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Szkoła Podstawowa
w Mrowinach ma 70 lat

Nasze projekty
z pozyskanych

środków unijnych

Zmiany w podatkach 
na 2018 rok

Uroczysta msza święta w 
intencji szkoły, jubile-

uszowa gala, spotkania ab-
solwentów z nauczycielami 
i wychowawcami, pamiąt-
kowe zdjęcia oraz zwiedza-
nie budynku szkoły.

Od nowego roku zaczną 
obowiązywać nowe 

stawki podatkowe.
Na sesji Rady Miejskiej w 

czwartek, 23 listopada radni 
przyjęli nowe stawki podat-
ku od nieruchomości i od 
środków transportowych.  

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Aktualności

Kultura

Sport

4

7

8

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy 
MAN został uroczyście poświęcony 
i przekazany oficjalnie do użytku 
druhów z OSP Pożarzysko.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie zaprasza do udziału w 
świątecznym konkursie „Bożona-
rodzeniowe Smaki”

Rozpoczęły się zmagania 49. 
edycji Powiatowej Ligi Siatkówki 
TKKF.

Więcej
na str. 7

- Stawki maksymalne na 2018 
rok zostały ogłoszone w ob-
wieszczeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów, corocznie podle-
gają zmianie na następny rok 
podatkowy i są zaokrąglane w 
górę do pełnych groszy.

więcej na str. 4

Pod koniec 2017 roku ma się zakończyć remont budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy przy ul. 1 Maja w Żarowie. W ramach zadania 
wykonane zostało ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji powietrznej pompy ciepła i remont 
elewacji budynku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.240.002,86 
złotych, przyznane dofinansowanie 659.681,52 złotych.

Uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek podatku od nieruchomości po-
parło 14 radnych Rady Miejskiej.

Piękny jubileusz 70-lecia swojego funkcjonowania świętowała Szkoła Pod-
stawowa im. Anny Jenke w Mrowinach. 

Tak jubileusz 70-lecia swo-
jego funkcjonowania w so-
botę, 25 listopada świętowa-
ła Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach.

więcej na str. 6

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie więcej na str. 3



Gazeta Żarowska www.um.zarow.pl2 Informacje

Gazeta Żarowska
Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, im. ks. Jana Twardowskiego
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10, www.biblioteka.zarow.pl, biblioteka@um.zarow.pl
Redaguje zespół: p.o. red. naczelnego Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz - Nakład 3000 szt.

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 zostały przez mieszkańca na 
facebooku, z prośbą o informacje.

Piotr Sz. mieszkaniec Żarowa: Miło słyszeć o inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo oraz kom-
fort i wygląd Żarowa. Jak na przykład rondo, nowy dworzec, modernizacja dróg i chodników, jak teraz 
na Łokietka. Mam jedno pytanie. Czy zapomnieliśmy o ulicy Sportowej, tj. od skrzyżowania z Armii 
Krajowej (przy budynku OSP Żarów) aż do zamku? Wygląda na to, że tak. Zapraszam Zarząd Gminy 

na spacer tą częścią miasta. Tylko jedna sugestia. Jeśli wybieracie się pieszo, nie zapomnijcie ubrać obuwia za kostkę, a jeśli 
autkiem, to na pewno nie osobowym, celuje raczej w SUVa. Ulica nie nadaje się do jazdy i wstyd dla miasta. Mam nadzieję, że 
doczekam się inwestycji, która już, o ile mnie pamięć nie myli była opisana z 4 lata temu w Gazecie Żarowskiej.

Burmistrz Leszek Michalak: Przebudowa ulicy Sportowej jest przedmiotem złożonego przez gminę Żarów wniosku unijnego pod 
nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, złożonego w maju 2017 roku. Cały wniosek podzielony jest na trzy zasadnicze 
zadania, zgłoszone do objęcia dofinansowaniem. Pierwszym zadaniem zgłoszonym we wniosku jest modernizacja boiska sportowego 
w Żarowie (budowa trybun, szatni, rewitalizacja bieżni okalającej boisko). Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 2.168.000,00 
złotych. Drugie zadanie, które zgłosiliśmy do objęcia dofinansowaniem to przebudowa dróg na terenie Żarowa, w ramach której 
wyremontowane zostaną ulice: Kopernika, Kwiatowa, Mickiewicza, Plac Wolności, Puszkina, Słowackiego, Zamkowa, Wojska Pol-
skiego, Dworcowa i wspomniana przez Pana, ulica Sportowa. Wartość szacunkowa inwestycji opiewa na kwotę 2.500,00 złotych. 
W ramach trzeciego zgłoszonego do wniosku zadania zagospodarowane będą tereny przy Urzędzie Miejskim i przy OSP w Żarowie 
w celu nadania im nowych funkcji społecznych i kulturalnych. Koszt planowanej inwestycji to wartość 1.100.000,00 złotych. Choć 
wniosek został złożony kilka miesięcy temu, wciąż czekamy na jego rozstrzygnięcie. Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że pozy-
tywnie przeszedł już ocenę merytoryczną, ale nie ma na razie oficjalnej decyzji o jego rozstrzygnięciu. Jeśli taka informacja wpłynie 
do gminy, natychmiast poinformujemy o tym naszych mieszkańców.

To nie jest jedyny wniosek złożony przez gminę, który czeka na ogłoszenie wyników. W ramach rewitalizacji zgłosiliśmy jeszcze dwa 
inne wnioski, które zakładają zmianę wizerunku naszego miasta. Pierwszy, złożony również w ramach rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów, zakłada rewitalizację terenów przy ulicach: Piastowskiej, 1 Maja, Placu Wolności, Szkolnej, przy cmentarzu Żołnierzy 
Radzieckich, a także stawie miejskim oraz remont i modernizację dawnej sali kinowej. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 3 
milionów złotych. Równie ważnym zadaniem jest rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Żarowie. We wniosku zgło-
szonych zostało 29 budynków. Zakres tych prac to remonty elewacji, dachów, wymiany instalacji gazowych, wodnych, elektrycznych 
i remont klatek schodowych. W przypadku tych wniosków również czekamy na ogłoszenie wyników. 

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

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 209/2017 z dnia 
21 listopada 2017r. 

Znieważył policjantów
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie zatrzymali nie-
trzeźwego mężczyznę, który znieważył policjanta i naruszył jego 
nietykalność osobistą. - Policjanci zatrzymali 29-letniego miesz-
kańca Żarowa, który w trakcie interwencji znieważył słowami po-
wszechnie uznanymi za obelżywe interweniujących wobec niego 
funkcjonariuszy policji. Ponadto, uderzając w twarz naruszył nie-
tykalność cielesną jednego z policjantów, powodując obrażenia w 
postaci otarcia naskórka lewej strony twarzy. Sprawca przyznał 
się do przedstawionych mu zarzutów. Za naruszenie nietykalności 
cielesnej kodeks karny przewiduje do trzech lat pozbawienia wol-
ności – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w 
Żarowie.

