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Żarowski
Dzień Godności

Mieszkańcy Kalna 
świętowali 700-lecie

OSP w Bukowie
ma już 70 lat

Są wśród nas, pragną ko-
chać i być kochanymi. 

Mają pasje i marzenia.
Mimo swej choroby pro-

mienieją i obdarzają innych 
miłością, życzliwością i 
uśmiechem. Tak jak inni 
ludzie mają swoje potrzeby, 

Uroczysta msza święta 
w intencji strażaków, 

wręczenie odznaczeń i po-
dziękowań, życzenia oraz 
gratulacje. Wyjątkowy ju-
bileusz w sobotę, 10 czerw-
ca obchodziła jednostka 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bukowie. Historia 

Uroczysta msza święta, 
odsłonięcie Tablicy Pa-

miątkowej, prelekcja o hi-
storii wsi oraz nagrody dla 
zasłużonych.

Tak jubileusz 700-lecia ist-
nienia swojej miejscowości 
świętowali mieszkańcy Kalna. 
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Zakończył się remont świetlic wiej-
skich w Mrowinach, Przyłęgowie i 
Mielęcinie.

Sprawdź, co zrobić, aby wykupić 
mieszkanie komunalne ze zwięk-
szoną bonifikatą. 

Do ostatniej kolejki trzeba było 
czekać na odpowiedź, kto obok 
Nysy Kłodzko uzyska awans do 
IV ligi.

Więcej na str. 3

tak samo odczuwają, uczą 
się i nawiązują przyjaźnie. 
Już po raz ósmy wspólnie 
z mieszkańcami gminy Ża-
rów niepełnosprawni świę-
-towali Żarowski Dzień 
Godności.

więcej na str. 5

Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem uhonorowani mieszkań-
cy Kalna.

Obchody Dnia Godności mają pokazać, że niepełnosprawność to nie 
tabu, ale przede wszystkim, by przekonać, jak wiele do zaoferowania 
społeczeństwu mają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Na zdjęciu 
podczas spektaklu „Podróż”, który zaprezentowali z uczniami szkół.

jej powstania sięga 1947 
roku.

- Po zakończeniu działań wo-
jennych i osiedleniu się miesz-
kańców wsi Buków na ziemiach 
odzyskanych, w 1947 roku 
została założona Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bukowie.

więcej na str. 3

Jubileusz wsi połączony został 
z obchodami 70-tej rocznicy 
nadania wsi polskiej nazwy 
Kalno. W uroczystości oprócz 
zaproszonych gości, uczestni-
czyło wielu zaangażowanych 
mieszkańców.

więcej na str. 5
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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 pytania, które nadesłane zostały na maila, z prośbą o in-
formację:

1. Andrzej mieszkaniec Żarowa: Panie Burmistrzu, czy to prawda, że basen nie będzie czynny w lipcu?
Burmistrz Leszek Michalak: 
Basen objęty jest gwarancją, a lipiec, kiedy jest najmniej użytkowników, to najlepszy czas, aby wykonać napra-

wy. W trakcie tej przerwy technologicznej naprawione zostaną wszelkie usterki. W ramach gwarancji wykonawca inwestycji ma obowiązek 
naprawić wszystkie zdiagnozowane usterki. Basen przejdzie także kontrolę Sanepidu.

2. Kamila mieszkanka Żarowa: Kiedy ruszą prace w mieście? Obiecywał Pan w styczniu, że zmieni się tyle w Żarowie?
Burmistrz Leszek Michalak: 
Pierwsze prace w Żarowie już ruszyły. W tej chwili trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, rozpo-

częliśmy także budowę ścieżki rowerowej przy ul. Cembrowskiego. W ramach tego przedsięwzięcia w Żarowie powstanie 11 kilometrów 
nowych dróg rowerowych, nowe chodniki i oświetlenie. Wszystkie inwestycje realizowane są ze środków własnych budżetu naszej gminy 
i pozyskanych środków unijnych. Niebawem ruszymy także z budową ronda w centrum miasta. Za kilka dni ogłoszony zostanie przetarg 
na to zadanie. Pod koniec czerwca rozstrzygnięty zostanie również przetarg na budowę żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie. O 
kolejnych pracach będę Państwa na bieżąco informować.

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

BUSY do NIEMIEC
z adresu na adres

tel. 735 140 404
wyjazd: poniedziałek, czwartek

powrót: wtorek, piątek
 200 zł

ILP z Żarowa poszukuje pracowników

Zapisy na
półkolonie letnie

Zatrzymany na „gorąco” podczas włamania
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali na 
gorącym uczynku podczas włamania do mieszkania 35-letniego 
mieszkańca Warszawy. Mężczyzna po wyważeniu drzwi balko-
nowych wszedł do mieszkania znajdującego się na parterze bu-
dynku, a na widok policjantów wyskoczył przez okno. 35-latek 
w bezpośrednim pościgu został zatrzymany. Przy podejrzanym 
zabezpieczono torbę z zawartością pochodzącej z tego mieszkania 
biżuterii na kwotę około 1500 zł. - Do zatrzymania doszło po tym, 
jak dyżurny Komisariatu Policji w Żarowie otrzymał zgłoszenie od 
sąsiadki, że w mieszkaniu którego domownicy przebywają na urlo-
pie słychać jakieś hałasy. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani 
policjanci. Mężczyzna usłyszał już zarzuty do których się przyznał. 
Za czyn, którego się dopuścił grozi kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności – wyjaśnia Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie.

Uwaga! Kradzieże na ogródkach działkowych
Policja ostrzega przed kradzieżami rzeczy z altanek na ogródkach 
działkowych. - Nie zostawiajmy wartościowych narzędzi w altan-
kach. Nie pozostawiajmy też w otwartych altanach pieniędzy, doku-
mentów i innych wartościowych rzeczy, gdy oddalamy się choćby 
na chwilę od miejsca ich pozostawienia. Kolejny już raz apelujemy o 
ostrożność i właściwe zabezpieczenie mienia przez działkowiczów. 
Przede wszystkim pamiętajmy o zamykaniu kłódek i zamków alta-
nek, pomieszczeń na narzędzia oraz okien. Apelujemy do działkow-
ców, aby zwracali uwagę na osoby obce, które kręcą się w pobliżu 
altanek i gdy zobaczą coś podejrzanego powiadomili policję – ape-
luje komendant policji Katarzyna Wilk.

Posiadał przy sobie narkotyki
31-letni mieszkaniec gminy Żarów został zatrzymany za posiada-
nie narkotyków. - Funkcjonariusze policji z Żarowa i Świdnicy w 
mieszkaniu zatrzymanego zabezpieczyli 43,73g amfetaminy, 84,66g 
marihuany, 19,65g kryształków, a także wagę elektroniczną i wo-
reczki strunowe, tabletki w ilości 80 sztuk. Prokurator Rejonowy 
w Świdnicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policji i poręczenie majątkowe 2000 złotych o to, że wbrew przepi-
som ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczącą ilość 
substancji psychotropowych – wyjaśnia komendant policji Kata-
rzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

Podziel się swoimi pomysłami!
W każdym numerze Gazety Żarowskiej można znaleźć informacje na temat realizowanych inwestycji i projektów.
O kolejnych nowych i tych, które są dopiero planowane, przedsięwzięciach piszemy także na stronie internetowej www.

um.zarow.pl oraz na facebooku gmina Żarów. Przy okazji zachęcam także do odwiedzenia tych portali internetowych.
A może to Wy - drodzy mieszkańcy chcielibyście złożyć swoje propozycje na temat zmiany wizerunku naszego miasta? 

Jakie jeszcze inne inwestycje należałoby zrealizować w Żarowie? Chcemy wiedzieć, co można zmienić i co ulepszyć. Dla-
tego też, zachęcam wszystkich do współpracy, do dzielenia się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i planami. Czekam 
na Państwa głosy i sugestie.

O swoich propozycjach można pisać nas adres mailowy m.pawlik@um.zarow.pl 
Leszek Michalak

Burmistrz Miasta Żarów

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 105/2017 z dnia 
09 czerwca 2017 r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 09 
czerwca 2017r. 

