie i szacunek 

to według jubilatów, którzy 
doczekali się złotych godów 
recepta na wspólne szczę-
ście małżeńskie.

Przeżyli razem długie 
lata, pełne radości, ale też 
wysiłku i trudu. Doczekali 
się trójki dzieci, sześciorga 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Gmina

Kultura

Sport

3

7

8

Żarów 2016 w liczbach. Zobacz ze-
stawienie statystyczne przygotowa-
ne przez Urząd Stanu Cywilnego. 

Zapraszamy na V Żarowską Pre-
lekcję Historyczną

Podusmowanie sportowego roku 
2016 w gminie Żarów.

Więcej
na

str. 4

pełni sukcesu. Najlepsi zawod-
nicy i działacze sportowi pod-
czas spotkania noworocznego 
w czwartek, 5 stycznia zostali 
nagrodzeni i otrzymali odzna-
czenia „Sportowych Indywi-
dualności gminy Żarów”.

więcej na str. 6

Nagroda „Zasłużony dla żarowskiego sportu” w tym roku trafiła do Kata-
rzyny Klimowicz prezes PCO w Żarowie.

Zrównoważony, stabilny, gwarantujący dalszy rozwój i utrzymanie tempa 
inwestycyjnego. Taki jest budżet gminy Żarów na 2017 rok.

Wspólne zdjęciu jubilatów wraz z rodziną, burmistrzem Leszkiem Micha-
lakiem oraz Beatą Nejman  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Żarowie, w czwartek, 29 grud-
nia. Budżet na 2017 rok jest 
rekordowy pod względem do-
chodów, jak i wydatków gmi-
ny. Wśród tych ostatnich, pra-
wie 30 procent stanowią środki 
przewidziane na inwestycje...

więcej na str. 3

wnucząt i jednej prawnucz-
ki. Zawsze razem, pomimo 
płynącego nieubłaganie cza-
su. Maria i Józef Bieżyń-
scy we wtorek, 27 grudnia 
odebrali medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie, 
które wręczył im burmistrz 
Leszek Michalak.

więcej na str. 6



Do tej pory aura oszczędziła nam śnieżyc i zawiei. Jednak, jak zapowiadają synoptycy, 
pogoda z dnia na dzień może ulec pogorszeniu. Dlatego warto wiedzieć, gdzie zgła-

szać pilne interwencje. 

Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można zgłaszać:
- w Urzędzie Miejskim w Żarowie, Referat Komunalny, tel. 74 858 05 91 wew. 334 w dniach: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30 oraz we wtorek 8.00-16.00
- w firmie „RAKER” Marcin Borgosz, tel. 723 506 558 (po godzinach pracy Urzędu Miej-

skiego w Żarowie)
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Kronika Policyjna
Zatrzymani za posiadanie marihuany
Za posiadanie środków odurzających odpowie dwóch miesz-
kańców gminy Żarów, których policjanci z żarowskiego ko-
misariatu zatrzymali podczas rutynowych kontroli. Mężczyź-
ni posiadali przy sobie marihuanę. - Pierwszy z nich 30-latek 
miał przy sobie 11 gram marihuany oraz substancje  psycho-
tropowe w postaci prawie 5 gram mefedronu. Drugi, 34-letni 
mężczyzna został zatrzymany z marihuaną o wadze 1,56 gra-
ma. Za posiadanie narkotyków grozi im nawet do trzech lat 
pozbawienia wolności – mówi Katarzyna Wilk komendant 
komisariatu policji w Żarowie.

Kierował pijany pomimo dożywotniego zakazu
Policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali 57-
letniego mężczyznę, który w stanie nietrzeźwym kierował 
samochodem. Tuż po skontrolowaniu, okazało się także, że 
zatrzymany mężczyzna prowadził samochód, pomimo do-
żywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
wydanego przez sąd. - Funkcjonariusze policji patrolując 
miejscowość Przyłęgów zatrzymali do kontroli mężczyznę. Wy-
czuli od niego silną woń alkoholu, a badanie alkomatem tylko 
potwierdziło ich przypuszczenia. 57-latek miał w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych ba-
zach danych okazało się, że kontrolowany ma dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów, gdyż już wcześniej był karany za jazdę 
po pijanemu. Mężczyzna usłyszał już zarzut jazdy w stanie nie-
trzeźwości i złamania sądowego zakazu – wyjaśnia komendant 
policji w Żarowie Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

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

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało na profilu facebookowym 
Leszka Michalaka:

Krzysztof B. mieszkaniec Żarowa: Wiele ważnych inwestycji realizowanych jest ostatnio na terenach wiej-
skich. A co z miastem?

Burmistrz Leszek Michalak: Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy. Pod względem ilości zrealizowanych inwestycji na terenach 
wiejskich i w samym mieście jest to liczba porównywalna. W głównej mierze, inwestycje na terenie wsi dotyczyły budowy nowych dróg 
i chodników, co jednocześnie w Żarowie także było realizowane. Przypomnę tutaj chociażby o modernizacji dróg przy ulicach Łokietka, 
Kazimierza Wielkiego, Dębowej, Piastowskiej i Spokojnej w Żarowie oraz budowie chodników przy ulicach Krętej, Słowiańskiej i Ogrodo-
wej, także w naszym mieście. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady finansowe, to największe inwestycje pod tym względem – dokończenie 
budowy basenu i modernizacja stadionu miejskiego były realizowane w Żarowie. Rok 2016 był głównie czasem przygotowywania wszelkiej 
dokumentacji projektowej, czyli wstępu do uruchomienia środków unijnych. Planujemy kolejne inwestycje, z którymi ruszymy w 2017 roku 
i które będą także kontynuowane w 2018 roku. Nie tylko na terenie wsi, ale przede wszystkim w mieście. 

→ Sprzedam działkę budowlaną w 
Imbramowicach. Tel. 697 453 099.

Wyrazy najszczerszego współ-
czucia z powodu śmierci Ro-
berta Hołdysa całej rodzinie 

    
składa burmistrz
Leszek Michalak,

pracownicy Urzędu Miejskiego 
i gminnych placówek w Żarowie

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata  - termin płatności upływa 15 marca 2017 r.
II rata  - termin płatności upływa 15 maja 2017 r.
III rata   - termin płatności upływa 15 września 2017 r.
IV rata  - termin płatności upływa 15 listopada 2017 r.

Podatek od środków transportowych:
I rata  - termin płatności upływa 15 lutego 2017 r.
II rata  - termin płatności upływa 15 września 2017 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upływa 31 marca 2017 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 

Czynsze dzierżawne:
- miesięczne  - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne   - termin płatności upływa 30 czerwca 2017 roku

„Opłata śmieciowa”:
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane. 
Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w 
kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek 
wskazany w książeczce opłat.

Pamiętajmy o nowych terminach!

Dzień Babci i Dziadka
w GCKiS

Zima na drogach
– ważne telefony

FUNDACJA BABCIA I DZIADEK
58-130 Żarów, ul. Juliusza Słowackiego 6, tel. 74 858-03-99,  74 646-90-03,  696 074 421

e-mail:  fundacja.babciaidziadek@op.pl, NIP 8842765374, KRS 0000618923
www.fundacjababciaidziadek.zarow.pl. Numer konta 14 1090 2369 0000 0001 3271 4103

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Święty Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE
Podobnie jak na palecie artysty w naszym życiu jest taki kolor, który nadaje mu sens i budzi uśmiech na twarzy drugiego 

człowieka. Jest to kolor dobroci. Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie 
oczekując nic w zamian. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym możliwa jest realizacja naszych celów i 
zadań. Okazywana nam siła serca będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dzieci, osób starszych i niepeł-
nosprawnych. W Nowym Roku życzymy wszystkim sympatykom fundacji wszelkiej pomyślności.

                           Pracownicy Fundacji Babcia i Dziadek

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

zaprasza na Dzień Babci i 
Dziadka, który zaplanowano 
na 23 stycznia w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

W specjalnym programie 
artystycznym zaprezentują 
się podopieczni GCKiS w 
Żarowie. Niespodzianką bę-
dzie kolęda w wykonaniu..., 

ale to jeszcze jest tajemni-
ca. W tym dniu z seniorami 
spotka się Grażyna Dzia-
łowska z Komendy Powia-
towej Policji w Świdnicy, 
która przybliży gościom za-
grożenia, jakie czyhają na 
nich ze strony przestępców.  
 
