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Rozpoczęły się remonty 
świetlic wiejskich

Budowa kanalizacji
w Łażanach

„Kawka” - program 
wymiany pieców

Ruszyły prace remontowe 
trzech świetlic wiejskich 

w Mrowinach, Mielęcinie i 
Przyłęgowie.

Budynki świetlic od wielu 
lat nie były modernizowane 
i wymagały kapitalnych re-
montów. Teraz doczekają się 

Gmina Żarów, jak więk-
szość samorządów w ca-

łej Polsce prowadzi działania 
zmierzające do ograniczenia 
zanieczyszczania powietrza. 

W ostatnich miesiącach, na 
terenie większości polskich 

Niebawem rozpoczną się 
prace przy budowie ka-

nalizacji w Łażanach.
Umowa na dofinansowa-

nie tego zadania podpisana 
została jeszcze w minionym 
roku. Kilka dni temu, bur-
mistrz Leszek Michalak 
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Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, w związku z reformą oświaty, 
radni ustalili projekt nowej sieci szkół 
w gminie Żarów

Wszystko co dobre, szybko się 
kończy. Zobacz, jak najmłodsi 
spędzali ferie zimowe w gminie 
Żarów. 

Drugi raz z rzędu tutuł mistrzow-
ski Żarowskiej Ligi Futsalu Elec-
trolux Cup zdobyli piłkarze Wektor 
Świdnica.

Więcej
na str. 5

kompleksowej przebudowy, 
a przede wszystkim zyskają 
nowy wizerunek. Na efekty 
trzeba jeszcze trochę pocze-
kać, bo remont dopiero co się 
rozpoczął, ale pierwsze zre-
alizowane prace cieszą...

więcej na str. 5

Świetlica wiejska w Mielęcinie jeszcze przed remontem.
Moment podpisania umowy z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem 
Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy.

miast i gmin stwierdzono 
przekroczenia zawartości pyłu 
PM10. Być może niebawem 
pojawi się szansa, aby problem 
z uciążliwym smogiem znacz-
nie się zmniejszył.

więcej na str. 4

podpisał umowę z wyko-
nawcą na realizację tej in-
westycji. 

Pierwsze prace remontowe, 
zgodnie z zapewnieniem fir-
my wykonawczej ruszą na 
wiosnę.

więcej na str. 3

Wniosek
złożony

w ramach
Aglomeracji
Wałbrzyskiej!
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Przypominamy, że 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 adres mailowy, z proś-
bą o odpowiedź.

Barbara mieszkanka Imbramowic: Chciałabym się dowiedzieć, czy można się starać o dofinansowanie do 
ogrzewania elektrycznego. Jestem mieszkanką Imbramowic i mam mieszkanie gminne, a na dzień dzisiejszy po-

siadam ogrzewanie na węgiel, ale postanowiłam zmienić na ogrzewanie elektryczne. Czy w związku z tym jest dofinansowanie, jak czytam 
w Internecie?

Burmistrz Leszek Michalak: W niektórych gminach w Polsce działają programy ekologiczne, które udzielają dopłat dla mieszkańców, 
którzy zdecydowali się na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła bądź też zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło 
ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym. Nasza gmina rozpatruje możliwość przystąpienia do realizacji programu „Kawka”, w ramach 
którego stare piece byłyby wymieniane na instalacje gazowe, elektryczne czy pompy ciepła. Każdy, kto skorzystałby z programu mógłby 
także ubiegać się o dofinansowanie, pochodzące ze środków funduszy ochrony środowiska, które musiałoby zostać przeznaczone na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych, rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz likwidację domowych kotłowni, kotłów węglowych i zastąpienie ich 
kotłami na paliwo olejowe czy gazowe. Na dziś jednak nie mamy jeszcze informacji o tym, kiedy ogłoszony zostanie nabór na realizację tego 
programu. Więcej szczegółów w tej sprawie będę mógł Pani przekazać po uzyskaniu informacji o uruchomieniu naboru.

Na zdjęciu zwycięzcy gminnego konkursu recytatorskiego „Pegazik”.

Na zdjęciu uczestnicy zabawy karnawałowej w Krukowie.

Wpadł seryjny włamywacz
Od wielu tygodni policjanci otrzymywali informacje o kra-
dzieżach z włamaniem do domków jednorodzinnych na te-
renie gminy Żarów i Jaworzyna Śląska. Nieznany sprawca 
specjalizował się w okradaniu obiektów i wybierał moment, 
w którym akurat właścicieli nie było w domu. Seria włamań 
zaczęła się jeszcze w tamtym roku. Włamywacz został już 
zatrzymany i w tej chwili przebywa w areszcie. - Mężczy-
zna, mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego został zatrzymany 
w styczniu. W toku prowadzonego postępowania przyznał się 
do włamań do domków jednorodzinnych, do których doszło 
na terenie gminy Żarów i Jaworzyna Śląska. W miejscu jego 
zamieszkania ujawniono biżuterię różnego rodzaju. Obecnie 
funkcjonariusze policji dokonują okazań zabezpieczonego mie-
nia poszkodowanym właścicielom – mówi Marcin Jabłoński 
zastępca komendanta policji w Żarowie.

Nietrzeźwi kierujący
Pomimo wielu apeli i przestróg ze strony policji, jak też 
znacznego zaostrzenia konsekwencji prawnych wynikających 
z kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, w dalszym 
ciągu nie brakuje amatorów jazdy na „podwójnym gazie”. W 
ostatnim czasie funkcjonariusze żarowskiego komisariatu 
policji zatrzymali mężczyznę, kierującego Passatem, który 
prowadził samochód, mając blisko promil alkoholu we krwi. 
Policjanci zatrzymali także nietrzeźwą kobietę, u której ba-
danie stanu trzeźwości wykazało pół promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Wszyscy kierujący samochodami 
w stanie nietrzeźwości muszą teraz spodziewać się surowych 
konsekwencji swojej bezmyślności. 

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam działkę bu-
dowlaną w Imbramowicach. 
Tel. 697 453 099

→ Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie 44 m2. Tel. 508 299 
700

Laureaci Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”

Zabawa karnawałowa w Krukowie

Dziewięciu reprezentan-
tów kilku szkół z terenu 

gminy Żarów walczyło o ty-
tuł najlepszego recytatora 
podczas gminnego konkursu 
recytatorskiego „Pegazik”.

Jak co roku młodzi recyta-
torzy zaprezentowali utwory 
klasyków, współczesnych 
poetów i pisarzy. Wśród nich 
byli przedstawiciele szkoły z 
Żarowa, Mrowin oraz Imbra-
mowic. - Szkoła Podstawowa 
im. UNICEF w Imbramowi-
cach po raz kolejny zorgani-
zowała gminny etap konkursu 
recytatorskiego „Pegazik”. 
Ocenialiśmy przede wszystkim 
dykcję, poprawność wymo-
wy, opanowanie pamięciowe 
materiału i oczywiście arty-
styczny wymiar prezentacji. 
Uczniowie prezentowali bar-
dzo wysoki poziom, a zwycięz-
cy reprezentować będą naszą 
gminę w Powiatowym Konkur-

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., 
poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały  
nr XLVI/368/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi 
Mrowiny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca 2017r. do 30 
marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, 58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą 
wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 
2017r.

Mieszkańcy Krukowa do-
trzymują tradycji i co 

roku wspólnie bawią się na 
imprezie karnawałowej, tym 
razem połączonej ze święto-
waniem Dnia Zakochanych.

W sobotę, 11 lutego na świe-
tlicy wiejskiej odbyła się za-
bawa karnawałowa, którą zor-
ganizowało Stowarzyszenie 
„Nasz Kruków”. W przygoto-
wanie zabawy zaangażowało 
się wielu mieszkańców wsi. 
Panie przez kilka dni przygo-
towywały pyszne przekąski, 
sałatki i słodkości. Panowie 

zajęli się dekoracją świetlicy 
i oprawą muzyczną.