ILP – nowa firma na żarow-
skiej podstrefie ekono-

micznej jest częścią dużego 
koreańskiego koncernu IL 
Ryung Co., LTD.

Jest to pierwsza inwestycja 
tego koncernu na świecie; w 
zakładzie znajdującym się na 
terenie Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej w 
Żarowie produkować będzie 
elementy układu kierow-
niczego. W czerwcu 2017r. 
planuje ruszyć z seryjną pro-

→ Sprzedam działki budow-
lane Mrowiny ul. Kolejowa 1. 
Tel. 74 858 94 99

→ Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie!!! I Piętro, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze,  pow.  69 m2, 
okolice parku. Przy mieszkaniu ogródek. Cena do uzgodnie-
nia. Kontakt: 697 140 291

→ Szukam niani dla dwójki dzieci (3 i 6 lat). Praca doryw-
cza. Kontakt : 696 44 70 39

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” ogłasza zapisy 
na półkolonie letnie dla dzieci z gminy Żarów w nastę-

pujących terminach: 26 - 30 czerwiec 2017, 3 -7 lipca 2017, 
10 -14 lipca 2017

W programie półkolonii przewidziano zwiedzanie Błęd-
nych Skał – Kudowa Zdrój, wycieczkę do Wrocławia – 
rejs statkiem po Odrze oraz zwiedzanie Rynku i Ostrowa 
Tumskiego. Wśród atrakcji nie zabraknie także wyjazdu 
do kina i na basen. 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tele-
fonu 74 8570-593

dukcją, a w najbliższych la-
tach poszerzyć inwestycję o 
kolejny zakład.
Obecnie poszukujemy pra-
cowników na stanowisko:
1. Pracownik Logistyki 
Zakres obowiązków:
- przyjmowanie towaru na 
podstawie dokumentów do-
stawy
- podstawowa obsługa kom-
putera
- obsługa wózka widłowego
- rozładunek i załadunek to-

waru
- przygotowywanie i kontrola 
wyrobu gotowego do wysyłki
- sprawdzanie zgodności do-
kumentów dostawy z dostar-
czanym towarem
- kontrolowanie stanu maga-
zynowego części do produkcji
- kontrola terminów ważności 
dostarczonych towarów
- sukcesywnie dostarczanie i 
uzupełnianie produktu z ma-
gazynu na linie produkcyjną
utrzymywanie czystości oraz 
higieny w magazynie zgodnie 
z zasadami 5S i BHP
- przeprowadzanie okresowej 
inwentaryzacji
- raportowanie stanu magazy-
nowego
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub 
średnie
- uprawnienia na wózki wi-
dłowe

- umiejętność pracy w zespole 
- znajomość ogólnych zasad 
funkcjonowania magazynu 
- dyspozycyjność i zaangażo-
wanie
- doświadczenie w pracy na 
magazynie (mile widziane)
- znajomość j. angielskiego 
(mile widziana)
- prawo jazdy kategorii „B” 
(mile widziane)
Oferujemy:
- wsparcie przełożonego w re-
alizacji celów 
- stabilne zatrudnienie w mię-
dzynarodowej firmie
- możliwość rozwoju zawodo-
wego
- praca w miłej atmosferze
- umowa o pracę 
CV można przesyłać na adres: 
rekrutacja.ilp@gmail.com 
lub składać w siedzibie firmy 
na ulicy Strefowej 4.
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Rozpoczęły się prace przy 
budowie ścieżki rowero-

wej przy ulicy Cembrowskie-
go w Żarowie. To dopiero 
pierwsza droga rowerowa, 
która powstaje na terenie 
Żarowie.

W ramach projektu „Wdra-
żanie Strategii Niskoemisyj-
nych – budowa zintegrowane-
go centrum przesiadkowego 
w Żarowie oraz budowa dróg 
rowerowych, ciągów pie-
szych wraz z oświetleniem 
na terenie miasta Żarów”, na 
który gmina Żarów otrzyma-
ła ponad 4 miliony złotych 
dofinansowania, do użytku 
mieszkańców oddane zosta-
ną również chodniki i nowe 
rondo. Inwestycja obejmuje 
swoim zakresem także bu-
dowę ciągów pieszych wraz 
z oświetleniem oraz centrum 
przesiadkowego. - Ruszyliśmy 
z budową ścieżki rowerowej, 
prace przebiegają zgodnie 
z opracowanym harmono-
gramem. Przy ul. Cembrow-
skiego w Żarowie powstanie 
nowa ścieżka rowerowa wraz 
z chodnikiem i oświetleniem. 
Inwestycja powinna zakoń-
czyć się początkiem lipca. Po 
prawej stronie jezdni powsta-
nie chodnik, a po lewej zo-
stanie wykonane oświetlenie 
i ścieżka rowerowa. Chodnik 
będzie zrealizowany w tech-
nologii kostki brukowej, a 
ścieżka rowerowa pokryje 

się asfaltem – mówi Dariusz 
Stańczyk z Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego „Stań-
czyk” wykonawca inwesty-
cji.

Nowa ścieżka rowerowa 
przebiegać będzie wzdłuż 
ulicy Cembrowskiego. Ko-
lejne drogi rowerowe po-
wstaną także przy ulicach 
Talowskiego, Przemysłowej, 
Armii Krajowej, Krasińskie-
go, Sikorskiego, Chrobrego, 
Wiejskiej, Mickiewicza, Sło-
wiańskiej, Korczaka, Lipo-
wej, Akacjowej, Brzozowej, 
Jaworowej, Kasztanowej, 
Klonowej, Bukowej, Wierz-
bowej, Jodłowej i Modrze-
wiowej. Wszystkie zostaną 
wybudowane w mieście, co 
zapewne także zmieni wize-
runek estetyczny otoczenia. - 
Łącznie w Żarowie powstanie 
11 kilometrów ścieżek rowe-
rowych, wraz z chodnikami i 
oświetleniem. Ścieżki rowe-

Przy ul. Cembrowskiego trwają prace związane z budową ścieżki rowe-
rowej.

Podczas uroczystości ks. Mariusz Walas poświęcił pamiątkową tabliczkę z 
napisem: „Św. Florianie miej ten dom i druhów w obronie. W 70-tą rocznicę 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie”.

Naczelnik Wiesław Surnik odbierał podziękowania i listy gratulacyjne od 
zaproszonych gości. Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem.

Strażacy z OSP Buków niosą pomoc mieszkańcom już 70 lat.

Będzie to pierwsza droga rowerowa, która powstanie w Żarowie. 

rowe będą także budowane 
w miejscach wnioskowanych 
przez naszych mieszkańców. 
W ramach programu niskiej 
emisji, z którego realizujemy 
to zadanie, powstanie rów-
nież centrum przesiadkowe 
wraz z rondem. Projekt za-
kłada także dobudowę dodat-
kowych miejsc parkingowych. 
Przetarg na budowę ronda 
został już ogłoszony i pod ko-
niec wakacji powinny ruszyć 
pierwsze prace budowlane – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Budowa nowej ścieżki rowe-
rowej przy ul. Cembrowskie-
go i chodnika wraz z oświe-
tleniem w Żarowie, zgodnie z 
podpisaną umową, kosztować 
będzie 235.026,85 złotych. 
Projekt realizowany jest w 
ramach zadania  „Wdrażanie 
Strategii Niskoemisyjnych 
- budowa zintegrowanego 
centrum przesiadkowego w 
Żarowie oraz budowa dróg 
rowerowych, ciągów pie-
szych wraz z oświetleniem na 
terenie miasta Żarów”. Jego 
całkowita wartość wynosi  
5 114 351,75 złotych, przy-
znane dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 to kwota 4 347 
198,99 złotych.