Nietrzeźwy za kierownicą
Mimo licznych apeli kierowanych do kierowców o zachowanie 
rozwagi i szczególnej ostrożności, a zwłaszcza o nie wsiadanie za 
kierownicę po wypiciu alkoholu, zdarzają się przypadki świadczą-
ce o całkowitej nieodpowiedzialności niektórych użytkowników 
dróg. Przykładem takiego zachowania jest 69-letni mieszkaniec 
gminy Żarów, który kierował samochodem osobowym marki 
Ford Sierra, będąc w stanie nietrzeżwości. Mężczyzna został za-
trzymany przez funkcjonariuszy policji w Żarowie. - W świetle 
obowiązujących przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego, podobnie działającego 
środka, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, 5 tysięcy złotych 
kary oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 10 lat. Kierowa-
nie pojazdem po alkoholu jest niebezpieczne i powoduje realne za-
grożenie dla uczestników ruchu drogowego. Będąc pod wpływem 
alkoholu nasza uwaga jest rozproszona, a reakcje opóźnione. Nie 
potrafimy właściwie ocenić odległości, a wyobraźnia namawia do 
brawury – apeluje komendant policji Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

~ Uwaga kierowcy! ~
Komisariat Policji w Żarowie zwraca się z prośbą o prawidłowe parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz 

Słowackiego w Żarowie. Prosimy o przestrzeganie znaków umieszczonych na tych odcinkach drogowych, zwłaszcza 
znaków B-36, dotyczących zakazu zatrzymywania się. 

Funkcjonariusze policji apelują również o ostrożną jazdę i ograniczenie prędkości na terenie Mikoszowej.

Numer 
działki

Pow. działki
w  m2

Numer
KW

Położenie Przeznaczenie w mpzp
Forma

oddania nieruch.
Cena

wywoław.
Wysokość
wadium     

Godz.
rozp. przetargu

336/5 210 SW1S/00027906/2
Żarów

ul. Mickiewicza 1
Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna B.54 MW

sprzedaż lokalu na własność wraz 
z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu 4,64 %

22.400 zł w tym:
21.970  zł – lokal

430 zł -udział
2.240 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny ograniczony  do właścicieli lokali w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie na sprzedaż

LOKALU MIESZKALNEGO  nr 2 o pow. 23,94 m2  w budynku nr 1 przy ul. Mickiewicza w Żarowie (lokal jednoizbowy)

1. Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2018r. 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 12 stycznia 2018r. 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 
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.
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. Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców.

SPRZEDAM MIESZKANIE 2-POKOJOWE NA OSIEDLU W ŻAROWIE! 
Mieszkanie o powierzchni 57m2 na 2 piętrze. Mieszkanie 

składa się z 2 pokoi, łazienki z WC, kuchni oraz przedpokoju. 
Telefony kontaktowe:693-647-260 lub 601-415-312
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Nasze projekty z pozyskanych środków 
unijnych i zewnętrznych

Kończy się powoli rok 2017, a wraz z nim realizacja zadań inwestycyjnych, współfinansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych. Nie wszystkie inwestycje 
zakończą się w tym roku. Część z nich kontynuowana będzie w 2018 roku, a następne przewidziane zostały do realizacji w kolejnych latach. Wszystko zależeć bę-
dzie także od pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych przez gminę w tym roku. Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 roku dużo jest projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ale także budżetu Aglomeracji Wałbrzyskiej i innych źródeł finansowania.

Inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku. Oprócz budowy nowych dróg rowerowych w Żarowie, w ramach realizowa-
nego projektu powstanie centrum przesiadkowe oraz rondo na ulicy Armii Krajowej, przy skrzyżowaniu ulic Mickie-
wicza i Dworcowej. Budowa ronda ma się zakończyć w drugim kwartale 2018 roku, a nowych ścieżek rowerowych 
przewidziana jest do końca sierpnia 2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 5 114 351,75 złotych, przyznane 
dofinansowanie 4 347 198,99 złotych. 

Dzięki udziałowi gminy Żarów w tym projekcie do Pożarzyska trafił nowy wóz strażacki MAN, który kosztował 
761.000.00 złotych. Przyznane dofinansowanie to kwota 509.440,00 złotych. Drugi nowy wóz strażacki został prze-
kazany strażakom z Wierzbnej. Kosztował dokładnie 745.872,00 złotych, z czego dofinansowanie przyznano ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 80 tysięcy złotych) i Krajowe-
go Systemu Ratownictwa Gaśniczego (kwota 220.647,00 złotych).

W tym roku zakończyły się także remonty trzech budynków świetlic wiejskich w Mielęcinie, Mrowinach i Przyłęgowie. 
Budynki zostały gruntownie przebudowane, mają wymienione instalacje elektryczne, okna, wyremontowane podłogi 
i piwnice oraz zmodernizowane sanitariaty. Zyskały także nowe elewacje. Zadanie to kosztowało 833 032,99 zł, a 
pozyskane dofinansowanie 699 734,03 zł.

W tym roku wyremontowane zostały kolejne drogi do gruntów rolnych na terenach wiejskich. Gmina na to zada-
nie pozyskała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego. 
Nowe drogi zmodernizowane zostały w Bukowie, Pożarzysku oraz Imbramowicach. Szacunkowy koszt zadania to 
kwota 490 tysięcy złotych. 

W 2017 roku gmina otrzymała również dofinansowanie na budowę żłobka przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie. 
W nowym budynku żłobka mają powstać dwie sale zabaw, jadalnie, sypialnie, szatnie, łazienki dla dzieci oraz sala 
widowiskowa z przeznaczeniem na wspólne zabawy i uroczystości. Projekt zakłada także budowę zaplecza ku-
chennego oraz szatni i toalety dla personelu. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycji budowa nowego 
żłobka kosztować będzie 2.660.490 złotych, a przyznane dofinansowanie to kwota 1 831 716,00 złotych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to koniec 2018 roku.

Kolejny projekt realizowany z pozyskanych środków unijnych. Budowa kanalizacji w Łażanach ruszyła w 2017 roku, 
a obejmowała swoim zakresem ułożenie kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem odcinków nowych sieci deszczo-
wych i wodociągowych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 425 576,28 
złotych, z czego 3 058 325,06 złotych stanowi dofinansowanie. Budowa kanalizacji teraz realizowana jest na terenie 
Mrowin. 

Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – 
przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany

Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum prze-
siadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z 
oświetleniem na terenie miasta Żarów

Modernizacja dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Pożarzysko 
i Imbramowice

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj 

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem gminy 
Świdnica
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Zmiany w podatkach 
na 2018 rok

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady 
Miejskiej w czwartek, 23 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieru-
chomości i od środków transportowych.

- Stawki maksymalne na 
2018 rok zostały ogłoszone 
w obwieszczeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów, corocz-
nie podlegają zmianie na na-
stępny rok podatkowy i są za-
okrąglane w górę do pełnych 
groszy. Wskaźnik wzrostu 
cen ustala się na podstawie 
komunikatu Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Górne granice stawek podat-
kowych zostały zwiększone w 
stosunku do górnych stawek 
podatkowych z roku ubiegłe-
go o 1,9%. Wprowadzenie ta-
kich stawek jest uzasadnione, 
ponieważ uzyskane dochody 

Podczas posiedzenia radni ustalili również nowe stawki podatku od środ-
ków transportowych na 2018 rok. 

Nowe stawki podatkowe będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku.

Na zdjęciu strażacy z OSP Pożarzysko wraz z nowym nabytkiem.

Poświęcony i gotowy do akcji

Konsultacje społeczne
do nowego Studium

To była historyczna chwi-
la dla druhów z jednost-

ki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Pożarzysku.

Nowy wóz ratowniczo-
gaśniczy MAN w sobotę, 2 
grudnia został już oficjalnie 
oddany do służby straża-
kom. Od dziś to kolejny no-
woczesny nabytek druhów 
w całej gminie Żarów.

Samochód uroczyście po-
święcił proboszcz parafii 
pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Bukowie 
ksiądz Mariusz Walas. 
Klucze do wozu oraz doku-
menty samochodu na ręce 
druhów z OSP Pożarzy-
sko przekazali burmistrz 
Leszek Michalak oraz 
Tomasz Szuszwalak ko-
mendant PSP w Świdnicy. - 
Nowy samochód, który trafił 
do druhów z Pożarzyska to 
nie tylko lepsze wyposaże-
nie, dziś niezbędne w dzia-
łaniach ratowniczo-gaśni-
czych, ale przede wszystkim 
sygnał, że jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej na te-
renie naszej gminy są coraz 
lepiej przygotowane do peł-
nienia swoich funkcji. Oby 

ten samochód służył Wa-
szej jednostce i naszej spo-
łeczności przez długie lata. 
Opiekujcie się nim, tak jakby 
to była Wasze najmniejsze 
dziecko - gratulował straża-
kom z jednostki strażackiej 
w Pożarzysku burmistrz 
Leszek Michalak.

Na takie strażackie „cacko” 
strażacy z Pożarzyska czeka-
li wiele lat. I doczekali się. 
W podziękowaniu za nowy 
nabytek strażacy przekazali 
na ręce burmistrza Leszka 
Michalaka pamiątkową ta-
blicę z napisem: „Podzięko-
wanie dla Burmistrza Gminy 
Żarów za wkład włożony w 
rozwój ochrony przeciwpo-
żarowej Gminy Żarów i jed-
nostki OSP Pożarzysko”. - To 
dla nas wielki dzień. Włoży-
liśmy wiele wysiłku i pracy, 
aby doczekać tak wspaniałej 
chwili. Serdecznie dziękuje-
my burmistrzowi Leszkowi 
Michalakowi, który z deter-
minacją i wielkim uporem za-
biegał o dodatkowe pieniądze 
na zakup naszego wozu oraz 
wszystkim zaangażowanym 
i życzliwym osobom - tak za 
świąteczny podarunek w 

imieniu druhów dziękował 
Łukasz Brańka naczelnik 
OSP Pożarzysko.

Podczas uroczystości po-
święcenia nowego wozu 
strażacy odznaczyli także 
wieloletniego druha Henry-
ka Warchoła, przekazując 
na jego ręce pamiątkową 
statuetkę Świętego Floriana.

Średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy na podwoziu 
MAN TGM 18 o mocy 340 
KM kosztował 761.000.00 
złotych. Jego zakup został 
sfinansowany ze środków Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020, Unii 
Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu gminy 
Żarów. Został zakupiony 
w ramach projektu „Zakup 
sprzętu do prowadzenia ak-
cji ratowniczych i usuwania 
skutków zjawisk katastro-
falnych lub poważnych awa-
rii celem wsparcia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych - projekt partnerski 
gmin pod przewodnictwem 
Gminy Świdnica”.

Magdalena Pawlik

pozwolą na prawidłową re-
alizację zadań zaplanowa-
nych w budżecie gminy Ża-

rów. Ponadto, część środków 
może zostać przeznaczona na 
pokrycie kosztów prac zwią-
zanych z remontami zasobów 
komunalnych oraz inwesty-
cji prowadzonych na terenie 
naszej gminy. W przypadku 
podatników znajdujących 
się w trudnej sytuacji finan-
sowej lub życiowej istnieje 
możliwość skorzystania z ulg 
podatkowych - tłumaczył 
podczas sesji Rady Miejskiej 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Magdalena Pawlik

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku:
1). od gruntów:
a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,91 zł
b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi je-

zior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,63 zł
c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,48 zł
d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-

znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesza-

nym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 

w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

2). od budynków lub ich części:
a). mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,77 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użyt-

kowej - 23,10 zł
c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,80 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej - 4,70zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,30 zł 
f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,77 zł
3). od budowli 
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Na sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 23 listopa-

da Rada Miejska w Żarowie 
przyjęła uchwałę o przy-
stąpieniu do sporządzania 
Studium kierunków i uwa-
runkowań zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Żarów. 

