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Biegali po strefie

Wyremontowana
świetlica w Mrowinach

Powiedzieć, że uczą dzieci 
to za mało.

Współcześni nauczyciele 
rozbudzają ich kreatywność, 
dbają o bezpieczeństwo, an-
gażują się w proces wycho-
wawczy młodych ludzi. Za 

Teraz to zupełnie inne 
miejsce.

Mieszkańcy Mrowin mogą 
już korzystać z wyremon-
towanej świetlicy wiejskiej, 
która w środę, 11 paździer-
nika została oficjalnie prze-
kazana do ich użytku. Obiekt 

Wyścig  rowerowy,  marsz 
nordic walking, biegi 

dla najmłodszych na dystan-
sach od 60 do 800 metrów, 
bieg na 5 km i w końcu ry-
walizacja na dystansie głów-
nym 10 kilometrów.

W taki sposób międzyna-
rodowy skład sportowców 
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Ruszyła budowa kolejnych chod-
ników na terenie gminy Żarów. W 
tej chwili prace trwają w Żarowie i 
Bukowie.

Moc atrakcji towarzyszyło dynio-
wemu świętu, które zorganizowa-
ne zostało w Wierzbnej.

Damian Daniel reprezentujący 
Gońca Żarów został Mistrzem 
Polski Amatorów w blitzu!

Więcej
na str. 3

zaangażowanie, troskę, cier-
pliwość, wyrozumiałość bur-
mistrz Leszek Michalak w 
poniedziałek, 16 październi-
ka złożył na ręce dyrektorów 
szkół podziękowania.

więcej na str. 2

Najlepsi biegacze na dyst. 10 km, fot. D. Nowaczyński

Każdego roku Dzień Edukacji Narodowej świętują także nauczyciele 
emeryci. Do nich także powędrowały życzenia oraz nagrody finansowe, 
które wręczali nauczycielom burmistrz Leszek Michalak i Helena Słowik 
dyrektor SP w Żarowie.

został gruntownie zmoder-
nizowany. Jest nowoczesny 
i schludny. Nie przypomina 
zniszczonego i zaniedbanego, 
jaki jeszcze kilka miesięcy 
temu mogli oglądać miesz-
kańcy wsi.

więcej na str. 5

uczcił XVI-lecie Żarow-
skiej Podstrefy Ekonomicz-
nej Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Inve-
st-Park” podczas II Żarow-
skich Biegów Strefowych, 
które odbyły się na terenie 
naszego miasta.

więcej na str. 8

Wstęgę uroczyście przecinają burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Grzegorz Osiecki, przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny, ksiądz Paweł Szajner, sołtys Mrowin Krystyna Popek i miesz-
kanka wsi Jadwiga Baranowska. 
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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 facebookowym. 
Justyna mieszkanka Żarowa: Jak długo będzie budowane rondo? Czy będzie wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu? Czy droga w centrum miasta będzie całkowicie zamknięta i wyłączona z ruchu?

W sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zin-
tegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz 

z oświetleniem na terenie miasta Żarów”, w ramach którego na terenie miasta powstanie także rondo. Wykonawcą inwestycji jest 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Pierwsze prace, które już ruszyły realizowane są teraz na terenie ulicy Dwor-
cowej w Żarowie. Równolegle trwa tam także remont budynku dworca kolejowego. Inwestycje wiążą się z utrudnieniami, co powo-
duje, że część ulicy Dworcowej jest w tym momencie nieprzejezdna.
Prace przy budowie zintegrowanego centrum przesiadkowego i przebudowy skrzyżowania przy ulicach Dworcowej, Armii Krajowej, 
Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie potrwają do końca marca 2018 roku, tak jak zapisane to zostało w umowie z wykonawcą. 
Musimy liczyć się jednak z tym, że inwestycja ta będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Zostanie na ten czas wprowa-
dzona zmiana organizacji ruchu i przygotowane objazdy drogi, ale o tym na bieżąco będziemy Państwa informowali. Skrzyżowanie 
w centrum miasta, w pewnym momencie na pewno zostanie wyłączone z ruchu. Na jak długo, trudno w tej chwili jednoznacznie 
określić. Wszystko zależeć będzie od postępu prac. Za miesiąc powinny ruszyć także pierwsze prace przy bocznicy kolejowej, która 
będzie przejezdna, od strony ulicy Armii Krajowej do odcinka przychodni na ulicy Krasińskiego w Żarowie. 
O wszystkich zmianach organizacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować, tak, aby nie wprowadzać niepotrzebnego za-
mieszania. W ramach inwestycji przewidziana jest także przebudowa jezdni dróg gminnych, chodników i miejsc postojowych oraz 
budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, wykonane zostanie również oświetlenie uliczne. Wartość całego zadania to kwota 
1.394.793,31 złotych. 

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

Dzień Edukacji Narodowej

Likwidacja nieopłaconych grobów
→ Sprzedam działki budowlane 

Mrowiny ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 
94 99

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

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2017 z dnia 25 września 
2017r. 

Wykorzystała nieuwagę i ukradła portfel
Pracownica jednego z lokali gastronomicznych na terenie 
Żarowa powiadomiła, że nieznana osoba, wykorzystując jej 
nieuwagę, dokonała kradzieży portfela z zawartością pienię-
dzy w kwocie 2000 złotych. W wyniku podjętych czynności 
funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie ustalili i za-
trzymali 30-letnią mieszkankę Żarowa, która dokonała kra-
dzieży. Odzyskano także część utraconego mienia. 

Włamał się do garażu i ukradł samochód
Funkcjonariusze policji zostali powiadomieni, że nieznany 
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, a następ-
nie z wnętrza garażu dokonał kradzieży samochodu osobowe-
go marki Daewoo. Straty wycenione zostały na kwotę 2.000 
złotych. - Po godz. 22.00 funkcjonariusze policji, wracając po 
służbie do domu, w Pastuchowie zauważyli skradziony pojazd. 
W wyniku podjętych czynności dokonali zatrzymania znajdują-
cego się wewnątrz pojazdu 44-letniego mieszkańca gminy Ja-
worzyny Śląska, który był pod wpływem alkoholu oraz posiadał 
zakaz prowadzenia pojazdów. Skradziony pojazd odzyskano, 
zaś sprawcę kradzieży i znajdującą się wewnątrz pojazdu ko-
bietę, 21-letnia mieszkankę Żarowa, osadzono w PDOZ (po-
mieszczeniu dla osób zatrzymanych). Po wykonaniu czynności 
oraz przedstawieniu zarzutów mieszkańcy zostali wypuszczeni. 
Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolno-
ści – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji 
w Żarowie.

Niebezpieczne znalezisko w Przyłęgowie
Na uprawnym polu nieopodal zabudowań mieszkalnych w 
Przyłęgowie, odnaleziony został sporych rozmiarów rosyj-
ski pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Pocisk 
o średnicy 150 milimetrów i 600 milimetrów długości został 
zabezpieczony przez funkcjonariuszy z komisariatu Policji w 
Żarowie i przekazany w ręce patrolu saperskiego z Głogowa, 
który odpowiedzialny jest za prowadzenie rozminowania na 
terenie powiatu świdnickiego.

Nietrzeźwi kierowcy i rowerzyści
Mimo ciągłych ostrzeżeń i apeli wciąż zdarzają się osoby, 
które wsiadają za kierownicę, chociaż wcześniej piły alkohol. 
Funkcjonariusze policji w Żarowie znów zatrzymali na tere-
nie gminy Żarów nietrzeźwych kierowców. Wśród nich byli 
także pijani rowerzyści. - Tylko w przeciągu kilku dni zatrzy-
maliśmy czterech nietrzeźwych kierujących rowerem i jednego 
kierującego pojazdem, będącego pod wpływem alkoholu. Naj-
młodszy z nich 17-letni mężczyzna kierował pojazdem będąc w 
stanie nietrzeźwości 0,52 mg/l. Rekordzista w wydychanym po-
wietrzu miał 1,26 mg/l – mówi komendant Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

Urząd Miejski w Żarowie 
zawiadamia, że od dnia 

28 września br. rozpoczęła 
się procedura likwidacji gro-
bów nieopłaconych, na któ-
rych umieszczono wcześniej 
naklejkę lub tabliczkę  GRÓB 
DO LIKWIDACJI!

Informujemy, że pomnik, 
krzyż oraz symboliczna urna 
z ziemią ze zlikwidowanego 
grobu, zostaną przechowa-
ne do momentu odbioru ich 
przez rodzinę lub bliskich, 
natomiast miejsce zostanie 

przeznaczone pod ponowny 
pochówek. W miejscach zli-
kwidowanych grobów zosta-
nie umieszczona czerwona 
tabliczka z napisem „Miej-
sca grzebalne do rezerwacji. 
Urząd Miejski w Żarowie 
tel. 74/8580591 wew. 334”. 

