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26 Finał WOŚP
w Żarowie

Budżet na ponad 70 
milionów złotych

Szkoła po
termomodernizacji

W Żarowie Wielka Or-
kiestra Świątecznej 

Pomocy zagrała w tym 
roku wyjątkowo głośno.

Jasełka, licytacje, konkur-
sy, występy artystyczne i za-

Rada Miejska w Żarowie 
na ostatnim posiedzeniu 

w starym roku uchwaliła bu-
dżet na 2018 rok.

Radni Rady Miejskiej przy-
jęli go jednogłośnie i bezdy-
skusyjnie. Uchwała została 

Bez wątpienia była to 
największa inwestycja 

oświatowa na terenie naszej 
gminy. 

Dziś budynek Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie nie straszy już 
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Prezentujemy dane statystyczne z 
ewidencji ludności i USC – Żarów 
2017 w liczbach.

Ferie spędzone w mieście wca-
le nie muszą być nudne. Zobacz, 
jakie atrakcje przygotowano dla 
dzieci i młodzieży na czas ferii zi-
mowych.

Oddajemy w Państwa ręce pod-
sumowanie roku sportowego. 

swoim wyglądem. Jeszcze w 
grudniu zakończyły się pra-
ce przy realizacji projektu 
„Termomodernizacja budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie”. 

więcej na str. 4
Projekt budżetu gwarantuje bezpieczeństwo finansowe gminy przy utrzyma-
niu dotychczasowej dynamiki inwestycyjnej. 

Po remoncie szkoła wygląda jak nowa.

Na rzecz WOŚP wystąpili również najmłodsi. Na zdjęciu uczniowie zeró-
wek i ich jasełka.

bawa w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. Tym razem 
pieniądze zbierane były „dla 
wyrównania szans w lecze-
niu noworodków”. 

więcej na str. 5

podjęta na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Żarowie, w 
czwartek, 28 grudnia. Budżet 
na 2018 rok jest rekordowy 
pod względem dochodów, 
jak i wydatków gminy. 

więcej na str. 3

Więcej
na str. 3
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

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

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostały przez mieszkańca na 
facebooku, z prośbą o informacje.

Monika N. mieszkanka Żarowa: Czy w związku z budową ronda w Żarowie możemy się spodziewać 
częstych przerw w dostępie do wody? Czy ostatnio była to sytuacja jednorazowa, a może związane to jest 
z jakąś poważną awarią? Kiedy zamknięte zostanie całe skrzyżowanie w centrum miasta? Kiedy ruszy 
budowa centrum przesiadkowego?

Burmistrz Leszek Michalak: 
W sierpniu 2017 roku podpisaliśmy umowę na realizację zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego 

centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Ża-
rów”, w ramach którego na terenie miasta powstanie także rondo. Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów. Pierwsze prace związane z jej realizacją rozpoczęły się na jesień minionego roku i są kontynuowane do dnia dzi-
siejszego. Początkiem stycznia, na tym odcinku rozpoczęły się również prace związane z usunięciem kolizji projektowanych nowych 
sieci z sieciami już istniejącymi, w tym również z siecią wodociągową oraz wymianą na nowe zasuw na sieci wodociągowej. Prace te 
realizuje żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To dlatego nastąpiła przerwa w dostawie do wody. Przerwy w dostawie wody 
będą się jeszcze zdarzały, bo prace wodociągowe dalej są kontynuowane, jednak nie jest to związane z żadną awarią. 

Musimy liczyć się jednak z tym, że inwestycja będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Wykonawca stara się tak re-
alizować prace, aby tych utrudnień było jak najmniej. Mogą i będą występować tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym, ale o 
tym będziemy na bieżąco Państwa informować. W pewnym momencie skrzyżowanie zostanie zamknięte, ale na krótki  okres czasu. 
Wszystko uzależnione będzie od postępu prac czy nawet warunków atmosferycznych. Na czas zamknięcia skrzyżowania przygotujemy 
tymczasowe objazdy, o czym także będziemy głośno informować. Na tym etapie wykonywane są prace polegające na usunięciu kolizji 
istniejących sieci wodociągowych, układaniu nowych krawężników, przygotowaniu stabilizacji jako jednej z warstw konstrukcyjnych, 
ułożeniu nowej linii oświetleniowej oraz nowych wpustów ulicznych. Wartość całego zadania to kwota 1.394.793,31 złotych. 

