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ZREALIZOWANE
INWESTYCJE 2017 ROKU

Jest taki dzień, jedyny w 
całym roku, kiedy za-

pach pieczonych pierników, 
barszczu czerwonego i gorą-
cej czekolady rozchodzi się 
po całym mieście.

Ostatnie w tym roku 
nocne pływanie na ba-

senie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem.

Tym razem miłośnicy ką-
pieli wodnych w piątek, 8 
grudnia mieli zadanie spe-

Zmodernizowane świetlice 
wiejskie, dwa nowe wozy 

strażackie, wyremontowane 
i przebudowane drogi, kolej-
ne nowe chodniki, budowa 
kanalizacji, termomoderni-
zacja budynku szkoły, nowy 
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Podsumowanie inwestycji zreali-
zowanych w 2017 roku na terenie 
gminy Żarów.

Drugi w tym roku nowy wóz ratow-
niczo-gaśniczy Volvo został ofi-
cjalnie przekazany druhom z OSP 
Wierzbna.

Cannabis oraz KKZ Zaskoczeni 
Żarów jako jedyni posiadają kom-
plet punktów w Żarowskiej Lidze 
Futsalu Electrolux Cup.

monitoring i ścieżka rowe-
rowa.

To tylko kilka z najważniej-
szych inwestycji, które w 2017 
roku zrealizowane zostały na 
terenie gminy Żarów. 

więcej na str. 3
Charytatywne nocne pływanie na żarowskim basenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem miłośników pływania.

W 2017 roku zakończyła się także budowa kolejnych chodników. Do użyt-
ku oddane zostały nowe chodniki przy drogach powiatowych w Wierzbnej, 
Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie oraz przy drogach gminnych w  Bo-
żanowie, Wierzbnej, Zastrużu, Żarowie, Bukowie i Pyszczynie. Łączny koszt 
budowy nowych chodników to kwota 610.092,70 złotych. 

Dzwoneczki świętego Mi-
kołaja rozbrzmiewają ni-
czym dzwony kościelne, a na 
głowach mieszkańców poja-
wiają się czerwone czapki. 

więcej na str. 5

cjalne - ustanowienie re-
kordu przepłyniętych dłu-
gości żarowskiego basenu. 
Wydarzenie miało również 
charakter charytatywny. 

więcej na str. 6
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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.

Bogdan M. mieszkaniec Żarowa: Czy to prawda, że mieszkańcy gminy Żarów mogą korzystać z bez-
płatnej rehabilitacji? Jeśli tak, to jaki jest czas oczekiwania na zabiegi? Czy z bezpłatnych usług mogą korzy-
stać tylko mieszkańcy naszej gminy? Czy gmina dalej będzie współfinansowała zabiegi dla mieszkańców?

Burmistrz Leszek Michalak: Od 2015 roku dofinansowujemy zabiegi rehabilitacyjne mieszkańcom naszej gminy. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu pacjenci, korzystając z 50-procentowego dofinansowania mogą na zabiegi przychodzić do Poradni Rehabilitacyjnej w 
Żarowie. Nie muszą dojeżdżać do sąsiednich miejscowości, tracić czasu i przeznaczać na zabiegi kolejnych pieniędzy. To bardzo do-
bre rozwiązanie, które nie tylko zafunkcjonowało, ale przez minione dwa lata pokazało, że wśród mieszkańców jest duże zapotrzebo-
wanie na tego typu usługi. Każdego roku gmina podpisuje umowę z Żarowskim Stowarzyszeniem „Edukacja” na realizację zadania 
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”. W 2017 roku stowarzyszenie, które zajmuje się dalszą organizacją 
zabiegów rehabilitacyjnych, na realizację tego zadania otrzymało 24 tysiące złotych dotacji z budżetu gminy Żarów. To tutaj Żaro-
wianie mogą dokonać rejestracji i otrzymać decyzję o dofinansowaniu świadczeń. W minionym roku z zabiegów rehabilitacyjnych 
skorzystało 266 mieszkańców. Dzięki współpracy z Żarowskim Stowarzyszeniem „Edukacja” i szpitalem w Żarowie pacjenci obsłu-
giwani są bardzo sprawnie, a kolejki na zabiegi nie są tak długie. Ogłosiliśmy już konkurs ofert na realizację takiego zadania również 
w 2018 roku. Gmina dalej dofinansowywać będzie zabiegi naszym mieszkańcom. O komentarz w sprawie bezpłatnej rehabilitacji dla 
naszych mieszkańców poprosiłem panią Dorotę Podwórną ordynator szpitala w Żarowie. Odpowiedź poniżej.

Dorota Podwórna ordynator szpitala w Żarowie: Od października 2017 roku Pracownia Fizjoterapii tutejszego szpitala świad-
czy nieodpłatne usługi fizjoterapii ambulatoryjnej, finansowane ze środków NFZ. Obecnie pacjentów rejestrujemy na czerwiec 2018 
roku. Z zabiegów mogą korzystać wszystkie osoby posiadające prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej (nie ma żadnych ograniczeń 
co do miejsca zamieszkania). Na dzień dzisiejszy nie została jeszcze podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Edukacja na zabie-
gi współfinansowane przez gminę. Tutejsza placówka jest gotowa na kontynuowanie świadczenia powyższej usługi. W związku z 
niewielkim kontraktem z NFZ oraz długim terminem oczekiwania na zabiegi, współfinansowanie przez gminę zabiegów umożliwi 
mieszkańcom gminy dostęp do świadczeń w krótszym terminie.

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

Na zdjęciu laureaci konkursu wraz z nauczycielem Adrianą Drabik i Heleną 
Słowik dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. 

Firma poszukuje
pracowników:
kobiet i mężczyzn

do prac porządkowych 
na terenie krytego 
basenu Gminnego 
Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie przy 
ul. Piastowskiej 10A. 

Szczegółowe
informacje pod

nr tel. 32/4330038

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 sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 226/2017 z dnia 
13 grudnia 2017r. 

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 224/2017 z dnia 
08 grudnia 2017 r. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom Bukowa, Marcinowi-
czek, Pyszczyna, Imbramowic i Zastruża zdrowia, pogody ducha, szczę-

ścia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzy Waldemar Ganczarek   
radny Rady Miejskiej

Zostań
Mistrzem Pióra

Konkurs recytatorski
Najmłodsi uczniowie szkół 

podstawowych zapre-
zentowali swoje recyta-
torskie zdolności podczas 
Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego „Przyszła Jesień”.