Każdy z mieszkańców gmi-
ny po uprzednim dokonaniu 
wpłaty w Urzędzie Miej-
skim, Referat Komunalny 
(wejście od strony ul. Armii 
Krajowej) może takie miejsce 
zarezerwować pod przyszłe 

miejsce grzebalne. Przypo-
minamy, że likwidacja gro-
bu nie zwalnia z wniesienia 
opłaty za okres, w którym 
pozostawał on nieopłacony. 
Przypominamy również, iż 
każdorazowo po upływie 20, 
40 lub 60 lat od pochówku 
(w przypadku grobów wielo-

miejscowych od pierwszego 
pochówku) należy grób albo 
zlikwidować albo wnieść 
opłatę prolongacyjną na na-
stępne 20 lat. Informacja o 
roku kolejnej wpłaty znajdu-
je się na wcześniejszej faktu-
rze. 

Magdalena Pawlik

Poszukujemy kandydatów
na stanowisko Kasjer-Sprzedawca  

POLO market Żarów  
tel. 518-010-336

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca Grzegorz Osiecki i Katarzyna Janik kierownik Referatu Organizacyjnego na 
zdjęciu z dyrektorami szkół. 

Powiedzieć, że uczą dzieci 
to za mało. Współcześni 

nauczyciele rozbudzają ich 
kreatywność, dbają o bez-
pieczeństwo, angażują się w 
proces wychowawczy mło-
dych ludzi. 

Za zaangażowanie, troskę, 
cierpliwość, wyrozumiałość 
burmistrz Leszek Michalak 
w poniedziałek, 16 paździer-
nika złożył na ręce dyrekto-
rów szkół podziękowania. 
- Nauczyciel to nie tylko ten, 
który w szkole uczy, ale któ-
ry daje przykład przez całe 
życie. Kształtowanie i wy-
chowywanie młodych ludzi 
to wielka odpowiedzialność. 
Wszystkim nauczycielom, ży-
czę wytrwałości i satysfakcji 
z wykonywanego zawodu. 
Dziękuję za poświęcone do-
datkowe godziny pracy z 

dziećmi i młodzieżą, pokazy-
wanie im nowych możliwości 
i zachęcanie do zaangażowa-
nia w promowanie kultury i 
sztuki oraz rozwijanie swoich 
pasji – dziękował podczas 
święta nauczycieli burmistrz 
Leszek Michalak.

Podczas spotkania burmistrz 
Leszek Michalak wręczył li-
sty gratulacyjne i upominki 

dyrektorom gminnych szkół: 
Helenie Słowik (Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy 
w Żarowie), Barbarze No-
wak (Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach), 
Krystynie Waliszak (Szkoła 
Podstawowa im. UNICEF w 
Imbramowicach) i Elżbiecie 
Wierzyk (Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie). 

Tego dnia świętowali rów-
nież nauczyciele emeryci. 
Tutaj także nie obyło się bez 
życzeń, gratulacji i podzięko-
wań. Sekcja emerytowanych 
nauczycieli żarowskiego Od-
działu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego od lat organi-
zuje obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. 

Magdalena Pawlik

Do wynajęcia lokal użytkowy. Lokal znajduje się na base-
nie w Żarowie. Preferowana mała gastronomia lub sklepik. 

Więcej informacji pod numerem
tel: 74 8580/753 wew. 30
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta Żarów w oparciu  o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U2016.2147) odwo-
łuje ogłoszony na dzień 21 listopada  2017r. na godz. 9 30 I przetarg  ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w 
Żarowie obejmującej działkę nr 988/1, 995/5, 995/6, 995/7, 996/3, 997/2, 997/4 i 

1063/4 (KW Nr SW1S/00091019/3, SW1S/00080496/3, SW1S/00081270/0, SW1S/00080418/3 
i SW1S/00081020/3) z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego  miasta Ża-
rów  na cele  produkcyjno-usługowe (P/U). Cena wywoławcza wynosiła 2.050.000 zł, natomiast 
wadium  205.000  zł.
Odwołanie  przetargu spowodowane zostało zmianą koncepcji zagospodarowania terenu. 
Warunkami  przetargu było:
1. Wpłacenie na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie  najpóźniej do dnia 17 listopada  2017r.  wa-
dium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
2. Zaliczenie wadium  na poczet ceny nabycia.
3. Utrata wadium w przypadku uchylania się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia  umo-
wy sprzedaży.
4.   Ważność przetargu w przypadku  zaoferowania  ceny o co najmniej jedno  postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
5. Poniesienie przez nabywcę  kosztów  szacunkowych  i geodezyjnych  związanych  z przygoto-
waniem  nieruchomości  do sprzedaży oraz kosztów notarialnych.
Wszystkich  zainteresowanych tą nieruchomością  przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Rozpoczynamy budowę
ronda i ścieżek rowerowych

Ulica Strefowa po remoncie

Przypominamy
o obowiązkowej deratyzacji

Zakończył się pierwszy etap 
prac remontowych przy 

ulicy Strefowej w Żarowie.
Odcinek drogowy przy 

przejeździe kolejowym w kie-
runku Mrowin został przebu-
dowany. Inwestycja realizo-
wana była w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przygoto-
wanie terenów inwestycyj-
nych w celu nadania im no-
wych funkcji gospodarczych 
- rozbudowa systemu wodo-
ciągowego w celu zapew-
nienia zaopatrzenia terenów 
WSSE Podstrefy w Żarowie”. 
- W pierwszym etapie zostały 
wykonane roboty rozbiórkowe 
istniejących wcześniej elemen-
tów drogi, wykonano nową 
podbudowę, położono dwie 

Drugi etap inwestycji zostanie zrealizowany w pierwszym kwartale 2018 
roku. 

Jeszcze w listopadzie rozpocznie się budowa ścieżek rowerowych na tere-
nie miasta. Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak i radny Mariusz Borowiec 
podczas podpisania umowy z wykonawcą inwestycji.

Podpisanie umowy z firmą ROKAM II Radosław Rosiński na wykonanie 
kolejnych ścieżek rowerowych w Żarowie. Na zdjęciu Burmistrz Leszek Mi-
chalak, radna Iwona Nieradka oraz przedstawiciele firmy wykonawczej.

Zgodnie z Regulaminem 
Utrzymania Czystości i 

Porządku na terenie gminy 
Żarów Urząd Miejski przypo-
mina o obowiązkowej deraty-
zacji, którą przeprowadza się 
raz w roku.

W dniach od 15 do 30 paź-
dziernika 2017r. jesienna 
akcja deratyzacji zostanie 
przeprowadzona we wszyst-
kich komunalnych obiektach 
budowlanych mieszkalnych i 
gospodarczych, jak również w 
urządzeniach kanalizacji sani-
tarnej (sieć miejska i przyłącza). 

Aby działania w zakresie wal-
ki z gryzoniami odniosły za-
mierzony skutek konieczne jest 
przeprowadzenie powszechnej 
akcji odszczurzania (deratyza-
cji) wszystkich zabudowanych 
nieruchomości położonych na 
terenie gminy jednocześnie.

Zwracamy się również z ape-
lem do zarządców, zarządów 
wspólnot mieszkaniowych 
nieruchomości znajdujących 
się na terenie gminy Żarów, 
aby przyłączyli się do przepro-
wadzenia akcji deratyzacji we 
wskazanym terminie.

Rusza realizacja najważniejszych inwestycji na terenie miasta. Centrum Żarowa zostanie przebudowane, 
a na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Armii Krajowej, Mickiewicza i Krasińskiego rozpocznie się budowa 
ronda. Pierwsze prace przygotowawcze trwają w tej chwili na terenie ulicy Dworcowej w Żarowie, która 
wyłączona została z ruchu i jest całkowicie nieprzejezdna.