Oficjalnego powitania miesz-
kańców i gości dokonał sołtys 
Andrzej Grabowski, który 
zaznaczył, że impreza karna-
wałowa w naszej wiosce to 
już tradycja i bardzo radu-
je fakt, że cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem. 
Wszyscy świetnie się ba-
wili przy suto zastawio-
nych stołach oraz dobrej 
muzyce.

Serdecznie dziękujemy 
uczestnikom za wspólnie 
miło spędzony czas oraz 
za zaangażowanie w  przy-
gotowanie zabawy.

Leszek Bendlewski
Stowarzyszenie „Nasz 

Kruków”

Pisz do nas!
Czekamy na ważne

i ciekawe informacje
e-mail: m.pawlik@um.zarow.pl
lub biblioteka@um.zarow.pl 

sie Recytatorskim „Pegazik”. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i upominki. 
Gratulujemy zwycięzcom i ży-
czy sukcesów w dalszym eta-
pie konkursu – mówi Krysty-
na Waliszak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

Jury w składzie: Katarzy-
na Buczma, Agnieszka Ko-

sińska i Agnieszka Stencel, 
wyłoniło  trzy recytatorki, 
które uzyskały kwalifikację 
do etapu powiatowego „Pe-
gazika”: Emilię Mierzwę 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach, 
Dagmarę Kwiatek ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie oraz Alek-
sandrę Skrypak ze Szkoły 

Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach. Dodatkowo 
przyznano wyróżnienia dla 
Oliwii Chrebeli i Matyldy 
Kozak z Żarowa oraz Zu-
zanna Jurga z Mrowin.

Zwyciężczynie konkursu 
mają szansę zdobyć tytuł 
najlepszych recytatorów już 
na kolejnym etapie powiato-
wym.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Budowa kanalizacji
w Łażanach

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji w Łażanach. Umowa na dofinansowanie tego zadania podpisana została jeszcze w minionym roku. 
Kilka dni temu, burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji.

Pierwsze prace remonto-
we, zgodnie z zapewnie-
niem firmy wykonawczej 
ruszą na wiosnę. - Z pierw-
szymi pracami ruszymy, jak 
tylko pozwolą na to warun-
ki pogodowe. Plac budowy 
będziemy mieć przekazany 

w zasadzie od zaraz. Zakres 
rzeczowy projektu obej-
muje budowę 6,02 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej w 
Łażanach i podłączenie do 
systemu 636 mieszkańców. 
Dzięki temu ścieki odprowa-
dzane będą do oczyszczalni 

ścieków w Żarowie. Jedno-
cześnie w ramach projektu 
przewidziana jest również 
budowa przepompowni ście-
ków wraz z kolektorem tłocz-
nym oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulic Po-
lnej i Szkolnej w Łażanach. 

Maria Tomaszewska
radna Rady Miejskiej

Ponad 600 mieszkańców naszej 
wsi będzie mogło włączyć się do 
kanalizacji. Od lat czekaliśmy na tę 
inwestycję. Jako radni nie mieliśmy 
żadnych wątpliwości, aby w budże-
cie gminy przeznaczyć i zabezpie-
czyć środki finansowe na budowę 
kanalizacji w Łażanach. Wszyscy jesteśmy zgodni co do 
tego, aby realizować na terenie naszej gminy zadania, któ-
re służą naszym mieszkańcom. Najważniejsze jest przecież, 
aby żyło się nam lepiej i bezpieczniej.Budowa kanalizacji w Łażanach to kolejny wniosek, który doczekał się pozytywnej weryfikacji i uzyskał unijne do-

finansowanie. 

Na 10 marca zaplanowali-
śmy także spotkanie z miesz-
kańcami Łażan - wyjaśnia 
Lubomir Gliniecki prezes 
firmy wykonawczej Przed-
siębiorstwa Budownictwa 
Specjalistycznego i Melio-
racji w Legnicy.

Projekt „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na te-
renie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Łażany” to kolejny, który 
uzyskał unijne dofinansowa-
nie. Pozyskana kwota dotacji 
to ponad 3 miliony złotych. 
- To bardzo ważna informa-
cja dla naszych mieszkańców, 
którzy od wielu lat czekali na 
tę inwestycję. Skanalizowanie 
gminy jest dla nas jednym z 
najważniejszych priorytetów. 
Dzięki tej inwestycji popra-
wi się nie tylko stan środo-
wiska naturalnego, ale także 
podniesie się standard życia 

19 KWIETNIA OTWARCIE FILII W ŻAROWIE 
PĘKAŁA  - JUŻ NIEBAWEM W ŻAROWIE  KURSY PRAWO JAZDY 

I WÓZKI WIDŁOWE
Na dziesięciolecie istnienia naszego zakładu z przyjemnością informujemy o tym, iż 19 kwietnia otwieramy filię w Żarowie.

Zakupiliśmy do tego celu nieruchomość przy ulicy MICKIEWICZA 2A - dawny sklep z warzywami. Wszystko w trosce o naszych kursantów, 
którzy już nie będą musieli dojeżdżać do nas na kursy do Świdnicy.

Oferujemy kursy: OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI W WÓZKACH ZASILANYCH GAZEM oraz kurs PRAWO JAZDY KAT B. 

Już trwają zapisy - Promocja na otwarcie!
Dla pierwszych  20 osób, które do nas napiszą podając swoje dane kontaktowe oraz informację na który kurs chcą się zapisać na naszego 

maila: szdz@vp.pl  oraz wytną KUPON z Gazety Żarowskiej otrzymają zniżkę na kurs 100 zł taniej. Kto pierwszy ten lepszy!
Uwzględniamy także bezterminowo KARTĘ DUŻEJ RODZINY – 100 zł taniej na kursy.

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebooku:
Żarów Pękała Kursy Wózek widłowy oraz Prawo jazdy kat.B

mieszkańców. Zdaję sobie 
sprawę, że kanalizacja w dzi-
siejszych czasach jest pewną 
normą, do której sukcesywnie 
dążymy – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Całkowity koszt inwestycji 
pn.”Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Łażany” 

wyniesie 4 425 576,28 zło-
tych, z czego 3 058 325,06 
złotych stanowi dofinanso-
wanie z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. 

Umowę na ręce wykonaw-
cy inwestycji przekazali 
burmistrz Leszek Michalak 
oraz radna Rady Miejskiej 
Maria Tomaszewska. 

Magdalena Pawlik

Laureaci Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”
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Dach do remontu

„Kawka”
- program wymiany pieców

Budynek przy ulicy Zam-
kowej 17A w Żarowie, w 

którym mieści się siedziba 
Teatru Bezdomny będzie 
miał nowy dach. 

Prace remontowe, które 
polegać będą na wymianie 
pokrycia dachowego właśnie 
się rozpoczęły. Dach był już 
w bardzo złym stanie tech-
nicznym i wymagał grun-
townej modernizacji. Wraz 
z wymianą całego pokrycia 
dachowego przeprowadzony 
zostanie także remont zabyt-
kowej attyki. - W tej chwili 
trwają roboty rozbiórkowe, 
w trakcie których pracownicy 
firmy wykonawczej rozbiorą 

Zabytkową attykę też czeka gruntowna konserwacja.

Remont dachu w budynku przy ul. Zamkowej potrwa do końca kwietnia.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli zaproponowany przez burmi-
strza Leszka Michalaka projekt uchwały.

W obradach sesji Rady Miejskiej uczestniczyli dyrektorzy wszystkich szkół 
podstawowych oraz gimnazjum.

Jeżeli projekt uchwały podjęty na sesji Rady Miejskiej w Żarowie uzyska 
pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Rada Miejska do końca marca po-
dejmie właściwą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju.

także ściany, filary i kolumny 
z cegieł. W następnym etapie 
czeka nas jeszcze wymiana 
elementów konstrukcyjnych, 

Gmina Żarów, jak więk-
szość samorządów w ca-

łej Polsce prowadzi działania 
zmierzające do ograniczenia 
zanieczyszczania powietrza. 
W ostatnich miesiącach, na 
terenie większości polskich 
miast i gmin stwierdzono 
przekroczenia zawartości 
pyłu PM10.

