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Miejsca pod
monitoring wybrane

Remonty świetlic
wiejskich na półmetku

Wielkanocne
spotkania i konkursy

Jeszcze w tym roku w mie-
ście ma zostać rozbudo-

wana sieć monitoringu.
Nie będą to pierwsze zain-

stalowane kamery na terenie 
Żarowa. Obecnie urządzenia 
takie zainstalowane są przy 
Gminnym Centrum Kultury i 

Tradycyjnie, tuż przed 
Świętami Wielkanocny-

mi mieszkańcy spotykają się 
na wspólnym wielkanocnym 
śniadaniu.

Składają sobie życzenia i 
dzielą się jajkiem. Ale to nie 
jedyne wielkanocne tradycje 

Świetlice wiejskie w Mro-
winach, Przyłęgowie i 

Mielęcinie powoli zmieniają 
swój wizerunek.

Na końcowe efekty trzeba 
będzie jeszcze trochę pocze-
kać, choć już dziś widać, że 
zniszczone budynki  odzy-
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Dlaczego warto zakładać wodomie-
rze? 

Zakończył się już nabór dzieci do 
przedszkola i żłobka prowadzone-
go przez Bajkowe Przedszkole w 
Żarowie.

Po słabej inauguracji sezonu, pił-
karze Zjednoczonych Żarów nie 
maja sobie równych.

Sportu, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie.

Lokalizację kolejnych ka-
mer wybierali sami miesz-
kańcy. 

więcej na str. 4

Przy budynku świetlicy wiejskiej w Mielęcinie pojawiły się już rusztowania. 
Niebawem budynek zyska nową elewację.

w naszej gminie. Od wielu lat 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu organizuje wielkanoc-
ny konkurs „Pisanka, Palma 
Wielkanocna, Tradycje Wiel-
kanocne”. 

więcej na str. 5

skują utracony blask. Nowe 
instalacje, zmodernizowane 
sanitariaty, wyremontowa-
ne podłogi, remont piwnic, 
wymiana stolarki drzwio-
wej i okiennej, a niebawem 
także nowa elewacja.

więcej na str. 4
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

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

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało na profilu facebooko-
wym:

Stanisław mieszkaniec Żarowa: Po zimie na drogach w naszej gminie są dziury i znaczne ubytki. Kiedy roz-
pocznie się łatanie dziur i na których drogach? Czy za wszystkie drogi odpowiada gmina Żarów? 

Burmistrz Leszek Michalak: 
Łatanie dziur na drogach gminnych rozpoczęliśmy jeszcze w marcu. W pierwszej kolejności łatane są największe ubytki na drogach o 

największym natężeniu ruchu. W najbliższych dniach, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe łatanie prowadzone będzie również za pomo-
cą specjalistycznej maszyny – paczera. Gmina Żarów odpowiada za stan techniczny dróg gminnych, natomiast za drogi powiatowe, które 
również znajdują się na terenie naszej gminy Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. 

Na mapie znajdującej się na stronie internetowej sdps.swidnica.pl/sdps/index.php/obszar-dzialania znajdują się zaznaczone drogi powia-
towe. 

Przyszła wiosna – 
drzewa posadzone

Senyor Rici
w Mieroszowie

Piotr Borkowski, ul. Spokojna 1, 58-130 Żarów
e-mail: piotrboro@wp.pl, pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188
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→ Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie 44 m2. Tel. 508 299 700
→ Sprzedam działkę budowlaną 
w Imbramowicach. Tel. 697 453 
099
→ Sprzedam działki Mrowiny 
ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 94 
99
→ Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 50 m2 w Piotrowi-
cach 24, 1 piętro, Wspólnota, 
kuchnia, 2 pokoje, WC+ ła-
zienka. Tel.797 944 508

BUSY do NIEMIEC
z adresu na adres

tel. 735 140 404
wyjazd: poniedziałek, czwartek

powrót: wtorek, piątek
 210 zł

Niebezpieczne znaleziska w Imbramowicach
Choć od czasów II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat 
wciąż odnajdywane są niebezpieczne pociski z tamtego okre-
su. Na polu uprawnym w Imbramowicach zostały znalezione 
dwa pociski artyleryjskie. A w trakcie prac melioracyjnych, 
również na terenie Imbramowic mieszkaniec wykopał pocisk 
moździerzowy pochodzący z czasów II wojny światowej. 
Niewybuchy zostały zabrane przez patrole saperskie.

Zatrzymany za posiadanie środków odurzają-
cych
Funkcjonariusze policji w Żarowie zatrzymali młodego męż-
czyznę, który posiadał przy sobie środki odurzające. - W kieszeni 
kurtki dwudziestolatka zostało ujawnione zawiniątko foliowe z 
zawartością suszu roślinnego w ilości 0,92 grama. W wyniku dal-
szych czynności w miejscu zamieszkania zatrzymanego policjanci 
znaleźli susz roślinny w ilości 46,56 grama. Mężczyzna przyznał 
się do posiadania środków odurzających oraz złożył wyjaśnienia. 
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności – mówi Katarzyna 
Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie.

Zniszczyli rogatki na przejeździe kolejowym
Zniszczyli rogatki na przejeździe kolejowym i uciekli. Poli-
cjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy znisz-
czyli szlabany kolejowe. Uciekinierami okazali się 18 i 21 
– letni mieszkańcy gminy Żarów. Zostali zatrzymani w bez-
pośrednim pościgu.

Pijani kierowcy za kółkiem
Kolejni pijani kierowcy zostali zatrzymani przez funkcjona-
riuszy policji w Żarowie. Dwóch z nich kierowało rowerem, 
będąc pod wpływem alkoholu. W obydwu przypadkach al-
komat pokazał blisko dwa promile alkoholu. - Zatrzymaliśmy 
także 44-letniego kierowcę Volkswagena Golfa, który w wydy-
chanym powietrzu miał ponad dwa promile alkoholu oraz 29-
letniego mężczyznę, który kierował samochodem osobowym 
marki Ford Mondeo mimo decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania – wyjaśnia komendant policji Katarzyna Wilk.
Zatrzymanym grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, kara 
grzywny oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Oprac. Magdalena Pawlik

Uwaga mieszkańcy!
Urząd Miejski w Żarowie informuje, iż w dniach od 27.03.2017r. do 27.04.2017r. na terenie Gminy Żarów 

przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić 
będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą  w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w 
zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na 
stronie internetowej:  www.eko-precyzja.eu/azbest 

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w 
Żarowie lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu. 

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Żarów. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. 
dofinansowania. 

/-/ Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-

wa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 24 marca 2017r. 

Bar Fast-Food „Kryształ”
zaprasza na promocję

W czwartek, 20 kwietnia promocja 3 pizze w cenie dwóch 
oraz każdego 10-tego dnia miesiąca 3 pizze w cenie dwóch.
Serdecznie zapraszamy do baru Fast-Food „Kryształ” przy 

ul. Armii Krajowej 1D w Żarowie.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy rodzin-
nego przeżywania Zmartwychwstania 
Pańskiego mieszkańcom gminy Żarów

życzy Urszula Ganczarek
radna powiatu świdnickiego

Pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkiej 
Nocy druhom z OSP Buków oraz ich ro-
dzinom 

życzą Patryk Ganczarek prezes OSB Buków
Wiesław Surnik naczelnik OSP Buków

Zdrowych, rodzinnych i po-
godnych Świąt Wielkanoc-
nych mieszkańcom Bukowa, 
Marcinowiczek, Pyszczyna, 
Imbramowic i Zastruża  
 
życzy Waldemar Ganczarek 

radny Rady Miejskiej

W marcu, w gminie Ża-
rów posadzono ponad 

900 drzew. W poniedziałek, 
27 marca u sołtysów miesz-
kańcy gminy odebrali swoje 
drzewa do posadzenia. 