W ramach inwestycji wybu-
dowane zostaną także ścież-
ki rowerowe, które również 
zmienią wizerunek tej części 
miasta. Początkiem września 
burmistrz Leszek Michalak 
podpisał umowy z firmami 
Świdnickim Przedsiębior-
stwem Budowy Dróg i Mo-
stów oraz firmą ROKAM II 
Radosław Rosiński na wyko-
nanie kolejnych nowych ście-
żek dla rowerzystów. W sumie 
do sierpnia przyszłego roku na 
terenie miasta powstanie 11 
kilometrów dróg rowerowych. 
- Ruszamy z budową kolejnych 
ścieżek rowerowych na terenie 
Żarowa. Prace powinny roz-
począć się już w listopadzie po 
zatwierdzeniu wprowadzenia 
tymczasowej organizacji ruchu 
na czas remontów. Nowe ścież-
ki remontowe powstaną przy 
ulicach Modrzewiowej, Jesio-
nowej, Świerkowej, Bukowej, 
Jodłowej, Wierzbowej, Brzo-
zowej, Jaworowej, Klonowej, 
Kasztanowej, Armii Krajowej, 
Krasińskiego, Alei Korczaka, 
Wiejskiej, Chrobrego, Przemy-

słowej, Talowskiego, Mickiewi-
cza, Słowiańskiej i Sikorskiego. 
Ich budowa, zgodnie z pod-
pisanymi umowami, potrwa 
do końca sierpnia 2018 roku 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak. 

Pierwsze prace przy budowie 
ronda w centrum Żarowa roz-
poczną się tuż po zakończeniu 
robót na ulicy Dworcowej w 
Żarowie. Obowiązuje już tam 
zmiana organizacji ruchu, 
zgodnie z którą przystanek 
autobusowy i postój taxi zo-
stały przeniesione na parking 
wzdłuż ulicy Dworcowej, a 
na parkingu należy stosować 
się do zakazu zatrzymywania 
się. Na terenie objętym pra-
cami budowlanymi przy ul. 
Dworcowej nadal obowiązuje 
zakaz wjazdu. - W pierwszej 
kolejności wykonawca inwe-
stycji przystąpi do realizacji 
prac sieciowych i sypkich, 
ale trzeba liczyć się z tym, że 
skrzyżowanie w centrum mia-
sta w pewnym momencie zo-
stanie wyłączone z ruchu. Na 
ten czas przygotowane zostaną 

Budowa ścieżek rowerowych przy ulicach Brzozowej, Jaworo-
wej Klonowej i Kasztanowej to koszt 178.249,04 złotych.

Budowa ścieżek rowerowych przy ulicach Modrzewiowej, Je-
sionowej, Świerkowej, Bukowej, Jodłowej i Wierzbowej to koszt 
320.000,00 złotych.

Budowa ścieżek rowerowych przy ulicach Armii Krajowej, Alei 
Korczaka, Wiejskiej, Chrobrego, Przemysłowej, Talowskiego, 
Mickiewicza, Słowiańskiej i Sikorskiego to koszt 3.340.000,00 
złotych.

Trwa kapitalny remont budynku 
dworca kolejowego. Inwestycja, 
którą realizuje PKP S.A. potrwa 
do końca marca 2018 roku. Jej 
koszt to 6.184.440 złotych. 

warstwy asfaltu oraz osadzo-
no krawężnik. Remontowany 
odcinek został połączony z 
drogą powiatową w okolicy 
przejazdu kolejowego w kie-
runku Mrowin. Nowy odcinek 
jezdni jest znacznie szerszy, 
co wyraźnie zwiększa komfort 
jazdy i bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi. Dodatkowo 
obecna lokalizacja skrzyżowa-
nia z droga powiatową w kie-
runku Tarnawy zdecydowanie 
wpływa na poprawę widocz-
ności dla aut przejeżdżających 
przez przejazd kolejowy i jadą-
cych w kierunku ul. Strefowej 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

W pierwszym kwartale 
przyszłego roku zostanie zre-

alizowany drugi etap inwesty-
cji, który obejmie wykonanie 
chodnika, rowu odwadnia-
jącego drogę oraz położenie 
trzeciej warstwy nawierzchni 
asfaltowej.

Przebudowa ulicy Strefowej 

wraz ze skrzyżowaniem kosz-
towała dokładnie 376.161,45 
złotych. Inwestycja w całości 
sfinansowana została ze środ-
ków własnych budżetu gminy 
Żarów.

Magdalena Pawlik

tymczasowe objazdy, o któ-
rych będziemy dużo wcześniej 
mieszkańców informować. 
Wszystko zależeć będzie od 
przebiegu realizowanych prac. 
Od strony ulicy Armii Kra-
jowej, gdzie usytuowana jest 
stara bocznica kolejowa, aż do 
odcinka przychodni na ulicy 
Krasińskiego w Żarowie wy-
konana zostanie również nowa 
droga transportowa. Prace 
te rozpoczną się jeszcze w li-
stopadzie. Równolegle, przy 
ul. Dworcowej w Żarowie, 
trwa również remont budyn-
ku dworca kolejowego, który 
także wpłynie na rewitaliza-
cję całego tego terenu – mówi 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Inwestycja „Budowa cen-
trum przesiadkowego na ul. 
Dworcowej w Żarowie wraz 
z przebudową skrzyżowania 
przy ul. Armii Krajowej, Mic-
kiewicza i Dworcowej” kosz-
tować będzie 1.394.793,31 
złotych. Zostanie sfinansowa-
na z pozyskanych środków 
unijnych i środków finanso-
wych z budżetu gminy Żarów. 
Planowany termin zakończe-
nia robót to marzec 2018 rok. 

Budowa wszystkich ścieżek 
rowerowych będzie reali-
zowana w ramach projektu 
„Wdrażanie Strategii Nisko-
emisyjnych - budowa zintegro-
wanego centrum przesiadko-
wego w Żarowie oraz budowa 
dróg rowerowych, ciągów 
pieszych wraz z oświetleniem 

na terenie miasta Żarów”. Jego 
całkowita wartość wynosi 5 
114 351,75 złotych, przyzna-
ne dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 to 
kwota 4 347 198,99 złotych. 

Magdalena Pawlik
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Dzięki corocznym remontom żarowski cmentarz komunalny nabiera zupeł-
nie innego wyglądu. Odwiedzający groby swoich bliskich już nie skarżą się 
na błotniste dróżki, które pojawiały się, gdy tylko popadał deszcz.

Brak chodnika w tym miejscu był już od dawna bolączką mieszkańców, któ-
rzy mieszkają przy ulicy  Ks. Jadwigi i H. Pobożnego. Mieszkańcy czekają 
jeszcze tylko na drogę. 

W tym roku, na terenie Bukowa zostanie wyremontowany chodnik przy ul. 
Kwiatowej. W kolejce czeka jeszcze ulica Lipowa. 

W tym roku nowej alejki powstały na terenie cmentarzy komunalnych w 
Żarowie i Wierzbnej. Koszt inwestycji to kwota 120 tysięcy złotych.

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Budowy Pie-
ców Przemysłowych   „PIEC-BUD”.

W związku z budową kanalizacji, zerwana została stara nawierzchnia 
drogowa.

Ruszyła budowa kanalizacji w Mrowinach

Zakończenie rekrutacji do projektu
„Ludzki potencjał chce więcej”

Przybywa wyremon-
towanych chodników

Kontynuujemy prace remontowe na cmentarzu
Ruszyła budowa kolejnych 

nowych alejek na żarow-
skim cmentarzu komunalnym.

Prace remontowe   rozpoczęły 
się na nowej części cmentarza, 
w której brakuje jeszcze utwar-
dzonych miejsc. Jest to już ko-
lejna inwestycja realizowana na 
cmentarzu w Żarowie. - Nowe 
alejki powstają na cmentarzu 
sukcesywnie każdego roku. 
Kontynuujemy te prace, dlate-
go cmentarz nabiera nowego 
wyglądu. Praktycznie wszystkie 
nieutwardzone miejsca zostaną 
zastąpione nową nawierzchnią 
z kostki betonowej. W ramach 
wykonywanych prac zostanie 
położone ponad 360 metrów 
kwadratowych kostki brukowej 
na nowej części cmentarza, 
przy kwaterach, których eksplo-
atacja rozpoczęła się kilka lat 
temu. Koszt inwestycji to kwota 
blisko 70 tysięcy złotych – mówi 
Tomasz Kuska z Referatu Ko-

munalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

W tym roku nowe alejki po-
wstały także na terenie cmenta-
rza komunalnego w Wierzbnej. 
- W ramach prac zrealizowa-
nych na cmentarzu w Wierzbnej 
położyliśmy ponad 240 metrów 
kwadratowych kostki brukowej 
oraz wymieniliśmy bramę wjaz-
dową. Inwestycja pochłonęła 
60 tysięcy złotych. Tegoroczne 
prace wpisują się w długoletni 
proces poprawy stanu ciągów 
pieszych na cmentarzach komu-
nalnych, na który w perspekty-
wie kilku lat gmina wydatkowa-
ła ze środków własnych blisko 
400 tysięcy złotych – dopowia-
da Tomasz Kuska z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Inwestycje cmentarne zosta-
ły w całości sfinansowane ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Na taką wiadomość mieszkańcy Mrowin czekali od dawna. Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mrowinach. Bur-
mistrz Leszek Michalak podpisał umowę z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” na realizację 
tego zadania.