W konkursie wystartowało 
21 uczestników ze szkół w 
Mrowinach, Zastruża i Ża-
rowa. Wszyscy uczniowie 
zaprezentowali wiersze o te-
matyce jesiennej. - Konkurs 
przeznaczony był dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych 
oraz klas I-III szkoły podsta-
wowej. Oceniając występy 
uczniów, braliśmy pod uwagę 
dobór tekstu i jego pamięcio-
we opanowanie, interpreta-
cję tekstu, kulturę słowa oraz 

ogólny wyraz artystyczny 
(uzasadniony gest scenicz-
ny, element ruchu, strój). 
Konkurs rozpatrywany był 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: klasy O-I oraz II-III. 
Wszystkie osoby wyróżnio-
ne otrzymały dyplomy wraz 
z upominkiem. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody książko-
we ufundowane przez Szkołę 
Podstawową im. Jana Brze-
chwy w Żarowie. Wszyst-
kim wychowawcom składam 
serdeczne podziękowanie za 
przygotowanie uczniów do 
konkursu – mówi Adriana 
Drabik ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie.

Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
„Przyszła Jesień”

KATEGORIA 0-I:
• 1 miejsce: Nina Szwed z oddziału przedszkolnego O e SP 
Żarów
• 2 miejsce: Malwina Szklarz z kl.1 c SP Żarów
• 3 miejsce: Oliwia Jankowicz z oddziału przedszkolnego 
O b SP Żarów oraz Ignacy Derek-Czekaj z oddziału przed-
szkolnego O a SP Żarów
• Wyróżnienia otrzymali: Dawid Szczerbień SP Mrowiny, 
Jakub Reruch SP Żarów, Urszula Dolińska SP Żarów, Do-
minika Niedźwiecka SP Mrowiny, Paula Kluzek SP Zastru-
że, Michał Chromy SP Żarów oraz Paulina Kłok SP Żarów.
KATEGORIA II-III:
• 1 miejsce: Zofia Górka z kl. 3 b SP Żarów
• 2 miejsce: Emilia Przyłęcka z kl. 3 SP Mrowiny, Nikola 
Cichecka z kl. 3 a SP Żarów oraz Kinga Kaczmarek z kl. 
3c SP Żarów
• 3 miejsce: Nadia Godlewska z kl. 2 a  SP Żarów
• Wyróżnienia otrzymali: Gabriel Orzechowski SP Zastru-
że, Miłosz Zieliński SP Mrowiny, Zuzanna Kalina SP Ża-
rów, Oliwia Gruszczyńska SP Zastruże oraz Maja Brokos 
SP Żarów.

Już po raz czwarty Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 

w Żarowie organizuje kon-
kurs kaligrafii „Mistrz Pióra 
– Żarów 2018”. Honorowy 
patronat nad imprezą objął 
burmistrz Leszek Michalak. 
Sponsorem konkursu jest 
firma NOVA Sp. z o.o. w Ża-
rowie. Głównym celem kon-
kursu jest rozpowszechnianie 
sztuki kaligrafii, uwrażliwienie 
na piękno pisma odręcznego 
ksiąg ręcznie iluminowanych. 

Konkurs adresowany jest 
do wszystkich od klasy II 
szkoły podstawowej do… nie 
ma górnej granicy wiekowej. 
 W 2018 roku proponujemy 
cztery tury czasowe i wie-
kowe:
I kat. - godz. 9.00-9.45
- uczniowie klas  II-III szkół 

podstawowych,
II kat.- godz. 10.15 – 11.00
– uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych,
III kat. - godz. 11.30 – 12.30 
– uczniowie klasy VII szko-
ły podstawowej oraz gimna-
zjum,
IV kat. - godz. 16.00 – 17.00 
– uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych oraz osoby 
dorosłe

Uczestnicy zmagania roz-
poczną w piątek, 12 stycznia 
2018r. w sali widowiskowej 
GCKiS, ul Piastowska 10A 
w Żarowie. Na zgłoszenia 
uczestników konkursu cze-
kamy do 5 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu do-
stępny na www.um.zarow.pl 
i www.centrum.zarow.pl
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Zadaj pytanie Burmistrzowi ZREALIZOWANE INWESTYCJE 2017 ROKU
Zmodernizowane świetlice wiejskie, dwa nowe wozy strażackie, wyremontowane i przebudowane drogi, kolejne nowe chodniki, budowa kanalizacji, termomoderniza-
cja budynku szkoły, nowy monitoring i ścieżka rowerowa. To tylko kilka z najważniejszych inwestycji, które w 2017 roku zrealizowane zostały na terenie gminy Żarów. 
Niektóre z wymienionych zadań będą kontynuowane w kolejnym roku, a ich końcowe efekty będzie można zobaczyć dopiero za kilka miesięcy. Dzięki pozyskanym 
środkom finansowym, ale także przy współudziale środków własnych budżetu gminy Żarów zakończono wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Bez wątpienia była to największa inwestycja oświatowa. Dziś budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie nie straszy już swoim wyglądem. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, zmodernizowano 
centralne ogrzewanie, wymieniono drzwi zewnętrzne na nowe o współczynniku przenikania ciepła, zamontowano 
powietrzną pompę ciepła, ocieplono stropodach, wymieniono okna i zamontowano nawiewniki higroskopowe. Ter-
momodernizacja budynku szkoły kosztowała 1.240.002,86 złotych, przyznane dofinansowanie 659.681,52 złotych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Rok 2017 to także inwestycje w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dwa nowe wozy strażackie trafiły do dru-
hów z jednostek OSP. Pierwszy to MAN oddany do służby OSP Pożarzysko, a drugi Volvo, który trafił do OSP 
Wierzbna. Nowe nabytki kosztowały razem 1.506.872 złotych, pozyskane dofinansowanie to kwota 810.087 złotych. 
Pozostała część kwoty została przekazana z budżetu gminy Żarów.

To jedna z ważniejszych inwestycji podjętych w 2017 roku. Zadanie było realizowane w ramach projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Łażany”. Jego całkowity koszt to kwota 4 425 576,28 złotych, z czego 3 058 325,06 złotych stanowiło dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

To jedno z tych zadań, które będzie kontynuowane również w 2018 roku. Do użytku mieszkańców została oddana 
ścieżka rowerowa przy ul. Cembrowskiego w Żarowie. Wartość zadania to kwota 235.026,85 złotych. Nowa droga 
rowerowa powstała w ramach zadania „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta 
Żarów”. Do końca sierpnia 2018 roku na terenie miasta powstaną kolejne drogi dla rowerzystów.

Do użytku mieszkańców w 2017 roku oddane zostały kolejne nowe alejki. Łączny koszt budowy nowych dróg 
cmentarnych to kwota 120 tysięcy złotych. W latach 2011-2017 wyremontowane zostały alejki za kwotę 365.000,00 
złotych. Remont kaplicy w tych latach pochłonął 237.000,00 złotych, a remont bramy 20.000,00 złotych. Wszystkie 
inwestycje zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy Żarów.

System monitoringu w 2017 roku został rozbudowany o kolejne kamery, które monitorują obraz w mieście. Ich lokali-
zację wybierali mieszkańcy gminy. System obejmuje punkt przekaźnikowy, rejestrator oraz kamery szybkoobrotowe 
zewnętrzne, kamery obrotowe zewnętrzne, kamery stacjonarne zewnętrzne wraz z osprzętem, punktami Wi-Fi oraz 
zasilaniem awaryjnym. Łączny koszt instalacji nowych kamer to kwota 40 977,45 złotych. 