Początek Dnia Babci i Dziad-
ka w GCKiS zaplanowano na 
godzinę 17.00.

Zajrzyj na stronę

www.um.zarow.pl

lub

www.gmina.zarow.pl
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Budżet na ponad 60 milionów złotych

Żarów 2016 w liczbach
Liczba mieszkańców
Według danych z biura mel-
dunkowego Urzędu Miejskie-
go w Żarowie w minionym 
roku nieznacznie zmalała 
liczba mieszkańców. Na ko-
niec grudnia 2016 roku ilość 
stałych mieszkańców gmi-
ny wynosiła 12.485, w tym 
5.648 to mieszkańcy wsi, a 
mieszkańcy miasta 6.837. 
Ilość kobiet w naszej gminie 
przewyższa ilość mężczyzn 
o 351.

2449 osób to osoby nie-
pełnoletnie, z czego 1185 
dziewczęta, a 1264 to chłop-
cy. Najstarszy mieszkaniec 
naszej gminy w tym roku 
będzie świętować swoje 100 
urodziny. Najwięcej miesz-
kańców zamieszkuje Mro-
winy-991osób, a najmniej 
Tarnawę-29.

W 2016 roku ilość osób nie-

znacznie zmalała w stosunku 
do roku 2015, o 36 osób. Na 
świat przyszło 131 nowych 
mieszkańców, z czego 54 to 
dziewczynki, a 77 chłopcy, a 
więc widzimy ku zadowole-
niu kobiet tendencję zmienną 
niż dotychczas. Najpopular-
niejszym imieniem męskim 
był Jakub i Szymon, a dam-
skim Hanna i Lena. Najpo-
pularniejszym szpitalem do 
porodu dzieci był szpital „La-
tawiec” w Świdnicy. Wydano 
też 1442 dowody osobiste.

Ruchy migracyjne     
W ubiegłym roku w gminie 
Żarów na pobyt stały za-
meldowano 341 osób, a na 
pobyt czasowy 137 osób. 
Dokonano 91 wymeldowań z 
pobytu stałego, w tym 88 na 
wniosek, a 9 wymeldowań z 
urzędu.

Małżeństwa i rozwody 
Liczba małżeństw zarejestro-
wanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie wy-
nosiła 47, z czego 19 było cy-
wilnych, 24 wyznaniowych i 
4  zawarte za granicą. Odno-
towano aż 26  rozwodów.

Zgony
Do wieczności odeszło 131 
osób, z czego 60 zgonów 
zarejestrowano w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Żarowie. 

Spośród 131 osób zmarłych 
71 osób było mieszkańcami 
miasta, a 60 wsi.
65 osób zmarłych to męż-
czyźni, a 66 kobiety. Najstar-
szy mieszkaniec, którego akt 
zgonu zarejestrowano w ża-
rowskim urzędzie miał 101 
lat, a najmłodszy 33 lata.

Przygotowano na podsta-
wie danych statystycznych 
z biura meldunkowego i 
Urzędu Stanu Cywilnego.

Zebrała Magdalena Pawlik

Iwona Nieradka
przewodnicząca
Klubu „Wspólnota”

Analizując projekt uchwały 
budżetowej oraz materiały 
towarzyszące stwierdzamy, 
że projekt uchwały został 

opracowany w oparciu o przepisy Ustawy o finansach pu-
blicznych oraz dostosowany do potrzeb Gminy, zarówno w 
zakresie zadań własnych, bieżących Gminy, jak i realizowa-
nych inwestycji. Świadczy o tym chociażby coraz większa 
ilość i różnorodność realizowanych zadań i zakupów in-
westycyjnych, na które gmina zmierza przeznaczyć w roku 
2017 ok. 20 mln zł. Ponadto budżet na rok 2017 wpisuje się 
w strategię dalszego rozwoju naszej Gminy.

Pozytywnie należy ocenić  wielkość dochodów ujętych w 
przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym 
planowanych do pozyskania  środków zewnętrznych, które 
stanowią kwotę blisko 9,3 mln zł i które są przeznaczone w 
szczególności na zadania realizowane w ramach Aglome-
racji Wałbrzyskiej.

Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku uchwaliła budżet na 2017 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie i bezdyskusyjnie. 
Uchwała została podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarowie, w czwartek, 29 grudnia.

Budżet na 2017 rok jest 
rekordowy pod względem 
dochodów, jak i wydatków 
gminy. Wśród tych ostatnich, 
prawie 30 procent stanowią 
środki przewidziane na in-
westycje, na które planuje się 
wydać prawie 20 milionów 
złotych. Przyjęta uchwała 
budżetowa zakłada dochody 
budżetu gminy na rok 2017 
w wysokości 64.621.297 
złotych, wydatki budżetu 
natomiast ustalono na kwotę 
65.798.617 złotych. - Po-
równując powyższe liczby z 
latami ubiegłymi widać, że 
dzięki racjonalnemu gospo-
darowaniu i pozyskaniu wielu 
dotacji unijnych i krajowych 
oraz dbałości o dochody na-
stąpił rozkwit finansów gmi-
ny. Z roku na rok dochody na-
szej gminy są coraz większe, 
a to pozwala nam zwiększyć 

nakłady na realizację inwe-
stycji na terenie gminy Ża-
rów. Nowy budżet Żarowa to 
w dużej mierze realizacja no-
wych inwestycji. Jeszcze pod 
koniec 2016 roku wpłynęły 
do nas informacje o przyzna-
niu unijnych środków na re-
alizację ważnych inwestycji. 
Będzie to termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Żarowie, rozbudowa przed-
szkola miejskiego o żłobek, 
zakup nowego wozu strażac-
kiego, budowa kanalizacji w 
Łażanach i przebudowa oraz 
kompleksowy remont świe-
tlic wiejskich w Przyłęgowie, 
Mielęcinie i Mrowinach. Z 
wszystkimi pracami ruszymy 
w 2017 roku, tuż po potwier-
dzeniu otrzymania unijnego 
dofinansowania. Planujemy 
jeszcze szereg innych inwe-
stycji, które rozpoczniemy w 

2017 roku i które będą także 
kontynuowane w 2018 roku – 
mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Tak przygotowany i opraco-
wany budżet Żarowa uzyskał 
również pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu oraz 
wszystkich stałych komisji 
Rady Miejskiej. Został także 
poparty przez klub radnych 
„Wspólnota”. - Znaczną część 
środków finansowych prze-
znaczamy w 2017 roku na re-
alizację inwestycji na terenie 
gminy Żarów. Ale nie tylko. 
Nowy budżet Żarowa trady-
cyjnie to również realizacja 
zadań z zakresu oświaty i 
pomocy społecznej, edukacji, 
gospodarki mieszkaniowej, 
kultury, utrzymania bezpie-
czeństwa, dofinansowanie 
stowarzyszeń i organizacji 

Będzie to kolejny rok realizacji dużych inwestycji. Jest to możliwe tylko dzięki stabilnej sytuacji gminy.

Tabela „Dochody” wyraźnie pokazuje wzrost dochodów w gminie Żarów. Dla porównania w 2012 roku dochody 
wynosiły 32,53 mln zł, a na koniec 2016 roku była to już kwota 50,30 mln zł. 

społecznych i wiele innych 
ważnych zadań. Każdy kolej-
ny rok budżetowy jest konse-
kwentną realizacją tych zało-
żeń. Najważniejsze założenia 
wiążą się z planowanymi do-
tacjami. Przed nami teraz 
wiele pracy, aby wszystkie te 
założone inwestycje zreali-
zować – dopowiada Renata 
Dawlewicz skarbnik gminy.

Przygotowany projekt 
uchwały budżetowej na 
2017 rok nie wzbudził żad-
nych wątpliwości radnych. 
Nie było wymiany zdań ani 
dyskusji. Tylko jednomyśl-
ność przy jego uchwala-
niu. Żarowscy radni Rady 
Miejskiej na ostatniej sesji w 
starym roku przyjęli go jed-
nogłośnie.