Będzie to pierwszy z trzech 
etapów inwestycji, który za-
kłada budowę kanalizacji od 
sklepu do przejazdu kolejo-
wego. Kolejne etapy zadania 
rozpoczną się w 2018 i 2019 
roku. - Długo czekaliśmy na 
rozpoczęcie tej inwestycji w 
Mrowinach. Dzięki oszczęd-
ności powstałych na zada-
niu budowy kanalizacji w 
Łażanach przystępujemy do 
pierwszego etapu prac, który 
realizowany będzie od sklepu 
do przejazdu kolejowego. Za-
danie polegać będzie na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami, modernizacji 
sieci wodociągowej z przyłą-
czami oraz usunięciu kolizji 
z kanalizacją deszczową na 

terenie Mrowin. Kolejny etap, 
który przewiduje dalsze prace 
na ulicy Wojska Polskiego w 
Mrowinach rozpocznie się w 
przyszłym roku. W trzecim 
etapie skanalizowana zosta-
nie pozostała część wsi – wy-
jaśnia burmistrz Leszek Mi-
chalak.

O tym, w jaki sposób prze-
biegać będzie budowa kana-
lizacji i z jakim utrudnienia-
mi będzie się wiązać mówił 
podczas spotkania z miesz-
kańcami Morwin, zorgani-
zowanego przez burmistrza 
Leszka Michalaka, wyko-
nawca inwestycji. W spo-
tkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele żarowskiego 
Zakładu Wodociągów i Ka-

nalizacji prezes Waldemar 
Baranowski wraz z kierow-
nikiem dzialu technicznego 
Joanną Plizgą, projektant 
i inspektor nadzoru Paweł 
Pabisiak oraz Piotr Neczaj 
z Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. - Za kilka dni zwozić bę-

dziemy do Mrowin niezbędny 
sprzęt, tak aby dobrze przygo-
tować się do rozpoczęcia prac. 
Inwestycja na pewnym odcin-
ku już się rozpoczęła i wiązać 
się będzie z utrudnieniami w 
ruchu drogowym. Trzeba się 
liczyć z tym, że pewne frag-

menty terenu i jezdni będą 
rozkopane, ale niestety taka 
jest specyfika tych prac. Bę-
dziemy Państwa na bieżąco 
informowali o ich przebiegu 
– mówił Bronisław Bernad 
kierownik budowy.

Pierwszy etap inwestycji 

„Budowa kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej 
we wsi Mrowiny – etap I” 
pochłonie 1.999.000,00 zło-
tych. Wszystkie trzy etapy 
zadania mają kosztować po-
nad 9 milionów złotych.

Magdalena Pawlik

Rozpoczęły się kolejne 
prace remontowe przy 

budowie chodników na te-
renie gminy Żarów.

W tej chwili prace realizo-
wane są przy ulicach Księż-
nej Jadwigi i Henryka Po-
bożnego w Żarowie i przy 
ulicy Kwiatowej w Bukowie. 
Wszystkie inwestycje wyko-
nywane są w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa 
chodników przy drogach 
gminnych”. - Niebawem 
mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z kolejnych nowych 
chodników. Przy ulicach Ks. 
Jadwigi i H. Pobożnego po-
wstanie chodnik o łącznej 
długości 230 metrów bieżą-
cych z nowymi obrzeżami i 
krawężnikami. Ponadto, przy 
ul. H. Pobożnego wykonany 
zostanie jeszcze drugi chod-
nik bez kostki betonowej o 

łącznej długości 130 metrów 
bieżących. Równolegle roz-
poczęły się także prace przy 
budowie nowego chodnika w 
Bukowie. Tam, przy ul. Kwia-
towej, do użytku mieszkańców 
oddany zostanie chodnik o po-
wierzchni 80 metrów kwadra-
towych – mówi Agnieszka 
Gołuch z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Nowe chodniki zostaną od-
dane do użytku mieszkańców 
jeszcze w październiku. Bu-
dowa chodnika w Bukowie 
kosztować będzie 23.370,00 
złotych. Koszt prac przy ul. 
Ks. Jadwigi i H. Pobożnego 
to kwota 128.535,00 złotych. 
Inwestycje te zostaną w cało-
ści sfinansowane ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów.

Magdalena Pawlik

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie informu-

je, że w miesiącu wrześniu 
zakończył rekrutację do pro-
jektu „Ludzki potencjał chce 
więcej” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa 9 Włącze-
nie społeczne, Działanie 9.1 

Aktywna integracja, Pod-
działanie 9.1.4 Aktywna in-
tegracja - ZIT AW.

W spotkaniu informacyjno 
– rekrutacyjnym, które od-
było się w dniu 15.09.2017r. 
o godz. 10.00 w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie ul. Armii Kra-
jowej 54, 58 – 130 Żarów 
wzięło udział 30 mieszkań-
ców gminy Żarów. Po ana-
lizie ankiet rekrutacyjnych 

i deklaracji uczestnictwa w 
projekcie oraz przeprowa-
dzonej diagnozie indywidu-
alnej wyłoniono 20 uczestni-
ków projektu (10 kobiet i 10 
mężczyzn): 8 osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w 
Świdnicy, 12 osób biernych 
zawodowo, w tym dwie osoby 
posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Stworzono 
listę osób rezerwowych, na 
której znalazło się 8 osób. 
Dwie osoby nie spełniły wy-
mogów formalnych i tym 

samym nie zakwalifikowały 
się do udziału w projekcie. 
Ze zrekrutowaną grupą do-
celową w dniu 29 września 
2017 r. pracownicy socjalni 
zawarli kontrakty socjalne 
oraz podpisali niezbędną do-
kumentację.

Wszelkich informacji o za-
kończonej rekrutacji i pro-
jekcie udzielają pracownicy 
socjalni: Kamila Dąbek i 
Dorota Pers oraz koordyna-
tor projektu Marta Łoboda 
pod nr tel. 74 8580745.
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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 17 listo-
pada 2017r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium 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  14  listopada 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 nota-
rialnej, 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 użytko-
wania 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 14.11.2017r.
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.
13. I przetarg na sprzedaż lokalu odbył się dnia 25.07.2017r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II 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)

Krukowianie w Radio Wrocław
Zespół „Krukowianie” zo-

stał założony w 2014 roku i 
działa na terenie wsi Kruków.

Członkowie regularnie spo-
tykają się na próbach przy-
gotowując się do autorskich 
występów wokalnych. Zespół 
występuje podczas lokalnych 
imprez na terenie gminy Ża-
rów i nie tylko. Dzięki swo-
jemu zaangażowaniu oraz 
talentom członków zespołu 
możemy usłyszeć Krukowian 
w Radio Wrocław. Nasi lokal-
ni artyści zgłosili się do „Listy 
Przebojów Ludowych Radia 
Wrocław”. 

Redaktor Małgorzata 
Majeran-Kokot z Radio 
Wrocław podczas wizyty w 
Krukowie przeprowadziła 
wywiad z członkami zespo-
łu. Krukowianie przy współ-
pracy z ekipą radiową nagrali 
dziesięć utworów ludowych, 

które będą prezentowane na 
antenie radia podczas Jesien-
nej Rundy Listy Przebojów 
Ludowych, która wystarto-
wała 8 października. Przez 
kolejnych 8 niedzielnych po-
ranków w godzinach od 7:00 
do 10:00 utwory Krukowian 
będą prezentowane wraz z 
innymi ludowymi kapelami. 
- Bądźcie tam razem z nami. 

Na zdjęciu zespół Krukowianie. Pomóżmy im spełnić marzenie o nagraniu 
profesjonalnej płycie. 

Budynek świetlicy wiejskiej przed remontem.I budynek świetlicy w Mrowinach po kapitalnym remoncie. 

Na zdjęciu podziękowanie odbiera Stanisław Wójcik. 

Kolejna świetlica wyremontowana
z funduszy europejskich

Ruszyła budowa kanalizacji w Mrowinach
Teraz to zupełnie inne miejsce. Mieszkańcy Mrowin mogą już korzystać z wyremontowanej świetlicy wiejskiej, która w środę, 11 października została oficjalnie 
przekazana do ich użytku. Obiekt został gruntownie zmodernizowany. Jest nowoczesny i schludny. Nie przypomina zniszczonego i zaniedbanego, jaki jeszcze 
kilka miesięcy temu mogli oglądać mieszkańcy wsi.