Kolejne zniszczone nawierzchnie drogowe w 2017 roku doczekały się modernizacji. Ulice Strefowa i Łokietka w Ża-
rowie oraz drogi gminne na terenach wiejskich w Bukowie, Pożarzysku i Imbramowicach zyskały nowe nawierzchnie 
drogowe. Inwestycje drogowe zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinan-
sowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego. Koszt remontu nawierzchni drogo-
wych na terenach wiejskich to kwota blisko 490 tysięcy złotych. Przebudowa dróg w mieście kosztowała ponad 670 
tysięcy złotych.

Teraz to zupełnie inne miejsca. Mają wymienione instalacje elektryczne, okna, wyremontowane podłogi i piwnice 
oraz zmodernizowane sanitariaty. Zyskały także nowe elewacje. Trzy świetlice wiejskie w Mrowinach, Przyłęgowie 
oraz Mielęcinie zostały przebudowane i doposażone w ramach projektu „Przebudowa oraz doposażenie obiektów 
instytucji kultury w gminie Żarów”. Remont pochłonął 833 032,99 zł, przyznane dofinansowanie 699 734,03 zł ze 
środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. 

GRUNTOWNY REMONT SP W ŻAROWIE NOWE WOZY STRAŻACKIE

BUDOWA KANALIZACJI W ŁAŻANACH

ODDANA ŚCIEŻKA ROWEROWA WRAZ Z OŚWIETLENIEM

NOWY MONITORING

PRZEBUDOWANE DROGI

ŚWIETLICE WIEJSKIE JAK NOWE

BUDOWA KOLEJNYCH ALEJEK NA CMENTARZU
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CZAS ŚWIĄTECZNYCH SPOTKAŃ
Z MIESZKAŃCAMI

Świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie, jasełka i pyszności na bożonarodzeniowych stołach. To wyjątkowy czas, kiedy możemy spotkać się z najbliższymi, 
podzielić opłatkiem i spędzić więcej czasu w rodzinnym gronie. Takie przedświąteczne spotkania to już tradycja w gminie Żarów. Przy świątecznym stole miesz-
kańcy spotykają się każdego roku, bo to dobra okazja, aby porozmawiać, podzielić się opłatkiem, a przede wszystkim życzyć sobie wesołych świąt.

Spotkanie opłatkowe studentów żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak co roku zgromadziło liczne 
grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną 
wieczerzę wigilijną. Na pięknie przystrojonych stołach nie zabrakło wigilijnego barszczu i świątecznych ciast. 
Życzenia zgromadzonym seniorom składali burmistrz Leszek Michalak, Roman Konieczny przewodni-
czący Rady Miejskiej, Helena Słowik dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz 
Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Najpiękniejsze polskie kolędy podczas spotkania opłatkowego studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaprezentował chór Senyor Rici. Nie zabrakło świątecznych życzeń przygotowanych specjalnie na tę okazję 
przez słuchaczy UTW. 

O świąteczny nastrój zadbały też dziewczynki z Kids Dance – grupy działającej przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Występ młodych tancerek został nagrodzony wielkimi brawami. W nagrodę 
dziewczynki otrzymały słodkie podarunki.

Tradycyjnie przy wigilijnym stole na plebanii zasiadły osoby chore i samotne. Tego dnia nie zabrakło dla 
nikogo miejsca przy świątecznym stole. Przy zapalonych świecach, pachnących potrawach wigilijnych, 
kolędach w wykonaniu Zespołu Muzycznego Diakonia, najważniejsza była wspólna modlitwa, opłatek i 
świąteczne życzenia. Tradycyjnie wieczerzę poprzedziła Ewangelia Św. Łukasza oraz życzenia bożona-
rodzeniowe zainicjowane przez ks. Dziekana Piotra Ważydrąga. Życzenia wszystkim przybyłym składali 
także burmistrz Leszek Michalak, zastępca Grzegorz Osiecki oraz zastępca kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie Beata Wilk. 

Wspólne śpiewanie kolęd, bożonarodzeniowe życzenia i łamanie się opłatkiem. W świątecznej atmosferze 
na spotkaniu wigilijnym spotkali się mieszkańcy Bukowa. Nie zabrakło Jasełek, które dla wszystkich za-
proszonych gości przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Życzenia 
mieszkańcom składali proboszcz parafii ks. Mariusz Walas oraz zaproszeni goście – burmistrz Leszek 
Michalak, sekretarz gminy Sylwia Pawlik, radna powiatu świdnickiego Urszula Ganczarek, radny Walde-
mar Ganczarek oraz Zygmunt Bednarz. 

Udekorowana choinka, występy artystyczne w wykonaniu dzieci i opiekunów grup zajęciowych, opłatek, 
barszcz, pierogi z kapustą i grzybami i oczywiście prezenty dla każdego. Tego wszystkiego nie zabrakło na 
spotkaniu wigilijnym dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic wiejskich. Wspólnie z dziećmi przy stole 
wigilijnym zasiedli również burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki, radna 
Iwona Nieradka, radna powiatowa Urszula Ganczarek, sołtys Wierzbnej Stanisław Legiejew i Łażan Jan 
Sołtysiak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie Helena Słowik i Barbara Nowak 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz opiekunowie grup zajęciowych na świe-
tlicach wiejskich. Tuż po wieczerzy wigilijnej dzieci z grup zajęciowych zaprosiły wszystkich do wspólnego 
kolędowania. 
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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 mieszkańców pojawiają się czerwone czapki. 

W niedzielę, 17 grudnia teren targowiska miejskiego w Żarowie zamienił się w bajkowe Miasteczko Święte-
go Mikołaja. A w nim mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy: Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu, Urząd Miejski w Żarowie, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Żarów, przy wsparciu: Electrolux, 
Thermaflex, Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gromadę Zuchową z Zastruża 

„Dzielne Smoki”, Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Żarowie, Żarowską Wspólnotę Samorządową, 
Komisariat Policji w Żarowie, TKKF Chemik, Ochotniczą Straż Pożarną w Żarowie. 

Nie zabrakło także Świętego Mikołaja, który jak zawsze nie zawiódł i przybył do Żarowa z workami prezen-
tów, ale przede wszystkim licznych niespodzianek, przygotowanych przez jego nieodłącznych pomocników. 