Być może niebawem poja-
wi się szansa, aby problem z 
uciążliwym smogiem znacz-
nie się zmniejszył. Szansą 
dla poprawy jakości powie-
trza byłby program „Kawka”, 
który zakłada wymianę sta-
rych pieców na ekologiczne 
ogrzewanie. Każdy, kto sko-
rzystałby z programu mógł-
by także ubiegać się o dofi-
nansowanie, pochodzące ze 
środków funduszy ochrony 
środowiska. Program skiero-
wany jest do odbiorców indy-
widualnych, osób fizycznych, 
wspólnot mieszkaniowych, 
osób prawnych – organizacji 
pozarządowych, organizacji 
pożytku publicznego, spół-
dzielni mieszkaniowych i 
innych. Na razie jednak nie 
został jeszcze ogłoszony na-
bór na jego realizację. 
- Czym jest program 
„KAWKA”?

Program „Kawka” jest 
wdrażany przez Narodo-

wy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska w całej Polsce. 
Jego główne zamierzenie 
to poprawa jakości powie-
trza, poprzez m.in. likwi-
dację nieekologicznych 
źródeł ciepła. Ogrzewanie 
etażowe, piece czy cen-
tralne ogrzewanie zasilane 
węglem zastąpione zostaną 
dużo bardziej przyjaznymi 
dla środowiska technolo-
giami. To z pewnością po-
zytywnie wpłynie na jakość 
powietrza. - Paląc w piecach 
węglem emitujemy do powie-
trza zanieczyszczenia, które, 
przy wysokich stężeniach, 
bardzo negatywnie wpływa-
ją na nasze zdrowie. Dlate-
go nasza gmina rozpatruje 
możliwość przystąpienia do 
realizacji programu „Kaw-
ka”, w ramach  którego stare 
piece byłyby wymieniane na 
instalacje gazowe, elektrycz-
ne czy pompy ciepła. Dzięki 
temu do powietrza trafi także 
mniej niebezpiecznych pyłów 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
- Dofinansowanie przy re-
alizacji programu „Kaw-
ka”

Dofinansowanie w formie 
dotacji może wynosić do 50 
procent kosztów kwalifiko-
wanych. Będzie udzielane na 
zasadzie refundacji kosztów 
poniesionych na realizację 

przedmiotowego zadania, po 
pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosków. Aby ubiegać się 
o dofinansowanie niezbędne 
będzie przedstawienie faktur 
potwierdzających dokonanie 
zakupu materiałów oraz wy-
konanie usług związanych z 
przedmiotowym zadaniem.
- Na jakie zadania można 
otrzymać środki finanso-
we w ramach programu 
„Kawka”?

Środki finansowe można 
otrzymać na zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych, 
rozbudowę sieci ciepłow-
niczej oraz likwidację do-
mowych kotłowni, kotłów 
węglowych i zastąpienie ich 
kotłami na paliwo olejowe 
czy gazowe.

Na dziś jednak nie mamy 
jeszcze informacji o tym, 
kiedy ogłoszony zostanie 
nabór na realizację tego pro-
gramu. Więcej szczegółów w 
tej sprawie będziemy mogli 
Państwu przekazać po uzy-
skaniu informacji o urucho-
mieniu naboru. Będziemy 
Państwa w tej kwestii na bie-
żąco informować.

Więcej informacji w tym 
temacie udziela Kamil Nie-
radka z Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, pod nr tel. 74 858 05 
91, wew. 375.

Magdalena Pawlik

pokrycie dachu papą na pod-
łożu drewnianym oraz papą 
termozgrzewalną i montaż 
nowych rynien. Inwestycja, 
zgodnie z podpisaną umową 
potrwa do końca kwietnia – 
mówi Agata Krawiec kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Remont dachu budynku 
przy ul. Zamkowej 17A w 
Żarowie kosztować będzie 
dokładnie 36.134,37 złotych. 
Inwestycja w całości sfinan-
sowana zostanie ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów.

Magdalena Pawlik

Rada Miejska
ustaliła nową sieć

szkół
Znana jest już nowa sieć szkół na terenie gminy Żarów, przygotowana w związ-
ku z wprowadzaną przez rząd reformą oświaty. Ponieważ zmiany dotyczą wy-
gaszania gimnazjów i przywrócenia 8-letniego nauczania w podstawówkach, 
funkcjonujące obecnie placówki zostaną przekształcone w ośmioklasowe 
szkoły podstawowe.

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 9 lutego przedsta-
wiono ostateczne uzgodnienia 
w tej kwestii, a radni jedno-
głośnie przegłosowali projekt 
uchwały dotyczący dostoso-
wania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. - W związ-
ku z planowaną siecią szkół w 
naszej gminie odbyły się kon-
sultacje w Szkole Podstawo-
wej w Mrowinach i Imbramo-
wicach, z udziałem rodziców, 
mieszkańców i przedstawicieli 
związków zawodowych. Temat 
przyjęcia nowej sieci szkół był 
także omawiany przez radnych 
Rady Miejskiej na Komisji ds. 
Oświaty i Kultury. Powoła-
no również zespół roboczy, z 
udziałem dyrektorów szkół, se-
kretarza gminy oraz kierowni-
ka Referatu Organizacyjnego, 
który wspólnie wypracował 
jak najlepsze rozwiązanie dla 
dzieci. Po wszystkich, trwa-
jących kilka miesięcy rozmo-
wach wybraliśmy najbardziej 
zoptymalizowany wariant 
przeprowadzenia tej reformy, 
uwzględniając zarówno stan 
zatrudnienia nauczycieli, jak 
i dobro ucznia. Naszym prio-
rytetem jest zapewnić im jak 
najlepsze warunki do nauki – 
mówił podczas posiedzenia 
burmistrz Leszek Michalak.

Posiedzenie Rady Miejskiej 
odbyło się z udziałem dyrek-
torów wszystkich placówek 
oświatowych funkcjonują-
cych na terenie gminy Żarów. 
- Rozwiązanie, które wspólnie 
wypracowaliśmy w naszym 
zespole roboczym jest prze-
myślane i dopracowane. Od 
pierwszego momentu, kiedy 
okazało się, że gimnazja zo-
staną zlikwidowane powo-
łany został zespół roboczy 

i wspólnie zastanawialiśmy 
się nad różnymi wariantami. 
Wypracowaliśmy najlepsze 
stanowisko, zarówno dla na-
szych dzieci, jak i nauczycieli. 
Najważniejsze, aby wszyscy 
uczniowie byli bezpieczni i 
mieli równe prawo do korzy-
stania z całej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej – pod-
kreślała Helena Słowik dy-
rektor Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie.

Gmina Żarów jest organem 
prowadzącym dla trzech szkół 
podstawowych: Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Szkoły Podstawo-
wej im. Anny Jenke w Mro-
winach i Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramowi-
cach oraz  Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie.  Od 
1 września 2017 roku wszyst-
kie trzy podstawówki zostaną 
przekształcone w szkoły pod-
stawowe ośmioklasowe, a kla-
sy gimnazjum będą włączone 
do Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie. 

- Nowe przepisy oświatowe 
dają kilka możliwości gminie. 
Albo pozostawić gimnazjum 
do wygaszenia lub włączyć 
jego klasy do szkoły podsta-
wowej. Zdecydowaliśmy się na 
włączenie klas gimnazjum do 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, bo jest 
to rozwiązanie korzystniejsze. 
Wszyscy nauczyciele staną się 
wtedy nauczycielami jednej 
szkoły. Wzięliśmy pod uwagę 
wszystkie zapisy ustawy mó-
wiące o dążeniu do tego, aby 
ośmioletnie szkoły podsta-
wowe były szkołami o pełnej 
strukturze organizacyjnej, 
funkcjonującymi w jednym 
budynku lub jego bliskiej loka-
lizacji – tłumaczyła podczas 
sesji Rady Miejskiej sekretarz 
gminy Sylwia Pawlik.