Okazało się, że zaintere-
sowanych było tak wielu, że 
dowieziono 200 drzewek. - 
Deszczowa pogoda sprzyja 
sadzonkom, więc myślę, że 
wszystkie posadzone drzew-
ka się przyjmą. Serdecznie 
dziękuję sołtysom za pomoc. 
Dziękuję także Nadleśni-
czemu panu Romanowi Be-
reźnickiemu oraz leśnikowi 
Bartłomiejowi Boncol, bo-
wiem bez ich zaangażowania 
nie byłoby tej sadzonkowej 
akcji – mówi Urszula Gan-
czarek radna powiatu świd-
nickiego. 

Magdalena Pawlik

W sobotę, 8 kwietnia 
zespół kameralny Se-

nyor Rici wyśpiewał finało-
wą piosenkę „Tokaj” wraz 
z przybyłymi zespołami se-
nioralnymi.

Impreza zorganizowana po 
raz kolejny w rodzinnej at-
mosferze. Nasz zespół „SE-
NYOR RICI” zaśpiewał trzy 
utwory: „STRZEGOMKA”, 

„LATO, LATO”, „TOKAJ”. 
Ideą naszych występów 

jest zaprezentowanie na sa-
mym początku utworu, który 
mówi o naszej gminie, a in-
spiracją do napisania tekstu 
była muzyka skomponowana 
do piosenki „WEŁTAWA”.

Zostaliśmy zaproszeni na 
jesienne śpiewanie seniorów 
i z pewnością skorzystamy.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Helena Słowik – nowa
dyrektor SP w Żarowie

Do tej pory pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II. Helena Słowik wygrała konkurs na 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie. Stanowisko obejmie od nowego roku szkolnego, zastępując 
Urszulę Rurarz dotychczasową dyrektor żarowskiej podstawówki. Burmistrz Leszek Michalak wręczył już 
nominację nowej szefowej szkoły. Dziś pytamy nową dyrektor, jakie zmiany zamierza wprowadzić i jak od 
nowego roku szkolnego funkcjonować będzie Szkoła Podstawowa w Żarowie?

→ Przez wiele lat była 
Pani dyrektorem żarow-
skiego gimnazjum. Od 1 
września będzie Pani za-
rządzać Szkołą Podstawo-
wą? Czy szykują się jakieś 
zmiany?

Zmiany wynikają bezpośred-
nio z przepisów prawa oświa-
towego i jest ich wiele. Naj-
ważniejsza jest jednak zmiana 
połączenia dwóch placówek 
oświatowych w jedną. Gim-
nazjum będzie wygaszane do 
2019 roku, powstanie nowa 
placówka – ośmioletnia Szko-
ła Podstawowa, z włączonymi 
do niej na dwa lata oddziała-
mi gimnazjum. Zamierzam 
zrobić wszystko, aby nasza 
nowa szkoła była dobrze zor-
ganizowana, dzieci miały od-
powiednie dla nich warunki 
do nauki i rozwoju talentów, 
a rodzice byli zadowoleni z 
naszej pracy.

→ Jak, w związku z nie-
dawno przyjętą nową siecią 
szkół funkcjonować będzie 
Szkoła Podstawowa w Ża-
rowie? Co z bazą lokalową 

szkoły? Czy zostanie ona 
utrzymana na takim sa-
mym poziomie, jak dotych-
czas?

Do czasu zakończenia ter-
momodernizacji budynku 
przy ul. 1 Maja będziemy 
korzystać z czterech budyn-
ków. Oddziały przedszkolne 
przy ul. Ogrodowej, klasy 
I-II przy ul. Armii Krajo-
wej 58, klasy III-IV przy  
ul. 1 Maja, a klasy V-VIII 
oraz II-III Gimnazjum przy 
ul. Piastowskiej. Docelo-
wo baza szkoły to będą trzy 
budynki, bez budynku przy  
ul. Armii Krajowej 58 w Ża-
rowie.

→ Od 1 września do bu-
dynku przy ul. Piastow-
skiej w Żarowie uczęszczać 
będą uczniowie klas V-VII 
oraz kontynuujący naukę 
gimnazjaliści. Czy jest to 
dobry pomysł, aby ucznio-
wie gimnazjum uczyli się w 
jednym budynku wspólnie 
z uczniami podstawówki?

Nie ma żadnych przeciw-
wskazań ani dydaktycznych 

Odszedł zasłużony 
kombatant

i działacz społeczny

Dlaczego warto zakładać wodomierze?

„Patriota jest to ten człowiek, który ko-
cha Ojczyznę swoją, służy jej wiernie, 
a w razie potrzeby oddaje życie swoje”

Tydzień temu pożegnali-
śmy Wacława Rzeczyc-

kiego, wieloletniego prezesa 
Miejsko-Gminnego Związku 
Kombatantów Rzeczpospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Żarowie. Oso-
bę niezwykle zasłużoną dla 
historii Żarowa.

Wacław Rzeczycki urodził 
się 14 sierpnia 1924 roku. Był 
podporucznikiem rezerwy. W 
czasie wojny został wywiezio-
ny do obozu pracy przymuso-
wej w Niemczech. Repatriant z 
Kresów Wschodnich. W 1958 
roku zamieszkał w Mrowi-
nach, a następnie w Żarowie. 
Przed długie lata był radnym 
i sekretarzem Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Żarowie. 
Następnie pracował w Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” oraz Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Żaro-

wie z/s w Mrowinach. Spo-
łecznik, od 1969 roku pełnił 
funkcję sekretarza, a od 2005 
roku prezesa Gminnego Koła 
Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycz-
nych. Odznaczony wieloma 
odznaczeniami i medalami: 
Krzyżem Kawalerskim Odro-
dzenia Polski, Zasłużonym dla 
ziemi żarowskiej, za zasługi 
dla obronności kraju, zasłużo-
ny dla Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, Złotym Dębem.

Przez długie lata był aktyw-
nym członkiem żarowskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Współza-
łożyciel żarowskiej biblioteki 
oraz Izby Historycznej. W pa-
mięci wielu mieszkańców po-
zostanie jako ktoś wyjątkowy. 
Zawsze koleżeński i uczynny. 
Jako wielki autorytet.

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej i łączą się z nami w 
bólu. Wspólnie pożegnaliśmy kochanego męża, ojca, dziadka, 
pradziadka ŚP. Wacława Rzeczyckiego. Dziękujemy rodzinie, 
znajomym, sąsiadom, władzom miasta, przedstawicielom 
OSP Mrowiny i Pożarzysko, pani dyrektor i uczniom gimna-
zjom oraz wszystkim, którzy byli w tym dniu z nami.