Norbert Gałązka
radny Rady Miejskiej
Budowa ścieżek rowerowych 
to inwestycja długo oczekiwa-
na przez naszych mieszkań-
ców. Wystarczy przejechać się 
po innych sąsiednich gminach i 
zobaczyć, jak pięknie to u nich 
wygląda. Już niebawem w na-

szym mieście także będziemy mogli zauważyć taką prze-
mianę. Czekamy także na budowę ronda w centrum Żaro-
wa, które powstanie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza 
i Dworcowej. Ten zakątek przy ulicy Dworcowej zmieni w 
końcu swój wizerunek. Jest tam wyremontowane targowi-
sko, dworzec kolejowy w remoncie, a niebawem do grona 
tych inwestycji dołączy kolejna i powstanie nowoczesne 
centrum przesiadkowe.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Bukowie  

ma 70 lat
Uroczysta msza święta w intencji strażaków, wręczenie odznaczeń i podzię-
kowań, życzenia oraz gratulacje. Wyjątkowy jubileusz w sobotę, 10 czerwca 
obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie. Historia jej po-
wstania sięga 1947 roku.

- Po zakończeniu działań 
wojennych i osiedleniu się 
mieszkańców wsi Buków na 
ziemiach odzyskanych, w 
1947 roku została założona 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bukowie. Pierwszymi założy-
cielami byli Bolesław Fida-
la i Mariusz Misztela oraz 
pozostali członkowie: Józef 
Rycerz, Stanisław Sadura, 
Józef Krężelewski, Edward 
Rycerz, Zygmunt Hałacz-
kiewicz, Władysław Fedyna, 
Stanisław Grącik, Leszek 
Wojtania, Klemens Galuś, 
Konrad Ganczarek – wspo-
minał podczas jubileuszu 
Wiesław Surnik naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bukowie.

Wspólne świętowanie, w 
którym uczestniczyli także 
strażacy z jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z te-
renu gminy Żarów i innych 
zaprzyjaźnionych gmin było 
okazją do złożenia życzeń i 
gratulacji. Szczególne po-
dziękowania usłyszeli także 
druhowie pełniący funkcję 
strażaka kilkanaście lat. 
Wyróżnionym strażakom 
przyznano odznaki „Za 
wysługę lat”. Odznaką „5 
lat wysługi” uhonorowano: 
Piotra Pawlickiego i Pawła 
Kubarskiego. Odznaka „15 
lat wysługi” powędrowała 
do: Piotra Firuta, Micha-
ła Domańskiego, Jakuba 
Chrabela, Przemysława 
Bratko, Patryka Marty-
niuka i Adama Gadzic-
kiego. Za 20 lat pełnienia 
służby w OSP Buków uho-
norowano: Ireneusza Ga-
dzickiego i Patryka Gan-
czarka. Odznakę „25 lat 
wysługi” przyznano: Woj-

Zarząd OSP Buków tworzą obecnie druhowie:
Patryk Ganczarek (prezes), Wiesław Surnik (naczel-
nik) i Wojciech Karkulowski, Teodor Ganczarek, 
Waldemar Ganczarek, Zbigniew Pawlicki.

ciechowi Karkulowskiemu 
i Jackowi Sudoł. Strażakom 
pełniącym służbę w OSP 
Buków 30 lat: Zygmuntowi 
Pałac i Andrzejowi Kubka 
wręczono odznakę „30 lat 
wysługi”. Odznaczono tak-
że strażaków z 35-letnim 
stażem: Romana Marty-
niuka, Sławomira Miszte-
la i Wiesława Surnika oraz 
40-letnim stażem: Teodora 
Ganczarka, Marka Galuś i 
Waldemara Ganczarka.

Podczas uroczystości ks. 
Mariusz Walas poświęcił 
kapliczkę oraz Pamiątkową 
Tablicę ze Św. Florianem. 
Z okazji 70-lecia jednostki 
OSP druhowie wydali oko-
licznościową broszurę, był 
także tort jubileuszowy „70 
lat OSP w Bukowie”. Do 

druhów napłynęły życzenia 
z Ministerstwa, od Woje-
wody, Starosty i Posłów na 
Sejm RP.

Druhowie składają ser-
deczne podziękowania dla 
sponsorów: Wiesława Ką-
dziołka, Ewy i Zenona Stę-
pień, Urszuli i Waldemara 
Ganczarek. Podziękowa-
nia także dla: druhów, któ-
rzy tak ofiarnie pracowali 
wiele dni, aby uroczystość 
70-lecia przebiegła bez 
zarzutów, ks. Proboszcza 
Mariusza Walasa za pięk-
ne kazanie i mszę oraz po-
święcenie kapliczki ze Św. 
Florianem i tablicy pamiąt-
kowej na remizie, paniom 
ze Stowarzyszenia „Nasz 
Buków” za smaczne dania, 
gościom za przybycie i prze-
słane życzenia, burmistrzo-
wi Leszkowi Michalakowi 
i pracownikom Urzędu za 
wszelaką pomoc oraz dru-
hom z OSP gminy Żarów za 
przybycie i uświetnienie tej 
uroczystości. - Tylko wiel-

kie zaangażowanie i ciężka 
praca pozwoliły na to, że 
wszystko udało się i przebie-
gło sprawnie. Kolejny raz 
okazało się, że na kolegów 
druhów w Bukowie można 
liczyć, a ich praca jest bezin-
teresowna – mówią zgodnie 
naczelnik Wiesław Surnik 
i prezes OSP w Bukowie 
Patryk Ganczarek.

Magdalena Pawlik 
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Tak wygląda świetlica w Mielęcinie po remoncie.

Zmienił się także budynek świetlicy wiejskiej w Mrowinach. 

Wnętrze świetlicy wiejskiej w Mielęcinie przed rozpoczętymi pracami re-
montowymi.

Nowa elewacja zmieniła wizerunek budynku świetlicy w Mielęcinie. 

Dziś świetlica w Przyłęgowie wygląda jak nowa. 

Zniszczony był także budynek świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie.

Świetlice wiejskie
jak nowe

Są schludne i estetyczne. Wszystkie mają wymienione instalacje elektryczne, okna, wyremontowane 
podłogi i piwnice oraz zmodernizowane sanitariaty. Zyskały także nową elewację. Trzy świetlice wiejskie 
w Mielęcinie, Przyłęgowie i Mrowinach nie straszą już swoim wyglądem.

Zmienił się ich wizeru-
nek. Prace remontowe, któ-
re zostały tam zrealizowa-
ne powoli dobiegają końca. 
Jeszcze tylko drobne napra-
wy, konserwacje i obiekty 
będzie można udostępnić 
mieszkańcom. - Teraz na-
sza świetlica wygląda jak 
nowa – cieszy się Krystyna 
Banasiak mieszkanka Mie-
lęcina. 

Wyremontowane świetlice 
już niebawem udostępnione 
zostaną mieszkańcom wsi. 
Nieco dłużej poczekać będą 
musieli mieszkańcy Mro-
win. Tutaj prace remontowe 
trochę się przedłużą. - Cze-
kaliśmy na decyzje zwią-
zane z osuszaniem ścian, 
stąd remont nieznacznie się 
opóźnił. W tej chwili przy-
gotowaliśmy stelaże pod 
sufit systemowy, zawiesili-
śmy klimatyzację, wstępnie 
przemalowaliśmy drzwi. Z 
dnia na dzień efektów będzie 
widać coraz więcej – mówi 

Marcin Zdziebło z firmy 
BUDOM, która realizuje 
remont świetlic wiejskich w 
Mrowinach i Przyłęgowie. 

O tym, jak obiekty będą 
wykorzystywane zadecydują 
sami mieszkańcy. Wiadomo 
już, że na świetlicach będą 
także prowadzone zajęcia 
kulturalne przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu.  
- Po raz pierwszy nasza in-
stytucja ubiegała się o do-
datkowe środki finansowe na 
remont świetlic wiejskich. To 
prawie 700 tysięcy złotych 
pozyskanego dofinansowa-
nia z funduszy Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. W tej chwili 
prace w Przyłęgowie i Mie-
lęcinie powoli dobiegają 
końca, a niebawem remont 
zakończy się także w Mro-
winach. Planujemy zorgani-
zować na świetlicach dużo 

PRZED REMONTEM

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

PO REMONCIE

PO REMONCIE

PO REMONCIE

nowych zajęć. Na pewno 
będą to wyjazdowe warszta-
ty, projekcje filmowe i wiele 
innych – wyjaśnia Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie.