Uchwała Rady Miejskiej 
została na posiedzeniu jedno-
głośnie podjęta. Uchwalony 
w Żarowie dokument przeka-
zano, w celu zaopiniowania 
do Kuratora Oświaty we Wro-
cławiu oraz przedstawicieli 
związków zawodowych. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty, w termi-
nie do 31 marca 2017r. Rada 
Miejska w Żarowie podejmie 
uchwałę w sprawie dostoso-
wania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowa-
dzonego ustawą.

Magdalena Pawlik



Iwona Nieradka
radna Rady Miejskiej
Termomodernizacja budyn-
ku szkoły to ważna i długo 
wyczekiwana inwestycja. 
Wymiana stolarki okien-
nej, drzwi zewnętrznych, 
nowa elewacja, montaż 
pompy cieplnej to wszyst-
ko elementy, które wpłyną 
na warunki nauki dzieci i warunki pracy nauczycieli oraz 
całego personelu szkoły. Dzięki temu zmniejszą się koszty 
utrzymania budynku, a w zamian będziemy mogli zreali-
zować więcej remontów czy zakupić kolejne nowe pomoce 
dydaktyczne. Jesteśmy w dobie nowej reformy oświatowej 
i właśnie w tym budynku będą uczyły się dzieci z klas 
I-III. To bezpieczny budynek, jego teren jest ogrodzony, 
znajduje się tutaj plac zabaw i boisko lekkoatletyczne, a 
niebawem będzie tutaj także siłownia zewnętrzna z urzą-
dzeniami dostosowanymi do potrzeb dzieci, jak i osób do-
rosłych.
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Budynek świetlicy wiejskiej w Mrowinach w totalnej demolce.Pierwsze zrealizowane prace zmieniły już wygląd świetlicy w Mielęcinie.

Umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawo-
wej w Żarowie podpisali burmistrz Leszek Michalak oraz skarbnik gminy 
Renata Dawlewicz.

Hol główny wewnątrz budynku szkoły. Teraz modernizacji doczeka się 
część zewnętrzna budynku.

Na zdjęciu moment podpisania umowy z wykonawcą inwestycji – firmą SI-
BUD z Wrocławia.

Stara drewniana podłoga na świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie zostanie w 
końcu wymieniona.

Rozpoczęły się remonty kolejnych świetlic wiejskich

Ruszyły prace remontowe 
trzech świetlic wiejskich 

w Mrowinach, Mielęcinie i 
Przyłęgowie. Budynki świetlic 
od wielu lat nie były moder-
nizowane i wymagały kapital-
nych remontów.

Teraz doczekają się kom-
pleksowej przebudowy, a 
przede wszystkim zyskają 
nowy wizerunek. Na efekty 
trzeba jeszcze trochę pocze-
kać, bo remont dopiero co 
się rozpoczął, ale pierwsze 
zrealizowane prace cieszą już 
mieszkańców wsi. -  Mamy 

wiele planów dotyczących 
wykorzystania  świetlicy wiej-
skiej, dlatego przychodzimy, 
doglądamy remontu i czekamy 
na szybkie zakończenie inwe-
stycji. Budynek był już w złym 
stanie technicznym, przeciekał 
dach, a ogrzewanie elektrycz-
ne nie spełniało w ogóle swojej 
roli. Wspólnie w mieszkańcami 
naszej wsi wyremontowaliśmy 
kuchnię, choć prace w tym 
pomieszczeniu trzeba jeszcze 
dokończyć. Teraz czekamy na 
zakończenie kolejnego eta-
pu remontu świetlicy – mówi 

Małgorzata Madej miesz-
kanka Mielęcina.

Prace remontowe, które po-
chłoną ponad 800 tysięcy zło-
tych potrwają do końca lipca. 
Projekt  „Przebudowa  oraz 
doposażenie obiektów insty-
tucji kultury w gminie Żarów 
- przebudowa świetlic wiej-
skich w miejscowości Mielę-
cin, Mrowiny i Przyłęgów”, w 
ramach którego realizowana 
jest inwestycja zakłada cał-
kowitą przebudowę wnętrza 
budynków. - Wymieniliśmy 
wszystkie instalacje elektrycz-
ne, ociepliliśmy stropy, wylana 

została nowa podłoga, a sani-
tariaty przeszły gruntowną 
termomodernizację, łącznie z 
budową nowych ścianek. Wy-
mieniliśmy stolarkę drzwiową 
i okienną, a teraz trwają pra-
ce przy remoncie piwnicy. W 
następnym etapie czeka nas 
jeszcze docieplenie ścian ze-
wnętrznych – wyjaśnia Jan 
Kozłowski Firma Ogólnobu-
dowlana wykonawca inwe-
stycji w Mielęcinie.

Nowy wygląd zyska-
ją także budynki świetlic 
wiejskich w Mrowinach i 
Przyłęgowie. Tutaj również 

rozpoczął się generalny re-
mont. - Wykuwamy wszyst-
kie tynki, zrywamy stare 
podłogi, a w kolejnym etapie 
przewidziana jest wymiana 
całej instalacji elektrycznej 
i hydraulicznej. Z remontem 
elewacji musimy jeszcze po-
czekać na bardziej sprzyja-
jącą aurę. Modernizacja z 
pewnością przywróci utra-
cony blask tym obiektom 
i będzie to dobre miejsce 
spotkań dla mieszkańców 
wsi – podkreśla Marcin 
Zdziebło z firmy BUDOM, 
która realizuje remont świe-
tlic wiejskich w Mrowinach 
i Przyłęgowie.

Inwestycja realizowana 
przy współudziale środków 
finansowych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej i własnych 

budżetu gminy Żarów

Modernizacja świetlic wiej-
skich kosztować będzie do-
kładnie 833 032,99zł, z czego 
dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniesie 699 
734,03 zł. Dofinansowa-
nie przyznane zostało ze 
środków Aglomeracji Wał-
brzyskiej w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych RPO WD 
2014-2020. Wniosek na re-
alizację tej inwestycji złoży-
ło Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Żarowie

Wniosek
złożony

w ramach
Aglomeracji
Wałbrzyskiej!

Umowa podpisana, wykonawca inwestycji wyłoniony, a niebawem zostanie przekazany plac budowy. Rusza termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie, która zmieni wizerunek estetyczny tej placówki. Pierwsze prace remontowe mają rozpocząć się już w marcu.

- Rozpoczynamy ważną in-
westycję oświatową na tere-
nie naszego miasta. Jeszcze 
w grudniu minionego roku 
otrzymaliśmy informację o 
przyznaniu naszej gminie 
środków finansowych na re-
alizację tej inwestycji, pod-
pisaliśmy już umowę na dofi-
nansowanie, a także umowę z 
wykonawcą zadania. Nieba-
wem mieszkańcy będą mogli 
zauważyć pierwsze efekty. 
To ważne przedsięwzięcie dla 
uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców, zważywszy na fakt, że 
od nowego roku szkolnego w 
budynku tej szkoły uczyć się 
będą uczniowie pierwszego 
etapu edukacyjnego - mówi 
burmistrz Leszek Micha-
lak. 

W ramach prac remonto-
wych szkoła zyska nowe 
okna, drzwi, wentylacje, a 
jej wizerunek zmieni także 
nowa elewacja. - Jak tylko 
zostanie przekazany nam 
plac budowy, ruszamy z 
pierwszymi pracami moder-
nizacyjnymi. W ich ramach 
planowane jest ocieplenie 
ścian zewnętrznych, stropo-
dachu oraz wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, a także 
instalacji powietrznej pompy 
ciepła. Zakończenie inwe-
stycji zaplanowane zostało 
na koniec listopada – wyja-
śnia Wiesław Hucaluk pre-
zes zarządu firmy SIBUD z 
Wrocławia wykonawca in-
westycji. 