Pogrążona w smutku rodzina

To od właścicieli lokali i 
najemców zależy, czy lo-

kale są wyposażone w wo-
domierze. 

Jeżeli lokal jest wyposażo-
ny w wodomierz, rozliczenie 
za wodę następuje zgodnie 
ze wskazaniem licznika w 
wodomierzu. W przypadku, 
gdy lokal nie posiada wo-
domierza, wtedy mamy do 
czynienia z rozliczeniem 
ryczałtowym. Jednak roz-
liczenie ryczałtowe może 
przyczynić się do znacznie 
większych kosztów. - W 
sytuacji, gdy w częściach 
wspólnych budynku docho-
dzi do nieszczelności w sieci 
wodociągowej według wska-
zań na liczniku głównym 

budynku, zgodnie z regula-
minem wspólnoty opracowa-
nym na podstawie przepisów 
o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odprowadzaniu ście-
ków, lokale nie posiadające 
wodomierzy są obciążane za 
występujące braki. Zdarza 
się, że są to kwoty sięgające 
nawet kilku tysięcy złotych. 
Ta sama sytuacja dotyczy lo-
kali wyposażonych w wodo-
mierze, którym skończył się 
okres legalizacji (5 lat) lub 
działają niepoprawnie – tłu-
maczy Agata Krawiec kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Dlatego, aby płacić za 
wodę faktycznie zużytą, 

każde mieszkanie powin-
no posiadać wodomierze z 
legalizacją. W przypadku, 
gdy pojawią się niedobory 
dla całego budynku, wtedy 
płatność można rozdzielić 
adekwatnie do wszystkich 
lokali, a usterkę jak najszyb-
ciej usunąć. Wówczas to 
zarządca budynku zmuszo-
ny będzie podjąć kroki, aby 
wyeliminować brak wody na 
liczniku głównym budynku. 
- Obecnie około 150 lokali 
komunalnych należących do 
zasobu gminy nie posiada 
wodomierzy, a w niektórych 
lokalach wodomierze wyma-
gają wymiany albo ponownej 
legalizacji. Wysłaliśmy już 
pisma informacyjne do wła-

ścicieli tych lokali. Całkowi-
ty koszt montażu wodomie-
rza wynosi 100-150 złotych 
brutto i obejmuje pracę mon-
tażową łącznie z koniecznymi 
materiałami. Przy rozsądnym 
i ekonomicznym korzystaniu 
z wody koszty założenia wo-
domierzy często zwracają się 
już po kilku miesiącach. Po-
nadto, możemy kontrolować, 
ile wody zużywamy i płacimy 
tylko za siebie, a nie za są-
siada. Warto posiadać licz-
nik wody w lokalu, bo wtedy 
unikniemy nieprzyjemnych 
niespodzianek związanych z 
dodatkowym rachunkiem za 
wodę – dopowiada kierow-
nik Agata Krawiec.

Magdalena Pawlik

ani wychowawczych. Nauczy-
ciele klas V-VII przechodzą 
ze swoimi uczniami do bu-
dynku przy ul. Piastowskiej 
w Żarowie i będą w pełni 
odpowiedzialni za ich opiekę. 
Bezpieczeństwo uczniów było 
i jest jednym z fundamental-
nych zadań szkoły.

→ Pełnienie funkcji dy-
rektora to nie tylko dobre 
zarządzanie placówką, ale 
również dobra i właściwa 
organizacja zajęć i czasu 
dla uczniów. Pikniki, spor-
towe turnieje, spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Czy 
tego wszystkiego, jak to 
było dotychczas nie zabrak-
nie dla uczniów wszystkich 
klas szkoły podstawowej?

Nie zabraknie żadnych 
imprez, wręcz przeciwnie – 
kontynuowanie imprez trady-
cyjnych dla gimnazjum i dla 

szkoły podstawowej znacznie 
ubogaci i uatrakcyjni tę ofer-
tę. Pewnie trzeba będzie pod-
dać modyfikacjom terminy i 
zakres tych imprez, zajmie się 
tym zespół nauczycieli powo-
łany na czas transformacji z 
nauczycielami obu placówek 
i wspólnie ustalą harmono-
gram na następny rok szkol-
ny.

→ A co z nazwą placów-
ki? To będzie Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brze-
chwy czy Jana Pawła II w 
Żarowie?

Na etapie wdrażania refor-
my oświaty, szkoła podstawo-
wa nie może zmienić swojej 
nazwy. W przyszłości pla-
nujemy podjąć odpowiednie 
procedury, które umożliwią 
jej zmianę.

Rozmawiała Magdalena 
Pawlik

Helena Słowik od 1 września będzie pełnić funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Żarowie.
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Remonty świetlic
wiejskich na półmetku

Świetlica wiejska w Przyłęgowie w trakcie remontu. 

Na zdjęciu budynek świetlicy wiejskiej w Mielęcinie. 

Prace remontowe przy remoncie dachu budynku przy ul. Zamkowej roz-
poczęły się pod koniec lutego. I choć trochę przyczynią się do poprawy 
estetyki żarowskiego parku.

Stan pierwotny dachu przed remontem.

Wymiana konstrukcji dachu. I deskowanie dachu.

Świetlice wiejskie w Mrowinach, Przyłęgowie i Mielęcinie powoli zmieniają 
swój wizerunek. Na końcowe efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, 
choć już dziś widać, że zniszczone budynki  odzyskują utracony blask. Nowe 
instalacje, zmodernizowane sanitariaty, wyremontowane podłogi, remont piw-
nic, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, a niebawem także nowa elewacja. 
Prace remontowe, które trwają obecnie na świetlicach wiejskich nabierają roz-
pędu.

- Kiedy w listopadzie  roz-
poczynaliśmy prace na świe-
tlicy w Mielęcinie obiekt 
był w bardzo złym stanie 
technicznym. Od tego czasu 
minęło kilka miesięcy, a w 
budynku powstała toaleta 
dostosowana także do użyt-
ku osób niepełnosprawnych, 
której wcześniej tutaj brako-
wało. W tej chwili kończymy 
docieplać ściany zewnętrz-
ne, bo wszystkie instalacyj-
ne prace wewnątrz budynku 
zostały już dawno zakończo-
ne. W planach jest jeszcze 
montaż nowego ogrodzenia 
– mówi Dariusz Kasprzak 
kierownik budowy Firma 
Ogólnobudowlana wyko-
nawca inwestycji w Mielę-
cinie.

Inwestycja 
realizowana przy 

współudziale 
środków finanso-
wych Aglomeracji 

Wałbrzyskiej i 
własnych budżetu 

gminy Żarów

Nowy wygląd zyskuje tak-
że budynek świetlicy wiej-
skiej w Przyłęgowie. Zniknę-
ła stara drewniana podłoga, a 
w tej chwili trwają tam prace 
przy wymianie instalacji 
elektrycznej i hydraulicznej. 
- Ruszyliśmy z remontem bu-
dynku świetlicy wiejskiej w 
Przyłęgowie. Kładziemy płyt-
ki, ściany są wstępnie przy-
gotowane pod okładziny, ale 
na więcej efektów trzeba po-
czekać jeszcze kilka tygodni.  
Będą kładzione tynki mozai-
kowe, wykończymy ściany, 
zafugujemy płytki. A w koń-
cowym etapie czeka nas jesz-
cze remont elewacji i montaż 
nowego ogrodzenia wokół 
budynku świetlicy – wyjaśnia 
Kamil Zdziebło z firmy BU-

DOM, która realizuje remont 
świetlic wiejskich w Mrowi-
nach i Przyłęgowie.