Magdalena Pawlik

Takiej promocji jeszcze nie 
było.

Już od piątku, 6 stycznia ru-
szyła promocja „Piątki za piąt-
ki”. - Z nowym rokiem na base-
nie w Żarowie wprowadzamy 
pierwszą specjalną ofertę skie-
rowaną do wszystkich miłośni-
ków kąpieli. W każdy piątek za 
pierwszą godzinę korzystania 
z pływalni zapłacimy 5 złotych 
– mówi Tomasz Pietrzyk, za-
stępca dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Piątki  za piątki

Promocyjne ceny biletów będą obowiązywać w każdy piątek. 

Klienci żarowskiej pły-
walni do dyspozycji mają 
basen sportowy z sześcio-
ma torami o długości 25 
metrów, basen rekreacyj-
ny dla dzieci, zjeżdżalnię, 
dwie sauny, bicze szkockie, 
dwie wanny jacuzzi, strefę 
aromaterapii, a to wszystko 
w cenie biletu.  Basen w Ża-
rowie czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. 
6:30-22:00 oraz w soboty, 
niedziele i święta w godz. 
8:00-22:00.
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→ Jaki był rok 2016 w 
gminie Żarów?

Leszek Michalak: Z pew-
nością był to rok intensywnej 
pracy na rzecz naszych miesz-
kańców. Podjęliśmy wiele 
ważnych decyzji, zrealizowa-
liśmy kolejne przedsięwzięcia 
i inwestycje, które będą kon-
tynuowane także w następ-

Stabilna sytuacja finansowa, realizowane inwestycje i przedsięwzięcia, skutecznie pozyskiwane środki ze źródeł zewnętrznych, dobra współpraca z Radą 
Miejską, aktywność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także szereg kulturalnych i sportowych imprez. O tym, jaki był 2016 rok w gminie Żarów, 
z samorządowcami, parlamentarzystami, dyrektorami, prezesami i kierownikami gminnych jednostek, przedsiębiorstw i zakładów oraz mieszkańcami gminy 
Żarów mówił podczas spotkania noworocznego w piątek, 5 stycznia burmistrz Leszek Michalak. Dziś, na łamach gazety Leszek Michalak podsumowuje także 
dwa lata swojej pracy na stanowisku burmistrza.

nych latach. Pozyskaliśmy 
kolejne środki pozabudżeto-
we na zadania inwestycyjne, 
których realizacja rozpocznie 
się w 2017 roku. To był także 
kolejny rok wzrostu budżetu i 
rozwoju gospodarczego. Po 
raz pierwszy w historii naszej 
gminy rok 2016 zamknęliśmy 
dochodami w wysokości po-
nad 50 milionów złotych. Był 
to także rok składania wnio-
sków unijnych i podpisywania 
pierwszych umów. Rok 2017 
będzie to czas uruchomienia 
dotacji unijnych na przebu-
dowę naszego miasta. Nie 
możemy także zapominać o 
rozwoju kulturalnym naszej 
gminy. A w tej sferze działo 
się bardzo dużo dobrego. Im-
prezy kulturalne i sportowe, 

turnieje, uroczystości i wyjąt-
kowe jubileusze. Było w czym 
wybierać.

→ Dokładnie dwa lata 
minęło już od zaprzysię-
żenia Pana na Burmistrza 
Żarowa. Jaka jest ocena 
półmetka tej kadencji?

Leszek Michalak: Od 
strony realizacyjnej i wy-
konania inwestycji bardzo 
dużo się działo. Wśród naj-
ważniejszych i strategicznych 
inwestycji minionych dwóch 
lat trzeba wymienić budowę 
basenu i nowoczesnego bo-
iska w Żarowie, nowe drogi i 
chodniki w mieście i na tere-
nach wiejskich, modernizacje 
świetlic wiejskich, budowę 
nowych obiektów wiejskich w 
Mrowinach i Zastrużu, zakup 

nowego wozu strażackiego, 
przebudowane parkingi, in-
westycje na terenie cmenta-
rza komunalnego w Żarowie, 
remonty placówek oświato-
wych, inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne na terenie pod-
strefy żarowskiej czy budowę 
nowych zakładów i rozbu-
dowę kolejnych na strefie w 
Żarowie. Półmetek kadencji 
to także wyzwanie na kolejne 
dwa lata, bo tuż obok zadań 
infrastrukturalnych stoją 
przed nami również zada-
nia społeczne. Do takich 
zadań z pewnością będzie 
należała reorganizacja funk-
cjonowania szkół, w związ-
ku z nową reformą oświaty. 
Mogę powiedzieć również, 
że jest to kadencja, w której 

panuje pełne zrozumienie z 
Radą Miejską i w tej atmos-
ferze wzajemnego zrozumie-
nia wspólnie wypracowujemy 
najlepsze rozwiązania dla 
naszych mieszkańców. Mamy 
aktywną społeczność w na-
szej gminie. Dobrze funkcjo-
nują stowarzyszenia i orga-
nizacje pozarządowe, które 
nie istnieją tylko na papierze. 
Wspieramy remonty zabyt-
ków, policję, Straż Pożarną w 
zakresie naszego bezpieczeń-
stwa. Bardzo sprawnie dzia-
łają także fundusze sołeckie, 
co widać po ilości zadań zre-
alizowanych na terenie wsi.

→ Co przyniesie Nowy 
Rok?

Leszek Michalak: Liczę 
na to, że kolejne zmiany, ale 

tylko na lepsze. Przed nami 
kolejne pracowite lata i nowe 
wyzwania. Lata 2017 i 2018 
to zmiana oblicza naszego 
miasta i wynika to wprost 
ze złożonych wniosków i 
wszystkich prac, które będą 
realizowane. I myślę, że bę-
dzie to dostrzegalne przez 
mieszkańców naszej gminy. 
Wiele dobrych informacji, o 
których już wcześniej Pań-
stwa informowałem na nowe 
zadania inwestycyjne, już 
znamy. Teraz czekamy jesz-
cze na rozstrzygnięcia kon-
kursów i ogłoszenie oficjal-
nych wyników na inne nasze 
projekty, które składaliśmy 
jeszcze w 2016 roku.

Rozmawiała
Magdalena Pawlik 

Nowy Mercedes Atego w 2015 roku trafił do OSP w Żarowie. W tym roku także nowy wóz strażacki zostanie zaku-
piony dla druhów z Pożarzyska.

W 2015 roku do użytku mieszkańców zostały oddane dwie nowe świetlice środowiskowe w Mrowinach i Zastrużu.

Rok 2016 to także kolejna duża inwestycja sportowa – modernizacja boiska treningowego w Żarowie. 

Bez wątpienia do największych inwestycji minionych dwóch lat należała budowa basenu w Żarowie.

W przeciągu dwóch lat nowe nawierzchnie asfaltowe zyskały drogi w Mrowinach, Pożarzysku, Krukowie, Pyszczy-
nie, Żarowie oraz Imbramowicach. W 2017 roku wyremontowane zostaną kolejne odcinki drogowe.

Z nowych chodników korzystają mieszkańcy Pożarzyska, Zastruża, Bukowa, Wierzbnej, Imbramowic, Żarowa. W 
następnych latach znów przybędzie wyremontowanych ciągów pieszych.