Na realizację projektu „Ter-

momodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie” 
gmina Żarów pozyskała do-
finansowanie w wysokości 
662.646,43 złotych, które 
zostało przyznane z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego. Cała inwestycja kosz-
tować będzie 1.245.575,99 
złotych. W piątek, 24 lutego 
burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał w Instytucji 
Pośredniczącej Aglomera-
cji Wałbrzyskiej umowę na 
dofinansowanie tego przed-
sięwzięcia. - Kwestia podpi-
sania wszystkich dokumen-
tów Aglomeracji z instytucją 
zarządzającą zabrała nam 
trochę czasu. Negocjowali-
śmy wszystkie kwoty, które 

chcieliśmy wywalczyć dla 
Aglomeracji. Budżet, którym 
dysponuje Aglomeracja to 
jest ponad 193 miliony euro. 
Dla nas są to ogromne pie-
niądze, zarezerwowane dla 
22 gmin, które tworzą Aglo-
merację Wałbrzyską. Aby 
podjąć decyzję o dofinanso-
waniu musimy każdy wniosek 
indywidualnie oceniać, a jako 
Instytucja Pośrednicząca bie-
rzemy odpowiedzialność za 
wszystkie złożone wnioski. I 
to, że podpisujemy umowy z 
gminą Żarów świadczy o tym, 
że te wnioski są dobrze przy-
gotowane i dają radę w kon-
kurencji z innymi – tłumaczy 
Bożena Dróżdż dyrektor 
Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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Nagrody dla zasłużonych
krwiodawców

„Gazela Biznesu”
dla firmy Daicel z Żarowa

Zapisy do pierwszej klasy

Są skromni i nigdy nie liczą 
na żadne przywileje i za-

szczyty. Za to bezinteresow-
nie pomagają innym. Dzielą 
się tym, co najcenniejsze. 
Oddają krew najbardziej po-
trzebującym. 

Na tradycyjnym zebraniu 
sprawozdawczym w piątek, 
24 lutego żarowscy krwio-
dawcy podsumowali swoją 
ubiegłoroczną działalność. 
Nie zabrakło również po-
dziękowań i odznaczeń dla 
najaktywniejszych.  - W ten 
sposób pomagać może każ-
dy z nas. To nie jest trudne. 
Trudno jednak przecenić ten 
bezinteresowny dar, którym 
jest krew. Dar bezcenny, któ-
rego nie da się zastąpić w 
żaden inny sposób. I cieszę 
się, że również młodzież z te-
renu naszej gminy „zaraziła” 
się ideą oddawania krwi. W 
minionym roku mieszkańcy 
Żarowa oddali prawie 160 
litrów tego życiodajnego pły-
nu. Potwierdza to tylko fakt, 
że samo oddawanie krwi jest 
ideą, która się nie starzeje. 
Jednak działalność klubu 
oraz jego sukcesy byłyby nie-
możliwe, gdyby również nie 

zaangażowanie i wsparcie 
władz miasta. Ma to dla nas 
ogromne znaczenie - mówił 
Czesław Giemza prezes 
klubu Honorowych Dawców 
Krwi w Żarowie. 

Podczas spotkania Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
tradycyjnie nagrodził wy-
różnionych krwiodawców. 
W konkursie 4X450 i 3X450 
zostało odznaczonych 22 
mieszkańców: Bogusław 
Błaszczak, Robert Bąkow-
ski, Jacek Czermiński, Pa-
tryk Czermiński, Arkadiusz 
Bąkowski, Adrian Dróżdż, 
Piotr Pieczonka, Grzegorz 
Stankowski, Jacek Giemza, 
Stanisław Federowicz, Zo-
fia Kujawa, Robert Kujawa, 

Grzegorz Lelotko, Arnold 
Kuszczak, Mieczysław Ki-
sielewski, Aneta Zakrzew-
ska, Andrzej Pieczonka, 
Mariusz Mision, Izabela 
Zych, Mariusz Rój, Marek 
Zawisza i Artur Dunicz. Do 
wyróżnionych krwiodawców 
trafiły nagrody: termosy, chle-
baki, młynki, lampki, czajniki 
i suszarki ufundowane przez 
gminę Żarów i innych spon-
sorów.

Odznaki „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” III 
stopnia otrzymało czterech 
krwiodawców: Marianna 
Krawczyszyn, Sylwester 
Gawroń, Piotr Mazur i 
Piotr Wawrzyniak.

Magdalena Pawlik

Spotkanie w sprawie groźnych wirusów wśród zwierząt wzbudziło duże 
zainteresowanie mieszkańców.

Wspólne zdjęcie nagrodzonych laureatów plebiscytu „Gazele Biznesu 
2016”.

Na zdjęciu Iwona Kosik z żarow-
skiego Daicel Safety Systems Eu-
rope z otrzymaną nagrodą. 

Każdego roku zarząd żarowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi na-
gradza wyróżnionych krwiodawców. W konkursie 4X450 zostało odznaczo-
nych 22 zasłużonych mieszkańców.

Do końca marca prowa-
dzona będzie rekruta-

cja do pierwszych klas i od-
działów przedszkolnych. 

Nabór prowadzą wszyst-
kie szkoły podstawowe na 
terenie gminy Żarów. W 
pierwszej kolejności zapisy-
wane będą dzieci z obwodu 
danej szkoły. - Do pierwszej 
klasy przyjmować będziemy 
wszystkie dzieci urodzone 
w 2010 roku. Nasza pla-
cówka prowadzi również 
rekrutację do oddziałów 
przedszkolnych. Trafią tu-
taj sześciolatki urodzone w 
2011 roku. W pierwszej ko-
lejności przyjmować będzie-
my dzieci z obwodu szkoły: 

Żarowa, Łażan, Mikoszowej, 
Przyłęgowa, Krukowa, Mie-
lęcina, Zastruża, Pyszczyna, 
Bożanowa, Kalna, Kalna-
Wostówka i Wierzbnej. Dla 
wszystkich dzieci dojeżdża-
jących, zamieszkałych w 
obwodzie szkoły, poza mia-
stem Żarów gmina zapewnia 
stały i bezpłatny transport 
- wyjaśnia Urszula Rurarz 

● Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie:
ul. 1 Maja 2, nr tel. 74 858 04 82 i 74 858 03 82
● Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach:
ul. Wojska Polskiego 43, nr tel. 74 858 05 75
● Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach:
ul. Żarowska 45, nr tel. 74 850 72 97 
● Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu:
Zastruże 19A, nr tel. 74 858 08 08.

Apel do hodowców 
trzody chlewnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii 
ostrzegają przed groźnymi wirusami panującymi wśród zwierząt.  Wirusy ASF 
(afrykański pomór świń) oraz wirus grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie 
są groźne dla ludzi, ale są bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla zwierząt.

Bezpośredniego zagrożenia 
nie ma. Uspokajał na spotka-
niu w Żarowie w piątek, 10 
lutego Powiatowy Lekarz We-
terynarii Tadeusza Jakubów. 
Ale w powiatach ościennych 
pojawiły się pierwsze ogniska 
ptasiej grypy (wirus H5N8). 

Dlatego apelujemy do 
wszystkich hodowców dro-
biu, bez względu na to czy 
posiadają kilka czy kilka ty-
sięcy sztuk drobiu, o szcze-
gólną uwagę i dostosowanie 
się do zaleceń Powiatowego 
Lekarza Weterynarii:
- Nie karm drobiu na zewnątrz 
budynków inwentarskich
- Pozostaw ptaki w prze-
znaczonych do tego celu po-
mieszczeniach bez możliwo-
ści swobodnego poruszania 
się po otwartym wybiegu
- Nie wykorzystuj do pojenia 
drobiu wody ze zbiorników, 
do których mają dostęp dzikie 
ptaki
- Po każdym kontakcie z dro-
biem lub dzikimi ptakami 

Radny Waldemar Ganczarek
przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy ptaków H5N8 
zarażone są dzikie ptaki oraz zagrożone ptactwo domowe. Pod-
czas spotkania w Żarowie przedstawiciele Powiatowej Weterynarii 
przedstawili zakres zagrożeń oraz przypomnieli o podstawowych 
zasadach postępowania w takich przypadkach. Przekazali także 
sołtysom wsi, rolnikom i innym obecnym na spotkaniu mieszkańcom 
apel do hodowców drobiu oraz druk „Zgłoszenie utrzymywania dro-
biu”, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie (www.um.zarow.pl). Przypominamy, że wszelkie przypadki zachorowań należy 
zgłaszać do Powiatowej Weterynarii, na policji lub Burmistrza Miasta Żarów. W chwili obec-
nej nie stwierdzono przypadków zachorowań ptasiej grypy na terenie naszej gminy. W Polsce 
natomiast na dzień 10.02.2017r. odnotowano 45 ognisk choroby. 