- Święci Mikołajowie opanowali Żarów! Niezliczona ilość dobrych serc pojawiła się na Miasteczku Świętego 
Mikołaja w Żarowie. Był przepyszny czerwony barszcz przygotowany przez Jacka Marczyńskiego, dosko-
nałe pieczone kiełbaski, przepyszna herbata od Electrolux, gorąca czekolada od Raz Dwa Trzy Spółdzielnia 
Socjalna i wiele, wiele innych smakołyków. Na dzieci czekał święty Mikołaj i jego pomocnicy. Strażacy z 
Wierzbnej i Pożarzyska dumnie prezentowali swoje nowe wozy bojowe. Odwiedzający w tym dniu Mia-
steczko Świętego Mikołaja mogli w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego nabyć oryginalne prezenty pod 
choinkę – podsumowuje Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Przygotowane stoiska artystyczne także cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Na scenie 
wystąpił chór Senyor Rici oraz chór Cantate Domino działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie oraz zespół Żarowianie. Do wspólnej zabawy zapraszał także Kids Dance przedstawiając 
swój program „Święty Mikołaj zawitał do miasta”. Swoją wersję jasełek „Z narodzeniem Jezusa było tak” 
przedstawili również aktorzy, w rolach których wystąpili radni Rady Miejskiej oraz studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Był także czas na świąteczne życzenia i wspólne kolędowanie. W finale zuchy z Gromady Zuchowej z 
Zastruża „Dzielne Smoki” przekazali na ręce burmistrza Leszka Michalaka, sekretarz gminy Sylwii Pawlik, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego i Krystyny Markiewicz prezes żarowskiego 
UTW Betlejemskie Światełko Pokoju.

Rozstrzygnięto także konkursy: na najdłuższy łańcuch choinkowy organizowany przez żarowską bibliotekę, 
w którym pierwsze miejsce zajęła rodzina Momotów z Żarowa – 390 m, drugie rodzina Ziębów z Kalna 

– 266 m, a trzecie rodzina Bal z Żarowa – 90 m oraz konkursy „Co Ty wiesz o gminie Żarów?”, „Wielki 
Test Historyczny” współorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Żarowską Izbę 
Historyczną, a także konkurs „Bożonarodzeniowe smaki”, w którym główną nagrodę zdobył Uniwersytet 
Trzeciego Wieku z Żarowa.

W tym roku podczas Miasteczka Świętego Mikołaja zbieraliśmy pieniądze na leczenie i rehabilitację Adasia, 
mieszkańca gminy Żarów. Wspólnymi siłami udało się uzbierać 3238,58 złotych. - To już kolejna zbiórka 
charytatywna organizowana na terenie naszej gminy. Wcześniej zbieraliśmy również środki na rzecz Milen-
ki z Pożarzyska, Julii Malik, a także Adasia Szczurka. Wszystkie akcje połączone zostały z aktywnością 
fizyczną. Były biegi, pływanie, a także rowerowe przejażdżki. Wszystko w szczytnym celu. Z całego serca 
dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć nasze zbiórki. Razem podczas dwóch zbiórek uzbierali-
śmy 4813,49 złotych – mówi radna Iwona Nieradka.

 - PODZIĘKOWANIE -
Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Siedlimowice serdecznie dziękują Kopalni Granitu 

Siedlimowice za zakup lip, które zostały posadzone na Alei Lipowej oraz ufundowa-
nie paczek mikołajkowych dla siedlimowickich dzieci.
Panom Tadeuszowi Śliwa i Mateuszowi Figiela dziękujemy za posadzenie lip, a 

paniom Agnieszce Denes, Ewie Figiela, Katarzynie Żuwalskiej, Izabeli Śliwa-Paśko 
za pomoc przy obdarowywaniu dzieci paczkami.

Marta Śliwa, Przewodniczący Rady Sołeckiej i sołtys Beata Śliwa

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pragnie serdecznie podziękować 
tym wszystkim, którzy wsparli organizacyjnie Miasteczko Świętego Mikołaja. 

Słowa uznania należą się Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Gromadzie Zuchowej z 
Zastruża „Dzielne Smoki”, uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie, Żarowskiej Wspólnocie Samorządowej, radnym Rady Miejskiej: Iwonie Nierad-
ce, Zuzannie Urbanik, Mariuszowi Borowcowi, Romanowi Koniecznemu, Norberto-
wi Gałązce, Ewie Góźdź, Kazimierzowi Kozłowskiemu. Pięknie dziękujemy druhom z 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarowie, Pożarzysku i Wierzbnej, firmie Electrolux 

i Thermaflex. 
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Nowy Volvo oficjalnie
w służbie OSP Wierzbna

Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej trafił już kilka tygodni temu, ale dopiero w sobotę, 9 grudnia został 
oficjalnie przekazany strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej.

Apel żarowskiej policji dotyczący
kradzieży z włamaniem szczególnie
w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Złodzieje nie próżnują w okresie Bożego Narodzenia. 
Kiedy wyjeżdżamy do rodziny na święta, możemy wrócić 
do pustego, ograbionego mieszkania.

Włamywacz, zanim zdecyduje się dokonać włamania, 
zdobywa informację o stanie majątkowym, wyposażeniu 
mieszkania, zabezpieczeniach, z jakimi może się spotkać 
oraz zwyczajach domowników. Źródłem informacji dla 
włamywacza mogą być osoby trzecie, sami lokatorzy, jak 
również okoliczności związane z życiem codziennym lo-
katorów. Zdarzają się przypadki, że korzystając z różne-
go rodzaju usług, np. podczas remontu domu/mieszkania, 
pracownicy firm remontowych zbierają informacje, które 
później wykorzystywane są podczas włamania.

Dla włamywacza ważne jest rozpoznanie, w jakie za-
bezpieczenia wyposażone jest Twoje mieszkanie czy dom 
oraz ustalenie codziennych zwyczajów domowników. O 
tym, czy lokatorzy są w domu, o której godzinie wracają 
np. z pracy, oraz jaka jest liczba lokatorów, o której chodzą 
spać oraz w których pomieszczeniach śpią. Włamywacze 
często sprawdzają naszą czujność poprzez wykonywanie 
głuchych telefonów, dzwonków domofonem.

Co możemy zrobić, aby utrudnić
działanie włamywaczowi?

- zawsze zamykaj drzwi i zabezpiecz okna oraz wej-
ścia balkonowe tak, aby nie były one łatwe do otwarcia, 
- nigdy nie powierzaj kluczy osobom obcym, mało zna-
nym, uświadom swoje dzieci, aby również nikomu nie 
udostępniały kluczy do mieszkania,
- sprawdzaj tożsamość i cel wizyty, gdy odwiedza cię listo-
nosz, hydraulik,
- w drzwiach zamontuj tylko atestowane zamki,
- jeżeli zauważysz podejrzane osoby w twoim otoczeniu 
poinformuj o tym najbliższą jednostkę Policji pod nr 997 
lub 112,
- po wejściu do domu zamknij za sobą drzwi i nigdy nie 
zostawiaj dokumentów i kluczy do samochodu w przed-
pokoju,
- zamontuj system alarmowy, który w znacznym stopniu 
zniechęci rabusia do działania,
- jeżeli posiadasz cenne przedmioty np. dzieła sztuki ozna-
kuj je w dyskretnym miejscu, w przypadku utraty będzie 
łatwiej je zidentyfikować,
- jeżeli posiadasz psa, zwracaj uwagę na zachowanie swo-
jego czworonogiego przyjaciela – jego nerwowe zachowa-
nie może sygnalizować, że dzieje się coś niebezpiecznego,
- pamiętaj każde zabezpieczenie antywłamaniowe certy-
fikowane zamki, alarm, rolety antywłamaniowe w znacz-
nym stopniu podniosą poziom Twojego bezpieczeństwa!!!
- pamiętaj, że zaufany sąsiad to jedno z najlepszych zabez-
pieczeń, poproś go o zwrócenie uwagi na twoje mieszka-
nie, kiedy cię nie ma.