Budynki trzech świetlic 
wiejskich w Mielęcinie, 
Przyłęgowie i Mrowinach 
były w katastrofalnym sta-
nie technicznym. Potrzeb 
w tym zakresie jest jesz-
cze wiele, bo nie wszyst-
kie miejscowości mogą 
korzystać z tak pięknych 
obiektów. - Nie wszystkie 
wsie dysponują wyremon-
towanymi świetlicami, ale 
remontujemy sukcesywnie 
także kolejne budynki. Są to 
także mniejsze remonty i na-
prawy, ale budynki na tym 
tylko zyskują. W Mielęcinie, 

Przyłęgowie i Mrowinach są 
to pierwsze remonty realizo-
wane z pozyskanych środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Zapowiedziane są kolejne 
nabory wniosków i na pew-
no będziemy się ubiegać o 
kolejne środki finansowe na 
takie zadania – tłumaczy 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Modernizacja świetlic wiej-
skich kosztować będzie dokład-
nie 833 032,99zł, z czego dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego wyniesie 699 734,03zł. 
Dofinansowanie przyznane 
zostało ze środków Aglome-
racji Wałbrzyskiej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych RPO WD 
2014-2020. 

Magdalena Pawlik

Wykup
mieszkanie
z bonifikatą

Wieści z powiatu

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 108/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. 

Wciąż można wykupić 
mieszkanie komu-

nalne ze zwiększoną bonifi-
katą. Może to zrobić każdy 
najemca, który nie zalega z 
czynszem mieszkalnym okre-
ślonym w umowie najmu za-
wartej z Gminą.

To bardzo korzystne roz-
wiązanie dla mieszkańców. 
- Przypominamy, że w chwili 
obecnej, zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Żarowie, 
obowiązuje 90 procent boni-
fikaty przy wykupie mieszkań 
wynajmowanych od Gminy. 
Uchwała ta obowiązywać bę-
dzie do momentu dokonania 
jej zmiany. W Biurze Obsługi 
Klienta można pobrać wnio-
sek w sprawie nabycia lokalu, 
który należy złożyć z równo-
czesną wpłatą zaliczki w wy-
sokości 1000 złotych. Całość 
procedury trwa 3 miesiące 
– mówi Anna Kołodziej 
kierownik Referatu Nieru-
chomości i Gospodarki Prze-

strzennej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Bonifikata udzielana jest 
także na wykup podwórek, 
terenów wokół budynków 
wspólnot mieszkaniowych. 
- Zapraszamy wspólnoty 
mieszkaniowe lub ich przed-
stawicieli do zapoznania się z 
ofertą nabycia terenów wokół 
ich budynków. Zgodnie z obo-
wiązującą uchwałą udzielana 
jest 95-procentowa bonifikata 
od wartości tych nieruchomo-
ści. Oznacza to, że za dział-
kę około 10 arów wspólnota 
mieszkaniowa zapłaci 1500 
złotych, poniesie koszty nota-
rialne oraz przygotowawcze. 
Coraz więcej wspólnot zdecy-
dowało się na zakup terenu, co 
pozwoliło im na samodzielne 
zarządzanie i dbanie o swoją 
własną przestrzeń życiową – 
dopowiada kierownik Anna 
Kołodziej z Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Magdalena Pawlik

! !

→ Zbliża się czas udzielenia 
Staroście i Zarządowi absolu-
torium przez radę Powiatową 
w Świdnicy. Najpewniej Sta-
rosta je otrzyma, ponieważ 
posiada większość w Radzie, 
ale może będzie inaczej? 
Jakie będzie uzasadnienie 
Komisji Rewizyjnej do jego 
otrzymania? Jeszcze chwila 
niepewności i wszyscy po-
znamy jego treść.
→ Jakiś czas temu złożyłam 
interpelację (na Sesji Rady 
Powiatu) o ustawienie na 
obwodnicy fotoradaru przy 
zjeździe na Żarów i Piotro-
wice. Już w trakcie zgłasza-
nia interpelacji Wicestarosta 
Zygmunt Worsa twierdził, 
że nie ma takiej potrzeby 

i wcale w tym miejscu nie 
ma wielu zdarzeń i kolizji. 
Niefrasobliwe ukształtowa-
nie wiaduktu, niebezpieczne 
zaprojektowanie zjazdów i 
wjazdów w tym miejscu, to 
wina najpierw złego projek-
tu, a następnie wina osób, 
które go zatwierdziły w Po-
wiecie w Świdnicy.
→ Podobną interpelację, tym 
razem na Sesji Rady Miej-
skiej w Żarowie złożyła rad-
na Iwona Nieradka. Posa-
dowienie fotoradaru nie jest 
sprawą prostą. Potrzeba na to 
zgody wielu powiatowych i 
wojewódzkich instytucji, ale 
przede wszystkim zgody obu 
samorządów: Żarowa i Jawo-
rzyny Śląskiej, bowiem to do 
nich należy sfinansowanie tej 
inwestycji. Ciekawe co o tym 
myślą mieszkańcy gminy Ża-
rów i Jaworzyna Śląska? Czy 
podzielają pomysł ustawie-
nia w tym miejscu urządze-
nia rejestrującego prędkość? 
Swoją opinię można wyrazić 
pisząc na adres: burmistrz@
um.zarow.pl

Urszula Ganczarek
Radna Powiatu

Świdnickiego
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Pamiątkowa tablica została odsłonięta i poświęcona w dniu jubileuszu.

Co roku Żarowski Dzień Godności rozpoczyna się paradą radości, w któ-
rej wspólnie z niepełnosprawnymi uczestniczą również mieszkańcy gminy 
Żarów.

Ten dzień to jedna z okazji, aby mówić i przypominać o istnieniu niepełno-
sprawności. Ma pokazać, że ludzie niepełnosprawni są wśród nas i mają 
pełne prawo zarówno do godności, radości i zabawy

Burmistrz Leszek Michalak przekazał na ręce sołtysa wsi Andrzeja Ra-
chwała talon na zakup namiotu.

Królowa ciast Władysława Salamon na zdjęciu z radnym Mieczysławem 
Myrta i Ewą Wołek.

Żarowski
Dzień Godności

Numer 
działki

Pow. 
działki
w  m2

Numer
KW

Położenie Przeznaczenie w mpzp Forma oddania nieruch. Cena wywoław.
Wysokość
wadium      

     

Godz.
rozp.

przetargu

299/20 150 SW1S/00039477/2
Żarów

ul. Ogrodowa 26/5
Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna B.41 MW

sprzedaż lokalu na własność 
wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego 

gruntu 17,14 %

78.500 zł w tym:
77.100  zł – lokal
1.400 zł -udział

7.850 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się 25 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  podanej w tabeli, które powinno znajdować się na  koncie: Bank Zachodni 
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu 21 lipca 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. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 
1.168,50  zł oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 21.07.2017r.
10. 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.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Nabywca nabywa nieruchomość w  istniejącym stanie prawnym i faktycznym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
Publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO  nr 5 o pow. 44,60 m2

w budynku nr 26 przy ul. Ogrodowej w Żarowie wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica)

Mieszkańcy Kalna
świętowali 700-lecie

Uroczysta msza święta, odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, prelekcja o historii wsi oraz nagrody dla zasłu-
żonych. Tak jubileusz 700-lecia istnienia swojej miejscowości świętowali mieszkańcy Kalna. Jubileusz wsi 
połączony został z obchodami 70-tej rocznicy nadania wsi polskiej nazwy Kalno.