Japońska fabryka Daicel 
Safety Systems Europe, 

jako jedyna firma z żarow-
skiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park” zosta-
ła nagrodzona w plebiscycie 
„Gazele Biznesu 2016”. 

Nagroda, która została 
przyznana firmie podczas 
uroczystej gali we Wrocła-
wiu to nagroda za osiągnię-
te wyniki w działalności go-
spodarczej oraz dynamiczny 
rozwój. Nagroda ważna i 
wyjątkowa, którą otrzymują 
jedynie te przedsiębiorstwa, 
które dzięki dynamicznemu 
rozwojowi doskonale radzą 
sobie wśród nawet znacznie 
większych konkurentów. Z 
ramienia firmy, odebrała ją 
Iwona Kosik, wiceprezes 
Daicel Safety Systems Eu-
rope z Żarowa. - Od 2001 
roku Puls Biznesu zestawia 
najbardziej dynamicznie 
rozwijające się przedsię-
biorstwa. Tworzone rankin-
gi opierają się na bogatej i 
stale aktualizowanej bazie 
informacji o polskich fir-
mach. Każdego roku wyni-
ki firm są weryfikowane na 
podstawie twardych kryte-
riów rankingu, do których 

należą prowadzenie nieprze-
rwanie działalności od 2013 
roku, wysokie przychody ze 
sprzedaży oraz ich wzrost 
bez żadnej straty. W tym 
roku nasza firma dołączy-
ła do grona wyróżnionych 
przedsiębiorstw. Cieszymy 
się, że zostaliśmy docenieni 
za wytrwałość i nieustanny 
rozwój. Sukces nie byłby 
możliwy bez zaangażowa-
nia pracowników i naszych 
klientów, którym chcieliby-
śmy gorąco podziękować – 
mówi Iwona Kosik, wice-
prezes firmy Daicel Safety 
Systems Europe z Żarowa.

Daicel Safety Systems Eu-
rope to firma, która należy do 
japońskiego koncernu Daicel 
Corporation Ltd., który po-
wstał w 1919 roku. W żarow-

skim oddziale firmy pracuje 
blisko 370 pracowników, a 
produkcja dotyczy małych, 
lekkich, ekonomicznych i 
przyjaznych pasażerom na-
pełniaczy do poduszek po-
wietrznych. 

Magdalena Pawlik

umyj ręce wodą z mydłem
- W przypadku wykonywa-
nia czynności związanych z 
obsługą drobiu stosuj odzież i 
obuwie ochronne przeznaczo-
ne wyłącznie do tego celu
- Stosuj maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z 
budynków, w których utrzy-
mywany jest drób oraz przy 
wjazdach i wyjazdach z go-
spodarstw
- Zabezpiecz budynki, w któ-
rych utrzymywany jest drób 
oraz pasza przed dostępem 
zwierząt dzikich, w tym pta-
ków

- Obserwuj stan zdrowia 
ptaków. O wszelkich niepo-
kojących objawach natych-
miast powiadom lekarza we-
terynarii.

Hodowco! Pamiętaj o 
zgłaszaniu niezwłocznie 
do odpowiednich osób i 
instytucji: Powiatowego 
Lekarza Weterynarii Ta-
deusza Jakubów (nr tel. 
74 852 30 84), Burmistrza 
Miasta Żarów i komisa-
riatu policji w Żarowie 
wszelkich podejrzeń wy-
stąpienia choroby zakaże-
nia drobiu.

dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie.

Zapisy prowadzone są od 
1 lutego w sekretariacie 
szkoły przy ul. 1 Maja 2 w 
Żarowie, w godz. od 8.00 
do 15.00 lub telefonicznie 
pod nr tel. 74 858 04 82 i 
74 858 03 82.

Magdalena Pawlik
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Policjanci szkolili 
gimnazjalistów

Zostań Mistrzem Pióra

Zapraszamy do 
udziału w Festiwalu 

Origami

Podczas spotkania policjanci uczyli młodzież reakcji na zagrożenia terro-
rystyczne.

Ferie, ferie i po feriach!
Minęło dwa tygodnie ferii zimowych. Niby krótko, ale kto dobrze zaplanował czas, mógł wypoczywać, ko-
rzystając z ciekawej oferty przygotowanej przez Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, bibliotekę, Fundację Inicjatywa B oraz grupy zajęciowe na świetlicach wiejskich. Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie za-
prasza miłośników ORIGA-
MI, czyli pięknego składa-
nia papieru na V FESTIWAL 
ORIGAMI pn. „Piękno pa-
pierowych kwiatów”, który 
odbędzie się 14 maja w Ża-
rowskiej Izbie Historycznej.

Zainteresowanych konkur-
sem zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.cen-
trum.zarow.pl gdzie można 
pobrać regulamin konkursu 

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
Miłośnicy sportów i aktywności fizycznej korzystali 
z oferty Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie. Dla nich przygotowano turnieje: piłki ręcznej, piłki 
nożnej, w unihokeja, gry w chińczyka, warcaby i pił-
karzyków stołowych. Do wyboru były również zajęcia 
ceramiczne, podczas których dzieci odkrywały w sobie 
pasję do tworzenia z gliny. Nie zabrakło także warsz-
tatów muzycznych i plastycznych. Wszystkie zajęcia 
odbywały się pod czujnym okiem pracowników żarow-
skiego centrum.

BIBLIOTEKA
Tegoroczne ferie w żarowskiej bibliotece upłynęły pod ha-
słem „Zima to ferii czas, biblioteka czeka, odwiedź nas”. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, edukacyj-
nych i zabawach ruchowych. Biblioteka zorganizowała także 
dla najmłodszych liczne konkursy: recytatorski, „Językoła-
macze”, na najładniejszą kartkę walentynkową, karaoke oraz 
„Jaka to melodia?”. W ramach zajęć feryjnych w bibliotece 
można było również oglądać filmy i bajki na dużym ekranie 
Wideoteka Młodego Człowieka, rozwiązywać zagadki, re-
busy, krzyżówki i układać puzzle. Dwutygodniowe zajęcia w 
bibliotece cieszyły się dużym zainteresowaniem.

GRUPA ZAJĘCIOWA „PSZCZÓŁKI” 
W POŻARZYSKU
Tegoroczne ferie, choć bez śniegu sprawiły też wiele 
radości podopiecznym grup zajęciowych na świetli-
cach wiejskich. W Pożarzysku odbywały się zajęcia 
plastyczne, literackie i warsztaty kulinarne, choć nie za-
brakło także czasu na profilaktyczne pogadanki „Bądź-
my ostrożni, bądźmy bezpieczni”. Nie zabrakło zabaw 
walentynkowych oraz wspólnego majsterkowania, pod-
czas którego dzieci wykonały karmniki dla ptaków. Do 
wyboru były również zajęcia historyczno-plastyczne 
„Makieta naszej miejscowości”. Fundacja Inicjatywa B 
zorganizowała w czasie ferii w Pożarzysku II Żarowskie 
Rozgrywki Gier Bez Prądu.

FERIE Z HISTORIĄ ZIEMI
ŻAROWSKIEJ
W ramach organizowanych przez bibliotekę oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zajęć feryjnych od-
były się wspólne zajęcia historyczno-archeologiczne dla 
najmłodszych mieszkańców Żarowa. Uczestnicy mieli 
okazję obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą 
zabytków architektury na Ziemi Żarowskiej, w której 
sami też aktywnie uczestniczyli, a także zapoznać się z 
wyglądem, historią i przeznaczeniem drobnych znalezisk 
- zabytków znajdujących się w zbiorach Żarowskiej Izby 
Historycznej.