Wśród zaplanowanych inwestycji na 
2017 rok nie zapomnieliśmy także o 
naszych wsiach. Będzie to przebudo-
wa i doposażenie świetlic wiejskich w 
Mielęcinie, Mrowinach, Przyłęgowie, 
budowa świetlic i remiz strażackich 
w Bukowie i Mrowinach oraz przebu-
dowa świetlicy w Łażanach i Wierzb-
nej, zakup nowego samochodu dla 
OSP Pożarzysko, projekt budowy 
obwodnicy Pożarzyska, wykonanie 
nawierzchni dróg w miejscowościach 
Buków, Kruków, Mrowiny, Poża-
rzysko, Pyszczyn, Imbramowice, 
Wierzbna i Żarów, modernizacja dro-
gi Mikoszowa-Przyłęgów, wykonanie 
chodników w Bukowie, Wierzbnej, 
Pożarzysku, Imbramowicach, Za-
strużu, Mrowinach i Marcinowiczkach, 
kolejny etap przebudowy odwodnie-

nia drogi w Siedlimowicach, budowa kanalizacji w Łażanach i Kalnie z prze-
syłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie, rewitalizacja centrum 
wsi Mrowiny, dotacje na prace konserwatorskie w kościołach oraz budowa 
nowych alejek na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej. 
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Nowy rok, nowe inwestycje

Rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Żarowie: 29 budynków. Koszt zada-
nia to 3.271.979,28 zł, dofinansowanie wyniesie 1.600.000,00 zł

Oświetlenie uliczne: ul. Wierzbowa, Kasztanowa, Dworcowa, Buków, Jodłowa, Wierzbna, 
ul. Kwiatowa, Kruków ul. Spółdzielcza, Mielęcin, Tarnawa, Imbramowice, Kalno. Koszt 
zadania to 273.000 zł, fundusz sołecki – 6472,98 zł, dotacja z Ministerstwa Rolnictwa – 
1941, 89 zł

Przygotowanie terenów WSSE podstrefy w Żarowie pod działalność gospodarczą (kom-
pleksowe uzbrojenie terenów – budowa zbiorników rezerwowych wody pitnej, budowa 
obiektu wieżowego na Górze Krukowskiej i przebudowa skrzyżowania ulicy Strefowej i 
ul. Tarnawskiej w Żarowie wraz z ul. Wojska Polskiego w Mrowinach). Koszt zadania to 
8.803.476,97 zł, dofinansowanie wyniesie 5.941.757,45 zł, zwrot VAT – 1.334.000,00 zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie. Koszt zadnia to 1.245.575,99 zł, do-
finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 662.646,43 zł

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie. Koszt zadania to 
2.154.960.00 zł, dofinansowanie wyniesie 1.831.716,00 zł

Modernizacja boiska sportowego w Żarowie II etap (budowa trybun, szatni, rewitalizacja 
bieżni okalającej boisko). Koszt zadania to 1.500.000, 00 zł, dofinansowanie wyniesie 
1.036.000,00 zł, zwrot VAT – 345.000 zł

Rewitalizacja kolejnych budynków w mieście, budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego, nowe 
ścieżki rowerowe i chodniki, przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, modernizacje i remonty 
dróg, termomodernizacja żarowskiej podstawówki, rozbudowa przedszkola miejskiego i zakup kolejnego 
nowego samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na najważniejsze inwestycje pla-
nuje się wydać ponad 20 milionów złotych. Będą one sukcesywnie realizowane w 2017 roku, a niektóre 
z nich zapewne jeszcze kontynuowane w następnym roku. Na część z nich są już oficjalnie przyznane 
środki finansowe, które gmina pozyskała w ramach wniosków unijnych. O planach na nowy rok mówił 
burmistrz Leszek Michalak podczas tradycyjnego już spotkania noworocznego.

Czekamy na NOWE INWESTYCJE:

Przebudowa dróg w Żarowie: ul. Kopernika, Kwiatowa, Mickiewicza, Plac Wolności, Pusz-
kina, Słowackiego, Sportowa, Zamkowa, Wojska Polskiego. Koszt zadania to 2.500.000,00 
zł, dofinansowanie wyniesie do 85% wydatków kwalifikowanych.

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego oraz budowa dróg rowerowych, cią-
gów pieszych wraz z oświetleniem w Żarowie. Koszt zadania to 5.114.351,77 zł, dofinan-
sowanie wyniesie 4.347.199,01 zł
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Razem od 50 lat Żarów zagra dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dniu tak ważnego jubileuszu nie mogło zabraknąć rodziny, która towa-
rzyszyła dostojnym jubilatom. 

Burmistrz Leszek Michalak złożył na ręce małżonków medale za długolet-
nie pożycie.

Miłość, wzajemne zro-
zumienie i szacunek 

to według jubilatów, którzy 
doczekali się złotych godów 
recepta na wspólne szczę-
ście małżeńskie.

Przeżyli razem długie lata, 
pełne radości, ale też wysił-
ku i trudu. Doczekali się trój-
ki dzieci, sześciorga wnucząt 
i jednej prawnuczki. Zawsze 
razem, pomimo płynącego 
nieubłaganie czasu. Maria i 
Józef Bieżyńscy we wtorek, 
27 grudnia odebrali medale 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, które w imieniu pre-
zydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy parze 
wręczył burmistrz Leszek 
Michalak. 

Jubilaci świętujący 50-lecie 
otrzymali również okolicz-
nościowy list gratulacyjny, 
kwiaty, a także serdeczne 
życzenia. - Wspólnie spędzo-
ne lata to dowód wzajemnej 
miłości i zrozumienia. Jest to 
również wzór i przykład dla 
młodych, którzy decydują się 
związać węzłem małżeńskim. 
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dużo zdrowia, nieusta-
jącej pogody ducha, spokoju 
i długich lat życia - składał 
gratulacje dostojnym jubila-
tom burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Małżonkowie, podczas 
uroczystości odnowili tak-

że przysięgę małżeńską, 
oświadczając, że „nadal będą 
czynić wszystko, aby ich 
małżeństwo były zgodne, 
szczęśliwe i trwałe”. Chwi-
la ta przyniosła wiele wzru-
szeń i przywróciła nie jedno 
wspomnienie.

Maria i Józef Bieżyńscy 
sakramentalne „TAK” po-
wiedzieli sobie 50 lat temu. 
Znali się od dziecka, ale 
pobrali się w 1966 roku w 
Kościele w Wirach. W 1978 

roku zamieszkali w kupio-
nym do remontu domu w 
Wierzbnej. Pani Maria zaj-
mowała się domem i wycho-
waniem trójki dzieci: córek 
Ewy i Agaty oraz syna An-
drzeja, a Pan Józef dbał, 
aby rodzinie niczego nie bra-
kowało. Dziś małżonkowie 
wiodą spokojne życie i cieszą 
się szczęściem swoich dzieci, 
sześciorga wnuków i jednej 
prawnuczki Basi.

Magdalena Pawlik

Najlepsi i zasłużeni sportowcy 2016 roku
Są utalentowani i pełni samozaparcia. Ich największą pasją jest sport i to w tej dyscyplinie odnoszą znaczące sukcesy. Swoją postawą udowadniają, że dzięki 
zaangażowaniu i ciężkiej pracy można dojść do pełni sukcesu. Najlepsi zawodnicy i działacze sportowi podczas spotkania noworocznego w czwartek, 5 stycz-
nia zostali nagrodzeni i otrzymali odznaczenia „Sportowych Indywidualności gminy Żarów”.

Za wybitne osiągnięcia 
sportowe burmistrz Leszek 
Michalak uhonorował w tym 
roku Patryka Klimalę w ka-
tegorii zawodowiec junior, 
Martynę i Szymona Jana-
szek w kategorii zawodnik 
amator junior, Ireneusza Pę-
kała w kategorii zawodnik 
amator senior i Grzegorza 
Reda w kategorii zawodnik 
amator senior. Nagrodę spe-
cjalną „Zasłużony dla ża-
rowskiego sportu” otrzymała 
Katarzyna Klimowicz pre-

Na zdjęciu Patryk Klimala, do którego w tym roku powędrowała nagroda w 
konkursie „Sportowa Indywidualność gminy Żarów”. 