W uroczystości 700-lecia 
istnienia Kalna, oprócz za-
proszonych gości, uczestni-
czyło wielu zaangażowanych 
mieszkańców. Dla wielu z 
nich był to czas wspomnień 
po latach. - Spotykamy się 
dziś z okazji 700-lecia naszej 
miejscowości, aby przedsta-
wić wszystkim naszą bogatą 
historię, dziedzictwo kulturo-
we, przywołać wspomnienia i 
nagrodzić osoby szczególnie 
zasłużone dla Kalna – mówi-
ła podczas uroczystości Ewa 
Wołek mieszkanka wsi.

Kilka słów o historii wsi 
przekazał mieszkańcom 
Bogdan Mucha opiekun Ża-
rowskiej Izby Historycznej. 
- Nazwa Kalno pochodzi od 
imienia założyciela-zasadźcy 
Tomasz zwany Kahle, od imie-
nia rycerza Falco, a słownik 
etymologiczny podaje, że na-

zwa Kalno pochodzi od sło-
wiańskiego „kal”, co znaczy 
błoto, bagno lub kalina. Do 
1945 r. funkcjonowała nazwa 
Kalendorf, do 1947 r. nazwa 
Kalinów, a od 1947 r. nazwa 
Kalno – mówił w trakcie pre-
lekcji historycznej Bogdan 
Mucha. Podczas jubileuszu 
mieszkańcy wsi odsłonili 
również Tablicę Pamiątkową, 
na której wyryto słowa: „1307 
– 1947 – 2017. W Rocznicę 
700-lecia oraz 70-lecia nada-
nia polskiej nazwy Kalno Ku 
Pamięci Jego Mieszkańców. 
Kalno 3.VI.2017. Pamiątkową 
Tablicę poświęcił ksiądz An-
drzej Walów. 

Uroczystość 700-lecia 
Kalna była także okazję do 
odznaczenia zasłużonych 
mieszkańców. Podziękowa-
nia otrzymali: Mieczysław 
Myrta, Andrzej Rachwał, 

Są wśród nas, pragną ko-
chać i być kochanymi. 

Mają pasje i marzenia. Mimo 
swej choroby promienieją i 
obdarzają innych miłością, 
życzliwością i uśmiechem. 

Tak jak inni ludzie mają 
swoje potrzeby, tak samo 
odczuwają, uczą się i nawią-
zują przyjaźnie. Już po raz 
ósmy wspólnie z mieszkań-
cami gminy Żarów niepełno-
sprawni świętowali Żarowski 
Dzień Godności. Żarowskie 
obchody miały nie tylko 
charakter zabawy, ale przede 
wszystkim wspólnej integra-
cji. Obchody Dnia Godności 
tradycyjnie rozpoczęły się 
wspólną paradą ulicami mia-
sta. - W życiu mniej sprawni 
bywamy absolutnie wszyscy! 
Właśnie dlatego tak ważna 
jest zwykła ludzka solidarność 
i poczucie, iż najbardziej nie-

zawodną „podpórką” w trud-
niejszych momentach naszego 
życia jest drugi człowiek. Do-
bry człowiek. Dziękuję wszyst-
kim uczestnikom i współ-
organizatorom dzisiejszego 
święta. Dziękuję, że jesteście z 
nami – mówiła Anita Denes-
Ziemkiewicz kierownik ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Corocznie żarowski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu i Ryszard Dyk-
cik zapraszają do Żarowa 
uczestników terapii zajęcio-
wej z Mokrzeszowa oraz Ze-
społu Szkół Specjalnych ze 
Świdnicy, którzy pokazują, 
jak powinno się postrzegać 
godność. - To bardzo waż-
ny dzień, ponieważ osoby 
niepełnosprawne stanowią 
liczną, ważną i szczególną 
grupę naszej społeczności. 
To są osoby, które potrzebu-
ją naszego wsparcia, a dzień 
godności pozwala zrozumieć 
ich potrzeby i problemy, z 
jakim stykają się na co dzień 
– tymi słowami uczestników 
uroczystości przywitali bur-
mistrz Leszek Michalak i 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny.

Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Inte-
lektualną w Żarowie uroczy-
ście obchodzony był po raz 
ósmy. Towarzyszyły mu tak-
że liczne występy artystyczne 
dzieci i młodzieży ze szkół i 
placówek oświatowych oraz 
mieszkańców gminy Żarów. 
Nie zabrakło także rozśpie-
wanych seniorów Danuty 
Kwiatkowskiej i Stanisła-
wa Wójciuka z żarowskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, którzy wy-
stąpili z utworem „Piosenka o 
Żarowie” specjalnie opraco-
wanym na tę uroczystość.

Magdalena Pawlik

Ewa Wołek, Zofia Rachwał, 
Jan Pałaszewski, Stanisła-
wa Obrał, Wiesława Ziem-
kiewicz, Zbigniew Chle-
bowski, Franciszek Jarosz, 
Władysława Salamon, Jani-
na Jarosz, Walenty Piasec-
ki, Janina Jarosz i Bogdan 
Mucha.

Mieszkańcy Kalna przygo-
towali również wiele atrak-
cji dla najmłodszych. Wśród 
nich darmowe dmuchańce, 

stoisko malowania twarzy, 
popcorn i watę cukrową, wy-
stawę Kronik Kalna i prac 
„Moje Kalno”, konkursy, lo-
terię z nagrodami. Rozstrzy-
gnięto także konkursy „Moje 
Kalno” i „Królowa Ciast”. Te-
goroczną Królową Ciast zo-
stała Władysława Salamon 
mieszkanka Kalna i to do niej 
powędrowała główna nagro-
da i … korona, jak przystało 
na prawdziwą królową. 

!
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Tak świętowali NAJMŁODSI!
Malowanie twarzy, pokazy tańca, konkursy, występy artystyczne, zabawy i mnóstwo uśmiechniętych twa-
rzy. Tak Dzień Dziecka świętowali najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. Szkoły, Rady Sołeckie, sołtysi wsi, 
a także firmy przygotowały z tej okazji wiele rozmaitych atrakcji. Było więc w czym wybierać!

DZIEŃ DZIECKA
W DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE

DZIEŃ DZIECKA W BOŻANOWIE

DZIEŃ DZIECKA W SP ZASTRUŻE

DZIEŃ DZIECKA W SP MROWINY

Sześciolatki
pożegnały się

z przedszkolem

TYLKO U NAS!
Książki w promocyjnej cenie!

Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy sześciolatki dzięko-
wały za wszystkie chwile spędzone w żarowskim Bajko-

wym Przedszkolu. Uroczystym występem artystycznym w 
czwartek, 8 czerwca przedszkolaki pożegnały swoją placów-
kę. Wspólnie odtańczonym polonezem pokazały, że są już w 
pełni gotowe, aby rozpocząć nowy etap szkolnej przygody.

Polonez na pożegnanie. To już tradycja w Bajkowym Przedszkolu. Najstar-
sze przedszkolaki zatańczyły po mistrzowsku. - W ten sposób uświadomiły 
sobie również, że są już na tyle „dorosłe” i śmiało mogą pożegnać się z 
przedszkolem i rozpocząć edukację w szkolnych ławach. Nim to jednak 
nastąpi, przed nimi dwa miesiące beztroskiej zabawy, a przedszkole zo-
stanie już tylko miłym wspomnieniem – mówiła Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Podczas uroczystej akademii przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola za-
prezentowały również swoje umiejętności recytatorskie i taneczne. Dzieci 
śpiewały, tańczyły, recytowały, chciały pokazać wszystko to, czego nauczy-
ły się podczas edukacji w przedszkolu. Występom towarzyszyły gromkie 
brawa rodziców i zaproszonych gości. W podziękowaniu sześciolatki otrzy-
mały upominki od opiekunów z Bajkowego Przedszkola, rodziców, burmi-
strza Leszka Michalaka oraz Romana Koniecznego przewodniczącego 
Rady Miejskiej i Krystyny Domańskiej przewodniczącej ZNP w Żarowie, 
których nie mogło zabraknąć w trakcie uroczystości. 

Wspólnym tańcom i zabawom nie było końca. Ostatni raz w takim gronie.