Ma wymienione instalacje 
elektryczne, okna, wyremon-
towane podłogi i piwnice oraz 
zmodernizowane sanitariaty. 
Zyskał także nową elewację. - 
Aż chce się tutaj przychodzić. 
Budynek świetlicy wiejskiej, 
dzięki kompleksowej moderni-
zacji, zyskał zupełnie inne ob-
licze. Kilkumiesięczny wysiłek 
nie poszedł na marne i dzięki 
temu możemy dziś cieszyć się 
z tego, że nasza wieś pięknie-
je. Dziękujemy za to władzom 
gminy, wykonawcy inwesty-
cji i naszym zaangażowanym 
mieszkańcom, którzy nigdy nie 
odmawiają pomocy – mówił 
podczas uroczystości otwar-
cia wyremontowanej świetli-
cy Roman Konieczny prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

Wyremontowany obiekt 
uroczyście poświęcił pro-
boszcz parafii w Mrowinach 
ksiądz Paweł Szajner. Nie 
zabrakło także podziękowań 

dla zaangażowanych miesz-
kańców, a historię Mrowin 
przypomniał wszystkim 
uczestnikom Bogdan Mucha. 
Można było także wpisać się 
do historycznej kroniki, którą 
od wielu lat prowadzi w Mro-
winach Stanisław Wójcik. 
- Dziś oddajemy w ręce miesz-
kańców wsi kolejną wyre-
montowaną świetlicę wiejską. 
Dzięki pozyskanym środkom 
finansowym z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej zmodernizowane 
zostały trzy obiekty wiejskie, 
w Mrowinach, Mielęcinie i 
Przyłęgowie. Gratuluję wspa-
niałej uroczystości i życzę, aby 
obiekt ten był wykorzystywany 
przez mieszkańców najlepiej, 
jak tylko Wy to potraficie – 
gratulował mieszkańcom bur-
mistrz Leszek Michalak.

O tym, w jaki sposób świe-
tlica wiejska będzie wykorzy-
stywana zadecydują już sami 
mieszkańcy Mrowin. W pla-

Dzwońcie do redakcji w czasie 
trwania audycji pod nr +48 
71/3399060. Nadsyłajcie SMS
-y pod nr 72280 z hasłem „RW 
Kapela Krukowianie” (koszt 
SMS 2,46 zł z VAT) i głosujcie 
na nas. Być może dzięki Wam 
uda się spełnić nasze marzenie 
o nagraniu profesjonalnej płyty 
- mówi Małgorzata Miodow-
ska z zespołu Krukowianie.

nach, wedle zapowiedzi, jest 
także wiele zajęć, które realizo-
wać będzie tutaj Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie. - Mamy wiele planów, jak 
ten obiekt jeszcze wykorzystać. 
Mogę Państwu obiecać już dziś, 
że wiele będzie się tutaj dzia-
ło – mówił Tomasz Pietrzyk 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Projekt „Przebudowa oraz 
doposażenie obiektów insty-
tucji kultury w gminie Żarów 
- przebudowa świetlic wiej-
skich w miejscowości Mielę-
cin, Mrowiny i Przyłęgów” 
otrzymał 699 734,03 zł dofi-
nansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego ze środków Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych RPO WD 2014-2020. 
Remont trzech świetlic wiej-
skich kosztował dokładnie 
833 032,99 zł. 

Magdalena Pawlik

Przybywa wyremon-
towanych chodników
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Wczoraj przedszkolaki,
dzisiaj już pierwszaki 

Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia w SP Imbramowice

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu 
podczas ślubowania.

Pierwszoklasiści ze SP w Mrowinach ślubowali dbać o dobre imię szkoły.

Na wesoło uczniowie SP Imbramowice świętowali także dzień chłopaka. Z 
tej okazji wybierali najmilszego i najsympatyczniejszego chłopca – super 
kolegę. Laureatami zostali: Borys Sarnik (kl. 0), Kamil Skrypak (kl. I), Feliks 
Chlewicki (kl. II), Hubert Zdunik (kl. III), Szymon Karkulowski (kl. IV), Woj-
ciech Przybylski (kl. V), Grzegorz Anioł (kl. VI), Mikołaj Grabowski (kl. VII). 

Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej im. Astrid 

Lindgren w Zastrużu i Anny 
Jenke w Mrowinach są już 
pełnoprawnymi uczniami.

Podczas uroczystego ślubo-
wania udowodnili, że dosko-
nale potrafią śpiewać, tańczyć, 
recytować i sumiennie praco-
wać. Dla pierwszaków  był to 
wyjątkowy dzień. - O Was nie 
można już tylko mówić dzieci, 
o Was należy już powiedzieć 
uczniowie szkoły. To tutaj bę-
dziecie zdobywać wiedzę, po-
znawać nowych przyjaciół i 
przeżywać chwile radości. Ser-
decznie gratuluję Wam dzisiej-
szego awansu wejścia w poczet 
uczniowskiej społeczności - 
gratulował pierwszoklasistom 
burmistrz Leszek Michalak, 
który towarzyszył najmłod-
szym podczas uroczystości w 
Mrowinach. 

Wszystkich pierwszoklasi-
stów wielkim ołówkiem pa-
sowała w trakcie uroczystości 
w Mrowinach dyrektor szkoły 
Barbara Nowak. To była dla 
nich doniosła chwila. W Za-
strużu także nie brakowało 
emocji, kiedy dyrektor pla-
cówki Krystyna Wardach 
magicznym mieczem hono-
rowała każdego pierwszaka 
na ucznia tej szkoły. - Pierw-

szoklasiści udowodnili, że są 
gotowi do podjęcia nauki w 
szkolnych murach. Serdecz-
nie Wam gratuluję i mam na-
dzieję, że będziecie rozwijać 
swoje umiejętności pod okiem 
naszych nauczycieli i swoich 
rodziców – mówiła Krysty-
na Wardach dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lind-
gren w Zastrużu.

Podczas uroczystości paso-
wania pierwszoklasistów nie 

zabrakło również życzeń z 
okazji Dnia Nauczyciela. Ży-
czenia składali wszyscy zapro-
szeni goście oraz uczniowie 
szkolnych placówek.- Dzięku-
jemy za Wasz codzienny trud, 
wrażliwość na potrzeby naj-
młodszych, poświęcenie i za-
angażowanie w pracy z dzieć-
mi – życzył całej społeczności 
szkolnej w Zastrużu Grzegorz 
Osiecki zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. UNICEF w 

Imbramowicach potrafią wy-
korzystywać matematyczne 
umiejętności.

Z powodzeniem rozwiązują 
podstawowe działania mate-
matyczno-logiczne, kłopotu nie 
sprawia im również tabliczka 
mnożenia. Swoje matematycz-
ne zdolności zaprezentowali 
podczas VII Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia. Były 
konkursy, zabawy międzykla-
sowe rozgrywki i dużo dobrej 
zabawy. - Dziś w nauczaniu 
istotny jest element zabawy. W 
ten sposób możemy dotrzeć z 
wiedzą do dzieci. Bywa, że mają 
problemy z zapamiętywaniem 
działań arytmetycznych, ale 
poprzez wspólną zabawę chęt-
nie przyswajają matematyczny 
materiał. Musimy pamiętać, że 
przedmiot ten towarzyszy nam 
przez całe życie, w każdej chwi-
li, kiedy patrzymy na zegarek 
lub wstukujemy numer telefonu, 
liczymy kieszonkowe czy oglą-
damy mecz piłki nożnej. Wszę-
dzie otaczają nas liczby. Mate-
matyczne święto weszło już na 

stałe do szkolnego kalendarza 
i sysytematycznie odbywa się 
w naszej szkole od 2012 roku – 
mówi Wioletta Lasak nauczy-
cielka matematyki ze Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

Na Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia szkoła przygoto-
wała szereg rozmaitych atrak-
cji.  - Uczniowie klas IV-VII 
rywalizowali w rozgrywkach 
międzyklasowych. Wszystkich 
zawodników wspierała pu-
bliczność, która także mogła 
pochwalić się umiejętnością li-

czenia. Konkurs wygrała klasa 
V i VI, ale pozostałe drużyny 
również godnie reprezentowały 
swoich rówieśników. Podczas 
przerw patrol matematyczny 
odpytywał ochotników z ta-
bliczki mnożenia. W klasach 
IV-VII został przeprowadzony 
test z tabliczki mnożenia, a każ-
dy z uczniów, który poprawnie 
odpowiedział na wszystkie py-
tania, otrzymał Certyfikat MT 
EXPERT 2017 – dopowiada 
Wioletta Lasak z SP Imbra-
mowice.

Magdalena Pawlik

Zuchy z Zastruża zapraszają 
dzieci do wspólnej zabawy

Wspólne zdjęcie dzieci z Gromady Zuchowej „Dzielne Smoki” wraz z dru-
żynową i opiekunem. 