Na zdjęciu finaliści plebiscytu „Sportowe Indywidualności gminy Żarów” wraz z przedstawicielami kapituły.

zes PCO w Żarowie. – Efek-
ty Waszej pracy przynoszą 
radość mieszkańcom naszej 
gminy, ale również budzą 
nadzieję i inspirują młodych 
sportowców, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę 
ze światem sportu. Docenia-
my Wasz talent, ciężką pra-
cę, odwagę i wolę dobrego 
współzawodnictwa. Serdecz-
nie gratulujemy sukcesów i 
życzymy dalszych wspania-
łych wyników – gratulowali 
laureatom burmistrz Leszek 

Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny, Kazimierz Bordu-
lak przewodniczący Rady 
Sportu i Tomasz Pietrzyk 
zastępca dyrektora Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Była to już czwarta edy-
cja sportowego konkursu na 
„Sportowe Indywidualności 
gminy Żarów”. W tym roku, 
podziękowania na ręce uta-
lentowanych sportowców 
złożyła także Iwona Kraw-
czyk marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego. - Sport 
żarowski to również sport 
dolnośląski, dlatego dziś do-
łączamy się do gratulacji i 
podziękowań. Samorząd wo-
jewództwa dolnośląskiego 
w tym roku dysponuje dużo 
większym budżetem na rzecz 
krzewienia sportu. Jesteśmy 
do Waszej dyspozycji. Będzie-
my nadal wspierać wszelkie 
sportowe inicjatywy w Żaro-

wie – mówiła marszałek.
Nagrody specjalne i tytuły 

„Przyjaciela Roku” przyznał 
również Tomasz Pietrzyk 
zastępca dyrektora żarow-
skiego Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Pierw-
szy z nich powędrował do 

firmy Electrolux Poland za 
wspieranie imprez i przedsię-
wzięć organizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, zwłaszcza turnie-
ju Electrolux Cup. Nagro-
dę w imieniu firmy odebrał 
Miłosz Laskowski. Drugi 

honorowy tytuł otrzymała 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Invest-Park”, 
za zaangażowanie, współor-
ganizację i wsparcie finan-
sowe Żarowskich Biegów 
Strefowych. 

Magdalena Pawlik

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka znów zagra dla dzieci i 
seniorów. Tradycyjnie do największej publicznej zbiórki przyłączy się również Żarów. 

W niedzielę, 15 stycznia na ulice miasta i okolicznych wsi wyjdą wolontariusze wyposaże-
ni w czerwone serduszka-naklejki i identyfikatory, którzy będą zbierać pieniądze na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów.

- WOŚP „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”
15 stycznia godz. 10.00-12.30
W programie: jasełka w wykonaniu 5-latków „Tygryski”, rozdanie nagród i dyplomów 
uczestnikom konkursu „Choinka Bożonarodzeniowa” przez Burmistrza Miasta Leszka 
Michalaka, aukcja choinek, piernikowych serc i masek karnawałowych, kiermasz kar-
tek okolicznościowych, świąteczna kawiarenka (pączki – specjalność kuchni przed-
szkola, ciasta – specjalność mam), zabawy i gry zręcznościowe, zajęcia artystyczne.

- GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
15 stycznia godz. 16.00-19.00 (hala sportowa przy ul. Piastowskiej 10a)
godz. 16.00 Wielka Orkiestra Dęta w Żarowie
godz. 16.40 Młode talenty z pracowni gitarowej GCKiS
godz. 17.00 Chór Senyor-Rici
godz. 17.20 Mała Akademia Muzyki
godz. 17.40 Zumba Kids
godz. 18.00 Pokaz akrobatyki sportowej
godz. 18.15 Licytacja
godz. 19.00 Światełko do nieba

Ponadto zabawy dla najmłodszych, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, tort 
z okazji 25. Finału WOŚP, loteria fantowa i wiele innych niespodzianek. Na licytacji 
biografia Roberta Lewandowskiego z autografem piłkarza od posłanki Izabeli Katarzy-
ny Mrzygłockiej, koszulka Patryka Klimali piłkarza Jagielloni Białystok z autografami 
wszystkich zawodników, koszulka z autografem Moniki Pyrek, wspólna rozgrywka 
w kręgle z Leszkiem Michalakiem, plenerowy pokaz filmowy Fundacja InicjatywaB, 
rodzinna sesja fotograficzna od Małgorzaty Niewady, wyjątkowy herb Zjednoczonych 
Żarów i turkawki przyjaźni przygotowane przez pracownię fotografii „Z przymrużeniem 
oka” z GCKiS i wiele innych.
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Noworoczny mecz piłkarski

Uwaga! Nowy harmonogram wywozu śmieci

Żarów zagra dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Najlepsi i zasłużeni sportowcy 2016 roku Zapraszamy na V Żarowską 
Prelekcję Historyczną
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PAMIĘTAJ !    Prosimy o wystawianie pojemników w dniu wywozu do godz. 06:00                       

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  2017  GMINA ŻARÓW 

 
MIEJSCOWOŚĆ/ ULICA 

RODZAJ 
ODPADU 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD 
 

GRUDZIEŃ 
 

Rejon I: Żarów: 
ul. A. Krajowej (obie strony); K. 

Wielkiego; B. Chrobrego; H. Brodatego; H. 
Pobożnego; W. Polskiego; Spokojna; 

Piastowska; Ks. Jadwigi; B; Krzywoustego; 
Łokietka; Mieszka I; Górnicza; Wiejska; 
Dworcowa; Szkolna; 1 Maja; Zamkowa; 

Sportowa, Wiosenna; Rybacka; Słoneczna; 
Polna; Kręta; Brzozowa; Klonowa; 
Kasztanowa; Jaworowa; Akacjowa; 

Lipowa; Dębowa; Słowiańska; 
Wyspiańskiego; Mickiewicza; Puszkina; Pl. 

Wolności; Kwiatowa; Przemysłowa; 
Fabryczna; Strefowa; Słowackiego; 
Kopernika; Hutnicza; Krasińskiego; 

Ogrodowa; Cicha; Mała; Sikorskiego; 
Cembrowskiego; Jarzębinowa; Jesienna; 

Pogodna; Topolowa; Wierzbowa; 
Świerkowa; Jesionowa; Modrzewiowa; 
Bukowa; Jodłowa; Fiołkowa; Krótka  

+ STREFA 

ODPADY 
ZMIESZANE 
 

2,9,16,23,
30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,18*, 

24, 29* 8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,
24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 

6,13,20, 
27 

 

4,11,18, 
23* 

Rejon II:  
Wierzbno, Bożanów, Kalno, Wostówka, 
Gołaszyce, Siedlimowice, Pożarzysko 

4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,
29 5,12,19,26 2*,10,17, 

24,31 7,14,21,28 5,12,19,
26 

2,9,16,23,
30 6,13,20,27 4,11,18,25, 

31* 
8,15,22, 

29 6,13,20,27 

Rejon III 
Mrowiny + Żarów (SM): 

ul. A. Krajowej; B. Krzywoustego; 
Hutnicza; Kopernika; Krasińskiego; 

Łokietka; Mickiewicza; Piastowska; Pl. 
Wolności; Słowackiego; Puszkina  

+ Przyłęgów, Mikoszowa, Mielęcin 

5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,
30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22

,29 
6,13,20,

27 
3,10,17,24

,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,
30 7,14,21,28 

Rejon IV: 
Tarnawa, Imbramowice, Buków, 

Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże, 
Kruków + Łażany 

 

7*,13,20, 
27 3,10,17,24 3,10,17,24

,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23
,30 

7,14,21,
28 4,11,18,25 1,8,15,22,

29 6,13,20,27 3,10,17, 
24 

1,8,15,22,
29 

                                                                                                                               

ENERIS SUROWCE S.A. Oddział w Krapkowicach | ZAKŁAD w Świdnicy ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica                                                                    
| swidnica@grupa-eneris.pl | www.grupa-eneris.pl | tel: 74/856-99-70 (biuro) |tel. kom: 600-920-165 (dyspozytor) 

 

  
PAMIĘTAJ !    Prosimy o wystawianie pojemników w dniu wywozu do godz. 06:00                       

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  2017  GMINA ŻARÓW 

 
MIEJSCOWOŚĆ/ ULICA 

RODZAJ 
ODPADU 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD 
 

GRUDZIEŃ 
 

Rejon I: Żarów: 
ul. A. Krajowej (obie strony); K. 

Wielkiego; B. Chrobrego; H. Brodatego; H. 
Pobożnego; W. Polskiego; Spokojna; 

Piastowska; Ks. Jadwigi; B; Krzywoustego; 
Łokietka; Mieszka I; Górnicza; Wiejska; 
Dworcowa; Szkolna; 1 Maja; Zamkowa; 

Sportowa, Wiosenna; Rybacka; Słoneczna; 
Polna; Kręta; Brzozowa; Klonowa; 
Kasztanowa; Jaworowa; Akacjowa; 

Lipowa; Dębowa; Słowiańska; 
Wyspiańskiego; Mickiewicza; Puszkina; Pl. 