Studium jest strategicz-
nym dokumentem plani-
stycznym, który określa po-
litykę przestrzenną gminy 
oraz wytycza kierunki roz-
woju gminy na najbliższe 
lata. W Studium zawarte 
są funkcje poszczególnych 
terenów np: strefa przemy-
słowa, usługi, budownic-
two mieszkaniowe, tere-
ny zielone, komunikacja. 
- Analiza dotychczasowych 

dokumentów planistycznych, 
sporządzonych w ostatnich 
15 latach wykazała, że nie-
zbędna jest kompleksowa 
aktualizacja studium i miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. 
Ustalenia Studium są wią-
żące dla gminy przy sporzą-
dzaniu planów miejscowych. 
Nowe Studium będzie opra-
cowywane dla obszaru całej 
Gminy, a ponieważ jest to 
dokument sporządzany raz 
na kilkanaście lat, którego 
ustalenia będą wiążące przy 
tworzeniu miejscowych pla-
nów, mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać swoje wnioski do 
nowego Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 

Gminy Żarów. Wnioski bę-
dzie można pobrać w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie, w 
Biurze Obsługi Klienta. O 
terminie złożenia tych wnio-
sków będziemy Państwa na 
bieżąco informować – mówi 
Sylwia Niedźwiecka z 
Referatu Nieruchomości i 
Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Ponieważ procedura zmia-
ny Studium jest długa i 
skomplikowana o kolejnych 
jej etapach będziemy in-
formować mieszkańców 
poprzez obwieszczenia na 
łamach gazety, na stronie in-
ternetowej oraz na tablicach 
informacyjnych na terenie 
gminy.
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Gra aktorska uczniów z SP Zastruże została doceniona. Dzięki sztuce wy-
reżyserowanej przez Ryszarda Dykcika uczniowie pojadą w nagrodę na 
wycieczkę. 

Spotkanie z Mikołajem to nie tylko prezenty, ale również dobra zabawa.

Święty Mikołaj 6 grudnia nie zapomniał także o prezentach dla przedszko-
laków i wszystkim  dzieciom wręczył świąteczne paczki. Mikołaj chętnie 
pozował także do wspólnych fotografii z każdą grupą przedszkolaków. 

Święt Mikołaj rozdał prezenty SP Zastruże z nagrodą 
za inscenizację

„Wesela”
Szkoła Podstawowa im. 

Astrid Lindgren w Zastru-
żu zdobyła drugie miejsce w 
ogólnopolskim konkursie za 
przekaz filmowy inscenizacji 
„Wesela”, który organizowa-
ny był z okazji Roku Wyspiań-
skiego przez Fundację Hotele. 

W nagrodę za udział w 
konkursie uczniowie szkoły 
pojadą na siedmiodniową wy-
cieczkę w polskie góry. Sztu-
kę wyreżyserował Ryszard 
Dykcik. - Pan Ryszard w 
profesjonalny sposób przygo-
tował uczniów klas V-VII. Go-
ści weselnych zachwyciła mu-
zyka, kujawiak w wykonaniu 

pierwszoklasistów, a przede 
wszystkim znakomita gra ak-
torska uczniów w widowisko-
wych strojach. Nie zabrakło 
dekoracji: świec, glinianych 
naczyń, warkoczy czosnku i 
starodawnej zastawy. Goście, 
jak to na weselu, częstowali 
się swojskimi wędlinami oraz 
ogórkami kiszonymi. Dzię-
kujemy panu Mirosławowi 
Becherowi za uwiecznienie 
spektaklu uczniów w formie 
przekazu filmowego – mówi 
Krystyna Wardach dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im.  
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Magdalena Pawlik

Choć jest bardzo zapracowany, nie mógł zapomnieć o najmłodszych mieszkańcach gminy Żarów. I nie za-
wiódł! Święty Mikołaj w środę, 6 grudnia obdarował świątecznymi prezentami 136 dzieci. A wszystko dzię-
ki mikołajkowej akcji „Drogowskaz dla Świętego Mikołaja”, realizowanej przez żarowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Cała akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie hojność i ofiarność mieszkańców gminy Żarów oraz 
instytucji, firm i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

Mikołajkową akcją objęte zostały dzieci w wieku od 1-go do 15-go roku życia.
Wsparcie tej szlachetnej inicjatywy zapewnili:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu, Szkoła 
Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach, Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach, Komisariat Po-
licji w Żarowie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Biblioteka Publiczna w Żarowie, Urząd Miejski w 
Żarowie, Radni Rady Miejskiej w Żarowie, Bajkowe Przedszkole w Żarowie, Firma Daicel Safety Systems Europe 
w Żarowie, Piekarnia Jutrzenka w Żarowie, Firma NOVA, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Żarowie, firmy Yagi Poland Factory, Franc-Textil, Colorobia Polska, Bridgestone Diversified 
Products Poland, ILP Sp. z o.o., LEDI Market Żarów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie oraz mieszkań-
cy gminy Żarów: Lucyna Skorupska, Artur Adamek, Katarzyna Ślęzak, Joanna Szymkowiak, Dagmara Święcicka, 
Justyna Mirowicz, Piotr Ciupiński, Natalia Wolska, Anna Wolska, Sara Sołtysiak z rodziną, Koleta Politacha, 

Janina Jarosz, Anna Zięba.
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Szkoła Podstawowa w Mrowinach ma 70 lat

Historia szkoły sięga 1946 roku. W roku szkolnym 1948/1949 realizowa-
ła czteroklasowy program nauczania, a zatrudnionych w niej było dwóch 
nauczycieli, małżeństwo Dotlickich. Szkoła najpierw siedmio, a później 
ośmioklasowa istniała w Mrowinach do lat 70-tych. Jednym z pierwszych jej 
nauczycieli i kierowników był Pan Dełhy. Potem kolejno funkcje te pełnili: 
Roman Waczków, Mieczysław Skarbek, Helena Chweyka, Romuald Worsa, 
Edmund Waczków, Edmund Smagieł, Jan Kalina, Zdzisław Kołacz. Kolejnymi 
kierownikami szkoły były Danuta Kalina, Helena Konieczna, Maria Paryjczuk. 
W latach 90-tych funkcję dyrektora szkoły objęła Helena Słowik absolwent-
ka szkoły i mieszkanka Mrowin. Od 1999 roku szkoła w Mrowinach stała się 
pełną podstawówką, wówczas dyrektorem został Roman Konieczny. Kolejni 
dyrektorzy to Monika Jagła, Beata Jankiewicz i Małgorzata Kownacka. Obec-
nie funkcję dyrektora pełni Barbara Nowak. Pierwsi nauczyciele: Wanda Łąt-
kowska, Maria Matuszkiewicz, Jan Statuch, Marek Ziętek, Eugeniusz Iwan, 
Józef Masełko. Tak wspomina ją były absolwent Ryszard Kawałek. - (…) 
Sale budynku musiały pomieścić około 12 oddziałów dla ponad 300 uczniów. 
Nie było sali gimnastycznej ani boiska, ale był gabinet stomatologiczny. (…) 
Mieliśmy dobrych nauczycieli, którzy kształtowali naszą wyobraźnię i talent. 
Wszyscy żyliśmy w symbiozie uczeń-nauczyciel-rodzice.