To pierwsza Gromada Zu-
chowa, która funkcjonu-

je na terenie gminy Żarów. 
Przy Szkole Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu 
powstała Próbna Zastrużań-
ska Gromada Zuchowa „Dziel-
ne Smoki”, która skupia dzieci 
w wieku od 6 do 9 lat. 

Do tej pory odbyły się już 
dwie zbiórki dzielnych smo-
ków, podczas których naj-
młodsi mogli dowiedzieć się, 
kim jest zuch i jak wygląda 
jego mundur oraz zapoznać 
się z symboliką i znacze-
niem znaczka zucha. Szkoła 
na realizację tego projektu 
otrzymała dokładnie 25.144 
złotych dofinansowania z 
Rządowego Programu „Bez-
pieczna+”, które przeznaczone 
zostanie na zakup sprzętu i 
wyposażenia do pomieszczeń 
szkolnych. Całkowita wartość 
realizowanego projektu to 
kwota 31.444,00 złotych. - Na 

Studenci UTW wrócili na studia

To już dziewiąty rok funkcjonowania żarowskiej uczelni, do której co roku 
przystępuje coraz więcej studentów seniorów. Wszystkich uczestników 
przywitał chór Senyor Rici.

Na studentów z żarowskiej uczelni czekają nie tylko interesujące lekcje. To 
także integracja z innymi mieszkańcami. 

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Wspaniała atmosfera, doborowe towa-
rzystwo i dużo ciekawych zajęć.

Gaudeamus igitur” w wy-
konaniu uczelnianego 

chóru „Senyor-Rici” rozpo-
częło uroczystość inauguracji 
roku akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 

Podczas spotkania słuchacze 
dowiedzieli się, w jakich zaję-
ciach będą mogli uczestniczyć 
oraz co jeszcze czeka ich w 
nadchodzącym roku akade-
mickim. Żarowski uniwersy-
tet oferuje szeroki wachlarz 
zajęć: informatyczne, ręko-
dzielnicze, rehabilitacyjne, 
językowe, aerobik, joga, czy 
zajęcia na basenie. Dodatko-
wo planuje przeprowadzenie 
wykładów prozdrowotnych i 
włączenie się w akcję „Szla-
chetnej Paczki”.

We wspólnym gronie se-
niorzy realizują swoje pasje i 
poszerzają zainteresowania. 
Uniwersytet jest prężnie dzia-
łającą grupą, która oprócz 
regularnych zajęć angażuje 
się również w wiele imprez 
kulturalnych oraz sporto-
wych. Wspólnym spotkaniom 
słuchaczy zawsze towarzyszy 
uśmiech i pozytywna ener-
gia. - Dzięki atrakcyjnej ofer-
cie, jaka czeka na obecnych i 
nowych słuchaczy możemy z 
radością powiedzieć, że warto 
wyjść z domu i nas odwiedzić. 
Warto spotkać się w miłej at-
mosferze i spędzić wspólnie 
czas. Zapraszamy wszystkich 
do żarowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku – mówi 
Krystyna Markiewicz pre-
zes żarowskiej uczelni.

Co roku seniorzy z żarow-
skiej uczelni mają okazję 

uczestniczyć w zajęciach 
poszerzających ich wiedzę, 
umiejętności i pozwalające 
spędzać aktywnie swój wol-
ny czas. -  Życzę Wam, aby 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działał jeszcze przez długie 
lata i dalej tak prężnie się roz-
wijał, bo to Wy go tworzycie. 
Mam też ogromną nadzieję, 

że na Waszych twarzach za-
wsze będzie gościł uśmiech, 
że będziecie pełni pogody 
ducha i że z tej wiedzy, którą 
zdobywacie podczas Waszych 
spotkań, będziecie czerpać jak 
najwięcej korzyści – życzył 
studentom burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

pierwszą zbiórkę, która odbyła 
się 5 października  przybyło 19 
zuchów. Funkcję drużynowej 
pełni Martyna Czuczwara, a 
opiekunem jest Kama Głąb. 
Do Gromady Zuchowej mogą 
zapisywać się dzieci w wie-
ku 6-9 lat. Zbiórki odbywają 
się w każdy czwartek, o godz. 
15.00 w Szkole Podstawowej 
w Zastrużu. Serdecznie zachę-
camy dzieci, aby dołączyły do 
Gromady Zuchowej „Dzielne 
Smoki”. Związek Harcerstwa 

Polskiego to największa or-
ganizacja wychowawcza w 
Polsce, której misją jest wy-
chowanie młodego człowieka 
oraz wspieranie go w indywi-
dualnym rozwoju. Zapraszamy 
do nas rodziców, którzy chcą 
zafundować przygodę życia 
swoim dzieciom oraz nauczyć 
ich wielu przydatnych umiejęt-
ności – mówi Krystyna War-
dach dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren w 
Zastrużu.
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Święto Ziemniaka
w Kalnie

Smaki i kolory jesieni na święci dyni w Wierzbnej

Ziemniaczane Święto to 
już tradycja w Kalnie. 

Wśród atrakcji przygoto-
wanych przez mieszkańców 
Kalna w niedzielę, 1 paź-
dziernika nie zabrakło spor-
towych zawodów, pysznego 
jadła oraz dobrej zabawy.

Rozstrzygnięto także kon-
kursy na „Ziemniaka Ol-
brzyma” i „Najciekawiej 
ozdobionego ziemniaka”, w 
którym nagrodzono wszyst-
kie dzieci książkami i ma-
lowankami podarowanymi 
przez Marka Salamona. 
Mieszkańcy rozegrali rów-
nież dwa mecze piłki noż-
nej, w których rywalizowali 
LKS Błyskawica Kalno i 
Zagłębie Wałbrzych oraz ka-
walerowie i żonaci. Wszyst-
kie stoiska obsługiwała, 
niezawodna jak zawsze, 
młodzież z Kalna, a pyszno-
ści przygotowane przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiej-
skich schodziły jak świeże 
bułeczki. - Na stołach kró-
lowały ziemniaczana babka 
na wędzonym boczku z so-
sem pieczarkowym, pieczone 
ziemniaki i kiełbaski z kiszo-
nym ogórkiem, bigos z kotła 

z ogniska, chleb opiekany z 
masłem, gotowana kukury-
dza i do tego ciasta, pączki 
i faworki. Dla zmarzniętych 
serwowaliśmy grzane wino, 
a dla rozgrzanych zimne lane 
piwo.  Imprezie przyświecało 
hasło „Żadna gospodyni w 
niedzielę obiadu nie gotuje, 
bo cała rodzina na boisku 
biesiaduje” - mówi Ewa 
Wołek z Kalna.

Podczas wiejskiego fe-
stynu w Kalnie wręczono 
również specjalne podzię-
kowania sponsorom wspie-
rającym działalność klubu 
sportowego Błyskawica 
Kalno. Otrzymali je: „Euro-
Car” Mariusz Nowak, „Ro-
gatek” Henryk Skotnicki, 
„Przedmieście” Maciej 
Mól, „Port Rolniczy” Ma-
ciej Magoch, „Myrta Kli-
ma” Lucjan Myrta, „Zywer 
Auto” Patryk Zywer, Ma-
rek Salamon i Kazimierz 
Jastrzębski. Mieszkańcy 
podziękowali także burmi-
strzowi Leszkowi Michala-
kowi za wieloletnie wspiera-
nie gminy Żarów wszystkich 
klubów sportowych. 

Magdalena Pawlik

Ziemniaczane konkursy wzbudziły najwięcej emocji wśród najmłodszych 
mieszkańców Kalna.

Najlepsze biegaczki na dyst. 400 m: 1. R. Kulpińska 2. O. Brańka  
3. O. Cuban

Piękna pogoda przyciągnęła do Wierzbnej tłumy gości.

Zagraj w Electrolux 
Cup
Rusza Żarowska Liga Fut-
salu Electrolux Cup sezon 
2017/18! Organizatorem 
rozgrywek jest GCKiS w 
Żarowie. I kolejka wystar-
tuje 25.11.2017. Zgłoszenia 
drużyn należy dokonać do 
21.11.2017 r. na adres: ul. 
Piastowska 10A, 58-130 
Żarów, fax. (074) 858-07-
53, e-mail: sport@centrum.
zarow.pl. Obowiązuje kolej-
ność zgłoszeń. Szczegóły na 
www.electroluxcup.zarow.
pl

Piłka młodzieżowa
Drużyny młodzieżowe Zjed-
noczonych Żarow walczą na 
boiskach różnych klas roz-
grywkowych. Dziś przed-
stawiamy wyniki ostatniej 
kolejki:
kl. Okręgowa Młodzika: 
Nysa Kłodzko – Zjednocze-
ni Żarów 1:1, kl. Okręgowa 
Juniorów mł. Zjednoczeni 
Żarów – Unia Stare Boga-
czewice 0:3, kl. Terenowa 
Trampkarzy: Zjednoczeni 
Żarów – Herbapol Stanowi-
ce 9:3.