ZIMOWISKO W ZASTRUŻU
Warsztaty malarskie, sportowe, wspólne wyjazdy do 
kina, na lodowisko i kręgle. Tak zimową przerwę od 
nauki spędzali uczestnicy zimowiska w Szkole Pod-
stawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. Wzięli rów-
nież udział w warsztatach malarskich, rozgrywkach 
w gry planszowe i szachy. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się także wyjazd na sanki do Rzeczki.

Jedną z ciekawszych atrakcji zorganizowanych 
podczas ferii przez stowarzyszenie w Zastru-
żu był  wyjazd do Wrocławia, gdzie uczestnicy 
zwiedzali Kolejkowo oraz bawili się w Parku 
Trampolin.
Stowarzyszenie w Zastrużu składa serdeczne 
podziękowania zarządowi firmy „Lapis” w Ła-
żanach oraz panom Mieczysławowi Malec i 
Tomaszowi Nycz.

Funkcjonariusze żarow-
skiego komisariatu policji 

zorganizowali dla uczniów 
gimnazjum spotkanie  w ra-
mach wojewódzkiego pro-
gramu edukacyjnego pn. 
„ALFA”, ukierunkowanego 
na podnoszenie świadomo-
ści i kształtowania pożąda-
nych postaw i zachowań w 
sytuacji zagrożeń o charak-
terze terrorystycznym. 

Zajęcia z młodzieżą popro-
wadził dzielnicowy Michał 
Kosiorowski. - Współczesne 
wydarzenia na świecie poka-
zują, iż nie ma kraju wolnego 
od zamachów terrorystycz-
nych. Program edukacyjny 
pn. „Alfa” skierowany jest do 
dzieci i młodzieży woj. dolno-
śląskiego jako realizacja za-
łożeń Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego na lata 
2015-2019. Kluczową kwestią 

w trakcie prowadzonych zajęć 
w szkole była edukacja dzieci 
i młodzieży z zakresu bezpie-
czeństwa w przypadku, gdy-
by stali się oni uczestnikami 
zamachów terrorystycznych 
takich jak np.: wzięcie zakład-
ników w szkole, zamach bom-
bowy, uprowadzenie pojazdu 
lub samolotu. Na dwudniowe 
zajęcia przeznaczono w sumie 
8 godzin lekcyjnych. Wzięło w 
nich udział ok. 260 uczniów 
gimnazjum w Żarowie – opo-
wiada dzielnicowy Michał 
Kosiorowski.

Podobne zajęcia niebawem 
odbędą się również w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie, Zespole 
Szkół im. Jędrzeja Śniadeckie-
go w Żarowie oraz szkołach 
podstawowych na terenie gmi-
ny Żarów. 

Magdalena Pawlik

i wzór metryczki do wypeł-
nienia.

Już po raz trzeci Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 

Żarowie organizuje konkurs 
kaligrafii „Mistrz Pióra”. Ho-
norowy patronat nad impre-
zą objął burmistrz Leszek Mi-
chalak. Sponsorem konkursu 
jest firma NOVA Sp. z o.o. w 
Żarowie.

Głównym celem konkursu 
jest rozpowszechnianie sztu-
ki kaligrafii, uwrażliwienie 
na piękno pisma odręcznego 

ksiąg ręcznie iluminowanych. 
Konkurs adresowany jest 

do wszystkich i nie ma żad-
nych ograniczeń wiekowych. 
Uczestnicy zmagania rozpocz-
ną w piątek, 21 kwietnia o go-
dzinie 14 w auli żarowskiego 
gimnazjum.

Na zgłoszenia czekamy do 
14 kwietnia. Regulamin kon-
kursu do pobrania ze strony 
internetowej www.centrum.
zarow.pl
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II Turniej
„Dzikich Drużyn”

Ponownie bez happy endu

Trwają przygotowania Walentynki na basenie

Goniec nie próżnuje

W czwartek, 16 lutego 
został zorganizowa-

ny II „Turniej ‘’Dzikich Dru-
żyn”.

Niestety w przeciwień-
stwie do pierwszego wzię-
ły w nim udział tylko dwa 
zespoły: „Kolorowi Żarów” 
i „Kitken Team”. Pierwszy 
był oparty na uczniach Ze-
społu Szkół w Żarowie, a 
drugi na naszej podstawów-
ce uzupełniony uczniem 
szkoły ponadgimnazjalnej. 
Zawody przeprowadzono 
systemem „mecz i rewanż” 
2 x 15 min. Oba mecze wy-
grali „Kolorowi Żarów”: 10 
: 7 (6 : 4) oraz 13 : 3 (4 : 1). 
Na końcowym wyniku dru-
giej potyczki zaważyło zbyt 
„rozrywkowe” podejście 
do gry w drugiej połowie 
meczu przez zawodników 
„Kitken Team”.

Zdobywcy Pucharu grali 
w składzie: Natalia Sa-
wicka (bramkarka), Kamil 
Dobrzański (5 bramek), 

Jagoda Dydyńska (2), 
Aleksandra Leśniowska, 
Mateusz Prus (5), Kry-
stian Suck (12) oraz grają-
cy trener / opiekun p. We-
ronika Borczyk.

Zespół „Kitken Team” wy-
stąpił w składzie: Wiktor 
Knap i Dawid Marzec (grali 
w polu, jak i w bramce), Da-
wid Bogucki, Bartosz Bry-
ła, Wiktor Huber (3 bram-
ki), Aleksandra Porabik (4) 
i Sebastian Ridel (3). 

Zwycięski Zespół otrzymał 
puchar, a każdy z uczest-
ników dyplom. Prócz tego 
najlepiej rzucający w swo-
ich drużynach: Krystian 
Suck i Aleksandra Porabik 
otrzymali puchary za „Króla 
Strzelców”.

Zawody zorganizował Piotr 
Jaskólski, a pomagały, pro-
wadząc „stolik sędziowski”: 
Martyna Chodurek, Wikto-
ria Kowalska i Natalia Pio-
trowska. 

 Piotr Jaskólski

Wektor Świdnica mistrzem 
Electrolux Cup!

Drugi raz z rzędu tutuł mistrzowski Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup zdobyli piłkarze Wektor Świdnica.

O zwycięstwie decydowały 
PLAY-OFF. W pierwszym 
meczu półfinałowym Wektor 
Świdnica pokonał AUTO-
SHOP Żarów 6:1 (1:1). Drugi 
półfinał przyniósł zdecydo-
wanie więcej emocji. Gdy 
wydawało się, iż w finale 
wystąpią zawodnicy KKZ 
Zaskoczeni Żarów do remi-

Wektor Świdnica – zwycięzca 9. edycji Electrolux Cup. Skład: K. Leletko, 
G. Borowy, D. Filipczak, A. Kozachenko, M. Morawski, M. Ryczan, M. Sa-
lamon, W. Sowa, W. Szuba, D. Tymcik, A. Zielonka. Najlepszy zawodnik – Wojciech Sowa (Wektor Świdnica)

Najlepszy bramkarz – Oskar Waj-
dzik (Cannabis)

Najlepszy strzelec – Wojciech 
Szuba (Wektor Świdnica)

su tuż przed syreną końcową 
doprowadził stojący między 
słupkami Oskar Wajdzik 
z Cannabis. O wszystkim 
decydowały rzuty karne. Je-
denastki lepiej wykonywali 
piłkarze Cannabis i to oni 
awansowali do wielkiego fi-
nału.

Mecz o 3. miejsce był po-

wtórką ubiegłorocznych roz-
grywek. Naprzeciw siebie 
stanęli zawodnicy AUTO-
SHOP Żarów oraz KKZ Za-
skoczeni Żarów. Ponownie 
lepsi okazali się reprezentan-
ci AUTO-SHOP Żarów wy-
grywając 5:4. Wynik 4:0 do 
przerwy dla Wektor Świd-
nica zwiastował trzecią mi-
strzowską gwiazdkę w roz-
grywkach Electrolux Cup. 
Cannabis po zmianie stron 
zaczął odrabiać straty. Wek-
tor kontrolował sytuację na 
parkiecie, wygrywając cały 
pojedynek 6:4.