Mrowiny, Mielęcin i Przy-
łęgów to kolejne wsie na 
terenie gminy Żarów, któ-
re zyskają wyremontowane 
świetlice wiejskie. I choć na 
kompleksowe modernizacje 
czeka jeszcze wiele obiek-
tów, systematycznie każdego 
roku przybywa tych wyre-
montowanych. Wiele w tym 
także zasługi samych miesz-
kańców, którzy dbają o swoje 
sołectwa. - Świetlice wiejskie 
to nie tylko centrum rozryw-
ki, ale też miejsce, gdzie na 
spokojnie można się spotkać i 
porozmawiać o różnych pro-
blemach. Dają społeczności 
wiejskiej duże możliwości dla 
wypełnienia czasu wolnego. 
W budynkach są organizo-
wane różne imprezy okolicz-
nościowe, ale także po prostu 
zebrania z mieszkańcami wsi. 

Bo to od nich w dużej mierze 
zależy, jak te obiekty są wyko-
rzystywane. Nie mam żadnych 
wątpliwości, że mieszkańcy 
Mrowin, Mielęcina i Przyłę-
gowa mają już wiele planów, 
związanych z użytkowaniem 
wyremontowanych obiektów 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Modernizacja świetlic wie- 
-jskich kosztować będzie 
dokładnie 833.032,99zł, z 
czego dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wyniesie  
699.734,03 zł. Dofinanso-
wanie przyznane zostało 
ze środków Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych RPO WD 
2014-2020. Wniosek na re-
alizację tej inwestycji złoży-
ło Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Miejsca pod
monitoring wybrane

Renowacja kolejnego zabytku

Jeszcze w tym roku w mie-
ście ma zostać rozbudo-

wana sieć monitoringu. Nie 
będą to pierwsze zainsta-
lowane kamery na terenie 
Żarowa.

Obecnie urządzenia takie 
zainstalowane są przy Gmin-
nym Centrum Kultury i 
Sportu, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie.

Lokalizację kolejnych ka-
mer wybierali sami miesz-
kańcy. Swoje propozycje 
dotyczące  zainstalowania 
kamer monitoringu na tere-
nie Żarowa zgłaszali także 
funkcjonariusze policji. Roz-
mowy z mieszkańcami mia-
sta przeprowadzili również 
w swoich okręgach radni 
Rady Miejskiej. - Stworzo-
na wspólnie koncepcja za-
kłada zainstalowanie kamer 
w newralgicznych punktach 
naszego miasta. Wśród wie-
lu propozycji wytypowanych 
miejsc, które miałyby znaleźć 
się w zasięgu kamer będą 

miejsca wybrane nie tylko 
przez mieszkańców naszego 
miasta, ale także policjantów 
z żarowskiego komisariatu. 
W większości pomysły były 
zbieżne. O tym, kiedy nowe 
kamery pojawią się na uli-
cach Żarowa będę mógł Pań-
stwu przekazać już niebawem 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Kolejne kamery będą zain-
stalowane przy skrzyżowa-
niu ulicy Sikorskiego i Armii 
Krajowej, ulicy Dworcowej 
(okolice dworca PKP i PKS), 
skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej przy budynku Ża-
rowskiej Izby Historycznej 
obejmujące swoim zasięgiem 
ulicę Armii Krajowej, Mic-
kiewicza oraz Dworcową, 
przy ulicy Armii Krajowej w 
okolicach Nefrytu oraz przy 
żarowskim skateparku.

O tym, kiedy rozpocznie się 
montaż nowego monitoringu 
będziemy Państwa na bieżą-
co informować.

Magdalena Pawlik

Zakończyły się prace re-
montowe przy wymianie 

pokrycia dachowego w bu-
dynku przy ulicy Zamkowej 
17A w Żarowie, gdzie mie-
ści się siedziba Teatru Bez-
domnego. Wraz z wymianą 
pokrycia dachowego prze-
prowadzony został także re-
mont zabytkowej attyki. 

Zakres prac obejmował 
rozbiórkę i wykonanie no-
wego pokrycia dachu z papy 
termozgrzewalnej, obróbki 
blacharskie attyki i wymianę 
rynien na nowe, przemuro-
wanie wszystkich słupków 
attyki z cegły i piaskowanie 
granitowych czap ważących 
ponad 100 kilogramów. - Re-
mont attyki wieżyczki był ko-

nieczny ze względu na fatalny 
stan techniczny zagrażający 
życiu. Po rozbiórce starego 
pokrycia dachowego okazało 
się, że konieczna będzie rów-
nież wymiana więźby dacho-
wej. Ponadto stwierdzono, że 
stopień korozji cegieł jest tak 
poważny (uszkodzenia me-
chaniczne, porażenie biolo-
giczne), że należy przemuro-
wać krenelaż attyki w całości 
nową cegłą klinkierową, a 
nie jak wstępnie oszacowano 
z odzysku cegły. Zakres tych 
robót był uzgadniany i za-
twierdzany przez Konserwa-
tora Zabytków w Wałbrzychu, 
jak również nowe materiały 
użyte do wszystkich prac pod 
nadzorem Konserwatora Za-

bytków. Na podstawie opinii 
konserwatora można było za-
twierdzić roboty dodatkowe i 
kontynuować prace – wyja-
śnia Agata Krawiec kierow-
nik Referatu Gospodarki Lo-
kalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Remont dachu budynku 
przy ul. Zamkowej 17A w Ża-
rowie kosztował ostatecznie 
44 413,24 złotych. Inwesty-
cja w całości sfinansowana 
została ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik
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Wielkanocne spotkania i konkursy
Tradycyjnie, tuż przed Świętami Wielkanocnymi mieszkańcy spotykają się na wspólnym wielkanocnym śniadaniu. Składają sobie życzenia i dzielą się jajkiem. 
Ale to nie jedyne wielkanocne tradycje w naszej gminie. Od wielu lat Gminne Centrum Kultury i Sportu organizuje wielkanocny konkurs „Pisanka, Palma Wiel-
kanocna, Tradycje Wielkanocne”.

Nadziewane jajka, żurek, wielkanocne pasztety, babki, serniki, mazurki i 
inne smakołyki. Takie przysmaki królowały na wielkanocnym stole żarow-
skiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Tuż przed Świętami 
Wielkanocnymi żarowscy seniorzy spotkali się na wspólnym wielkanocnym 
śniadaniu. 

Na świątecznym śniadaniu życzenia usłyszeli także inwalidzi. Tradycyjnie 
już, seniorzy z gminy Żarów, w przedświątecznym okresie obchodzą także 
święto inwalidy. Życzenia składali im burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
Grzegorz Osiecki, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny i kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Anita Denes-Ziemkiewicz.