Szachiści pamiętali
W Żarowie przez dwa dni ry-
walizowało 75 miłośników 
królewskiej gry w trzech 
grupach, biorąc udział w 
V Memoriale Szachowym 
pamięci Jana Kipczaka 
i Pawła Paradowskiego. 
Zwycięzcy: gr. A: Damian 
Daniel (Goniec Żarów), 
gr. B: Przemysław Liman 
(Świebodzice), gr. C: Paweł 
Bieniarz (Świebodzice)

Remis na początek
Rozpoczęły się rozgrywki 

III Dolnośląskiej Ligi Sza-
chowej. W pierwszej run-
dzie Goniec Żarów spotkał 
się z zespołem MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław. Po za-
ciętej walce mecz zakończył 
się wynikiem remisowym 
2,5-2,5. Swoją wysoką for-
mę potwierdził Damian Da-
niel wygrywając pojedynek, 
drugi punkt dorzucił Prze-
mysław Borowski, a remi-
sem zakończył się występ 
Zbigniewa Zielińskiego. 

W barwach Gońca zadebiu-
towała Klara Czaplewska, 
była zawodniczka klubu 
AKSz Hetman-Politechnika 
Koszalińska Koszalin.  

Orliki górą
Dziecięca drużyna Zjedno-
czonych Żarów (Orlik), po 
raz drugi okazała sie najlep-
sza, zwyciężając swoją grupę 
w rozgrywkach PPN Świd-
nica. Mali żarowianie oka-
zali sie lepsi od zespołów: 
AKS Strzegom, Akad. Piłk. 
13 Świdnica, Granit Rozto-
ka, Unia Jaroszów. Skład:  
B. Buchowski, N, Bana-
siak, O. Chrebela, D. Dola, 
F. Pabis, O. Góralski,  
D. Haraszczuk, W. Jarkow-
ski, S. Kulpiński, K. Mier-

lak, D. Mirek, M. Osiń-
ski, B. Sakrajda, J. Zywer,  
J. Aftyka, J. Podolak,  
B. Ślęzak, M. Łukaszow,  
H. Zdunik, B. Zięba, M Kulig,  
B. Iżykowski, J. Stankowski. 

Dobre przetarcie 
przed ligą
Bardzo dobry występ zano-
towali siatkarze Chemika 
Żarów w silnie obsadzonym 
turnieju w Nowym Targu. 

Kobieca drużyna przegrała 
z gospodyniami o wejście 
do finału, zajmując ostatecz-
nie 4. miejsce. Mężczyźni w 
półfinale ulegli Siatce Tarno-
brzeg, tym samym ukończy-
li rywalizację na 6. pozycji. 
To dobry prognostyk przed 
startem w Powiatowej Lidze 
TKKF, w której rok rocznie 
Chemik walczy o najwyższe 
pozycje. 

Zjednoczeni liderem!
Kolejne trzy punkty zdobyli 
Zjednoczni Żarów wystepu-
jący w kl. Okręgowej Senio-
rów. Lider wygrał na boisku 
ostatniej w stawce Victorii 
Świebodzice, ale nie był to 
dla niego spacerek. Pierw-
sza połowa zakończyła się 
bezbramkowym remisem. 

Victora, która w tygodniu 
wzmocniła skład o dwóch 
kolejnych piłkarzy (Marcin 
Bodnar oraz Ukrainiec Jur-
ji Small) dzielnie stawiała 
czoło faworytowi. Dopiero w 
drugiej połowie Zjednoczni 
udowodnili swoją wyższość 
i wygrali 2:1. Zjednoczeni: 
M. Hruszowiec – Szuba, 
Borowiec, Wojnowski, 
K. Hruszowiec, Chłopek, 
Skorek, Sajdak, Czoch, 
Kvostenko, Andrzejewski. 

Znamy najlepszych 
przełajowców
Za nami jesienne biegi prze-
łajowe. Na trasach wokół 
boiska Orlik w Żarowie ry-
walizowali biegacze, którzy 
mieli do pokonania dystans 
od 200 do 1500 metrów. 
Łącznie zobaczyliśmy bli-
sko 160 zawodników. Dla 
najlepszych przełajowców 
gminy Żarów czekały me-
dale oraz dyplomy. Orga-
nizatorem zawodów było 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, Szkoła 
Podstawowa w Żarowie oraz 
ULKS Piast 2008 Żarów.
Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii: L. Podolak,  
K. Antczak, R. Kulpińska, 
A. Porabik, M. Wichot,  
K. Grzybowski, M. Sta-
churski, A. Choiński,  
O. Lesiak, K. Wołek.

Grały niższe ligi 
piłkarskie
kl. A: LKS Dobrocin – 
Wierzbianka Wierzbna 3:7, 
kl. B: Błyskawica Kalno – 
Grom Panków 2:1, Zryw Ła-
żany – Zieloni Mrowiny 1:4

Krzysztof Dutkiewicz

W skrócie o sporcie

www.um.zarow.pl

Najcięższa dynia (zgłoszonych 18)  
1. Łukasz Żółkiewski ze Śmiałowic - 170 kg  
2. Michał Starak – Stanowice 56 kg  
3. Paulina Przybylska Wierzbna - 52 kg 

Najlepszy deser z dyni (zgłoszonych 22)  
1. Koło gospodyń wiejskich Wierzbna - Tort dyniowy  
2. Toscana - Tort dyniowy 
3. Justyna Borowa z Pożarzyska - deser dyniowy 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Wśród nich ze-
staw obiadowy ufundowany przez Zakład Porcelany Sto-
łowej Karolina i zmywarka firmy Electrolux.

Malowanie dyni przez 
najmłodszych, sa-

dzenie krokusów, kon-
kursy na najcięższą dynię, 
na najsmaczniejszy deser dy-
niowy czy na najciekawszą 
rzeźbę.

To tylko niektóre atrakcje, 
które przygotowane zostały z 
okazji II Święta Dyni im. Mi-
kołaja Nowosada w Wierzb-

nej. Było smacznie, radośnie 
i kolorowo. Na najmłodszych 
czekały liczne atrakcje min. 
kolorowanie drewnianych dyń 
i zabawa z zaprzyjaźnionym 
kucykiem Ernim. - Zapachom, 
kolorom i smakom nie było koń-
ca! Bez wątpienia każdy znalazł 
tego dnia coś dla siebie. Moc 
atrakcji czekało na najmłod-
szych. Każde dziecko jeżdżąc 

tego dnia na Groszku i Ernim 
zostało małym SHERIFF-EM, 
każde również posadziło swo-
jego krokusa i pokolorowało 
drewnianą dynię. Na wszystkie 
dzieci, które przyniosły tego 
dnia dyniowe rzeźby czekały 
nagrody. W tym konkursie nie 
było pierwszych miejsc. Tutaj 
wszyscy są wygrani - mówiła 
radna Zuzanna Urbanik i po-
mysłodawczyni święta dyni. 
Dorośli mogli posmakować 
dyniowych potraw, a dla kone-
serów browaru przygotowano 
dyniowe piwo. Miłośników 
historii z pewnością zaintere-
sował amerykański bombo-
wiec nad Wierzbną. O tym w 
prelekcji historycznej mówił 
archeolog i historyk, pracow-
nik GCKiS Bogdan Mucha.

Organizatorem II Święta 

Dyni im. Mikołaja Nowosada 
w Wierzbnej byli Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Micha-
lak, Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie, radna 
Zuzanna Urbanik, sołtys, 
Rada Sołecka, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Stowarzysze-
nie DR Wierzbna, Ochotnicza 
Straż Pożarna Wierzbna.

Dzięki ofiarności i wsparciu 
sponsorów nikt tego dnia nie 
wyszedł z pustymi rękoma. 
Każdy został nagrodzony 
za swój wkład i pracę, jaką 
wykonał zarówno w przygo-
towywaniu dyniowego de-
seru, jak i pielęgnacji dynio-
wego olbrzyma. Składamy 
serdeczne podziękowania 

wszystkim sponsorom na-
gród Zakłady Porcelany Sto-
łowej Karolina, Electrolux 
Żarów, Pracownia STYLU 
- Zuzanna Urbanik, deko-
ria.pl, Leroy Merlin Polska, 
Stajnia Wierzbna - BialyLas, 
Agroprodukcja i sprzedaż 
Jowita Kopaczewska, Inter-
marché Świdnica, ABC Kry-
styna Szill, AMS Świdnica i 
wielu innych.