Co wtedy, gdy staniemy się ofiarą
włamania?

Wezwij na miejsce Policję, staraj się niczego nie dotykać, 
nie sprzątaj, nie przeglądaj swoich rzeczy, aby ustalać, co 
zginęło – w ten sposób zacierasz ślady pozostawione przez 
rabusia.

Bądźmy uważni na co dzień i od święta.

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku
życzy Urszula Ganczarek

radna Powiatu Świdnickiego

Uwaga na kradzieże 
przed Świętami

Pomagamy Adasiowi

Ostatnie w tym roku noc-
ne pływanie na basenie 

spotkało się z dużym zain-
teresowaniem. Tym razem 
miłośnicy kąpieli wodnych w 
piątek, 8 grudnia mieli zada-
nie specjalne - ustanowienie 
rekordu przepłyniętych dłu-
gości żarowskiego basenu. 
Wydarzenie miało również 
charakter charytatywny. 
Podczas zmagań prowa-
dzona była zbiórka pienięż-
na na leczenie Adasia, miesz-
kańca gminy Żarów.

Każdy chętny mógł dołą-
czyć do specjalnej sztafety. 
Zawodnicy mieli do swojej 
dyspozycji dwa tory, na któ-
rych jednocześnie mogły znaj-
dować się maksymalnie dwie 
osoby. Każda przepłynięta 
długość została skrupulatnie 
odnotowana i przeliczona na 
metry. Dla pływaków, którzy 
w tym dniu pokonali najdłuż-
szy dystans czekał puchar 
ufundowany przez burmistrza 
Leszka Michalaka i nagro-
dy niespodzianki. - Podczas 
charytatywnej zbiórki na rzecz 
chorego Adasia, mieszkańca 
gminy Żarów, udało się zebrać 
1524 zł i 10 EURO. Jesteśmy 
pod wielkim wrażeniem usta-
nowionego rekordu. Najstarszy 
uczestnik naszego wspólnego 
pływania miał 70 lat, a naj-
młodszy 9 lat. Dziękujemy za 
wspaniały doping grupie Kids 
Dance oraz wszystkim, którzy 
tego dnia dołożyli swoją ce-

giełkę dla potrzebującego po-
mocy małego Adasia – mówi 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie.

W pomoc przy zbiórce 
środków na leczenie chore-
go chłopca zaangażowała się 
także radna Iwona Nieradka. 
Wyniki nocnego pływania 
„Rekord dla Adasia” można 
pobrać ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl i www.

centrum.zarow.pl – Serdecznie 
dziękuję wszystkim za okazaną 
pomoc na Nocnym Pływaniu, 
władzom miasta, organizato-
rom imprezy, jak również pani 
Iwonie Nieradce za pomoc 
w zbiórce. Dzięki Waszemu 
wsparciu będziemy przez jakiś 
czas spać spokojnie, nie mar-
twiąc się, że nie mamy środków 
na tak ważną rehabilitację dla 
Adama -  przyznaje Paulina 
Szczurek mama Adasia.

Uczestnicy chętnie wrzucali datki na rzecz chorego Adasia Szczurka

Prezes OSP Wierzbna Grzegorz Opioła przekazał na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka specjalne podziękowanie. 

Podziękowania od strażaków otrzymali także radni Rady Miejskiej. Na 
zdjęciu podziękowanie odbiera radna Zuzanna Urbanik. 

Na zdjęciu Adaś Szczurek, dla 
którego zorganizowana została 
charytatywna zbiórka.

Nowy wóz strażacki uro-
czyście poświęcił proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Wierzbnej ksiądz Tadeusz 
Fuksa. Klucze do wozu oraz 
dokumenty samochodu na 
ręce druhów z OSP Wierzbna 
przekazali burmistrz Leszek 
Michalak, Tomasz Szuszwa-
lak komendant PSP w Świd-
nicy oraz Roman Koniecz-
ny przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie. - Wasza 
służba daje ludziom to co naj-
ważniejsze, daje pewność, że 
gdy spotka ich nieszczęście bez 
wahania ruszycie im z pomocą. 
Z tym większą satysfakcją od-
dajemy Wam w użytkowanie 
nowy wóz ratowniczo-gaśni-
czy, dzięki któremu będzie-
cie mogli szybciej, łatwiej i 
bezpieczniej ratować życie, 
zdrowie i mienie mieszkańców 
naszej gminy – gratulował 

strażakom burmistrz Leszek 
Michalak. 

Dla druhów z jednostki OSP 
Wierzbna to była historyczna 
chwila. Na taki nabytek cze-
kali długie lata. W podzięko-
waniu za nowy wóz strażacy 
przekazali na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka pamiątko-
wą tablicę. - Serdecznie dzię-
kujemy 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. To kolejny 
nowoczesny sprzęt, który trafił 
do naszej gminy - tak za świą-
teczny podarunek w imieniu 
druhów dziękował Grzegorz 
Opioła prezes OSP Wierzbna.

Rodzicami chrzestnymi no-
wego Volvo zostali burmistrz 
Leszek Michalak i radna Zu-
zanna Urbanik. Wóz otrzymał 

imię „FLORIAN”. - Z woli ludu 
strażackiego, tutejszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
nadaję Ci imię „Florian”. Dzia-
łaj sprawnie, gaś skutecznie i 
rozsławiaj gminę Żarów na całą 
okolicę - wygłosiła oficjalną 
formułę radna Zuzanna Urba-
nik matka chrzestna bojowego 
wozu. Jak przystało na tradycję 
nowy pojazd został ochrzczo-
ny szampanem. - Należało 
Wam się to auto. I jestem prze-
konany, że ten pierwszy nowy 
samochód, który do Was trafił 
będzie pomagał skuteczniej 
nieść pomoc - tak podsumował 
swoje wystąpienie komendant 
powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy Tomasz 
Szuszwalak. 

Podczas uroczystości po-
święcenia nowego wozu stra-
żacy odznaczyli także druhów 
z wieloletnim stażem. Od-
znaczenia otrzymali: Sylwia 

Opioła, Agnieszka Cieślik, 
Pamela Cieśla, Bartosz 
Opioła, Bogdan Kurzeja, 
Mateusz Jagła, Kamil Hol-
linger, Tomasz Maciuszek, 
Janusz Maciuszek, Przemy-
sław Pławecki, Michał Cie-
ślik, Daniel Nosal, Wojciech 
Marszałek, Stanisław Pilar-
czyk, Stanisław Legiejew  
i Stanisław Śliwka.