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROWINACH
Jubileusz 70-lecia szkoły był przede wszystkim okazją do wspomnień. Wspominano byłych nauczycieli, pracowni-
ków szkoły, ale także minione czasy. O tym między innymi opowiadała także nietypowa lekcja, w której udział wzięli 
uczniowie szkoły: Maja Boguszewska, Emilia Misiurka, Kornel Mikołajek, Gracjan Łuczyk i Mateusz Chromy 
oraz byli absolwenci placówki: Helena Słowik,  Danuta Furtak, Krystyna Popek, Roman Konieczny, Stanisław 
Wójcik i Sebastian Mikołajek.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, a rozpoczęła pamiątkowym zdjęciem. Zaproszeni goście, 
wśród których nie brakowało byłych absolwentów szkoły mogli wspominać szkolne czasy, oglądając zdjęcia z daw-
nych lat wyeksponowane na sztalugach, zwiedzić budynek szkoły i przekonać się, jak bardzo się on zmienił. Była też 
okazja, aby wpisać się do księgi gości i zaktualizowania historii szkoły w specjalnie przygotowanych kronikach. 

Niespodzianką dla wszystkich gości była projekcja filmowa o historii szkoły sprzed 70 lat. Tuż po uroczystości absol-
wenci szkoły mogli spotkać się ze swoimi byłymi wychowawcami i nauczycielami. Wspomnieniom nie było końca…

Podczas gali z okazji 70-lecia szkoły nie zabrakło gratulacji i życzeń. Podziękowania na ręce dyrektor szkoły Barba-
ry Nowak składali dyrektorzy i kierownicy gminnych placówek oświatowych, przedstawiciele firm współpracujących 
ze szkolną placówką, byli dyrektorzy, nauczyciele i absolwenci szkoły. - Jubileusz 70-lecia powstania szkoły to nie 
tylko święto placówki w znaczeniu miejsca, ale przede wszystkim tych, którzy byli i są z tą szkołą związani - mówił 
burmistrz Leszek Michalak. - To święto wszystkich, którzy przez 70 lat tę szkołę tworzyli, wpływali na jej atmosferę, 
poświęcali jej swój czas, oddali jej swoje serce i dużą część swojego życia. To również święto uczniów, zarówno 
tych obecnych, jak i tych, którzy już dawno opuścili szkolne mury. Miejsce to było, jest i zawsze będzie aktywnym 
ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego naszej gminy.

Występy artystyczne przygotowane przez najmłodszych uczniów z okazji 70-lecia szkoły wzbudziły najwięcej rado-
ści. Taniec Greka Zorby wywołał burze oklasków.

Dyrektor Barbara Nowak nie zapomniała również podziękować wszystkim byłym i obecnym nauczycielom, pra-
cownikom administracji i obsługi szkoły. Wszyscy razem na scenie odśpiewali piosenkę Maryli Rodowicz „Ale to 
już było”. - To właśnie Państwo tworzyli historię szkoły na przestrzeni tych 70 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej 
dorobku. Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy wysoko postawili poprzeczkę 
nam, następnym pokoleniom nauczycieli – dziękowała wszystkim dyrektorom Barbara Nowak. Podziękowania i 
statuetki „Przyjaciela Szkoły” otrzymali również Roman Konieczny były dyrektor i obecny przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Danuta Koza.

Uroczysta msza święta w intencji szkoły, jubileuszowa gala, spotkania absolwentów z nauczycielami i wychowawcami, pamiątkowe zdjęcia oraz zwiedzanie budynku 
szkoły. Tak jubileusz 70-lecia swojego funkcjonowania w sobotę, 25 listopada świętowała Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach.
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Śladami historii

część
I

Dawna pastorówka w Mrowinach

Zwykle budynek taki po-
łożony jest w pobliżu ko-
ścioła przynależącego do 
zboru, zatrudniającego du-
chownego, względnie du-
chownych zamieszkałych 
w pastorówce. Nie istnieje 
wzorcowy model budowli 
tego typu, stąd pastorówki 
przybierały różne kształty, 
zależne od możliwości fi-
nansowych zboru oraz planu 
i położenia nieruchomości, 
na której były wznoszone. 
Przykładem zabytkowych 
pastorówek znajdujących się 
w Polsce są obiekty znaj-
dujące się m.in. w Jaworze 
przy Kościele Pokoju (woj. 
dolnośląskie), Księginicach 
Małych (woj. dolnośląskie), 
Lesznie (woj. wielkopolskie), 
Łomnicy (woj. dolnośląskie), 
Ostromecku (woj. kujaw-
sko-pomorskie), Proszowej 
(woj. dolnośląskie), Zelgnie 
(woj. kujawsko-pomorskie). 
Budowa pastorówki w Mro-
winach, gm. Żarów (niem. 
Konradswaldau), ukończo-
na została 10 czerwca 1743 

Pastorówka to potoczne określenie budynku będącego mieszkaniem pastora 
czyli duchownego protestanckiego. Alternatywnie nazywana jest plebanią, 
określeniem stosowanym także w innych tradycjach chrześcijaństwa. 

roku. Wedle rysunku Frie-
dricha Bernharda Wernera 
z lat 1745-1748, budowla 
znajdująca się po północnej 
stronie kościoła ewangelic-
kiego, była parterowym bu-
dynkiem, założonym na pla-
nie prostokąta z użytkowym 
poddaszem, który pokryty 
był czterospadowym dachem 
z dwiema mansardami (facja-
tami) od strony wschodniej i 
zachodniej. Obiekt swoim 
wyglądem architektonicznie 
nawiązywał do późnej fazy 
budownictwa barokowego.

Najprawdopodobniej w 1 
połowie XIX wieku, został 
gruntownie przebudowany, 
czego dowodem jest później-
sza fotografia z ok. 1923 roku. 
Wówczas pastorówka miała 
kształt dwukondygnacyjnego 
budynku o regularnej bryle 
z użytkowym poddaszem, 
który pokryty był dwuspado-
wym dachem o małym kącie 
nachylenia połaci. Fasada o 
prostych liniach, symetrycz-
ne rozmieszczenie otworów 
okiennych oraz oszczędność 

wyrazu tego obiektu mówi o 
jego klasycystycznych korze-
niach. W 1925 roku mrowiń-
ska siedziba pastora, została 
po raz kolejny przebudowana. 
Otrzymała wtedy, zachowa-
ny do dziś secesyjny wygląd. 
Obecnie dawna pastorówka 
to murowany jednokondy-
gnacyjny, 5- i 2-osiowy budy-
nek na wysokich piwnicach 
z mieszkalnym poddaszem. 
Obiekt nakryty jest ceramicz-
nym dachem masardowym 
(typ dachu łamanego, w któ-

rym każda z połaci składa 
się z dwóch części: górnej 
- o mniejszym kącie nachy-
lenia oraz dolnej - stromej, co 
zwiększa możliwości użytko-
wania poddasza). Na osi środ-
kowej fasady budynku umiej-
scowiony jest odcinkowy 
ryzalit wejściowy z zamknię-
tym pełnołukowo otworem 
drzwiowym, flankowanym u 
góry owalnymi okienkami.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