Pisanki, palmy wielkanocne, kartki świąteczne, ozdoby z drewna, wyszy-
wane serwetki, ręcznie zdobione pudełka, butelki można było znaleźć pod-
czas kiermaszu wielkanocnego w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Nagrodzeni laureaci w konkursie „Pisanka, Palma Wielkanocna, Tradycje 
Wielkanocne” wraz z burmistrzem Leszkiem Michalakiem i Tomaszem Pie-
trzykiem dyrektorem GCKiS.

Takie ozdoby, własnoręcznie wykonane można było podziwiać na wielka-
nocnym kiermaszu.

Każda ozdoba była profesjonalnie wykonana.

Lista laureatów nagrodzonych w konkursie „Pisanka, 
Palma Wielkanocna, Tradycje Wielkanocne” dostępna jest 

na stronie internetowej www.um.zarow.pl
i www.centrum.zarow.pl

Miejsca pod
monitoring wybrane
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W Szkole Podstawowej
w Imbramowicach bez zmian

Na kolejne pięć lat na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach została wybrana dotychczasowa dyrektor placówki Krystyna 
Waliszak, która tę funkcję pełni od czternastu lat. Dyrektorka z bogatym doświadczeniem zawodowym. Rozmawiamy z Krystyną Waliszak o tym, jak to jest być 
dyrektorem z pasją.

Niedawno za swoją dotychczasową pracę otrzymała tytuł „Dyrektora z Pa-
sją”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie wszystkie dzieci zostały przy-
jęte do Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Z rąk autorki programu Mireli Nawrot na Gali Optymistów certyfikat odebra-
ły Elżbieta Wierzyk i Mariola Król z Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Na zdjęciu Krystyna Waliszak dyrektor SP w Imbramowicach.

→ Wydawnictwo Oficy-
na MM i redakcja „Szkoły. 
Miesięcznika Dyrektora” 
przyznała Pani niedawno 
tytuł „Dyrektora z Pasją”. 
Za jakieś szczególne zasłu-
gi?

Odpowiem krótko. Pełnienie 
stanowiska dyrektora to waż-
ne i odpowiedzialne zadanie, 
ale jeśli jest wykonywane z 
pasją, może dawać mnóstwo 
zadowolenia oraz przynosić 

wymierne korzyści dla spo-
łeczności szkolnej i środowi-
ska lokalnego.

→ Zmieniając temat. Od 
1 września SP w Imbramo-
wicach stanie się ośmiokla-
sową szkołą podstawową. 
Czy placówka jest na to 
przygotowana? Czy baza 
szkoły jest dla uczniów od-
powiednia?

Nic tak naprawdę się nie 
zmieni, a uczniowie naszej 

szkoły będą kontynuowali na-
ukę, nie do szóstej klasy, tak 
jak to było do tej pory, tylko 
do klasy ósmej. Szkoła ma do 
dyspozycji salę gimnastyczną 
wyposażoną w różnorodny 
sprzęt sportowy, pracownię 
komputerową pozyskaną ze 
środków unijnych, bibliotekę 
szkolną wraz z czytelnią. Suk-
cesywnie zakupujemy nowe 
meble do klas, doposażana 
jest biblioteka, posiadamy 
sprzęt nagłaśniający. Wy-
mieniliśmy także okna, drzwi 
wejściowe i oświetlenie. Wy-
remontowany został również 
dach. W naszej placówce 
funkcjonuje także dziennik 
elektroniczny.

→ Szkoła aplikuje także 
o dofinansowania ze środ-
ków unijnych. Na jakie 
projekty?

W 2007r. pozyskaliśmy dla 
naszej placówki kwotę 99 
422 zł za realizację programu 

„Szkoła Myśląca o Każdym”- 
SMOK. W ramach projektu 
„Dolnośląska e-szkoła” zy-
skaliśmy nową pracownię 
multimedialną o wartości 
72.000 zł, a wraz z nią dostęp 
do platformy edukacyjnej 
Fronter, która zapewniła nam 
możliwość nauki w szkole, 
domu, e-learning, kontakt z 
nauczycielami, uczniami, ro-
dzicami. Z kolei udział w pro-
jekcie „Dolnośląska szkoła li-
derem projakościowych zmian 
w polskim systemie edukacji” 
umożliwił rozwój kompetencji 
kluczowych naszych uczniów 
(koła zainteresowań, wyciecz-
ki dydaktyczne). Szkoła brała 
także udział w projekcie sys-
temowym mającym na celu 
rozwijanie indywidualizacji 
nauczania „Nasze dzieci”.

→ Debaty, akcje chary-
tatywne, konkursy, impre-
zy ... Tego wszystkiego nie 
brakuje w Szkole Podsta-

wowej w Imbramowicach. 
Czy życie szkoły kończy 
się wraz z ostatnim dzwon-
kiem?

Oczywiście, że nie. Ucznio-
wie mają do wyboru bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych 
– koło misyjne, gitarowe, 
czytelnicze, języka polskiego, 
gry sportowe, Klub Przyja-
ciół UNICEF, koło „Zręczne 

ręce”, koło matematyczne, 
szkolne koło Caritas. Mają 
też możliwość prezentowania 
swoich talentów na forum kla-
sy, szkoły, środowiska, biorą 
udział w uroczystościach 
gminnych (dożynkach, pikni-
kach rodzinnych, obchodach 
Dni Żarowa). 

Rozmawiała Magdalena 
Pawlik 

Zakończyła się rekrutacja
do przedszkola

Bajkowe Przedszkole
z certyfikatem

Zakończył się nabór dzieci 
do Bajkowego Przedszkola 

i Żłobka Miejskiego w Żaro-
wie. Od nowego roku szkol-
nego do żarowskiej placówki 
uczęszczać będzie 143 dzieci 
do przedszkola i 39 do żłobka.

Z uwagi na dużą liczbę 
wniosków, ograniczoną licz-
bę miejsc w przedszkolu i nie 
spełnienie wszystkich kry-
teriów naboru nie wszystkie 
dzieci zostały przyjęte do pla-
cówki. - W naborze dzieci do 
przedszkola sugerowaliśmy się 
kryteriami ściśle określonymi 
w przepisach oświatowych. 
Przyjęte zostały przede wszyst-
kim dzieci zamieszkałe na tere-
nie gminy Żarów, przedszko-
laki, które już uczęszczały do 
naszej placówki, dzieci samot-
nych matek, wychowujące się 
w rodzinie wielodzietnej, nie-
pełnosprawne, mające rodzi-
ców niepełnosprawnych, obję-
te pieczą zastępczą i rodziców 
pracujących. Odbyły się dwa 
posiedzenia komisji rekrutacyj-
nej 23 i 28 marca. Analizowali-
śmy wszystkie podania, biorąc 
pod uwagę kryteria określone 
w przepisach oświatowych, 
dlatego nie wszystkie dzieci 
zostały przyjęte. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc, na 

listę rezerwową do żłobka wpi-
sanych zostanie 17 dzieci, a na 
listę rezerwową do przedszkola 
27 dzieci – tłumaczy Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

Jeszcze w tym roku budynek 
budynek Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie zostanie 
rozbudowany o budynek żłob-
ka. W nowym budynku żłobka 
mają powstać dwie sale zabaw, 
jadalnie, sypialnie, szatnie, ła-
zienki dla dzieci oraz sala wi-
dowiskowa z przeznaczeniem 
na wspólne zabawy i uroczy-
stości. Projekt zakłada także 
budowę zaplecza kuchennego 
oraz szatni i toalety dla per-
sonelu.  - Będziemy mieli w 
Żarowie dodatkowy budynek 

przy naszym przedszkolu. I to 
będzie żłobek, który pomieści 
pięćdziesięcioro dzieci. Zgod-
nie z oczekiwaniami rodziców 
naszych przedszkolaków, bo 
jednak co roku brakuje tych 
miejsc w placówce, będziemy 
mogli otoczyć opieką więcej 
dzieci – dopowiada dyrektor 
Elżbieta Wierzyk.