Magdalena Pawlik
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Lp. Nr działki
Pow. łączna

w  ha
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

1.
997/4
1063/4

2,3516 ha
SW1S/00080418/3
SW1S/00081020/3

Sprzedaż na własność 989.000 zł 98.900 zł 9 00

2.
996/3
997/2
995/5

1,6105 ha
SW1S/00081270/0
SW1S/00080418/3
SW1S/00080496/3

Sprzedaż na własność 677.000 zł 67.700 zł 9 15

3.
995/6
988/1

0,8631 ha
SW1S/00080496/3
SW1S/00081019/3

Sprzedaż na własność 363.000 zł 36.300 zł 9 30

1. Przetargi odbędą się  05 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych 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 01 grudnia 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 
zostanie zwrócone 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 (1% ceny wywoławczej postąpienia).
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. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem nieruchomości do 
sprzedaży w kwocie 615 zł za jedną działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za jedną działkę  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową symbol P/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.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej

położonej w  Żarowie przy ulicy Talowskiego  przeznaczonej pod zabudowę  produkcyjno-usługową

Biegali po strefie
Wyścig rowerowy, marsz nordic walking, biegi dla najmłodszych na dystansach od 60 do 800 metrów, 
bieg na 5 km i w końcu rywalizacja na dystansie głównym 10 kilometrów. W taki sposób międzynarodowy 
skład sportowców uczcił XVI-lecie Żarowskiej Podstrefy Ekonomicznej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” podczas II Żarowskich Biegów Strefowych, które odbyły się na terenie na-
szego miasta.

Polak Mateusz Demczyk 
zwyciężył w drugich Żarow-
skich Biegach Strefowych, 
wyprzedzając na mecie 10 km 
dwóch reprezentantów Ukra-
iny: Rusiana Savchuka oraz 
Paulo Veretskyia. Wśród 
pań na najwyższym stopniu 
podium Ukrainka Valeriiia 
Zinenko przed Anną Ficner 
oraz Danutą Piskorowską.

To była udana rehabilitacja 
Demczyszaka. W ubiegło-
rocznych zawodach miesz-
kaniec Czech (k. Jaworzyny 
Śl.) musiał zadowolić się dru-
gim miejscem. Od początku 
dystansu w czołówce biegu 
oglądaliśmy wspomnianego 
Demczyszaka, dwóch repre-
zentantów Ukrainy oraz Ma-
rokańczyka Abderrahima 
Elasri. O wszystkim zadecy-
dował ostatni kilometr. Moc-
ne tempo najlepiej wytrzy-
mał Mateusz Demczyszak, 
który z czasem 00:30:48 jako 
pierwszy zameldował się na 
linii mety. Drugi Savchuk do 
zwycięzcy miał dwie sekun-
dy straty. Trzeci Veretskyi 
na pokonanie głównego dy-
stansu imprezy potrzebował 

00:30:57. Morderczego tempa 
nie wytrzymał Marokańczyk 
Elsari, schodząc z trasy na 9 
km. 

Po pierwszej pętli (5 km) 
było już wiadomo, iż o zwy-
cięstwo w biegu pań powalczą 
Anna Ficner oraz Valeriia 
Zinenko. Przewaga nad dru-
gą grupą pościgową była bar-
dzo duża. Ostatecznie dystans 
10 km z czasem 00:38:11 jako 
pierwsza pokonała Ukrain-
ka Zinenko. Ubiegłoroczna 
zwyciężczyni Anna Ficner 
(Złotoryja) tym razem była 
druga, tracąc do zwyciężczyni 
ponad 30 sekund.. Trzecią na 
mecie zobaczyliśmy Danutę 
Piskorowską (Wrocław). 

Najlepszy biegacz i biegacz-
ka na dystansie 10 km otrzy-
mali 1000 zł. 

W biegu towarzyszącym 
na dyst. 5 km triumfował 
świdniczanin Dariusz Szcze-
panik. Czas zwycięzcy 
wyniósł 00:17:58. Na kolej-
nych miejscach na podium 
zobaczyliśmy Radosława 
Miazgę (Rzeszotary) i Ka-
mila Gruszczyńskiego (Pa-
stuchów). 

W kategorii kobiet najlepsza 
okazała się Sonia Rozumkie-
wicz (Świdnica), która 5 km 
przebiegła z czasem 00:21:06. 
Na podium stanęła druga 
Dorota Kutyba (Świdnica) 
oraz trzecia Izabela Bączyk 
(Wałbrzych).

Wśród uczestników nie za-
brakło doświadczonych za-
wodników, którzy biegają w 
maratonach, ale także począt-
kujących biegaczy i najmłod-
szych miłośników sportu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, a w pa-
kiecie gwarantowanym znala-
zła się m.in. okolicznościowa 
koszulka. W sumie do mety 

dotarło 280 biegaczy.
Najlepszych zawodników 

dekorował Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak oraz 
Krzysztof Orłowski Dyrek-
tor Departamentu WSSE In-
vest-Park.

Nie zawiedli również pra-
cownicy firm z żarowskiej 
podstrefy ekonomicznej, któ-
rzy godnie reprezentowali 
swoje zakłady oraz przedsta-
wiciele innych przedsiębiorstw 
i grupy biegowe z regionu.

Wyniki w poszczególnych 
kategoriach znajdują się na 
stronie: http://wyniki.data-
sport.pl/results2325/

Krzysztof Dutkiewicz

Organizator zawodów Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie pragnie serdecznie podziękować tym 

wszystkim, którzy wsparli 2. Żarowskie Biegi Strefowe. 
Słowa uznania należą się przede wszystkim Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park, Gminie Żarów, 
Electrolux Żarów, AKS, Daicel Safety Systems Europe, YAGI 
Factory Poland, Polskiej Ceramice Ogniotrwałej, Dekoria.pl, 
Franc-Textil, Bridgestone, Uzdrowisko Szczawno- Jedlina, 
Thermaflex, Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego, dyrekcji, 
nauczycielom wychowania fizycznego i pracownikom Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, strażakom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 
gminy Żarów, członkom grupy Żarów Biega, Pracowni Sty-
lu Zuzanny Urbanik, Marzena Maziak – Zumba Team Żarów, 

Izotoniki.com.pl. oraz JAKO. Dziękujemy!

Trasa prowadziła m.in. ulicami żarowskiej strefy ekonomicznej, fot. D. No-
waczyński

Szukamy sportowych talentów. W biegach dzieci emocji nie brakowało, fot. 
D. Nowaczyński

fot. Facebook/klubszachowygonieczarow

Najlepszy w kraju!

Paweł Fajdek zaprasza

Damian Daniel reprezen-
tujący Gońca Żarów zo-

stał Mistrzem Polski Amato-
rów w blitzu!

Zwycięstwo Daniela było 
bezapelacyjne. Od piątej run-
dy, aż do końca turnieju, re-
prezentant żarowskiego klubu 
grał na pierwszej szachowni-
cy, nie dając się nikomu po-
konać w dwumeczu. Łącznie, 
aż siedmiu przeciwników po-

konał 2-0, a tylko z czteroma 
zanotował wynik remisowy 
1-1. Drugiego zawodnika na 
podium wyprzedził o 1,5 pkt.

Druga z reprezentantek 
Gońca, Klara Czapkowska 
zakoczyła czempionat na 49. 
miejscu (6 w kat. kobiet).

II Mistrzostwa Polski Ama-
torów w szachach błyska-
wicznych odbyły sie w Pęgo-
wie.

Nie lada gratka czeka na 
uczestników 3. Gminnych 

Mistrzostw Kibiców Sporto-
wych. Wśród startujących 
zobaczymy trzykrotnego mi-
strza świata w rzucie młotem 
Pawła Fajdka.

Miłośników sportu zaprasza-
my na turniej, który odbędzie 
się 26 października (czwartek), 
godz. 18:00 w GCKiS w Żaro-
wie (sala – 1 piętro). Chętni 

mogą zgłaszać się telefonicz-
nie pod nr 74 8580753, email: 
sport@centrum.zarow.pl lub 
w dniu imprezy.

Dla startujących przewidzia-
no atrakcyjne nagrody. Udział 
w turnieju jest bezpłatny.

Organizatorzy: Ewa Wo-
łek, Ryszard Prawdzik, Jan 
Caliński oraz GCKiS w Ża-
rowie. 

Krzysztof Dutkiewicz