Szkoła Podstawowa w Mrowinach ma 70 lat

Gmina 
Żarów

Wspierają: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Gromada Zuchowa z Zastruża „Dzielne Smoki”, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie, Żarowska Wspólnota Samorządowa, 
Komisariat Policji w Żarowie, TKKF Chemik, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie 

Jarmark 

17 grudnia 2017Targowisko Miejskie
PROGRAM:

15:00 Otwarcie Miasteczka świętego Mikołaja i Jarmarku Bożonarodzeniowego
15:10 Wręczenie nagród laureatom konkursu na 

najpiękniejszą kartkę świąteczną, najdłuższy łańcuch choinkowy
 i zwycięzcom drugiej edycji wielkiego testu wiedzy "Co ty wiesz o Żarowie?"15:30 Domek świętego Mikołaja, niespodzianki dla dzieci, gry i zabawy15:30 Piernikowe i gwiazdkowe warsztaty16:30 Jasełka „Z narodzeniem Jezusa było tak”17:00 Rozstrzygnięcie konkursu „Bożonarodzeniowe smaki”17:10 Zabawy dla najmłodszych

17:40 Kids Dance w programie „Święty Mikołaj zawitał do miasta”18:00 Wspólne kolędowanie Chór Cantate Domino, Senyor-ryci, Żarowianie,
18:30 Przekazanie Światełka Betlejemskiego, życzenia od Burmistrza Żarowa 

W trakcie „Miasteczka 

na leczenie 

Biblioteka w Żarowie zapra-
sza do udziału w konkursie 

na najdłuższy łańcuch choin-
kowy. Konkurs adresowany 
jest do szkół (klas) i rodzin. Je-
dynym kryterium oceny prac 
jest długość łańcucha. Należy 
pamiętać, aby łańcuch był 
wykonany solidnie, żeby nie 
zniszczyć go podczas mierze-
nia. 

Każdy łańcuch należy zaopa-
trzyć w metryczkę z danymi: 
nazwa szkoły, klasa (liczba 
uczniów) oraz opiekun. W 
przypadku rodziny należy na-
pisać: imię i nazwisko oraz ad-
res każdego członka rodziny. 

Do konkursu można zgła-
szać się do wtorku, 12 grudnia 
telefonicznie lub mailowo: 74 
8580 540, 74 8570 596, email: 
biblioteka@um.zarow.pl

Łańcuch należy dostar-
czyć w niedzielę, 17 grudnia 
do godz. 13.30 na Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który 
odbędzie się na Targowisku 
Miejskim w Żarowie.

Oceny prac dokona komisja 
konkursowa powołana przez 
organizatora. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. 
Łańcuchy będą stanowiły de-
korację Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego.

Miasteczko Świętego Mikołaja
Jest taki dzień, jedyny w całym roku, kiedy zapach pieczonych pierników, barszczu czerwonego i gorącej 
czekolady rozchodzi się po całym mieście. Dzwoneczki świętego Mikołaja rozbrzmiewają niczym dzwony 
kościelne, a na głowach żarowian pojawiają się czerwone czapki.

W niedzielę, 17 grudnia o 
godzinie 15:00 teren targo-
wiska miejskiego w Żarowie 
zamieni się w bajkowe Mia-
steczko Świętego Mikołaja. 
Podobnie jak w poprzednich 
latach będzie smacznie, kolo-

rowo i bardzo, bardzo świą-
tecznie. Nie zabraknie zabaw 
i gier dla dzieci oraz wystę-
pów artystycznych. Wspól-
ne pieczenie i dekorowanie 
świątecznych pierników, 
warsztaty zdobienia choin-

kowych ozdób, przekazanie 
Światełka Betlejemskiego to 
tyko niektóre atrakcje i nie-
spodzianki, jakie przygoto-
wali organizatorzy tegorocz-
nego Miasteczka Świętego 
Mikołaja w Żarowie. - Na 
targowisku stanie prawdziwy 
domek Świętego Mikołaja, 
oczywiście pojawi się również 
główny bohater i jego pomoc-
nik Skrzat. Po godzinie 15.00 
na specjalnym stanowisku za-
planowano warsztaty zdobie-
nia ozdób świątecznych oraz 
pieczenie i dekorowanie pier-
ników. Każdy chętny będzie 
mógł tu spróbować swoich 
sił, a co najważniejsze zabrać 
ozdoby ze sobą i powiesić je 
w domu na choince. Na jar-
marku bożonarodzeniowym, 
pojawi się kilkunastu wy-
stawców. Nie zabraknie tam 
oryginalnych świątecznych 
ozdób, czy smakołyków ko-
jarzonych ze świętami. Na 
najmłodszych będzie czekała 
gorąca czekolada, kiełbaski 
z grilla i czerwony barszcz, 
a dorosłych rozgrzeje grzane 
wino z goździkami – mówi 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Organizatorzy: Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, 
Urząd Miejski w Żarowie, 
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Żarów. Impreza odbę-
dzie się przy wsparciu: Elec-
trolux, Thermaflex, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, Gro-
mada Zuchowa z Zastruża 
„Dzielne Smoki”, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Żarowska Wspól-
nota Samorządowa, Komisa-
riat Policji w Żarowie, TKKF 
Chemik, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Żarowie.

Uwielbiasz piec ciasta? 
Uważasz, że robisz to do-

skonale? Ten konkurs jest dla 
Ciebie. Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie za-
prasza wszystkich do udziału 
w konkursie „Bożonarodze-
niowe smaki”.

Aby wziąć udział w konkur-
sie należy samodzielnie upiec 
makowiec i dostarczyć go 17 
grudnia na specjalne stoisko 
znajdujące się na Miasteczku 
Świętego Mikołaja. Konkurs 
skierowany jest do osób in-
dywidualnych, jak również 
organizacji (Koła Gospodyń 
Wiejskich, szkoły, przedszko-
la, firmy). Specjalnie powoła-
ne jury będzie oceniało smak, 

wygląd i ogólne wrażenie. Dla 
najlepszych czekają nagrody i 
tytuł Mistrza Bożonarodze-
niowych Smaków.