Nowy nabytek, który trafił 
do strażaków z Wierzbnej 
został sfinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (kwota 
80 tysięcy złotych), Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego (kwota 220.647,00 zło-
tych) i budżetu gminy Żarów 
(kwota 445.225,00 złotych). 
Wyprodukowany w tym roku 
Volvo(S) średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy kosztował 
dokładnie 745.872,00 złotych. 
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Finał „Szlachetnej Paczki” w Żarowie
22 rodziny w potrzebie, ponad 1600 zaangażowanych w przygotowanie paczek osób i praca 7 wolontariuszy. Taki jest bilans pierwszego finału „Szlachetnej Paczki” 
w Żarowie. Dzięki darom pozyskanym od indywidualnych osób, rodzin, firm, szkół, uczelni, stowarzyszeń, żołnierzy, strażaków czy banków świąteczne podarunki 
trafiły do rodzin, które tej pomocy najbardziej potrzebowały.

Wszystko jednak rozpo-
częło się od pracy wolonta-
riuszy, którzy zaczęli już we 
wrześniu od szkoleń i wdro-
żeń. Później odwiedzali ro-
dziny, słuchali ich historii, 
następnie analizowali po-
trzeby – Jestem bardzo dum-
na i szczęśliwa, że udało nam 
się pierwszy raz w historii 
Żarowa stworzyć Rejon Szla-
chetnej Paczki. Faktycznie 
dotąd żarowski rejon SZP ofi-
cjalnie i formalnie nie istniał. 
Dlatego nie było możliwości, 
żeby z tej pomocy skorzystały 

Inicjatorzy projektu „Szlachetnej Paczki” w Żarowie – pracownicy firmy Da-
icel Safety Systems Europe. 

Po raz pierwszy na niedawno oddanej do użytku świetlicy wiejskiej w Przy-
łęgowie odbył się mikołajkowy bal przebierańców. Dla najmłodszych sołtys 
oraz Rada Sołecka przygotowali słodkie przysmaki – gofry z dżemem i 
cukrem pudrem, pop-corn, słone przysmaki oraz owoce. Nad przebiegiem 
imprezy czuwał Szeryf Przyłęgowa, Pani Zima, Pantera, Myszka Miki, Elf, 
Czerwony Kapturek, Irokez w ponczo, a zabawy prowadziła Śnieżynka. W 
końcu pojawił się także Święty Mikołaj, który przyjechał na harleyu. - W za-
bawie uczestniczyło bardzo dużo dzieci oraz rodziców, dziadków, a nawet 
pradziadków. To była pierwsza taka impreza na naszej wyremontowanej 
świetlicy wiejskiej, ale na pewno nie ostatnia. Co wtorek odbywają się tutaj 
zajęcia zumby, a w 2018 roku będzie funkcjonować także świetlica środo-
wiskowa dla dzieci. W ostatni piątek miesiąca odbywać się będzie akcja 

„Czytanie na Dywanie”. Planujemy również zorganizować Dzień Babci i 
Dziadka, smerfowanie w czerwcu, a w lipcu lato pod gwiazdami. Zapowia-
da się dużo atrakcji – mówi Agnieszka Proniewicz sołtys Przyłęgowa.

Na świetlicy wiejskiej w Bukowie Święty Mikołaj pojawił się w biskupim 
stroju, z pastorałem w dłoni. Zanim obdarował dzieci prezentami, ksiądz 
Mariusz Walas proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Bukowie przybliżył najmłodszym Jego sylwetkę. - Prezentów 
było mnóstwo i każde dziecko zostało obdarowane. Dzieci śpiewały pio-
senki i recytowały wierszyki. Radości nie było końca. Dziękujemy Radzie 
Sołeckiej, Radzie Parafialnej i księdzu proboszczowi za zorganizowanie 
spotkania ze Świętym Mikołajem – mówi Henryk Rycerz sołtys Bukowa.

Nie było śniegu, dlatego Święty Mikołaj przyjechał w tym roku do Przy-
łęgowa na motorze. Najpierw wysłuchał wierszyków i piosenek, a potem 
obdarował dzieci prezentami. - Podobno w przyszłym roku ma do nas przy-
jechać na wrotkach – cieszy się sołtys Agnieszka Proniewicz. I dodaje. - 
Składamy serdeczne podziękowania burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, 
zastępcy Grzegorzowi Osieckiemu i dyrektorowi GCKiS Tomaszowi Pie-
trzykowi za bardzo owocny i efektywny rok, bo naprawdę dużo udało się 
wspólnie na rzecz naszej wsi zdziałać. W swoim imieniu dziękuję również 
mieszkańcom i Radzie Sołeckiej za pomoc i zaangażowanie. 

To był rzeczywiście weekend cudów. Dzięki wsparciu darczyńców, zaan-
gażowaniu wolontariuszy i pomocy życzliwych osób potrzebujące rodziny 
otrzymały świąteczne podarunki.

lokalne rodziny. Pomysł stwo-
rzenia tutejszego rejonu zro-
dził się w  Daicel Safety Sys-
tems Europe. Firma od kilku 
lat włącza się w ten projekt, 
ale w tym roku stwierdzono, 
że najlepiej byłoby wesprzeć 
potrzebujących, ale z gminy 
Żarów – mówi lider rejonu 
Małgorzata Adamczyk.

W tym roku wartość pacz-
ki dla jednej rodziny wy-
niosła średnio 3-4 tysiące 
złotych, dlatego w pomoc 
potrzebującym włączyli się 
indywidualni darczyńcy, jak 

i firmy. Wśród podarunków, 
które trafiły do rodzin były 
środki czystości, żywność, 
chemia gospodarcza, odzież, 
opał, sprzęt AGD. Zdarza-
ły się też inne potrzeby, ale 
tym zadaniom darczyńcy, 
a przede wszystkim wolon-
tariusze również sprostali. 
– Ten projekt jest inny. Nie 
skupiamy się tylko na rze-
czach, próbujemy dać rodzi-
nie impuls, iskrę do zmiany 
życia. Tu nie są ważne przed-
mioty, czasami to pomoc w 
znalezieniu pracy, pomoc w 
remoncie starej kuchni. W 
tym roku pomogliśmy samot-
nemu starszemu mężczyźnie. 
Otrzymał węgiel, żywność, 
środki czystości. Jednak ten 
najważniejszy prezent odkrył 
na końcu – w zapakowanej 
paczce znalazł wymarzoną 
skrzynkę z narzędziami. Tego 
widoku nie można opisać – 
ze łzami opowiada Monika 
Wójcik, wolontariusz SZP.