„Poznaj zawód swoich rodziców” – pod tym hasłem przebiegał event zorga-
nizowany w Daicel Safety Systems Europe z okazji Dnia Dziecka. Oficjal-
nego otwarcia dokonał prezes Yasushi Hiramatsu, który przemawiał do 
gości po polsku oraz kadra menedżerska. Oprócz zwiedzania zakładu do 
dyspozycji dzieci były dmuchańce, eurobangie, malowanie twarzy, zabawy 
z animatorami, bańki mydlane oraz zumba. Dodatkowo chętni mogli spró-
bować swoich sił na stanowiskach inżyniera, pakowacza i operatora, które 
specjalnie dla nich przygotował dział produkcji. Zorganizowano także kon-
kursy sprawnościowo-zręcznościowe, w tym konkurs ekologiczny. Każda 
aktywność dziecka była doceniona prezentami, gadżetami i słodkościami.  
Po takim wysiłku każdy mógł zregenerować siły, pałaszując cateringowe 
smakołyki.

Atrakcji nie zabrakło także podczas świętowania w Bożanowie. Organiza-
torki imprezy: Anna Synówka, Agnieszka Motak, Agata Parafianowicz i 
Marta Florek zadbały o to, aby dzieci na nudę nie narzekały. Były konkursy, 
wspólne zabawy z rodzicami, kiełbaska z ogniska, słodkie przekąski i upo-
minki dla każdego dziecka. Niespodzianką przygotowaną z inicjatywy radnej 
Zuzanny Urbanik była wizyta strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Wierzbnej i wspólna zabawa w pianie wodnej.  - Serdecznie dziękuję 
za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie imprezy dla naszych dzieci pa-
niom Annie Synówka, Agnieszce Motak i Agacie Parafianowicz. Dzieci 
były zadowolone, a to dla nas największa nagroda – mówi Marta Florek z 
Bożanowa.

Obchody Dnia Dziecka w Zastrużu połączono ze świętem Dnia Patrona. 
Były liczne gratulacje i życzenia, podziękowania dla zaproszonych gości 
oraz rozstrzygnięcia konkursów. Nie zabrakło także występów artystycz-
nych, które z okazji Dnia Patrona przygotowała społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. - Wszystkim dzieciom z okazji 
Dnia Dziecka składamy najlepsze życzenia, samych serdeczności i dużo 
uśmiechu na twarzy. Oby dzień dziecka trwał w kalendarzu przez 365 dni w 
roku - gratulacje na ręce dyrektor placówki w Zastrużu Krystyny Wardach 
składał Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej. 

Malowanie twarzy, loteria fantowa, stoisko z biżuterią, zabawy sportowe, 
występy artystyczne i pyszności przygotowane przez rodziców uczniów. 
Tak Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach świętowała Dzień 
Rodziny. - Po raz kolejny, Rada Rodziców i nauczyciele z naszej placówki 
przygotowali dla najmłodszej społeczności szkoły mnóstwo atrakcji, choć 
nie obyło się także bez niespodzianek dla ich rodziców. Dzieci tańczyły i 
śpiewały specjalnie dla swoich rodziców. Specjalnie dla nich przygotowa-
liśmy też indywidualne konkurencje sportowe, nie zabrakło też zajęć pla-
stycznych. Na naszym pikniku można było również wziąć udział w loterii 
fantowej i wygrać nagrody, skosztować apetycznych wypieków i pączków 
przygotowanych przez rodziców z poszczególnych klas oraz posmakować 
swojskiego jadła – mówi Barbara Nowak dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 

Głosuj na plac
zabaw od NIVEA dla 

SP Mrowiny

Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach 

ma szansę wygrać Plac Za-
baw od Nivea. Trzeba tylko 
raz dziennie, oddać swój głos 
na film z talentami uczniów. 
Aby to zrobić należy:
● zarejestrować się jednora-
zowo na stronie: podworko.
nivea.pl
● potwierdzić konto NIVEA 

na swoim e - mailu
● zalogować się na stronie: 
podworko.nivea.pl
● wyszukać lokalizację szko-
ły
● głosować - zaakceptować 
regulamin- dalej - głosuj - po-
twierdź, że nie jesteś robotem 
- potwierdź – ok.
Głosy można oddawać do 
31.07.2017r.

Biblioteka Publiczna w 
Żarowie wprowadza na 

okres wakacji promocyjne 
ceny sprzedawanych książek:

1. Andrzej Dobkiewicz 
„Miasto i gmina Żarów na 
dawnych pocztówkach”.

Cena obecna 49 zł, cena pro-
mocyjna 30 zł,

2. Zbigniew Malicki „Sto 
lat kościoła pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Ża-
rowie 1910-2010”.

Cena obecna 20 zł, promo-
cyjna 10 zł.

Czas wakacji to okres wy-
jazdów oraz przyjazdów, a 
więc zakup książek w tak wy-
jątkowo niskiej cenie, będzie 
stanowił dobry pretekst do ro-
dzinnych czy przyjacielskich 
rozmów na temat wspomnień 
związanych z historią. Zapra-
szamy do biblioteki od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
od 8.00 do 16.00.
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Jak spędzić wakacje?

 Studenci UTW na medal

Po całorocznej pracy, licznych zajęciach i wykładach przyszedł czas na wa-
kacyjny odpoczynek. Studenci UTW przywitali wakacje tradycyjnie w Bagień-
cu. Były zajęcia sportowe, wspólne zabawy i ognisko z kiełbaskami. 

Na zdjęciu zwycięska drużyna UTW z Żarowa.

Do Żarowa wracali ze zło-
tym medalem i puchara-

mi.
I z radością na twarzy, że 

udało im się być w gronie 
tych najlepszych. Studenci z 
żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku podczas VII 
Uniwersjady „Od aktywności 
fizycznej do zdrowia” rozgry-
wanej 9 czerwca w Świdnicy 
pokazali, że energii i wytrwa-
łości im nie brakuje. W zawo-
dach wystartowało 10 zawod-
ników z Żarowa, rywalizując 
w różnych konkurencjach. 
Wśród nich był rzut lotkami 
do tarczy, sadzenie ziemnia-
ków, rzut beretem, bieg kel-
nerski, slalom hokejowy i rzut 
krążkami do celu. - Wakacyj-

ny sezon słuchacze naszego 
Uniwersytetu rozpoczynają 
udziałem w sportowych turnie-
jach. W tegorocznej Uniwer-
sjadzie uczestniczyło prawie 
100 seniorów z Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku z Dzierżonio-
wa, Ząbkowic Śląskich, Nowej 
Rudy, Wałbrzycha i Świdnicy. 
Oprócz dobrej zabawy, któ-
ra zawsze towarzyszy takim 
zawodom, nie zabrakło także 
sportowej rywalizacji. Wywal-
czyliśmy pierwsze miejsce, po-
konując inne drużyny – cieszy 
się Krystyna Markiewicz 
prezes żarowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Przed studentami żarow-
skiej uczelni teraz zasłużone 
wakacje. Tuż po letniej prze-
rwie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku znów wznowi swoją 
działalność w naszym mie-
ście.