Wolności; Kwiatowa; Przemysłowa; 
Fabryczna; Strefowa; Słowackiego; 
Kopernika; Hutnicza; Krasińskiego; 

Ogrodowa; Cicha; Mała; Sikorskiego; 
Cembrowskiego; Jarzębinowa; Jesienna; 

Pogodna; Topolowa; Wierzbowa; 
Świerkowa; Jesionowa; Modrzewiowa; 
Bukowa; Jodłowa; Fiołkowa; Krótka  

+ STREFA 

ODPADY 
ZMIESZANE 
 

2,9,16,23,
30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,18*, 

24, 29* 8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,
24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 

6,13,20, 
27 

 

4,11,18, 
23* 

Rejon II:  
Wierzbno, Bożanów, Kalno, Wostówka, 
Gołaszyce, Siedlimowice, Pożarzysko 

4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,
29 5,12,19,26 2*,10,17, 

24,31 7,14,21,28 5,12,19,
26 

2,9,16,23,
30 6,13,20,27 4,11,18,25, 

31* 
8,15,22, 

29 6,13,20,27 

Rejon III 
Mrowiny + Żarów (SM): 

ul. A. Krajowej; B. Krzywoustego; 
Hutnicza; Kopernika; Krasińskiego; 

Łokietka; Mickiewicza; Piastowska; Pl. 
Wolności; Słowackiego; Puszkina  

+ Przyłęgów, Mikoszowa, Mielęcin 

5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,
30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22

,29 
6,13,20,

27 
3,10,17,24

,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,
30 7,14,21,28 

Rejon IV: 
Tarnawa, Imbramowice, Buków, 

Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże, 
Kruków + Łażany 

 

7*,13,20, 
27 3,10,17,24 3,10,17,24

,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23
,30 

7,14,21,
28 4,11,18,25 1,8,15,22,

29 6,13,20,27 3,10,17, 
24 

1,8,15,22,
29 
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GRUDZIEŃ 
 

Rejon I: Żarów: 
ul. A. Krajowej (obie strony); K. 

Wielkiego; B. Chrobrego; H. Brodatego; H. 
Pobożnego; W. Polskiego; Spokojna; 

Piastowska; Ks. Jadwigi; B; Krzywoustego; 
Łokietka; Mieszka I; Górnicza; Wiejska; 
Dworcowa; Szkolna; 1 Maja; Zamkowa; 

Sportowa, Wiosenna; Rybacka; Słoneczna; 
Polna; Kręta; Brzozowa; Klonowa; 
Kasztanowa; Jaworowa; Akacjowa; 

Lipowa; Dębowa; Słowiańska; 
Wyspiańskiego; Mickiewicza; Puszkina; Pl. 

Wolności; Kwiatowa; Przemysłowa; 
Fabryczna; Strefowa; Słowackiego; 
Kopernika; Hutnicza; Krasińskiego; 

Ogrodowa; Cicha; Mała; Sikorskiego; 
Cembrowskiego; Jarzębinowa; Jesienna; 

Pogodna; Topolowa; Wierzbowa; 
Świerkowa; Jesionowa; Modrzewiowa; 
Bukowa; Jodłowa; Fiołkowa; Krótka  

+ STREFA 

ODPADY 
ZMIESZANE 
 

2,9,16,23,
30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,18*, 

24, 29* 8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,
24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 

6,13,20, 
27 

 

4,11,18, 
23* 

Rejon II:  
Wierzbno, Bożanów, Kalno, Wostówka, 
Gołaszyce, Siedlimowice, Pożarzysko 

4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,
29 5,12,19,26 2*,10,17, 

24,31 7,14,21,28 5,12,19,
26 

2,9,16,23,
30 6,13,20,27 4,11,18,25, 

31* 
8,15,22, 

29 6,13,20,27 

Rejon III 
Mrowiny + Żarów (SM): 

ul. A. Krajowej; B. Krzywoustego; 
Hutnicza; Kopernika; Krasińskiego; 

Łokietka; Mickiewicza; Piastowska; Pl. 
Wolności; Słowackiego; Puszkina  

+ Przyłęgów, Mikoszowa, Mielęcin 

5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,
30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22

,29 
6,13,20,

27 
3,10,17,24

,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,
30 7,14,21,28 

Rejon IV: 
Tarnawa, Imbramowice, Buków, 

Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże, 
Kruków + Łażany 

 

7*,13,20, 
27 3,10,17,24 3,10,17,24

,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23
,30 

7,14,21,
28 4,11,18,25 1,8,15,22,

29 6,13,20,27 3,10,17, 
24 

1,8,15,22,
29 

Żarowska Izba Historyczna zaprasza na kolejną Prelekcję Historyczną, w której gościem specjalnym 
będzie Stanisław Gabryś,  założyciel i właściciel Muzeum Broni i Militariów.

Podczas spotkania zaprezen-
tuje oraz opowie o najsłyn-
niejszych konstrukcjach broni 
palnej użytkowanej podczas 
II wojny światowej. - Muzeum 
Broni i Militariów powstało 
w 1999 roku w Świdnicy, na 
terenie województwa dolno-
śląskiego, z inicjatywy pomy-
słodawcy i zarazem założyciela 
pierwszej tego typu placówki w 
Polsce - Stanisława Gabrysia. 
Jest efektem ciężkiej pracy osób 
prywatnych oraz wytężonych i 
wieloletnich starań wizjonera i 
pasjonata militariów ze Świd-
nicy. Muzeum jest jedyną tego 

typu placówką działającą na 
podstawie Regulaminu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, niejako pod pa-
tronatem Ministerstwa Obrony 
Narodowej, które stale i prężnie 
współpracuje z placówką, udo-
stępniając zwiedzającym coraz 
to nowe perełki, powiększając 
zarazem kolekcję ponad 2000 
eksponatów. Wśród egzempla-
rzy podarowanych przez wojsko 
podziwiać możemy m.in.: Czołg 
T-72, samoloty: MIG-21, SU 22, 
Iskra, działo samobieżne tzw. 
„Goździk” … Ekspozycję uzu-
pełniają prywatne zbiory, m.in. 

broń: strzelecka krótka i długa, 
karabiny, broń automatyczna, 
przeciwpancerna, kilkanaście 
transporterów, lekkich i opan-
cerzonych i ponad 20 armat, 
a także stacje radio-lokacyjne, 
wyrzutnie, samochody, moto-
cykle oraz wiele, wiele innych 
– mówi Bogdan Mucha z Ża-
rowskiej Izby Historycznej.

Drugą część spotkania po-
prowadzi Bogdan Mucha z 
Żarowskiej Izby Historycznej, 
który zaprezentuje dokumenty 
przechowywane w Central-
nym Archiwum Ministerstwa 
Obrony Federacji Rosyjskiej w 

Podolsku koło Moskwy. Ponad 
2500 stron oraz kilkadziesiąt 
map i planów sporządzonych 
w sztabach poszczególnych 
jednostek 5. Armii Gwardyj-
skiej i 21. Armii, które brały 
udział w tzw. Operacji Dolno-
śląskiej oraz walkach w oko-
licach Żarowa. Szokująco do-
kładne i bogate w informację. 
Po przeszło 70 latach od za-
kończenia II wojny światowej, 
materiały te po raz pierwszy 
zostaną zaprezentowane pod-
czas V Żarowskiej Prelekcji 
Historycznej.

Magdalena Pawlik

Piłkarze, działacze i sympa-
tycy piłki nożnej sportowo 

powitali Nowy Rok.
Po raz pierwszy na nowym 

boisku treningowym rozegra-
ny został mecz noworoczny. 
Wynik był sprawą drugo-
rzędną, liczyła się dobra za-
bawa i piłkarskie spotkanie. 
Organizatorzy noworocznego 
meczu – klub sportowy Zjed-

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy harmonogram wy-
wozu odpadów:

noczeni Żarów przygotowali 
dla wszystkich uczestników 
gorące kiełbaski z grilla. - 
Wśród zawodników grających 
na nowym boisku nie zabrakło 
12 i 60-latków. I choć, końco-
wy rezultat nie miał żadnego 
znaczenia, nie zabrakło także 
sportowej rywalizacji. Był to 
pierwszy mecz noworoczny 
zorganizowany na naszym no-

woczesnym boisku i mamy na-
dzieję, że nie ostatni – mówił 
Norbert Gałązka wiceprezes 
klubu Zjednoczeni Żarów.