Do finału tegorocznej edy-
cji „Szlachetnej Paczki” w 

Żarowie aktywnie włączyli 
się także żołnierze i pra-
cownicy resortu obrony na-
rodowej 4 Regionalnej Bazy 
Logistycznej we Wrocławiu. 
Oprócz wszystkich potrzeb 
zgłoszonych przez rodzinę, 
przywieźli również spe-
cjalnie uszyty mundur dla 
4-letniego chłopca. Był to 
bardzo wzruszający moment, 
gdy przedstawiciel dowódcy 
4 Regionalnej Bazy Logi-
stycznej przekazał uroczyście 
mundur i naszywkę z białym 
orłem, wyjaśniając przy tym, 
co oznacza bohaterstwo, tak-
że w życiu codziennym, od-
nosząc to do bohaterstwa ro-
dziny. - Dzieci i rodzina jest 
najważniejsza, wszyscy mają 
prawo do spokojnego domu 
i godnego życia – mówi ppłk 
Jacek Kahla oficer prasowy 
4 RBLog. I dodaje. - Pomoc 
potrzebującym w trudnym 
momencie ich życia to przy-
kład wielkiej solidarności, na 
którą stać wszystkich, trzeba 
wierzyć w ludzi.

Szlachetna Paczka to 
ogólnopolski program po-
mocy świątecznej, reali-
zowany od 2001 r. przez 
Stowarzyszenie „Wiosna” 
z Krakowa.  Jego głównym 
założeniem jest przekazy-
wanie pomocy bezpośred-
nio potrzebującym – tak by 
była ona mądra, skuteczna 
i konkretna. – Szlachetna 
Paczka w Żarowie nie była-
by możliwa bez tych wspa-
niałych ludzi, którzy zgłosili 
się na wolontariuszy. Wielki 

ukłon też w kierunku Pana 
Leszka Michalaka Burmi-
strza Miasta Żarów, pra-
cowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Pani Hele-
ny Słowik dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Żarowie. 
Myślę, że w przyszłym roku 
będzie nas już więcej. Mamy 
przecież ambicje, żeby pro-
jekt był kontynuowany w 
kolejnych latach, bo warto! - 
podsumowuje Małgorzata 
Adamczyk.

Magdalena Pawlik

Święty Mikołaj przyjechał na... motorze

Góralska Hora z kolędami w Żarowie

Choć był zapracowany nie zapomniał przynieść świątecznych prezentów. Przywiózł ze sobą swoich pomocników, ale nie 
saniami, tylko na motorze. Wszystkim dzieciom rozdał świąteczne prezenty, a w nagrodę obejrzał występy artystyczne 

przygotowane przez najmłodszych.

Piękne polskie kolędy i 
pastorałki góralskie we 

własnych nastrojowych oraz 
żywiołowych aranżacjach 
muzycznych usłyszymy w 
Żarowie.

Na ten wyjątkowy kon-
cert, którego organizatorem 
jest Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu, zapraszamy 5 
stycznia 2018 roku o godzi-
nie 19.00 do kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Zespół muzyczny 
Góralska Hora jest góralską 
folk kapelą, a nazwa zespołu 
pochodzi od nazw szczytów 
górskich, określanych tak w 
Tatrach i Beskidach, jak rów-
nież w całych Karpatach. Ze-
spół Góralska Hora sięga tak-
że po oryginalne i unikatowe 
instrumenty góralskie, takie 
jak trombita, róg pasterski, 
dudy, okaryna oraz różnego 
rodzaju piszczałki.

W dniu koncertu oprócz 
najpiękniejszych polskich 
kolęd usłyszymy góralską 
poezję i opowieści o góral-
skich zwyczajach wigilij-
nych.

Koncert kolęd i pastora-
łek Góralska Hora 5 stycz-
nia 2018, godzina 19.00, 
Kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, ul. Mic-
kiewicza 8 w Żarowie.
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Wybieramy najlepszych
sportowców gminy Żarów

Szachowe potyczki

Zagłosuj w plebiscycie!

Chemik liderem

Mistrzowie gminy

Na co dzień walczą o suk-
cesy i medale. Teraz po-

walczą o miano najlepszego 
sportowca 2017 roku. Miesz-
kańcy gminy Żarów po raz 
piąty wybiorą najlepszego 
sportowca i trenera.

W tej edycji konkursu zosta-
nie również wręczona nagro-
da specjalna „Zasłużony dla 
żarowskiego sportu”. Będzie 
to kolejna szansa, by docenić 
tych, którzy dostarczali wy-
jątkowych emocji i nierzadko 
byli dumą mieszkańców. - W 
tegorocznym konkursie może-
my oddawać swój głos w pięciu 
kategoriach. Do wyboru jest 
zawodowiec, zawodnik ama-
tor-senior (powyżej 18 roku 
życia), zawodnik amator-junior 
(poniżej 18 roku życia), trener 
i nagroda specjalna dla zasłu-
żonego sportowca - wyjaśnia 
Kazimierz Bordulak prze-
wodniczący Rady Sportu.

Do udziału w konkursie 

„Sportowe Indywidualności 
Gminy Żarów” zawodników 
sportowych może zgłaszać 
klub sportowy, przedsta-
wiciele Komisji ds. Sportu, 
Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej przy Radzie Miejskiej w 
Żarowie bądź co najmniej 
15-osobowa grupa miesz-
kańców. W każdej kategorii 
można zgłosić tylko jednego 
kandydata, który jest miesz-
kańcem gminy Żarów i trenu-
je poza Żarowem lub trenuje 
w klubie sportowym z terenu 
gminy Żarów albo reprezen-
tuje gminę Żarów. - W zgło-
szeniach prosimy zaznaczać 
klub sportowy, w jakim trenuje 
dany zawodnik, jego osiągnię-
cia, adres zamieszkania i datę 
urodzenia. Wytypowani spor-
towcy muszą również wyrazić 
pisemną zgodę na udział w 
konkursie i publikację własne-
go wizerunku - mówi Roman 
Konieczny przewodniczący 

Rady Miejskiej Żarowa.
Wyboru najlepszego spor-

towca 2017 roku dokona spe-
cjalnie powołana Kapituła w 
osobach burmistrza Leszka 
Michalaka, przewodniczące-
go Rady Miejskiej, przedsta-
wiciela Rady Sportu, Komisji 
ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. Organizatorem kon-
kursu jest burmistrz Leszek 
Michalak. Termin zgłaszania 
kandydatów upływa 9 stycz-
nia 2018 roku o godz. 16.00.

Wnioski o nadanie odzna-
czenia „Sportowa Indywi-
dualność Gminy Żarów” 
pobrać można w Biurze Ob-
sługi Klienta, w Urzędzie 
Miejskim, ul. Zamkowa 2 
w Żarowie lub ze strony 
www.um.zarow.pl Wypeł-
nione wnisoki składamy w 
Biurze Obsługi Klienta.