Lista przyjętych dzieci 
do przedszkola i oddziałów 
żłobkowych oraz dzieci wpi-
sanych na listę rezerwową 
została wywieszona w holu 
żarowskiej placówki. Proto-
koły z posiedzeń komisji re-
krutacyjnych są dostępne na 
stronie internetowej www.
przedszkole-zarow.pl

Magdalena Pawlik 

Za czynny udział w ogólno-
polskiej sieci uczących się 

przedszkoli „SUPEŁ”, które 
przyczynia się do podnosze-
nia jakości edukacji przed-
szkolnej, dzieli się wiedzą i 
przykładami dobrych praktyk 
oraz aktywnie uczestniczy w 
Ogólnopolskim Programie 
„Optymistyczne Przedszko-
le” Bajkowe Przedszkole w 
Żarowie odznaczone zostało 
certyfikatem. 

Wyróżnienie, na Gali Opty-
mistów, która odbywała się 
podczas XVI Konferencji Prak-
tyków „Akademia Ekspertów” 
zorganizowanej w ramach 
XVI Zjazdu ogólnopolskiego 
programu „OPTYMISTYCZ-
NE PRZEDSZKOLE” Ireny 
Dzierzgowskiej i Mireli Na-
wrot w Zakopanem odebrały 
dyrektor przedszkola Elżbieta 
Wierzyk i koordynator progra-
mu w żarowskiej placówce Ma-
riola Król. - Na zjeździe opty-

mistycznych przedszkoli uczymy 
się, utrwalamy i wdrażamy jak 
optymistycznie budować spo-
łeczność przedszkolną, łączyć 
wiedzę z praktyką, doskonalić 
się w zespole, wymieniać się 
doświadczeniami, wprowadzać 
dziecko w świat wartości, na-
wiązywać trwałe kontakty za-
wodowe, efektywnie promować 
siebie, podnosić umiejętności i 
kompetencje nauczyciela oraz 
dyrektora – mówi Elżbieta 
Wierzyk, dyrektor Bajkowego 

Przedszkola w Żarowie. 
Do Bajkowego Przedszkola 

w Żarowie dyrektor Elżbie-
ta Wierzyk i Mariola Król 
przywiozły ze sobą przesła-
nie, że „Optymizm zaczyna 
się od siebie. Bycie optymistą 
to wybór, jakość życia jest w 
naszych rękach. Wybierajmy 
ludzi podobnych do siebie, 
by lepiej żyć”. To było hasło 
tegorocznego zjazdu Opty-
mistycznych Przedszkoli.

Magdalena Pawlik

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE



Figury św. Jana
Nepomucena
z Bukowa i Wierzbnej
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Śladami historii

część
I

Z biletem basenowym
taniej na kortach

Modelarze na medal!

Plany łowieckie na 2017 rok
Nocny maraton gier planszowych

Kaplice i kapliczki ze świętymi figurami bądź obrazami, wolnostojące figury i 
posągi świętych, a także kamienne i drewniane krzyże o przeróżnej formie to 
tzw. „mała architektura sakralna”, która jest charakterystyczna dla polskiego 
krajobrazu, zwłaszcza wiejskiego. Ta Architektura to materialne świadectwo 
pobożności ludowej, a także pomnik dawnych zdarzeń, tak powszechny, że 
prawie już dzisiaj niezauważalny. Wśród wielu jej form na szczególną uwagę 
zasługują niezwykle liczne wolnostojące figury św. Jana Nepomucena. Kim 
była ta postać? Dlaczego utrwalono ją w setkach kamiennych i drewnianych 
figur oraz na obrazach?

Jan z Pomuk (obecnie miasto 
Nepomuk koło Pilzna i cy-
sterskiego opactwa, 80 km od 
Pragi), urodził się w 1350 roku 
w Pradze. Był synem osadnika 
niemieckiego, a zarazem miej-
skiego urzędnika o nazwi-
sku Welfin. W 1369 roku, po 
ukończeniu szkoły został kle-
rykiem i notariuszem w pra-
skiej kurii biskupiej. W 1380 
roku otrzymał święcenia ka-
płańskie. Po ukończeniu stu-
diów prawa na uniwersytecie 
praskim w 1381 roku (tytuł 
doktora prawa kanonicznego) 
i teologii na uniwersytecie w 
Padwie (1387 r.), mianowa-
ny został kanonikiem – pro-
boszczem kolegiaty praskiej 
pw. św. Idziego. W 1390 roku 
arcybiskup mianował go ar-
chidiakonem i proboszczem 
w Zatoce (Saaz). Niedługo 
później został wikariuszem 
generalnym arcybiskupstwa 
praskiego, a także spowiedni-

kiem czeskiej królowej Zofii. 
Jako radca prawny arcybisku-
pa praskiego Jana z Jensztaj-
na, uczestniczył w konflikcie 
o prawa kościelne z królem 
Wacławem IV Luksembur-
czykiem (król czeski w la-
tach 1378-1419, król Niemiec 
1378-1400). Po zaognieniu w 
1393 roku konfliktu pomię-
dzy arcybiskupem, a królem 
czeskim, Jan z Pomuk wraz z 
dwoma innymi duchownymi 
został aresztowany i poddany 
torturom z królewskiego roz-
kazu, po czym 20/21 marca 
tego roku zrzucono go do We-
łtawy z mostu Karola. Wedle 
jednej z hipotez Jan z Pomuk 
odmówił ujawnienia tajemni-
cy spowiedzi królowej Zofii 
jej mężowi królowi czeskie-
mu (ten podejrzewał żonę o 
niewierność). Potwierdzać 
mogą to zapiski kronikarskie 
z XVI wieku, w których nie-
znany z imienia i nazwiska 

kronikarz wspomniał o ja-
kimś duchownym, osobistym 
spowiedniku królowej Zofii, 
żony Wacława IV, który zo-
stał przez króla skazany na 
śmierć za nie ujawnienie ta-
jemnicy spowiedzi.

Bogdan Mucha 
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

Nadeszła wiosna i rolnicy 
dokonują oceny zachowa-

nia jesienią zasianych upraw 
zbóż i rzepaku.