Dodatkowo sportowych 
zawodników do wspólnej 
rywalizacji zachęcał gorą-
cy doping kibiców, których 
także nie brakowało podczas 
meczu noworocznego. - Rze-
czywiście taki doping tylko mo-

bilizuje do gry, dlatego każdy 
zawodnik starał się pokazać 
jak z najlepszej strony. Ale nie 
wynik był tutaj najważniejszy, 
tylko dobra wspólna zabawa. 
Za rok zapraszamy na kolejny 
noworoczny mecz na boisko 
– dopowiadał Mariusz Bo-
rowiec, jeden z grających za-
wodników.

Nowe boisko treningowe, 
które do użytku oddane zosta-
ło w 2016 roku otwarte jest dla 
wszystkich sportowców. Wspólne zdjęcie zawodników podczas noworocznego meczu.



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plSport8

Podsumowanie Roku Sportowego
Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego. W telegraficznym skrócie zawarliśmy sukce-
sy, jak również porażki sportowców gminy Żarów na różnych arenach sportowych.

Jednym z ważniejszych sucesów 
P. Fajdka w minionym sezonie 
było zdobycie tytułu Mistrza Eu-
ropy. Fot. M. Biczyk, źródło www.
pzla.pl

Wektor Świdnica zwycięzcą 8. edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup

Anna Ficner została najlepszą ko-
bietą na dyst. 10 km podczas Ża-
rowskich Biegów Strefowych

Patryk Klimala (z prawej) coraz 
częściej broni barw Jagielonii 
Białystok w Ekstraklasie. Udany 
sezon pozwolił na debiut w kadrze 
narodowj U19

STYCZEŃ
Czwarty w plebiscycie!

Podczas 81. edycji plebiscy-
tu Przeglądu Sportowego na 
najlepszego sportowca roku 
Paweł Fajdek zajął czwarte 
miejsce. Zwyciężył Robert 
Lewandowski przed Anitą 
Włodarczyk i Agnieszką 
Radwańską. Fajdek obronił 
tytuł mistrza świata w rzucie 
młotem i został pierwszym od 
20 lat młociarzem, któremu 
udała się ta sztuka. W Szcze-
cinie podczas 61. Memoria-
łu Janusza Kusocińskiego 
dwukrotnie poprawiał własny 
rekord Polski. 
Zwycięstwo małych piłka-
rzy

Zawodnicy Szkółki Pił-
karskiej GCKiS w Żarowie 
okazali się najlepsi, zwycię-
żając w Zimowym Turnieju 
Piłkarskim organizowanym 
przez Młodzieżowe Cen-
trum Sportu we Wrocławiu. 
W nagrodę piłkarze zostali 
wyczytani i udekorowani 
medalami oraz pucharami 
podczas przerwy w meczu 
Ekstraklasy pomiędzy WKS 
Śląskiem Wrocław i Wisłą 
Kraków na płycie głównej 
Stadionu Miejskiego we 
Wrocławiu. Marcin Ara-
basz został wyróżniony naj-
lepszym bramkarzem tur-
nieju. Tytuł MVP otrzymał 
Marcel Rachajski. 

LUTY
Wektor Świdnica z tytułem 
mistrzowskim
Po pięciu latach przerwy tytuł 
mistrzowski Żarowskiej Ligi 
Futsalu Electrolux Cup wrócił 
do piłkarzy Wektor Świdnica. 
Drugie miejsce przypadło dru-
żynie Diablo Team, na trzecim 
miejscu podium stanęli piłka-
rze AUTO-SHOP Żarów.

Skład zwycięzców: 
K. Leletko, T. Janikowski,  

G. Borowy, J. Dec, G. Fur-
mankiewicz, M. Morawski,  
M. Ryczan, M. Salamon,  
W. Sowa, W. Szuba, I. Tar-
nov, D. Tymcik, A. Zielon-
ka. 

MARZEC
Nowy talent w szachach

Goniec Żarów w swoich sze-
regach ma kolejny szachowy 
talent. W rywalizacji dzieci do 
lat. 8 brązowy medal Otwar-
tych Mistrzostw Wrocławia 
w Szachach zdobył Jakub 
Podolak. Ponadto młody za-
wodnik zwyciężył w Turnieju 
Szachowym Wrocławskich 
Krasnali. 
Sukces w sztukach walki

Mieszkaniec Wierzbnej 
Adam Mach został brązo-
wym medalistą otwartych 
Mistrzostw Polski w kick-
boxingu. Dla 17-sto letnie-
go sportowca to największy 
dotychczasowy sukces w 
karierze.

Podium dla Gońca
Zakończyły się zmagania 

XIII edycji Międzypowiato-
wej Ligi Szachowej. Tytuł mi-
strzowski zdobyli debiutujący 
w rozgrywkach zawodnicy 
Podpisuj Blankiet I Lubin. 
Srebrne medale przypadły 
szachistom Wieży Pęgów. Na 
najniższym stopniu podium 
znalazła się drużyna Gońca 
I Żarów. W całych rozgryw-
kach rozegrano 10 rund. W 
szranki stanęło 15 drużyn. 

Goniec Żarów: D. Mozol, 
M. Cygan, A. Adamek,  
P. Kaśków. 

KWIECIEŃ
Mamy złoto!

Ma na swoim koncie szes-
naście medali Mistrzostw 
Polski. W Lipnie do bogatej 
kolekcji dołożył kolejny krą-
żek. Multimedalista Marek 
Barabasz został mistrzem 
kraju juniorów w warcabach 
64-polowych.
Medaliści Mistrzostw
Polski

Zawodnicy UKS „Harcek” 
wrócili z Mistrzostw Polski 
Modeli Redukcyjnych Stat-
ków i Okrętów klas „C” z 
czterema medalami. Paweł 
Chromy wystawił 3 modele, 
zdobywając 2 krążki srebrne i 1 
brązowy. Marek Szymański, 
który zgłosił 2 modele, zdobył 
medal brązowy w klasie C1. 

Świetna forma
Po zdobyciu tytułu Mi-

strza Polski w warcabach 64-
polowych przyszedł czas na 
brązowy krążek krajowego 
czempionatu w grze błyska-
wicznej. Tym razem Marek 
Barabasz rywalizował z 
najlepszymi zawodnikami w 
kraju na warcabnicach 100-
polowych. Kolejny sukces w 
centralnej imprezy klasyfiku-
je ucznia SP w Mrowinach w 
ścisłej czołówce warcabistów 
w Polsce. XIV Mistrzostwa 
Polski Juniorów zorganizo-
wano w Horyńcu-Zdrój (woj. 
podkarpackie). 