Magdalena Pawlik

CZERWIEC
23.06.2017 Nocne pływanie Basen Żarów Godzina 19.00 – 22.00

24.06.2017
Żarowska Noc Świętojańska i 

Pływanie na stawie
Staw miejski Żarów Godzina 14.00-18.00

25.06.2017
Trening charytatywny „Biegiem 

dla Mileny”
Pożarzysko Godzina 11.00-14.00

26-29.06.2017 Wakacje GCKiS i OPS Mrowiny Godzina 9.00-13.00

LIPIEC
1.07.2017 Mydlany Park Park Miejski Szczegóły na plakatach

3.07.2017
Turniej piłkarski drużyn 

podwórkowych
Boisko Orlik w Żarowie Godzina 10.00

4.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

4-7.07.2017 Wakacje GCKiS i OPS Siedlimowice Godzina 9.00-13.00
4.07.2017 Wycieczka rowerowa GCKiS Godzina 9:30
5.07.2017 Turniej koszykówki ulicznej Boisko Orlik w Żarowie Godzina 10.00

6.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

10.07.2017
Turniej piłkarski drużyn 

podwórkowych
Boisko Orlik w Żarowie Godzina 10.00

10-13.07.2017 Wakacje GCKiS i OPS Pożarzysko Godzina 9.00-13.00
10-13.07.2017 Wakacje GCKIS i OPS Łażany Godzina 9.00-13.00

11.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

11.07.2017 Wycieczka rowerowa GCKiS Godzina 9:30

12.07.2017 Turniej Unihokeja
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

12.07.2017 Spacer fotograficzny GCKiS Szczegóły na plakatach

13.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

15.07.2017 Kino plenerowe - Łażany Park w Łażanach szczegóły wkrótce
17-20.07.2017 Wakacje GCKiS i OPS Imbramowice Godzina 9.00-13.00
17-20.07.2017 Wakacje GCKiS i OPS Buków Godzina 9.00-13.00

17.07.2017
Turniej piłkarski drużyn 

podwórkowych
Boisko Orlik w Żarowie Godzina 10.00

18.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

18.07.2017 Wycieczka rowerowa GCKiS Godzina 9:30

19.07.2017 Turniej w bule
Bulodrom w Żarowie/k. 

Gimnazjum
Godzina 10.00

20.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

24.07.2017
Turniej piłkarski drużyn 

podwórkowych
Boisko Orlik w Żarowie Godzina 10.00

24-25.07.2017 XIX Noc Piżamowa
Hala sportowa GCKiS, 

miasto
Godzina 16.00 - 12.00 

dnia następnego

25.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

27.07.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

29.07.2017 Lato z komarami Park Miejski Szczegóły na plakatach

SIERPIEŃ 
1.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej

Hala Sportowa GCKiS w 
Żarowie

Godzina 10.00

1.08.2017 Warsztaty ceramiczne
Pracownia ceramiczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

2.08.2017 Warsztaty ceramiczne
Pracownia ceramiczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

3.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

3.08.2017 Warsztaty ceramiczne
Pracownia ceramiczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

4.08.2017 Warsztaty ceramiczne
Pracownia ceramiczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

5.08.2017 Kino plenerowe – Zastruże Folwark Zastruże Szczegóły na plakatach

7.08.2017 Warsztaty plastyczne
Pracownia plastyczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

8.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

8.08.2017 Warsztaty plastyczne
Pracownia plastyczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

10.08.2018 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

10-11.08.2017 XX Noc Piżamowa
Hala sportowa GCKiS, 

miasto GCKiS
Godzina 16.00-12.00 

dnia następnego

13.08.2017
Spotkanie Miłośników 

Motoryzacji
Targ w Żarowie Szczegóły na plakatach

14.08.2017
Kino plenerowe -  

spotkanie piwowarów 
Browar Hoppylab 

Żarów
Szczegóły na plakatach

14-18.08.2017 Wakacje GCKIS i OPS Gołaszyce Godzina 9.00-13.00

17.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

18.08.2017
Nocny Turniej Piłkarski Żarów 

Centrum Masters
Boisko Orlik w Żarowie Godzina 20.30

17.08.2017 Spacer fotograficzny GCKiS Szczegóły na plakatach

19.08. 2017 
Kino plenerowe – Piknik 

Country
koncert, pokazy konne, 

Biały Las Godzina 17.00-22.00

21-24.08.2017 Wakacje GCKIS i OPS Wierzbna Godzina 9.00-13.00
22.08.2017 Wycieczka rowerowa GCKiS Godzina 9:30

22.08.2017 Warsztaty plastyczne
Pracownia plastyczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

22.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

24.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

24.08.2017 Warsztaty plastyczne
Pracownia plastyczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

25.08.2017 Warsztaty plastyczne
Pracownia plastyczna 

GCKiS
Godzina 10.00-12.00

26.08.2017 Zakończenie wakacji Park Miejski Szczegóły na plakatach
28-31.08.2017 Dni otwarte GCKIS GCKIS Szczegóły na plakatach

29.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

29.08.2017 Wioska Tradycji Młyn Siedlimowice Godzina 9.00-15.00

31.08.2017 Zajęcia piłki ręcznej
Hala Sportowa GCKiS w 

Żarowie
Godzina 10.00

Warsztaty, wycieczki rowerowe, zabawy sportowe, sean-
se filmowe, zajęcia plastyczne i krajoznawcze wycieczki. 
Na młodych wczasowiczów, którzy lato spędzą w mieście 
czeka masa atrakcji. Już za chwilę rozpoczynają się waka-
cje, na które uczniowie z utęsknieniem czekali cały rok. Dla tych, którzy nigdzie 
nie wyjadą i wakacje spędzą na miejscu, jak co roku, opiekunowie Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, biblioteki i  
grup zajęciowych na świetlicach wiejskich przygotowali wiele ciekawych zajęć. 
Wakacje w mieście, wbrew pozorom, wcale nie muszą być nudne.



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plSport8

Biegiem dla Mileny

Fajdek w wysokiej 
formie

Wszystko jasne

Klęska Zjednoczonych!
Do ostatniej kolejki trzeba było czekać na odpowiedź, kto obok Nysy Kłodzko uzyska awans do IV ligi. Na 
ostatniej prostej wydawało się, że drugie miejsce premiowane awansem utrzymają piłkarze Zjednoczo-
nych Żarów. Podopieczni Adama Łagiewki nie wytrzymali ciśnienia. Wysoka porażka w Kamieńcu Ząb-
kowickim przekreśliła wszelkie oczekiwania. Z awansu cieszy się Górnik Boguszów-Gorce, który jeszcze 
rok temu występował na boiskach A klasy!

Przed ostatnią kolejką ża-
rowianie wszystko mieli w 
swoich rękach, jednak re-
zultat w Kamieńcu Ząbko-
wickim mówi sam za siebie. 
Po niespełna 25 minutach 
Zamek prowadził już 3:0. To 
był prawdziwy nokaut! Go-
spodarze grali „o pietrusz-
kę”, ale w żaden sposób nie 
zamierzali ułatwić gościom 
zadania. 

Po zmanie stron pierwsze 
celne trafienie dla Zjednoczo-
nych zanotował Krzysztof 
Goździejewski. Dwa kolejne 
ciosy miejscowych rozwiały 
resztkę nadzieji. 

Przegrana zawodników z 
Żarowa była szokiem dla 

wszystkich. Oprócz dwóch 
dobrych akcji biało-niebie-
scy nie byli w stanie zapre-
zentować dobrej dyspozycji 
strzeleckiej, jaką mieli cho-
ciażby z poprzednich me-
czów z Victorią Tuszyn, czy 
MKS-em Szczawno-Zdrój.

W przyszłym sezonie w IV 
lidze będzie można oglądać 
Nysę Kłodzką i... Górnik 
Boguszów-Gorce, który wy-
korzystał potknięcie Zjedno-
czonych, wygrywając z Pi-
ławianką Piławą Górną 3:1, 
tym samym wskakując na 
drugie miejsce w lidze. 