Regulamin i formularz do-
stępne na stronie organiza-
tora www.centrum.zarow.
pl i www.um.zarow.pl 

Program Miasteczka Świętego Mikołaja Żarów 2017

15:00 - Otwarcie Miasteczka Świętego Mikołaja i Jarmarku Bożonarodzeniowego
15:10 - Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną, najdłuż-
szy łańcuch choinkowy i zwycięzcom drugiej edycji wielkiego testu wiedzy „Co ty wiesz o 
Żarowie?”
15:30 - Domek Świętego Mikołaja, niespodzianki dla dzieci, gry i zabawy
15:30 - Piernikowe i gwiazdkowe warsztaty
16:30 - Jasełka „Z narodzeniem Jezusa było tak”
17:00 - Rozstrzygnięcie konkursu „Bożonarodzeniowe smaki”
17:10 - Zabawy dla najmłodszych
17:40 - Kids Dance w programie „Święty Mikołaj zawitał do miasta”
18:00 - Wspólne kolędowanie Chór Cantate Domino, Senyor-ryci, Żarowianie
18:30 - Przekazanie Światełka Betlejemskiego, życzenia od Burmistrza Żarowa
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Reda - Rajdowy
Mistrz Wrocławia

To był udany sezon dla żarowianina Grzegorza Redy. 

Gryf Burtkatów jedna z największych niespodzianek X edycji Electrolux 
Cup

Czas wybrać sportowców
roku 2017

Czas wybrać najwybitniejszego sportowca 2017 roku! Rozpoczyna sie kolejna edycja plebiscytu „Przeglądu 
Sportowego”. Wśród nominowanych znalazł sie lekkoatleta, Paweł Fajdek.

Plebiscyt ma na celu wy-
łonienie sportowca, którego 
osiągnięcia były najwybit-
niejsze. Tradycja ta sięga 1926 
roku i organizowana jest pra-
wie bez przerwy. Nagrody nie 
przyznawano tylko w latach 
1939–1947 z powodu wybu-
chu II wojny światowej. 

Głosować będzie można tra-
dycyjną metodą – przez do-
łączony do papierowego wy-
dania „PS” i „Faktu” kupon, 
za pośrednictwem serwisu  

plebiscyt.przegladsporto-
wy.pl oraz strony polsat-
sport.pl i poprzez wysłanie 
sms. 

Dla Pawła Fajdka sezon 
2017 był okazją do przedłuże-
nia swoich wspaniałych serii 
zwycięstw. W mistrzostwach 
świata w Londynie po raz trze-
ci z rzędu zdobył złoty medal, 
a w odbywającej się chwilę po 
tamtej imprezie Uniwersja-
dzie triumfował po raz czwar-
ty. Fajdek jest dominatorem 

w swojej konkurencji. Wygrał 
tego lata wszystko, co było 
do wygrania, z wyjątkiem... 
mistrzostw Polski, w których 
musiał uznać wyższość Woj-
ciecha Nowickiego. W ran-
kingu „Złote Kolce” przegrał 
tylko z Piotrem Liskiem i 
był tym faktem niepocieszo-
ny, bo wychowany w dolno-
śląskim Żarowie młociarz ma 
we krwi bycie najlepszym. 
Wśród jego sportowych ma-
rzeń nadal jest odebranie Ju-

rijowi Siedychowi wyśrubo-
wanego rekordu świata (86,74 
m). Rekord życiowy Pawła to 
na razie 83,93 m, ale dało się 
już usłyszeć, że wkrótce może 
pokusić się o więcej. Mimo 
wszystko nawet bez takiego 
wyczynu na razie nie ma na 
niego mocnych. 

Lista wszystkich nomino-
wanych dostępna na stronie 
www.plebiscyt.przeglad-
sportowy.pl

Krzysztof Dutkiewicz

Sukcesy judoków

Jubileusz
Electrolux Cup

Liga TKKF na start!

Starty akrobatek

Dobra forma Gońca

Zawodników Judoka Im-
bramowice można zo-

baczyć na tatami w różnych 
miejscowościach Polski oraz 
poza granicami naszego kra-
ju. Trwa właśnie turniejowe 
tourne.

W czeskim Broumovie zo-
baczyliśmy blisko 200 spor-
towców. Wśród zawodników 
Judoka Imbramowice najlepiej 
spisała się Julia Herbut, zwy-
ciężając w imponującym stylu 
wszystkie walki, stając tym 

samym na najwyższym stop-
niu podium. Z brązowymi me-
dali wrócili: Kacper Adamus 
oraz Kornelia Buchowska. 

Klasą były występy pod-
czas turnieju w Przemęcie 
koło Leszna. Swoje kategorie 
zwyciężyli: Julia Herbut, 
Klaudia Borowiec, Paulina 
Borowiec. Trzecie miejsce i 
brązowe medale zdobyli: Woj-
ciech Herbut, Alex Douglas, 
Elizabeth Douglas. 

Krzysztof Dutkiewicz

To już 10. edycja Żarow-
skiej Ligi Futsalu Electro-

lux Cup, która co roku groma-
dzi pasjonatów halowej piłki 
nożnej, zarówno aktywnych 
piłkarzy, jak i kibiców sporto-
wych zmagań.

W sobotę, 25 listopada uro-
czystego otwarcia sezonu 
wspólnie dokonali burmistrz 
Leszek Michalak oraz za-
stępca dyrektora GCKiS w 
Żarowie Anna Suchodolska. 

- Cieszę się, że żarowskie fir-
my działające w naszej strefie 
lokują swoje produkty oraz 
wspierają działalność na rzecz 
mieszkańców, sponsorując 
rozgrywki piłki halowej - po-
wiedział burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak.

Sensacyjne wyniki, duża 
ilość bramek pokazały, iż w 
jubileuszowej edycji Electro-
lux Cup emocji nie braknie do 
końca rozgrywek. 

Komplet punktów po pierw-

szych dwóch kolejkach za-
chowali: Serie A, Cannabis, 
Gryf Burkatów, KKZ Zasko-
czeni Żarów. Kłopoty w obo-
zie dwukrotnego obrońcy mi-
strzowskiego tytułu Wektor 
Świdnica, który do tej pory 
nie zdołał wygrać ani jednego 
spotkania. 

Runda zasadnicza potrwa 
do 11 lutego. Tydzień później 
w wielkim finale zobaczymy 
cztery najlepsze zespoły sezo-
nu, które powalczą o triumf w 
całych rozgrywkach Electro-
lux Cup.