MAJ
W gronie najlepszych

Choć nie wrócili do szkoły z 
medalami i pucharami odnieśli 
wielkie zwycięstwo. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 

Imbramowicach, jako jedyna 
placówka szkolna reprezen-
towała woj. dolnośląskie na 
XXIII Międzynarodowym 
Festiwalu Unihokeja Dzieci i 
Młodzieży o „Puchar Bałty-
ku” w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Wśród naj-
lepszych zajęli 11 i 14 miejsce. 
SP Imbramowice, dziewczęta: 
W. Kobel, O. Kościelniak, 
R. Nowak, S. Skowrońska, 
A. Klimala, N. Kroczek,  
K. Ciastoń, S. Surzyn,  
D. Kołacińska, Chłopcy: 
J. Żywioł, I. Kubanek,  
K. Schumann, D. Dychus,  
A. Zajonz, K. Fita,  
A. Seruga, J. Chlewicki, 
K. Sowroński.  
IV liga nie dla Żarowa

Bardzo dużo emocji towa-
rzyszyło meczom barażowym, 
których stawką był awans do 
IV ligi bądź pozostanie na 
tym szczeblu. Niestety wśród 
najlepszych zepołów Dolnego 
Śląska w nowym sezonie nie 
zobaczymy piłkarzy Zjedno-
czonych PCO Żarów. Zespół 
z Żarowa dobrą dyspozycję 
prezentował na początku roz-
grywek. Od połowy pierwszej 
rundy zaczął regularnie prze-
grywać i w ostatecznym rozra-
chunku zajął 13. miejsce, które 
oznaczało grę w barażach o 

pozostanie w lidze. Na neu-
tralnym boisku w Przemko-
wie Zjednoczeni podejmowali 
Nysę Zgorzelec. Porażka 2:0 
spowodowała, iż Zjednoczeni 
spadli do kl. Okręgowej. 
Podium Chemika

Zakończyły się rozgrywki 47. 
edycji Powiatowej Siatków-
ki TKKF. Tytuł mistrzowski 
drugi rok z rzędu zdobył Cle-
anet Świebodzice. Na podium 
zakończył rywalizację Che-
mik Żarów, sięgając po brą-
zowe medale. Chemik Żarów:  
I. Pękała, T. Dyczek,  
M. Żyła, T. Chlipalski, 
Ł. Jadach, P. Sozański,  
J. Szram, S. Dobrowolski, 
K. Jachimowicz. 
Grad medali Gońca

W Żarowie rozegrane zosta-
ły Mistrzstwa Dolnego Śląska 
Juniorów w szachach szyb-

kich. Łącznie przy szachowni-
cach zobaczyliśmy ponad 140 
uczestników. Goniec kończy 
mistrzostwa z 3 medalami: 1 
miejsce do lat 10 Ernest Soj-
ski, 3 miejsce do lat 18 Dawid 
Mozol oraz 3 miejsce do lat 
16 Klaudia Stawiak. Srebr-
ny krążek wśród chłopców 
do lat 12 zdobył wychowanek 
żarowskiego klubu, obecnie 
reprezentujący Ksz Polonię 
Wrocław Jakub Dołharz. 

CZERWIEC
Złoto i rekord Mistrzostw 
Polski

Zła aura nie przeszkodziła 
Pawłowi Fajdkowi w zdoby-
ciu złotego medalu Mistrzostw 
Polski. Rezultat 81.87 m jest 
nowym rekordem Mistrzostw 
Polski w rzucie młotem.
Wicelider WTA

Oliwer Hanc w ostatecznym 
rozrachunku został wicelide-
tem Wrocławskiego Turnieju 
Amatorów w tenisie ziemnym. 
Do zwycięstwa w klasyfikacji 
generalnej zabrakło zaledwie 
10 punktów.
Wędkarskie sukcesy

W Grzędach odbyły się Za-
wody Okręgowe w dyscypli-
nie Spławikowej Juniorów i 
Kadetów.

Koło PZW Żarów z dużym 

sukcesem reprezentowali 
Bartosz Frydlewicz (kat. 
junior) i  Kacper Kozłow-
ski (kat. kadet). Po dwóch tu-
rach Frydlewicz zdobył brąz, 
a Kozłowski zakończył rywa-
lizację na drugim miejscu. 

LIPIEC
Mistrz jest tylko jeden

Paweł Fajdek z łatwością 
zdobył tytuł Mistrza Europy 
w rzucie młotem. Dwukrotny 
mistrz świata po raz pierwszy 
triumfował w Europie. Finał 
należał już tylko do jednego 
aktora. 

Fajdek jako jedyny zawod-
nik Amsterdamskiego chem-
pionatu zdołał rzucić powyżej 
osiemdziesięciu metrów, osią-
gając rezultat 80,93m. 

SIERPIEŃ
II liga siatkówki w Żarowie

Pomimo przegranej batalii 
w finale baraży, Volley Żarów 
w nowym sezonie zagra w II 
lidze. Wskutek problemów 
finansowych kilku drugoli-
gowych zespołów, drużyna 
Volley Żarów dostała od Pol-
skiego Związku Piłki Siatko-
wej propozycję gry w II lidze.
Decyzja klubu na tak sprawia, 
iż w najbliższych rozgryw-
kach żarowianie wystąpią na 
drugim froncie w kraju (trzeci 
poziom rozgrywkowy). 
Dramat na Igrzyskach 
Olimpijskich

Paweł Fajdek wygrywał 
wszystko i wszędzie od dwóch 
sezonów. Był dominatorem. 
Niestety w Rio de Janeiro 
przepadł w eliminacjach. Nie 
wszedł do olimpijskiego fina-
łu rzutu młotem drugi raz z 
rzędu. 

WRZESIEŃ
Debiut w Ekstraklasie!

Patryk Klimala zadebiu-
tował w Lotto Ekstraklasie.
Osiemnastoletni piłkarz Ja-
giellonii Białystok już w do-
liczonym czasie gry zmienił 
Przemysława Frankowskie-
go. Dla wychowanka KS Zjed-
noczeni Żarów był to pierwszy 
występ w najwyższej lidze pił-
karskiej w naszym kraju. 

PAŹDZIERNIK
Żarowskie Biegi Strefowe

Blisko 300 biegaczy zoba-
czyliśmy podczas Żarowskich 
Biegów Strefowych. Uczest-
nicy mieli do pokonania dwa 
dystanse: 10 km i 5 km. Tysiąc 
złotych otrzymał najszybszy 
zawodnik i zawodniczka biegu 
głównego. Imprezę zorganizo-
wano z okazji XV-lecia Żarow-
skiej Podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”. W biegu 
głównym na dystansie 10 km z 
czasem 30:25:25 triumfował 
Ukrainiec Oleksii Obokho-
vskyi. Wśród pań zwyciężyła 
Anna Ficner ze Złotoryi. Czas 

najszybszej biegaczki na mecie 
wyniósł 37:22:45. Najlepszymi 
zawodnikami gminy Żarów 
zostali: Małgorzata Moczul-
ska oraz Marcin Mann. 
Silna obsada

Z medalami wrócili zawod-
nicy UKS Judoka Imbramo-
wice z silnie obsadzonego XX 
Międzynarodowego Turnieju 
Judo – Zakopane 2016. Srebr-
ne krążki zawisły na szyjach 
Julii Herbut, Kacpra Ada-
musa. Brązowe medale przy-
wieźli: Kornel Mikołajek 
oraz Wojciech Herbut.

LISTOPAD
Rajdowy sukces

Mistrzowski tytuł sezonu 
2016 powędrował w ręce raj-
dowca Grzegorza Redy. W 
VII eliminacjach Rajdowych 
Mistrzostwach Wrocławia 
żarowianin nie miał sobie 
rówych zwyciężając w klasy-
fikacji generalnej. Zawodnik 
startował w sportowej wersji 
Fiata Cinquecento.
Srebrny Chemik

Siatkarki Arkady Wrocław 
mistrzyniami Dolnego Ślą-
ska amatorek. Zawodniczki 
TKKF Chemik Żarów tym 
razem musiały zadowolić się 
srebrnymi krążkami. Najlep-
szymi siatkarkami zawodów 
zostały: Ewa Olszewska (Ar-
kady Wrocław) oraz Elżbieta 
Talarska (TKKF Chemik 
Żarów). TKKF Chemik Ża-

rów, E. Talarska, A. Gaik.  
K. Rognowska, B. Kądziołka,  
P. Kądziołka, A. Frankow-
ska. 
Wicemistrzyni wojewódz-
twa

Hanna Rychlik reprezen-
tująca klub szachowy Goniec 
Żarów zdobyła tytuł wicemi-
strzowski woj. Dolnego Ślą-
ska w Szachach Szybkich. W 
legnickim chempionacie wy-
startowało blisko 90 zawod-
ników. 

GRUDZIEŃ
Patryk Klimala otrzymał 

powołanie od selekcjonara 
Polski U19 Pawła Janasa na 
mecze towarzyskie ze Sło-
wacją oraz Finlandią rozgry-
wane w Hiszpanii. Piłkarz 
Jagielonii Białystok obydwa 
spotkania rozpoczął w pod-
stawowym składzie. Biało-
czerwoni dwukrotnie musieli 
uznać wyższość rywali, prze-
grywając 0:1 oraz 1:2. 

Krzysztof Dutkiewicz