Zamek Kamieniec – Zjed-
noczeni Żarów 5:2 (3:0)

Bramki: 1:0 Majewski 7′, 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 30 68 21 5 4 98-36
2.  Górnik Boguszów-Gorce 30 68 22 2 6 63-39
3.  Zjednoczeni Żarów 30 67 21 4 5 76-34
4.  Zdrój Jedlina Zdrój 30 62 19 5 6 80-42
5.  Victoria Tuszyn 30 61 19 4 7 75-34
6.  LKS Bystrzyca Górna 30 50 15 5 10 61-41
7.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 30 44 13 5 12 63-51
8.  Iskra Jaszkowa Dolna 30 42 12 6 12 58-56
9.  MKS Szczawno Zdrój 30 41 11 8 11 56-54
10.  Grom Witków 30 40 13 1 16 61-62
11.  Pogoń Duszniki Zdrój 30 32 9 5 16 46-59
12.  Piławianka Piława Górna 30 31 9 4 17 36-63
13.  Unia Złoty Stok 30 29 8 5 17 36-84
14.  Orlęta Krosnowice 30 23 6 5 19 31-82
15.  Zryw Gola Świdnicka 30 12 3 3 24 31-83

 Niemczanka Niemcza 30 12 3 3 24 23-80

2:0 Arendarski 19′, 3:0 Ma-
jewski 23′, 3:1, Goździejew-
ski 48′, 4:1 Nowak 70′, 5:1 
Majewski 79′, 5:2 Czoch 90′

Zjednoczeni: Hruszo-
wiec – Wojnowski, Chra-
pek, Szuba, Baziak (77′ 

Florczak), Goździejewski, 
Chłopek (60′ Khwoszczen-
ko), Łagiewka (83′ Bobrec-
ki), Borowiec (46′ Czoch), 
Klimaszewski (55′ Łuczak), 
Kołodziej (83′ Jernutow-
ski).

Awans do IV ligi: Nysa Kłodzko, Górnik Boguszów-Gorce
Spadek do klasy A: Oręta Krosnowice, Unia Złoty Stok.
Spadek do klasy B: LKS Gola Świdnicka, Niemczanka Niemcza (za wycofanie sie z rozgrywek)

Męski rzut młotem nale-
ży tylko do jednego za-

wodnika. Paweł Fajdek nie 
ma sobie równych, zwycię-
żając w każdych zawodach. 
Dominacja trwa. 

W Montreuil, w mityngu 
z cyklu European Athletics 
Outdoor Classic,  Fajdek 
zwyciężył, posyłając młot na 
odległość 80.14.

Dwukrotny mistrz świata 
po raz drugi w tym sezo-
nie pokonał Tadżyka Dil-
szoda Nazarowa, mistrza 
olimpijskiego z Rio de Ja-
neiro, który był dopiero 
piąty z wynikiem 75.10. 
Dla Polaka było to już szóste 

zwycięstwo z rzędu, za każ-
dym razem wygrywał wyni-
kiem powyżej 80 metrów.

Kilka dni po przeprowadzo-
nym zabiegu prawego kolana, 
Fajdek znów pokazał świato-
wą klasę. W Szczecinie, pod-
czas 63. Memoriału Janusza 
Kusocińskiego triumfował z 
rezultatem 80,53.

Zawodnik Agrosu Zamość 
w pewnym stylu zwyciężył 
rywalizację w rzucie młotem 
w fińskim Turku podczas 
Paavo Nurmi Games. Polak 
rzucił 82,40 m, co jest jego 
najlepszym rezultatem w tym 
roku. 

Krzysztof Dutkiewicz

Już 25 czerwca o godzi-
nie 11.00 w Pożarzy-

sku, gmina Żarów, będzie 
miał miejsce wyjątkowy 
trening charytatywny, w 
którym do wygrania bę-
dzie zmywarka ufundowa-
na przez firmę Electrolux. 
Cel jest prosty, zebrać jak 
najwięcej pieniędzy na le-
czenie Mileny Janowicz, u 
której w roku 2016 zdiagno-
zowano nowotwór złośliwy. 
Milenka walczy dzielnie i 
nie poddaje się. Przeszła już 
operację głowy, cztery cy-
kle chemioterapii wstępnej, 
sześć tygodni radioterapii, a 
przed nią jeszcze rok chemii 
podtrzymującej.

Na boisko w Pożarzysku 
zapraszamy w niedzielę, 25 
czerwca o godzinie 11.00. Do 
pokonania biegacze będą mie-
li dystans 5 i 10 km. Udział w 
treningu jest płatny i wynosi 
jedynie 20 złotych. Cały do-

chód z charytatywnego tre-
ningu zostanie przekazany na 
dalsze leczenie i rehabilitację 
Mileny. Dzięki tej pomocy 
będzie mogła nadal cieszyć 
się dzieciństwem. W „pakie-
cie startowym” organizatorzy 
gwarantują kiełbaskę dla każ-
dego uczestnika i moc dobrej 
zabawy w szczytnym celu. 
Oprócz treningu sporo atrakcji 
dla najmłodszych i trochę star-
szych, a wśród nagród bilety 
do kina Cinema3D, wejściów-
ki na żarowską pływalnię, 
drewniane wieszaki na meda-
le wykonane przez „Pracownię 
Stylu”, talony do sklepu Deca-
thlon, a główną nagrodą będzie 
zmywarka firmy Electrolux. 
Do wspólnej akcji zapraszają 
rada sołecka, sołtys wsi Poża-
rzysko, amatorska grupa spor-
towa Żarów Biega oraz Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Biegiem 
dla Mileny!

Charytatywny 
trening biegowy

25 czerwca 2017
Pożarzysko, g. 11.00

Główna 
nagroda 

zmywarka 
marki 

Electrolux!

Loteria fantowa
Ognisko
Malowanie twarzy
Zabawy dla 
najmłodszych 

W odmiennych nastro-
jach kończą sezon pił-

karze reprezentujący gminę 
Żarów, występujący w wał-
brzyskiej kl. A oraz B klasie. 

Po kilku sezonach spędzo-
nych na arenach kl. A, z ligą 
żegnają się Zieloni Mrowiny. 
Taki sam los spotkał benia-
minka rozgrywek Zryw Ła-
żany. Awans do klasy okręgo-
wej wywalczył mistrz grupy 
Granit Roztoka. 

Ostatnie spotkania w 
tym sezonie rozegrano na 

boiskach klasy B. Nie za-
notowano większych nie-
spodzianek, a wszystkie 
najważniejsze rozstrzygnię-
cia zapadły już wcześniej. 
W grupie I awans wywal-
czyły Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych oraz Wierzbian-
ka Wierzbna. Błyskawica 
Kalno kończy rozgrywki 
na 12. miejscu. Huragan Ol-
szany zajął ostatnie miejsce 
z rekordową liczbą straco-
nych bramek.

Krzysztof Dutkiewicz

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Granit Roztoka 26 64 21 1 4 121-40
2.  Unia Jaroszów 26 48 15 3 8 52-53
3.  LKS Wiśniowa 26 47 14 5 7 64-49
4.  Ślężanka Tąpadła 26 44 13 5 8 71-49

5.
 Cukrownik/Polonia 
Pszenno

26 43 13 4 9 60-36

6.  Płomień Makowice 26 42 13 3 10 60-51
7.  Delta Słupice 26 40 13 1 12 65-58

8.
 Darbor 
Bolesławice

26 39 11 6 9 57-63

9.  Wenus Nowice 26 39 11 6 9 57-42
10.  Czarni Sieniawka 26 36 11 3 12 58-66
11.  Błękitni Słotwina 26 24 5 9 12 55-72

12.
 Herbapol 
Stanowice

26 21 5 6 15 45-56

13.  Zryw Łażany 26 16 5 1 20 39-103
14.  Zieloni Mrowiny 26 15 4 3 19 34-100

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.
 Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych

26 69 22 3 1 150-25

2.  Wierzbianka Wierzbna 26 62 19 5 2 94-34
3.  Podgórze Wałbrzych 26 58 18 4 4 84-31

4.
 MKS II Szczawno 
Zdrój

26 50 15 5 6 84-48

5.  Nysa Kłaczyna 26 44 14 2 10 61-55
6.  Sokół Kostrza 26 40 12 4 10 88-66
7.  Zagłębie Wałbrzych 26 38 10 8 8 74-47

8.
 LKS Piotrowice 
Świdnickie

26 36 11 3 12 63-58

9.  Orzeł Witoszów 26 34 10 4 12 64-76
10.  Tęcza Bolesławice 26 31 9 4 13 54-66
11.  Grom Panków 26 27 7 6 13 71-87
12.  Błyskawica Kalno 26 12 3 3 20 25-106
13.  Płomień Dobromierz 26 11 3 2 21 50-116
14.  Huragan Olszany 26 7 2 1 23 24-171

Tabela Kl. B, gr. I

Tabela. Kl. A, gr. II