Magdalena Pawlik

Piłkarski Electrolux Cup
Cannabis oraz KKZ Zaskoczeni Żarów jako jedyni 
posiadają komplet punktów w Żarowskiej Lidze Fut-
salu Electrolux Cup.

To właśnie te dwie druży-
ny prowadzą w rozgryw-
kach, pewnie zmierzając do 
wielkiego finału, w którym 
zobaczymy cztery najlepsze 
zespoły w lidze. 

Zupełnie inne nastroje pa-
nują w obozie obrońców 
mistrzowskiego tytułu. Po 
dwóch porażkach na począt-
ku sezonu margines błędu 
skończył się dla zawodników 
Wektor Świdnica i aby ma-
rzyć o obronie mistrzowskiej 
korony, trzeba regularnie wy-
grywać kolejne spotkania. 

Trzecie miejsce po pięciu 
kolejkach wyraźnie poka-
zuje, iż debiutujący w roz-
grywkach piłkarze Serie A, 
chcą osiągnąć jak najwyższy 

cel. Z pewnością jeszcze nie 
raz sprawią niespodziankę, 
zmieniając sytuację w ligo-
wej tabeli. 

Zadyszka złapała innego z 
beniaminków. Dwie poraż-
ki w ostatnich kolejkach ze-
pchnęły piłkarzy Gryfa Bur-
katów na siódme miejsce. 

Wciąż na pierwszą zdobycz 
punktową czekają zawodni-
cy Darboru Bolesławice oraz 
Turbokozaki. 

Przed piłkarzami przerwa 
świąteczno-noworoczna. Na 
parkiet zawodnicy wybiegną 
7 stycznia. Początek spotkań 
o godz. 15:00

Organizatorem rozgrywek 
jest GCKiS w Żarowie. 

Krzysztof DutkiewiczDrużyna Serie A

Rozgrywki ligowe, udział 
w licznych turniejach. 

Tak przedstawia się napięty 
grafik szachistów Gońca Ża-
rów. Pasjonatów królewskiej 
gry nie brakuje, a co ważne, 
poziom sportowy stoi na do-
brym poziomie.

W ubiegłych sezonach Go-
niec miał bardzo nierówne 
występy. Potrafił awanso-
wać do III ligi, by po chwili 
spaść do rozgrywek niższego 
szczebla. 

Obecnie Goniec notuje zde-
cydowanie lepsze wyniki. 

Wśród drużyn występują-
cych w IV lidze, dwa pierw-
sze miejsca należą do ekip 

żarowskiego klubu. Na ko-
lejnych pozycjach znajdują 
się: KS Polanica Zdrój, UKS 
Piast Bolków, UKS Giecek II 
Radków, WOK I Wałbrzych, 
UKS Zadrna Kamienna 
Góra, UKS Giecek Radków I 
Srebrna Góra, WOK II Wał-
brzych, Wieża IV Pęgów. 

UKS Debiut Przedwojów 
zdetronizował szachistów 
Gońca z podium III Dolno-
śląskiej Ligi. Przegrana 1-4 
zepchnęła żarowian z trze-
ciego miejsca, aż na ósmą 
pozycję. 

Dobiegła końca Przemkow-
ska Liga Szachowa. Jan 
Molecki w gr. A ostatecznie 

zajął drugie miejsce, tracąc 
do zwycięzcy zaledwie pół 
punkta. Na piątej pozycji za-
kończyli zmagania Maciej 
Kaczmarczyk oraz Oskar 
Lesiak, występujący w gr. B. 
Dzięki dobremu wynikowi w 
ostatnim turnieju Mirosław 
Cygan został wiceliderem 
gr. C. 

W Mistrzostwach Dolnego 
Śląska w szachach szybkich 
Goniec miał dwóch repre-
zentantów. Damian Daniel 
zajął piętnaste miejsce, nato-
miast Marek Szmyd zakoń-
czył zawody na osiemnastej 
pozycji. 

Krzysztof Dutkiewicz

Po raz trzeci uczniowie 
szkół rywalizowali w za-

wodach pływackich.
Mikołajkowe zawody nie 

mogły się odbyć bez pre-
zentów, a te w imieniu Św. 
Mikołaja wręczał Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Ża-
rów Grzegorz Osiecki 
oraz Dyrektor GCKiS w 
Żarowie Tomasz Pietrzyk. 

Mistrzami gminy Żarów 
zostali: Maria Suchodol-
ska, Błażej Zięba, Kinga 
Mierlak, Szymon Mirocha, 
Konstanty Roubo, Wikto-
ria Matusiak, Magdalena 
Razik, Michał Maksanty.

Organizatorzy: GCKiS w 
Żarowie oraz ULKS Piast 
2008 Żarów.

Krzysztof Dutkiewicz

Zwycięstwem Chemika Ża-
rów zakończył się mecz 

4. kolejki 49. edycji Powiato-
wej Ligi TKKF w siatkówce. 

Żarowianie pokonali na 
własnym parkiecie 3:0 eki-
pę Swidnica24.pl, awansując 
tym samym na pozycję lide-
ra. 

Mecz Karoliny Jaworzyna 
Śląska z Dobrovolley Do-
bromierz został przełożony. 
Pauzę w czwartej serii spo-
tkań odbywał Volleygang 
Witoszów. 

Przypominamy, iż trwa 
kolejna edycja plebiscy-

tu Przeglądu Sportowego na 
wyłonienie sportowca, któ-
rego osiągnięcia były naj-
wybitniejsze w 2017 roku, a 
wśród nominowanych zna-
lazł sie lekkoatleta, Paweł 
Fajdek.

Dla Pawła Fajdka sezon 
2017 był okazją do przedłu-
żenia swoich wspaniałych 
serii zwycięstw. W mistrzo-
stwach świata w Londynie 
po raz trzeci z rzędu zdobył 
złoty medal, a w odbywającej 
się chwilę po tamtej imprezie 
Uniwersjadzie triumfował po 
raz czwarty. Fajdek jest domi-
natorem w swojej konkurencji. 
Wygrał tego lata wszystko, 
co było do wygrania, z wy-
jątkiem... mistrzostw Polski, 
w których musiał uznać wyż-
szość Wojciecha Nowickie-
go. W rankingu „Złote Kol-
ce” przegrał tylko z Piotrem 
Liskiem i był tym faktem 
niepocieszony, bo wychowa-
ny w dolnośląskim Żarowie 
młociarz ma we krwi by-
cie najlepszym. Wśród jego 
sportowych marzeń nadal 
jest odebranie Jurijowi Sie-
dychowi wyśrubowanego 
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. 

Głosować będzie można 
tradycyjną metodą – przez 
dołączony do papierowe-
go wydania „PS” i „Faktu” 

kupon, za pośrednictwem 
serwisu plebiscyt.przeglad-
sportowy.pl oraz strony pol-
satsport.pl oraz poprzez wy-
słanie sms. Lista wszystkich 
nominowanych dostępna na 
stronie www.plebiscyt.prze-
gladsportowy.pl

Krzysztof Dutkiewicz