Mecze odbywają się w każ-
dą sobotę w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Początek 
spotkań o godz. 15:00. Tabe-
le, statystyki, terminarze do-
stępne na oficjalnej stronie in-
ternetowej rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl

Organizatorem ligi jest 
GCKiS w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Rozpoczęły się zmagania 
49. edycji Powiatowej 

Ligi Siatkówki TKKF. W naj-
starszych amatorskich roz-
grywkach na Dolnym Śląsku 
występuje tylko pięć drużyn. 
Żarów niezmienie reprezen-
tuje TKKF Chemik.

TKKF Chemik bierze 
udział w lidze od 42 lat.

- Rozgrywki, to istotny fe-
nomen w skali naszego wo-
jewództwa. Niestety pierwszy 
raz zdarzyło się, iż na starcie 

mamy tak małą ilość chętnych 
zespołów. Mimo wszystko 
dalej bawimy się siatków-
ką i walczymy jak zawsze o 
najwyższe cele – relacjonuje 
prezes Chemika Kazimierz 
Bordulak. 

W pierwszej kolejce żarow-
ski Chemik nie dał żadnych 
szans Karolinie Jaworzynie 
Śląskiej, szybko i pewnie 
zwyciężając cały pojedynek 
3:0.

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt.
1  MDK Fabryczna Polonia Wrocław - III 2219 7.0 13.5
2  WIEŻA Pęgów - II 2166 6.0 13.0
3  GLKS Goniec Żarów 2004 5.0 10.5
3  Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 2067 5.0 10.5
5  MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2079 5.0 10.0
6  UKS GIECEK Radków 2015 4.0 11.0
7  KSz Miedź Legnica - II 2124 4.0 10.0
8  MGLKS Parnas Oława 1800 4.0 8.5
9  UKS Debiut Przedwojów 2030 3.0 8.5
10  UKS Pogoń Oleśnica 1999 2.0 8.5
10  SKFiS Kudowianka 1576 2.0 8.5
12  Biały Król Wisznia Mała - II 2011 1.0 7.5

Blisko pięć godzin potrze-
bowali szachiści Gońca 

Żarów, by pokonać drużynę 
UKS GIECEK Radków w roz-
grywkach III Dolnośląskiej 
Ligi Szachowej.

Zwycięstwa w meczu od-
nieśli: Damian Daniel, Zbi-
gniew Zieliński oraz Klara 
Czaplewska, natomiast swój 
pojedynek zremisował Woj-
ciech Kowalczuk.

W trzeciej rundzie Goniec 
uległ 4.0-1.0 KSz Miedźi II 
Legnica, a jedyną wygraną 
zanotował Czesław Stec. 

Pojedynek z Pogonią Ole-
śnica potwierdził dobrą for-
mę Gońca w tegorocznych 

rozgrywkach. Pewna wygra-
na 3.5-1,5 pozwoliła żarow-
skim zawodnikom umocnić 

się na trzecim miejscu w ta-
beli.

Krzysztof Dutkiewicz

Skomplikowane figury, 
dużo emocji oraz pięk-

ne występy towarzyszyły 
Międzywojewódzkim Za-
wodom w akrobatyce spor-
towej „Jestem Akrobatą”. 
Żarów reprezentowała sek-
cja akrobatyki sportowej 
Gminnego Centrum kultury 
i Sportu.

We Wrocławiu zobaczy-
liśmy blisko 150 młodych 
adeptów tej dyscypliny spor-
tu. Najlepszy wynik osią-

gnęła Angelarna Almhrez, 
zajmując drugie miejsce w 
ćwiczeniach indywidual-
nych. 
Wyniki:

Konkurencja: ćwiczenia 
indywidualne dziewcząt: 
2. Angelarna Almhrez,  
5. Zofia Sułek, 6. Nadia Go-
dlewska, 7. Hanna Anusz, 
8. Laura Blusiewicz.

Konkurencja: dwójki dziew-
cząt, klasa młodzik: 14. Oliwia 
Brańka, Karolina Ziemkie-

wicz, 16. Marita Chrebela, 
Anna Mucha, 18. Zuzanna 
Depta, Sara Rossa. 

Konkurencja: 
dwójki dziewcząt, klasa 

pierwszy krok: 5. miejsce 
Zuzanna Stężycka, Laura 
Sykała, 7. Zuzanna Anusz, 
Aleksandra Szykowna,  
8. Joanna Kolenda, Bar-
bara Bagińska, 11. Oliwia 
Targosz, Weronika Koma-
niecka.

Konkurencja: trójki dziew-
cząt: 9. Zofia Marczyńska, 
Maria Suchodolska, Maja 
Kołodka.

Konkurencja pierwszy krok: 
dwójki dziewcząt: 

10. Karolina Pajor, Moni-
ka Skrzypiec.

Przygoda z akrobatyką w 
gminie Żarów zaczęła się w 
lutym 2012 roku. Wtedy to 
właśnie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
założyło sekcję, w której 
obecnie trenuje blisko 80 za-
wodników w wieku od 7 do 
12 lat. Liczba zajęć wciąż 
się zwiększa, za czym idzie 
wzrost szkolenia młodych 
zawodników.

Krzysztof Dutkiewicz

Sukcesem zakończyła się 
dla żarowianina Grze-

gorza Redy ostatnia runda 
Dolnośląskiej Ligii Rajdowej. 
Drugie miejsce w klasie i ty-
tuł mistrzowski Dolnośląskiej 
Ligii Rajdowej 2017 to wynik 
zawodów, jakie rozegrały się 
2 grudnia w Nowej Rudzie. 

W tym sezonie również 
Grzegorz Reda po raz ko-
lejny został Rajdowym 
Mistrzem Wrocławia. - W 
zawodach uczestniczyło 65 
załóg, z czego 12 wystarto-
wało w pierwszej klasie. Do 
przejechania były trzy próby 
przejeżdżane w 3 pętlach. Po 
pierwszej pętli wraz z moim 
pilotem Marcinem Czyżew-
skim zajmowaliśmy 3 miej-
sce w klasie ze stratą 1,8 se-

kund do naszego głównego 
konkurenta. Ostatnie dwie 
próby pojechaliśmy nieco 
spokojniejszym tempem, po-
prawiając się o dwie sekun-
dy. Sezon możemy uznać za 
bardzo udany, zdobyte dwa 
tytuły mistrzowskie. Serdecz-
ne podziękowania składam 
wspierającym nasze starty: 
AUTO-SHOP Żarów, Parko-
wa Bowling&Pizza z Żarowa 
oraz świdnickim firmom Mar-
tin Serwis Auto Gaz i KOMA 
Elektromechanika – mówi 
Grzegorz Reda.

W planach na nowy rok są 
dalsze starty na prawdziwe 
odcinki specjalne, ale wszyst-
ko zależeć będzie od rozmów 
ze sponsorami.

Magdalena Pawlik