Okazuje się, że wiele z nich 
niszczonych jest przez zwie-
rzęta leśne. Dziki, sarny i jele-
nie powodują spustoszenie w 
uprawach. W niektórych przy-
padkach zniszczenia są bar-
dzo duże. Co zrobić w takim 
przypadku? Między innymi 
w takich sprawach debatowa-
li podczas spotkania Komisji 
Rolnictwa we wtorek, 28 mar-
ca przedstawiciele kół łowiec-
kich. Oprócz wytypowania 
najważniejszych problemów 
dotyczących gospodarowania 
łowiskami członkowie Ko-
misji Rolnictwa zaopiniowali 
także plany łowieckie na 2017 
rok. - Komisja zatwierdziła te-
goroczne plany łowieckie, o któ-
rych rozmawialiśmy w trakcie 
naszego spotkania. Głównym 
problemem, który zgłaszali nasi 
rolnicy były jednak szkody spo-
wodowane w uprawach przez 
zwierzynę leśną. Co możemy 

w takich przypadkach zrobić? 
Rolnik powinien zgłosić szkodę, 
ale nie burmistrzowi czy Komi-
sji Rolnictwa, lecz w Kole Ło-
wieckim, które dzierżawi teren, 
na którym powstała szkoda. 
Zarządca obwodu łowieckiego 
obowiązkowo powiadamia po-
szkodowanego rolnika o termi-
nie oględzin uszkodzonej upra-
wy, przy czym na żądanie stron 
uczestniczy w nich przedstawi-
ciel Izby Rolniczej. Z oględzin 

sporządza się protokół, który 
podpisują obie strony. Jeżeli 
wycena lub odszkodowanie nie 
satysfakcjonuje poszkodowane-
go rolnika, dopiero wtedy mo-
żemy uruchomić drogę sądo-
wą. Dobrze, jeżeli wtedy rolnik 
posiada zdjęcia lub nagrania 
wideo uszkodzonej uprawy. – 
wyjaśnia Waldemar Gancza-
rek przewodniczący Komisji 
Rolnictwa. 

Magdalena Pawlik

Skargę na bezczynność koła łowieckiego możemy składać 
w Zarządzie Okręgowym w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 158, 

58-305 Wałbrzych, tel. 74 84 250 62, 74 84 859 57.

Przedstawiciele kół łowieckich spotkali się w Urzędzie Miejskim w Żarowie 
na zaproszenie radnych pracujących w składzie Komisji Rolnictwa: Wal-
demara Ganczarka, Mieczysława Myrty, Barbary Zatoń i Marii Tomaszew-
skiej. 

Osadnicy z Catanu, Small 
World, Splendor, Króle-

stwo w budowie, Pory roku, 
Szeryf z Nottingham, Car-
cassonne, Kolejka, Tybet czy 
Dixit to tylko niektóre z gier, 
w jakie będzie można zagrać 
podczas I Nocnego Marato-
nu Gier Planszowych.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie i Fun-
dacja „Ładne historie” po 
raz pierwszy mają zaszczyt 
zaprosić wszystkich miło-
śników gier bez prądu na I 
Nocny Maraton Gier Plan-
szowych. Imprezę zaplano-
wano na sobotę, 22 kwietnia 
na godzinę 19.00. - Na graczy 
będą czekały stoliki pełne gier 
planszowych i karcianych, 
łącznie ponad 20 różnych ty-
tułów. Wśród gier znajdą się 
takie, które przypadną do gu-
stu najmłodszym uczestnikom, 
jak również całym rodzinom. 
Nie zabraknie takich tytułów, 
w których rozgrywka trwa 

ponad trzy godziny – mówi 
Tomasz Pietrzyk, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Organizatorzy zapewniają, 
że gracze nie muszą znać in-
strukcji, a podczas maratonu 
będzie możliwość skorzy-
stania z fachowej pomocy i 
rady specjalistów. I Nocny 
Maraton Gier Planszowych 
potrwa do północy. 

Organizatorzy gwarantują 
doskonałą zabawę.

Zapraszamy na koncert zespołu Reaktywacja Band
Piosenki z repertuarem Kabaretu Starszych Panów i 

Wojciecha Młynarskiego zabrzmią w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Reaktywacja Band wystąpi w sobotę, 6 maja o godzinie 19.00 
w GCKiS. Zespół tworzą muzycy na co dzień grający w orkiestrze 
symfonicznej Filharmonii Sudeckiej. W szerokim repertuarze 
grupy znaleźć można szereg odmiennych stylów muzycznych, 
począwszy od standardów jazzowych, poprzez szeroko pojętą 
muzykę popularną aż do przebojów muzyki biesiadnej. Wspól-
nie ze śpiewającym aktorem Robertem Delegiewiczem zespół 
wykonuje również piosenki Kabaretu Starszych Panów, szla-
giery z lat 20 i 30, jak również utwory Wojciecha Młynarskiego  

Bilety dostępne w cenie 10 złotych od 18 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy.

Żarowska modelarnia Har-
cek zdążyła nas przyzwy-

czaić do wielkich sukcesów, 
osiąganych na najważniejszych 
imprezach w naszym kraju. 
Nie było inaczej podczas Mię-
dzynarodowych Mistrzostw 
Polski Modeli Redukcyjnych 
klasy C. 

Z Oleśnicy wracamy z dwo-
ma brązowymi krążkami. 
Paweł Chromy i Marek 
Szymański wystawili czte-
ry modele, z których dwa 
ocenione zostały na trzecie 
miejsca. Chromemu brązo-
wy medal przyniosła klasa 
C, Szymański swój sukces 

osiągnął w klasie C8. 
Rywalizację zdominowa-

li Rosjanie, którzy wystawili 
kilkanaście modeli na najwyż-
szym poziomie.

Łącznie podczas oleśnickich 
mistrzostw wystartowało 42 
modelarzy. Marek Szymań-
ski miał kolejny powód do za-
dowolenia, model „Czarna Per-
ła” otrzymał puchar dyrektora 
OHP w Oleśnicy. 

Takiej promocji jeszcze 
nie było! Każdy uczest-

nik krytej pływalni w Żaro-
wie w okresie od 7 kwietnia 
do 3 maja otrzyma bilet ra-
batowy do wykorzystania 
na kortach ziemnych GCKiS 
w Żarowie (Al. Korczaka – 
obok boiska Orlik).

- W okresie promocyjnym, 
każda osoba korzystająca z kor-
tów tenisowych za godzinę wy-

najmu kortu zapłaci jedynie 10 
złotych – informuje Krzysztof 
Dutkiewicz, menager sportu 
GCKiS w Żarowie.

Rezerwacji kortów teniso-
wych można dokonywać w 
recepcji krytej pływalni w 
Żarowie oraz pod numerem 
telefonu 74 8580 187. Do 
dyspozycji mamy dwa korty 
o nawierzchni ziemnej. - To 
nie koniec promocji w Gmin-

nym Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. Już niebawem 
kolejna dawka atrakcyjnych 
rabatów na obiekty sporto-
we naszej instytucji – dodaje 
Anna Suchodolska, zastępca 
dyrektora GCKiS w Żarowie.

Regulamin promocji znaj-
duje się na stronie www.
centrum.zarow.pl oraz w 
recepcji krytej pływalni w 
Żarowie.
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II runda Rajdowych
Mistrzostw Wrocławia

Akrobatyczne
mistrzostwa

Multimedalista Marek Barabasz

Żarowianin Grzegorz Reda będzie bronił tytułu mistrzowskiego podczas 
Rajdowych Mistrzostw Wrocławia.