Wyniki meczy finałowych 
ELECTROLUX CUP
półfinał: Wektor Świdnica - 
AUTO-SHOP Żarów 6:1 (1:1)

półfinał: Cannabis - KKZ Za-
skoczeni Żarów 3:3 (1:2) k. 
3:1
mecz o 3. miejsce AUTO-
SHOP Żarów - KKZ Zasko-
czeni Żarów 5:4 (2:3)
Finał Wektor Świdnica - Can-
nabis 6:4 (4:0)

Zamknięcia IX edycji i wrę-
czenia nagród dokonał Zastęp-
ca Dyrektora GCKiS w Żaro-
wie Tomasz Pietrzyk.

Organizator Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie pragnie serdecznie 
podziękować sponsorowi 
głównemu - firmie Electrolux 
w Żarowie za ob jęcie honoro-
wym patrona tem rozgrywek. 
Sponsorem strategicznym była 
firma JAKO ze Świdnicy.

Krzysztof Dutkiewicz

Udział w rozgrywkach ligo-
wych, występy w licznych 

turniejach, treningi oraz orga-
nizacja własnych zawodów. 
Tak wygląda szczelnie wypeł-
niony harmonogram klubu 
szachowego Goniec Żarów. 

Zakończyły się rozgrywki 
IV Ligi Legnicko-Jelenio-
górskiej 2016/17. W Żaro-
wie Goniec III podejmował 
Miedź II Legnica. Ostatecz-
nie dwukrotnie przegrał 1-4 i 
0-5, natomiast Goniec II Ża-
rów w Jeleniej Górze spotkał 
się z miejscową Jelonką II, 
gdzie pierwszy mecz zremi-
sował 2,5-2,5 a drugi wygrał 
4-1. W stawce 6. zespołów 
żarowskie drużyny kończą 
na 3 i 6 miejscu w tabeli IV 
ligi. Dwoje szachistów Goń-
ca podwyższyło kategorie 
szachowe: Przemysław Bo-
rowski zdobył drugą normę 
na I kat. szachową, a Kamil 
Krzyżanowski zdobył II kat. 
Szachową.

Wciąż gra III dolnośląska 
liga. W ostatnim pojedynku 
Goniec pokonał WKSz Koper-
nik Wrocław 3:2. Swoje partie 
wygrali Wojciech Kowal-
czuk i Czesław Stec. Remi-
sem zakończyły się pojedynki 
z udziałem Marka Szmyda i 
Zbigniewa Zielińskiego.  

W Żarowie rozegrany został 
trzeci turniej Gminnej Sza-
chowej Ligi Szkolnej. Tym 
razem na starcie stanęło 36 
szachistów ze szkół podsta-
wowych SP Żarów, SP Za-

struże, SP Dzierżoniów oraz 
żarowskiego Gimnazjum. W 
klasyfikacji końcowej po raz 
kolejny wygrał Jan Molecki 
wyprzedając Oskara Lesiaka 
i Dominikę Trestkę. 

W zakończonej XIV edycji 
Międzypowiatowej Ligi Sza-
chowej wzięło udział 8 zespo-
łów. Zwycięzcą tegorocznych 
rozgrywek została drużyna z 
Lubina, wyprzedając szachi-
stów z Pęgowa i Środy Ślą-
skiej. Ostatecznie Goniec I i 
Goniec II Żarów zajęli odpo-
wiednio dzielone 4 i 5 lokatę, 
natomiast Goniec III zakoń-
czył rywalizację na 7 miejscu.  
Turniej był zgłoszony do oce-
ny rankingowej FIDE w sza-
chach szybkich.

Ernest Sojski został mi-
strzem Świdnicy w kategorii 
do lat 14. W głównej grupie 
tytuł wicemistrzowski przy-
padł Janowi Woźnemu. 

Kilku zawodników żarow-
skiego klubu wzięło udział 
w turnieju szachów szybkich 
VIII Tewazadze Open 2017. 
W Dzierżoniowie najwyżej 
sklasyfikowany został Janusz 
Kiliański, który zajął 19 miej-
sce.

- Zapraszamy wszystkich 
chętnych na wspólne treningi, 
które odbywają się w każdy 
wtorek i piątek od godz. 16:00 
w siedzibie klubu, pomieszcze-
niach Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie – zachęca trener 
Michał Bieszczad. 
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Zjednoczeni Żarów Zachód Sobótka (kl. O) 2:7
Zjednoczeni Żarów Bielawianka Bielawa (IV liga) 1:2
Zjednoczeni Żarów GKS Kobierzyce (IV liga) 1:2
Zjednoczeni Żarów Victoria Świebodzice (IV liga) 4:2
Zjednoczeni Żarów Górnik Wałbrzych (III liga) 0:6

Chrobry Głogów (IV liga) Zjednoczeni Żarów 4:3

M-ce Zespół M PKT SETY
1 Astra Nowa Sól 18 44 49-20
2 Chrobry Głogów 18 41 47-20 
3 Bielawianka Bielawa 18 34 43-32 
4 Sobieski Żagań 18 31 40-32 
5 Olavia Oława 18 27 35-35 
6 AZS Poznań 18 27 36-34 
7 AZS Zielona Góra 18 25 36-39 
8 Gwardia Wrocła 18 21 31-42 
9 BTS Bolesławiec 18 18 24-41 
10 Volley Żarów 18 2 8-54 

Trwa okres przygotowaw-
czy Zjednoczonych Ża-

rów. Piłkarze występujący 
na boiskach wałbrzyskiej 
okręgówki w ostatnim cza-
sie rozegrali sześć spotkań 
kontrolnych.

W najbliższym czasie pod-
opieczni Adama Łagiewki 

Bez zwycięstwa rundę za-
sadniczą gr. D II ligi siat-

karzy zakończył beniaminek 
Volley Żarów. Żarowianie w 
ostatniej kolejsce przegra-
li z przedostatnim BTS-em 
Bolesławiec 0:3. 

Zawodnicy Volley ulegli 
rywalom w trzech setach, 
w żadnym nie przekracza-
jąc granicy 20 punktów. 
Teraz przed siatkarzami 
żarowskiego klubu baraż o 
zachowanie ligowego bytu. 
W rywalizacji o lokaty 9-10, 

Żarów zmierzy się właśnie 
z BTS-em Bolesławiec. 
Walka toczyć się będzie do 
trzech zwycięstw, a przegra-
ny spadnie do rozgrywek III 
ligi.

Pierwsze spotkanie w ra-
mach play-out odbędzie się 
w Bolesławcu pod koniec 
marca.
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podejmą na własnym boisku 
przedstawiciela wałbrzyskiej 
kl. A Czarnych Wałbrzych 
(2.03, godz. 17:30) oraz ligo-
wego rywala Grom Witków 
(04.03, godz. 15:00).

Rozpoczęcie rundy zapla-
nowano na weekend 25-26 
marca.

Blask świec, nastrojowa 
muzyka i konkursy z na-

grodami dla zakochanych 
towarzyszyły kolejnej „Nocy 
na basenie”. 

14 lutego na krytej pływal-
ni w Żarowie odbyła się wy-
jątkowa walentynkowa noc. 
Podczas kolejnej edycji noc-
nego pływania goście krytej 
pływalni w Żarowie mieli 
okazję po raz pierwszy na 
żywo usłyszeć muzykę. - Wy-
darzenie rozpoczął koncert 
Żarowskiej Orkiestry Dętej, 
która na ten dzień przygoto-

wała wyjątkowy repertuar – 
opowiada zastępca dyrektora 
GCKiS w Żarowie Tomasz 
Pietrzyk. 

Licznie oblegane konkursy 
z nagrodami oraz wyjątkowa 
atmosfera sprawiły, iż walen-
tynkowy wieczór na basenie 
można zdecydowanie zali-
czyć do udanych. Już nieba-
wem kolejne wydarzenia na 
żarowskiej pływalni. 
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