Adam Łagiewka (w środku) w rundzie wiosennej zdobył już 4 bramki.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem, 

w którym znajduje się LOKAL UŻYTKOWY o pow. 58,56 m2
położonej przy ulicy Armii Krajowej 17A w  Żarowie 

Nr działki Pow. działki w m2 Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

956/3 81 SW1S/00019238/9 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się  16 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 12 maja 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie  2.807 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  i usługi – symbol 
A.81 MW/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i 
ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 500 zł.

Żarowianin Grzegorz Reda 
wywalczył drugie miej-

sce na Rajdowych Mistrzo-
stwach Wrocławia.

Podobnie, jak w pierwszej 
rundzie zawodnik z Żarowa 
zajął wysokie miejsce na po-
dium i uplasował się na dru-
gim miejscu w klasie. Był 34 
w klasyfikacji generalnej na 
53 startujących zawodników. 
- Teraz liczy się tylko walka w 
mojej klasie. Do końca sezo-
nu pozostało jeszcze 5 rund i 
sporo jeszcze pozmieniać się 

może w klasyfikacji. Trady-
cyjnie składam podziękowa-
nia wszystkim wspierającym 
sponsorom. Tym bardziej, że 
przybył kolejny sponsor firma 
AUTO – SHOP sklep z częścia-
mi do samochodów zachodnich 
z Żarowa. Dziękuję także po-
zostałym sponsorom Parkowa 
Bowling&Pizza, Martin Serwis 
oraz KOMA Elektromechanika 
– mówi Grzegorz Reda.

Relacje z kolejnych startów 
już wkrótce.

Zjednoczeni gromią rywali
Po słabej inauguracji sezonu, piłkarze Zjednoczonych Żarów nie mają sobie równych. Z kwitkiem odprawili 
liderującą Nysę Kłodzką oraz wzmocniony i dobrze spisujący się w rundzie rewanżowej Grom Witków.

Lider z Kłodzka przyjechał 
do Żarowa po kolejne trzy 
punkty. Jedna dobra połowa 
to zbyt mało, aby wygrać spo-
tkanie. Do 70 minuty Kłodzko 
prowadziło 1:0. Niespełna 120 
sekund potrzebował Adam Ła-
giewka, by zmienić sytuację na 
boisku i dać zwycięstwo swojej 
drużynie. Dwie zdobyte bram-
ki w tak krótkim czasie rozbiły 
Nysę. Zwyciestwo Zjednoczo-
nych 2:1 stało się faktem!

Zjednoczeni: Hruszowiec – 
Chłopek, Chrapek, Wojnow-
ski, Kaczmarczyk, Szuba 
(‘83 Kchoszczenko), Klima-
szewski (‘55 Łuczak), Baziak, 
Goździejewski (‘61 Florczak), 
Łagiewka (‘86 Jernutowski), 
Kołodziej (‘90 Borowiec). 

Wydarzeniem 19.kolejki wał-
brzyskiej okręgówki były der-

by powiatu świdnickiego po-
między Zjednoczonymi Żarów 
i Gromem Witków.

Emocje i oczekiwania wzglę-
dem pojedynku były duże. 
Grom wzmocniony dobrymi i 
doświadczonymi piłkarzami 
(m. in. Przemysław Kloc, Ma-
ciej Madziała, Paweł Zyl) ma 
za zadanie w rundzie rewanżo-
wej opuścić strefę spadkową. 
Wiosna dla piłkarzy z Witko-
wa rozpoczeła się bardzo uda-
nie. Po minimalnej przegranej 
z Kłodzkiem na inauguracje 
(3:2) przyszła wygrana z wice-
liderem rozgrywek Górnikiem 
Boguszów-Gorce (3:0). 

Kibice w Żarowie zobaczyli 
jednak jednostronne widowi-
sko. Zjednoczeni rozbili prze-
ciwnika aż 5:0! Żarowianie w 
końcu doczekali się spokoj-

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 19 45 14 3 2 62-22
2.  Górnik Boguszów-Gorce 19 44 14 2 3 36-22
3.  Zjednoczeni Żarów 19 40 12 4 3 38-19
4.  Zdrój Jedlina Zdrój 19 36 11 3 5 46-29
5.  LKS Bystrzyca Górna 19 34 10 4 5 36-23
6.  Victoria Tuszyn 19 34 10 4 5 38-20
7.  MKS Szczawno Zdrój 19 31 8 7 4 38-26
8.  Pogoń Duszniki Zdrój 19 25 7 4 8 32-31
9.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 19 25 7 4 8 36-32
10.  Iskra Jaszkowa Dolna 19 23 6 5 8 24-32
11.  Unia Złoty Stok 19 19 5 4 10 26-45
12.  Orlęta Krosnowice 19 17 4 5 10 20-39
13.  Grom Witków 19 16 5 1 13 25-46
14.  Piławianka Piława Górna 19 14 4 2 13 19-47
15.  Zryw Gola Świdnicka 19 12 3 3 13 31-50

 Niemczanka Niemcza 19 12 3 3 13 23-47

nego zwycięstwa w bardzo 
dobrym stylu. Dotąd każde-
mu meczowi towarzyszyła 
spora nerwówka. Bramki dla 
Zjednoczonych zdobyli: 1:0 
Łagiewka ‘23, 2:0 Chrapek 
‘37, 3:0 Łagiewka ‘50, 4:0 
Kołodziej ‘67, 5:0 Chrapek 
(karny) ‘89.

Zjednoczeni: Hruszowiec – 
Kaczmarczyk, Wojnowski, 
Chrapek, Chłopek (‘65 Flor-

czak), Goździejewski (‘85 Bo-
rowiec), Baziak, Szuba, Ko-
łodziej (‘80  Kchoszczenko).

Strata do drugiego miejsca 
premiowanego awansem do IV 
ligi wynosi cztery punkty. Po-
ścig trwa.

W następnej kolejce Zjedno-
czeni Żarów w meczu wyjaz-
dowym podejmą Unię Złoty 
Stok.

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejny tytuł Mistrza Pol-
ski klasyfikuje zawodni-

ka w gronie multimedali-
stów naszego kraju. 

Nie było zaskoczenia pod-
czas Mistrzostw Polski w 
warcabach 64-polowych ro-
zegranych w Lipnie. W tur-
nieju głównym Marek Ba-
rabasz został mistrzem kraju 
deklasując konkurencję. Brą-
zowy medal przyniósł udział 
w turnieju Blitz. 

Podczas jubileuszych 35. 
Mistrzostw Polski juniorów 
w warcabach 100-polowych, 
uczeń żarowskiego gimna-
zjum z Karpacza wrócił z 
brązowym krążkiem.

Osiągnięte rezultaty dają 
mu prawo udziału w Mi-
strzostwach Europy oraz 
Mistrzostwach Świata. 

Krzysztof Dutkiewicz

Hala sportowa GCKiS 
w Żarowie była areną 

pięknych ćwiczeń i układów 
akrobatycznych. Wszyst-
ko za sprawą I Mistrzostw 
Gminy Żarów w Akrobatyce 
Sportowej.

Do rywalizacji przystąpiło 
blisko 60 zawodników i za-
wodniczek z sekcji akroba-

tyki sportowej działajacej w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Zma-
gania przyciągnęły tłumy 
widzów. Gromkich braw nie 
było końca.

Wyniki zawodów dostępne 
są na stronie www.um.zarow.
pl i www.centrum.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz