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

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188

Żarów w liczbach

IV edycja konkursu „Mistrz Pióra”

28-latek zatrzymany za posiadanie marihuany
Funkcjonariusze policji zatrzymali podczas interwencji 28-
letniego mieszkańca Żarowa, który posiadał przy sobie susz ro-
ślinny w postaci marihuany w ilości 0,21 grama netto. Sprawca 
został zatrzymany do wyjaśnienia w Pomieszczeniu Dla Osób Za-
trzymanych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Zaatakował policjantów
37-letni mieszkaniec Żarowa w trakcie interwencji poprzez szar-
panie i odpychanie naruszył nietykalność cielesną funkcjonariu-
szy policji. - Jeden z funkcjonariuszy doznał urazu palca lewej ręki. 
Sprawca został zatrzymany do wyjaśnienia i grozi mu grzywna lub 
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech 
lat – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w 
Żarowie.

Wprowadził do obiegu fałszywe banknoty
Pracownica Banku Zachodniego w Żarowie powiadomiła, że 
41-letni klient, mieszkaniec gminy Żarów wprowadził w obieg 
falsyfikaty banknotów o nominale 20 funtów w ilości 5 sztuk. 
Banknoty zostały już zabezpieczone. Za wprowadzanie do obrotu 
fałszywych pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, 
natomiast za ich podrabianie nawet 25 lat.

Cyganki okradły kobietę w jej własnym domu
Najpierw wykorzystały jej nieuwagę, a potem okradły. - Miesz-
kanka Żarowa powiadomiła funkcjonariuszy, że dwie nieznane jej 
kobiety, najprawdopodobniej narodowości romskiej, po wcześniej-
szym wpuszczeniu ich do mieszkania, wykorzystały jej nieuwagę, a 
następnie z szafy znajdującej się w pokoju gościnnym dokonały kra-
dzieży pieniędzy w ilości 6 tysięcy złotych i 100 euro na szkodę zgła-
szającej. Apelujemy, zwłaszcza do osób starszych, aby wykazywali 
się szczególną czujnością w kontakcie z obcymi osobami. Zaledwie 
chwila nieuwagi wystarczy, aby wynieść z naszych mieszkań pienią-
dze lub inne kosztowności – apeluje komendant policji Katarzyna 
Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

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

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 230/2017 z dnia 20 grudnia 
2017r. 

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. 

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 
10.01.2018r. 

Oddaj bezpłatnie 
świąteczną choinkę
O ile nie ma problemu w 

przypadku sztucznych 
drzewek, bo wystarczy ścią-
gnąć ozdoby i schować choin-
kę do piwnicy lub na strych, o 
tyle trudniej jest w przypadku 
drzewek żywych. Jednak za-
miast wyrzucać na śmietnik, 
świąteczne drzewko można 
oddać bezpłatnie.

- Gmina Żarów, w przypadku 
braku możliwości zagospoda-
rowania uschniętych choinek w 
przydomowych kompostowni-
kach, zapewni ich odbiór i za-
gospodarowanie. Fakt odbioru 

należy w przypadkach budyn-
ków wielorodzinnych zgłaszać 
u administratora Spółdzielni 
Mieszkaniowej lub zarządcy 
wspólnoty mieszkaniowej, a 
w przypadku budynków jed-
norodzinnych do żarowskiego 
Urzędu Miejskiego - mówi To-
masz Kuska Inspektor ds. go-
spodarki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Interwencje w tej sprawie 
można zgłaszać również 
telefonicznie pod nr tel. 
74/8580591 wew. 334 lub 
351.

Liczba mieszkańców
Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba miesz-

kańców. Na koniec grudnia 2017 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła 12.374, w tym 5.646 to mieszkańcy wsi, 
a mieszkańcy miasta 6.728. Ilość kobiet w naszej gminie wynosiła 6.348, ilość mężczyzn  6.026, z tego 2.435 osób to osoby 
niepełnoletnie: 1169 dziewczęta, a 1266 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Mrowiny - 1000 osób, a najmniej 
Tarnawę - 29.

W 2017 roku przyszło na świat 102 nowych mieszkańców, z czego 41 to dziewczynki, a 61 chłopcy.   
Najpopularniejszymi imionami męskimi były Michał i Wojciech, a damskim Zuzanna. Najpopularniejszym szpitalem do 

porodu dzieci był szpital „Latawiec” w Świdnicy. Wydano 2069 dowodów osobistych.

Ruchy migracyjne     
W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowano 358 osób, a na pobyt czasowy 55 osób. Dokonano 103 

wymeldowań z pobytu stałego, w tym 89 na wniosek, a 14 wymeldowań z urzędu.

Małżeństwa i rozwody 
Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie wynosiła  51, z czego 22 było cywilnych, 22 

wyznaniowych i 7 zawartych za granicą. Odnotowano aż 28 rozwodów i jedną separację.

Zgony
Do wieczności odeszło 149 osób. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie zarejestrowano 106 zgonów. Spośród 149 osób 

zmarłych 90 osób było mieszkańcami miasta, a 59 wsi.
67 osób zmarłych to mężczyźni, a 82 kobiety. Najstarszy mieszkaniec, którego akt zgonu zarejestrowano w żarowskim 

urzędzie miał 100 lat, a najmłodszy 18 lat.
Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Zebrała Magdalena Pawlik

Z poezją Zbigniewa Her-
berta zmierzyli się tego-

roczni uczestnicy 4. edycji 
gminnego konkursu kaligra-
fii „Mistrz Pióra 2018”.

W pisemnych zmaganiach 
udział wzięło 124 uczniów 

ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjum.

Wyniki konkursu zostaną 
podane na stronie interne-
towej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
22 stycznia. Uroczyste wrę-

czenie nagród zaplanowano 
2 lutego o godz. 17.00 na I 
piętrze w sali kameralnej 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. 

Konkurs odbywał się pod 
honorowym patronatem Bur-

mistrza Miasta Żarów.
Kupię działkę budowlaną pod zabudowę jednorodzinną , 

najchętniej w Żarowie lub bliskich okolicach, o powierzchni 
10-15 arów. Tel. 664 414 369
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Twa budowa ronda
i ścieżek rowerowych

Centrum Żarowa i ulica Dworcowa w mieście przypominają dziś wielki plac budowy. Wszędzie spotkać można koparki i ekipy budowlane, a mieszkańcy i użytkownicy 
ruchu drogowego muszą liczyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi. Trwa budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, w ramach którego powstanie rondo i 
przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Dworcowej, Armii Krajowej, Mickiewicza i Krasińskiego.

Równolegle na tym terenie 
realizowane są jeszcze dwie 
inne duże inwestycje, które za 
kilka miesięcy również zmie-
nią wizerunek tego miejsca. 
Jedna z nich to kompleksowy 
remont dworca kolejowego, 
a druga budowa ścieżki ro-
werowej wraz z przebudową 
parkingów i nowym oświetle-
niem przy ulicy Krasińskiego. 
Przebudowa skrzyżowania 
oraz budowa nowej ścieżki 
rowerowej wraz z parkingami 
i oświetleniem realizowane 
są w ramach dużego projek-
tu unijnego, na który gmina 
otrzymała ponad 4 miliony 

złotych dofinansowania. - W 
tym jednym miejscu realizo-
wane są trzy duże inwestycje 
unijne. Jest to remont dworca, 
którego inwestorem jest PKP 
S.A. Prace przy jego remoncie 
mają wpływ na tempo pozo-
stałych inwestycji tutaj reali-
zowanych. Drugim ważnym 
zadaniem jest budowa Cen-
trum Przesiadkowego, w ra-
mach którego powstanie ron-
do. W tej chwili trwają prace 
poprzedzające związane z 
przygotowaniem kanalizacyj-
nym i z wybudowaniem no-
wych wodociągów pod samym 
rondem, aby w przyszłości nie 

dochodziło do żadnych awarii. 
To wiąże się niestety z pewny-
mi utrudnieniami, nie tylko w 
ruchu drogowym, ale także w 
przerwach w dostawie wody. 
W ramach tej inwestycji rozpo-
częliśmy także prace w kierun-
ku budowy ścieżki rowerowej  
i parkingów przy ul. Wiejskiej 
w Żarowie. Trzecią inwestycją 
unijną, na którą pozyskaliśmy 
środki finansowe jest budowa 
kolejnej ścieżki rowerowej, no-
wych chodników i przebudowa 
parkingów wzdłuż ulicy Kra-
sińskiego. Zgodnie z podpisa-
nymi umowami z wykonawcą, 
inwestycje mają potrwać do 
końca sierpnia – wyjaśnia 
burmistrz Leszek Michalak.

Cały teren zmieni swój 
wizerunek, zwłaszcza odci-
nek ulicy Dworcowej i Kra-
sińskiego w Żarowie, które 
są strategicznym miejscem 
w naszym mieście. Do tego 
czasu jednak trzeba uzbro-
ić się w cierpliwość, bo być 
może w pewnym momencie 
może zostać zamknięte całe 
główne skrzyżowanie. - Na 
tym etapie wykonywane są 
prace wodociągowe na głów-
nym skrzyżowaniu wraz z ka-
nalizacją deszczową. Prace 

odbywają się bez zamknięcia 
całego skrzyżowania, aby te 
uciążliwości drogowe były 
jak najmniejsze. Przewidu-
jemy zamknięcie głównego 
skrzyżowania, ale na okres 
krótkotrwały, aby nie po-
wodować jeszcze większych 
utrudnień – mówi Jakub 
Korona kierownik robót.

Przebudowane skrzyżowa-
nie i nowo rondo, które już 
niebawem pojawi się w tym 
miejscu ma rozładować ruch, 
który niejednokrotnie przy 
zamkniętym przejeździe ko-
lejowym jest bardzo duży. 
Dodatkowo, zagospodaro-
wany zostanie również cały 
teren przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie. Powstanie tam 
ścieżka rowerowa, nowy 
chodnik wraz z oświetleniem 
ledowym, a elementem uzu-
pełniającym projektu będzie 
również zagospodarowanie 
zieleni miejskiej. 

Wartość całej inwestycji, 
która powstanie w ramach 
projektu „Wdrażanie Strate-
gii Niskoemisyjnych - budo-
wa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowero-
wych, ciągów pieszych wraz 

Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego kosztować będzie 
1.394.793,31 złotych (85% środków to dotacja ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii Niskoemisyjnych). 

Pod koniec 2017 roku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. 

Dworzec kolejowy w Żarowie przechodzi gruntowną modernizację. Obiekt 
zostanie wyremontowany zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Remont bu-
dynku dworca kosztować będzie dokładnie 6.184.440 złotych. Inwestycja 
zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych PKP S.A.

Prace ziemne i budowlane trwają także przy ul. Krasińskiego w Żarowie. 
Powstanie tam nowa ścieżka rowerowa, chodnik wraz z oświetleniem ulicz-
nym i przebudową parkingów. 

z oświetleniem na terenie 
miasta Żarów” to kwota 5 114 
351,75 złotych, przyznane 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 to 
kwota 4 347 198,99 złotych. 

Budżet na ponad 70 milionów złotych Radna Iwona Nieradka 
przewodnicząca klubu
radnych „Wspólnota
Samorządowa”

Analizując projekt uchwały budże-
towej oraz materiały towarzyszące 
stwierdzamy, że projekt uchwały zo-
stał opracowany w oparciu o przepisy 
Ustawy o finansach publicznych oraz dostosowany do potrzeb 
Gminy, zarówno w zakresie zadań własnych, bieżących Gminy, 
jak i realizowanych inwestycji. Świadczy o tym chociażby coraz 
większa ilość i różnorodność realizowanych zadań i zakupów 
inwestycyjnych, na które gmina zmierza przeznaczyć w roku 
2018 ok. 27 milionów złotych. Pozytywnie należy ocenić również 
wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w la-
tach następnych, w tym planowanych do pozyskania środków 
zewnętrznych, które stanowią kwotę blisko 16 milionów złotych 
i które są przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyj-
ne realizowane z udziałem Unii Europejskiej, m.in. w ramach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wykazane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej i wyliczone na podstawie prognozowanych wielko-
ści relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, 
określone w ustawie o finansach publicznych nie przekraczają 
dopuszczalnego poziomu zadłużenia, przy założonej spłacie po-
życzek i obligacji w roku 2018 na poziomie 1.127.880 zł. Ponad-
to w dniu 12 grudnia 2017r. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o pro-
jekcie uchwały budżetowej na rok 2018, o projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przed-
stawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 o 
możliwości sfinansowania deficytu gminy przedstawionego w 
projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Rada Miejska w Żarowie na 
ostatnim posiedzeniu w 

starym roku uchwaliła budżet 
na 2018 rok.

Radni Rady Miejskiej przy-
jęli go jednogłośnie i bezdy-
skusyjnie. Uchwała zosta-
ła podjęta na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Żarowie, w 
czwartek, 28 grudnia. Budżet 
na 2018 rok jest rekordowy 
pod względem dochodów, jak i 
wydatków gminy. Wśród tych 
ostatnich, prawie 35 procent 
stanowią środki przewidziane 
na inwestycje, na które planuje 
się wydać prawie 27 milionów 
złotych. To o 7 milionów zło-

tych więcej niż w 2017 roku. 
Przyjęta uchwała budżetowa 
zakłada dochody budżetu gmi-
ny na rok 2018 w wysokości 
72.731.483,51 złotych, wy-
datki budżetu natomiast usta-
lono na kwotę 77.083.603,51 
złotych. - Czeka nas rok wielu 
inwestycji, ma które czekają 
wszyscy nasi mieszkańcy. Bu-
dżet na 2018 rok jest o ponad 8 
milionów większy od budżetu, 
który radni uchwalili w minio-
nym roku. Nowy budżet to w 
dużej mierze realizacja kolej-
nych nowych inwestycji i kon-
tynuacja tych najważniejszych, 
które rozpoczęliśmy jeszcze w 

2017 roku. Mowa tutaj o budo-
wie Centrum Przesiadkowego, 
w ramach którego powstanie 
rondo w centrum naszego 
miasta i nowe ścieżki rowero-
we, budowie pierwszego etapu 
kanalizacji w Mrowinach czy 
budowie nowego żłobka przy 
Bajkowym Przedszkolu w Ża-
rowie. Te zadania będą reali-
zowane również w 2018 roku. 
Planujemy także szereg innych 
inwestycji, na które ubiegali-
śmy się o przyznanie dofinan-
sowania, ale o tym będę mógł 
Państwu więcej powiedzieć 
dopiero po uzyskaniu oficjalnej 
decyzji – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Tak przygotowany i opraco-
wany budżet Żarowa uzyskał 
również pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu oraz 
wszystkich stałych komisji 
Rady Miejskiej. Został także 
poparty przez klub radnych 
„Wspólnota”. - Znaczną część 
środków finansowych prze-
znaczymy w 2018 roku na re-

alizację inwestycji na terenie 
gminy Żarów. Osiągnęliśmy 
rekordowe dochody, które wy-
noszą ponad 72 miliony zło-
tych. Takich dochodów nasza 
gmina jeszcze nigdy wcześniej 
nie odnotowała. Oczywiście 
składają się na tę kwotę także 
dotacje z budżetu państwa, ale 
i tak dokładamy drugie tyle do 
realizowanych zadań z budżetu 
naszej gminy. Na zadania inwe-
stycyjne przeznaczyliśmy po-
nad 27 milionów złotych. Będą 
to zadania z zakresu dróg pu-
blicznych i transportu, gospo-
darki mieszkaniowej, oświaty, 
gospodarki komunalnej i śro-
dowiska, pomocy społecznej 
czy kultury fizycznej. Patrząc 
z perspektywy chociażby 10 lat 
widać, jak budżet wzrastał, jak 
rosły wydatki na inwestycje, a 
jednocześnie malało zadłuże-
nie. Tak przygotowany budżet 
jest stabilny, gwarantujący dal-
szy rozwój i utrzymanie tempa 
inwestycyjnego – dopowiada 
Renata Dawlewicz skarbnik 
gminy Żarów.
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Uwaga działkowcy!

Co daje scalanie gruntów?

Działkowcy, którzy użyt-
kują ogródki działkowe i 

zalegają z opłatami wynika-
jącymi z korzystania z działki 
proszeni są o uregulowanie 
swoich zaległości. 

Ogródki, które nie zostały 
opłacone w terminie, a zale-
głości wynoszą od roku do 
kilku nawet lat, zostaną za-
plombowane i będą do dys-
pozycji Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych „Relaks” 
w Żarowie. - Obowiązkiem 
działkowca wynikającym za-

równo z umowy, na podstawie 
której nadane mu zostało pra-
wo do działki, jak i z obowią-
zujących przepisów prawnych 
jest uiszczanie opłat ogrodo-
wych. Działkowcy zalegający 
z opłatami mają obowiązek 
uregulowania zaległości. Jeśli 
działkowiec nie wywiązuje się 
z obowiązków wynikających 
z zawartej umowy nadającej 
prawo do działki w ROD w 
postaci nieuiszczania należ-
nych opłat ogrodowych, za-
rząd ROD ma prawo naliczyć 

Szkoła po
termomodernizacji 

jak nowa
Bez wątpienia była to największa inwestycja oświatowa na terenie naszej gminy. 
Dziś budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie nie straszy już 
swoim wyglądem. Jeszcze w grudniu zakończyły się prace przy realizacji pro-
jektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie”. Obiekt został oficjalne odebrany w obecności pracowników Urzędu 
Miejskiego, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli firmy wykonawczej SIBUD 
S.A. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy oraz 
w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020. Wartość zadania to kwota 1.240.002,86 złotych.

Zakres prac był bardzo 
duży. W ramach zadania do-
cieplono ściany zewnętrz-
ne, wymieniono  wszystkie 
drzwi zewnętrzne, zamon-
towano powietrzną pompę 
ciepła, ocieplono stropo-
dach, wymieniono okna i 
zamontowano nawiewniki 
higroskopowe. Prace roz-
poczęły się w marcu 2017 
roku. - Placówka szkolna 
przy ul. 1 Maja w Żarowie, 
dzięki termomodernizacji 
zyskała nowy wygląd. Jest 
to pierwszy tak kapitalny 
remont realizowany w tej 
szkole. Oprócz zadań, które 
były realizowane w ramach 
projektu Termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej w Ża-
rowie, wykonaliśmy jeszcze 
wiele innych inwestycji w 
żarowskiej placówce. Było 
to malowanie wraz z uzupeł-
nieniem tynków wszystkich 
pomieszczeń szkolnych, mo-
dernizacja ciągów komuni-
kacyjnych i strefy wejścio-
wej, wykonanie balustrady 
metalowej przy wejściu do 
sali gimnastycznej, wentyla-
cji pomieszczenia w piwnicy, 
złącz kontrolnych wraz z 
montażem skrzynek rewizyj-
nych, wymiana uszkodzone-
go podejścia odpływowego 
z rur żeliwnych oraz re-
mont zejścia do kotłowni i 
okładzin schodów z płytek.  
Wymieniliśmy kostkę przed 
wejściem do budynku oraz 
zadaszenie nad wejściem do 
kotłowni. Wykonaliśmy tak-
że dokumentację projektową 
dróg wewnętrznych i parkin-
gów (zatoczki) przy szkole. 
Wszystkie te zadania zosta-
ły sfinansowane ze środków 
własnych budżetu gminy 
Żarów. Poniesiony koszt to 
ponad 200 tysięcy złotych – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Projekt „Termomoderniza-

Rozpoczyna się kolejny 
okres pozyskiwania środ-

ków unijnych na działania 
wpływające na zrównoważo-
ny obszar rozwoju obszarów 
wiejskich – w tym także na 
scalanie gruntów rolnych.

W związku ze wstępnymi 
deklaracjami dotyczącymi 
przystąpienia do programu 
scalania gruntów rolnych, po-
wziętymi w wybranych miej-
scowościach na zebraniach 
wiejskich w listopadzie 2017 
roku, we wsiach tych będą 
zbierane przez uprawnionych 
urzędników Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, zgody właści-
cieli nieruchomości na przy-
stąpienie do programu scalania 
gruntów. 

Aby zapoznać się z proce-
durą scalania gruntów, bur-
mistrz Leszek Michalak za-
prosił rolników, radnych Rady 
Miejskiej i mieszkańców wsi 
na spotkanie w tej sprawie z 
Lesławem Wołczem dyrek-
torem  Biura Geodezji i Tere-
nów Rolnych we Wrocławiu 
oraz Pawłem Kaśków geo-
detą powiatowym. - Scalenie 
gruntów polega na tworzeniu 
korzystniejszych warunków 
gospodarstwom rolnym do ich 
gospodarowania na gruntach, 
ukształtowania tak gruntów, 
aby można było na nich lepiej 
gospodarować, aby grunty 
miały łatwiejszy kształt, były 
dostosowane do ukształtowa-
nia terenu, były w mniejszej od-
ległości do ich siedlisk rolnych. 
Polega to na tym, aby ułatwić 
rolnikowi jego warsztat pracy, 

jego życie i koszty gospodaro-
wania. Do scalania gruntów 
mogą przystąpić wszyscy wła-
ściciele gruntów położonych 
na obszarze scalania. Nie tylko 
rolnicy, ale również właściciele 
nieruchomości położonych w 
danym obrębie – mówił pod-
czas spotkania z rolnikami 
geodeta Paweł Kaśków. 

Właściciele nieruchomości 
wyrażają zgodę na przystą-
pienie do programu scalania 
gruntów na specjalnym formu-
larzu wniosku obejmującym 
dane osobowe, jak i dane doty-
czące nieruchomości (udziały, 
numery ksiąg wieczystych, 
numery działek ewidencyj-
nych). Jedynie zgoda mini-
mum 50 procent (w praktyce 
90 procent) właścicieli nieru-
chomości umożliwia starania 
się o pozyskanie środków na 
scalenia gruntów i ich fizyczne 
przeprowadzenie. - Mieszkań-
cy wsi dostają zupełnie nową 
możliwość przeobrażenia swo-
jej miejscowości i to pod kątem 
rolnym gruntów, które użytkują 

Rolnicy, a także wsie w których przeprowadzono scalanie gruntów i wyko-
nano prace poscaleniowe uzyskali nowe szanse rozwoju. Mniejsza liczba 
działek w gospodarstwie, dogodne dojazdy urządzonymi drogami do pól, 
uregulowane stany prawne, oczyszczone rowy melioracyjne to elementy, 
które możemy osiągnąć w jednym postępowaniu scaleniowym. 

Dzięki termomodernizacji budynek szkoły w Żarowie zmienił swój wizeru-
nek. 

Tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał budynek Szkoły Podstawowej 
w Żarowie.

Zmodernizowany został także teren przed wejściem do budynku. 

rolnicy. Ale również zwykły 
mieszkaniec ma duże możli-
wości wprowadzenia zmian w 
obszarze, w którym żyje (np. 
poprawa dróg transportu rol-
nego, którymi poruszają się nie 
tylko rolnicy, ale również miesz-
kańcy). Każdy mieszkaniec, któ-
ry jest właścicielem gruntu ma 
prawo głosu, może uczestniczyć 
na każdym etapie tego procesu 
i swoją decyzję przekazywać do 
osób, które realizują to postę-
powanie. Środki przekazane na 
ten program pochodzą z dwóch 
źródeł: Fundusz Unii Europej-
skiej i Skarb Państwa. Całość 
kosztów pokrywają te dwa źró-
dła, nie ma innych kosztów, któ-
re musi ponieść uczestnik scale-
nia – wyjaśniał Lesław Wołcz 
dyrektor Biura Geodezji i Tere-
nów Rolnych we Wrocławiu.

Więcej informacji w tym 
temacie udziela Gabriela Na-
stałek-Żygadło z Referatu 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, pod nr tel. 74 858 05 
91 wew. 342.

Jakie korzyści daje scalanie gruntów?
1. Zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie – łączenie działek jednego gospodarstwa w większe 
obszary (bez zmniejszenia powierzchni gospodarstwa)
2. Likwidację tzw. szachownicy gruntów – po scaleniu działki jednego gospodarstwa nie są poprze-
dzielane działkami innych gospodarstw
3. Poprawę kształtu działek – a przez to stworzenie dogodniejszych warunków wykonywania me-
chanicznych prac polowych
4. Dostosowanie granic działek do cieków wodnych lub korekta przebiegu cieków wodnych umożli-
wiające przeprowadzenie prac polowych
5. Możliwość zniesienia współwłasności w procesie scalania – na wniosek współwłaścicieli, bez 
konieczności pójścia do notariusza
6. Modernizacja cieków wodnych, przeprowadzenie melioracji szczegółowych, krycie rowów
7. Modernizacja nawierzchni dróg śródpolnych, modernizacja zjazdów mostków, budowa zatoczek
8. Zagospodarowanie poscaleniowe przestrzeni publicznej obejmujące wydzielenie gruntu i jego 
przygotowanie np. pod budowę placu zabaw, modernizację terenów zielonych itp. według wskazań 
mieszkańców.

cja budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie”, w ramach któ-
rego realizowana była inwe-
stycja otrzymał 659.681,52 
złotych dofinansowania z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 
1.240.002,86 złotych.

Na wiosnę przy Szkole 
Podstawowej w Żarowie 
rozpocznie się także bu-
dowa nowej siłowni ze-
wnętrznej i placu zabaw dla 
najmłodszych. Zagospoda-
rowany zostanie również 
odpowiednio teren przy 
szkole, pojawią się nowe 
ławki, zrobi się estetyczniej 
i schludnie.

Magdalena Pawlik

odsetki ustawowe w przypad-
ku zwłoki w opłatach lub wy-
powiedzieć umowę dzierżawy 
działkowej w trybie art. 36 ust. 
3 pkt 2 ustawy o ROD. Nie-
opłacone ogródki działkowe 
zostaną przez ROD „Relaks” 
zaplombowane – mówi Jolan-
ta Brońska z zarządu ROD 
„Relaks” w Żarowie.

Wszystkie zaległości można 
uregulować w biurze zarzą-
du Rodzinnych Ogródków 
Działkowych przy ul. Wojska 
Polskiego 19 w Żarowie, w 
każdą środę, w godz. 16.00-
18.00.

Magdalena Pawlik

Przed remontem

Po remoncie
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26 Finał WOŚP w Żarowie

Wielkoorkiestrowe granie tradycjnie rozpoczęło się występami i licytacją w 
Bajkowym Przedszkolu.

Licytację w GCKiS prowadzili radna Iwona Nieradka i Mateusz Michalak.

Żarowski sztab 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracował 
intensywnie. Wolontariusze mieli ręce pełne roboty.

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/7 1.037 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 40.200 zł 4.200 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej

położonej w Wierzbnej  przeznaczonej pod zieleń izolacyjną
i tereny komunikacji (brak możliwości zabudowy)

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej w 
tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 16 lutego 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 notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.093,26 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania wsi działki przeznaczone są pod drogę oraz zieleń izolacyjną –  symbol KD-Z ½, C.25 Zl.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i 
ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Noworoczny
mecz piłkarski

II miejsce za„Najpięk-
niejszą Szopkę

Bożonarodzeniową”

Piłkarze, działacze i sympa-
tycy piłki nożnej sportowo 

powitali Nowy Rok. 
Po raz drugi na nowym bo-

isku treningowym rozegrany 
został mecz noworoczny. Wy-
nik był sprawą drugorzędną, li-
czyła się dobra zabawa i piłkar-
skie spotkanie. Organizatorzy 
noworocznego meczu – klub 
sportowy Zjednoczeni Żarów 
przygotowali dla wszystkich 
uczestników gorące kiełbaski z 
grilla. - Wspólnie z miłośnikami 
piłki nożnej i sportowcami po-
witaliśmy Nowy Rok na naszym 
nowym boisku sportowym. 
Końcowy rezultat nie był naj-
ważniejszy, tylko dobra wspólna 
zabawa. Zawodnicy pokazali się 
jak z najlepszej strony, obserwo-
waliśmy fantastyczne bramki, 
była wspaniała atmosfera. W 
przerwie każdy mógł posilić się 
gorącą kiełbaską prosto z grilla. 
To już kolejny mecz noworoczny 
zorganizowany na zmoderni-
zowanym boisku sportowym. 
Inaugurację sezonu sportowe-
go możemy zaliczyć do bardzo 
udanych. Dziękuję wszystkim 
sportowcom za udział w tym 
noworocznym spotkaniu - mówi 
Norbert Gałązka wiceprezes 
klubu Zjednoczeni Żarów.

Dodatkowo sportowych za-

wodników do wspólnej rywa-
lizacji zachęcał gorący doping 
kibiców, których także nie 
brakowało podczas meczu no-
worocznego. - Rzeczywiście 
taki doping tylko mobilizuje do 
gry, dlatego każdy zawodnik 
starał się pokazać jak z najlep-
szej strony. Ale nie wynik był 
tutaj najważniejszy, tylko dobra 
wspólna zabawa. Za rok zapra-
szamy na kolejny noworoczny 
mecz na boisko – dopowiada 
radny Mariusz Borowiec, je-
den z grających zawodników. 

Wspólny mecz noworoczny 
to już tradycja w gminie Żarów. 
Po raz pierwszy noworoczne 
spotkanie sportowców zostało 
zorganizowane w minionym 
roku. -  Nasi zawodnicy poka-
zali, że Nowy Rok można uczcić 
nie tylko szampanem, wystrza-
łami, ale również dobrą zabawą 
na boisku sportowym. To była 
jedna wspólna zabawa. Jestem 
pełen podziwu dla sportowców, 
którzy w takim dniu, po zaba-
wach, znaleźli czas, aby zagrać 
na boisku mecz. Wszystkim na-
szym mieszkańcom życzymy, 
aby to był dobry rok, w którym 
spełnią się wszystkie marzenia i 
oczekiwania – życzy burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Miłośnicy piłki nożnej powitali Nowy Rok dobrą zabawą sportową na zmo-
dernizowanym boisku sportowym.

Modelarze modelarni 
„Harcek” z Żarowa 

wspólnie z Amelką Zielińską 
z grupy zajęciowej „Dziupla 
Kanarka” przy Szkole Podsta-
wowej w Mrowinach, wzięli 
udział w konkursie organizo-
wanym przez Muzeum Daw-
nego Kupiectwa w Świdnicy 
i wywalczyli drugie miejsce 
za „Najpiększniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową”.

Zgodnie z regulaminem 
konkursu należało wykonać 
szopkę zawierającą element 
związany ze Świdnicą. Nasi 
modelarze wykonali model 
Kościoła Pokoju i zajęli w tym 
konkursie drugie miejsce.

Na zdjęci modelarze z modelarni 
„Harcek” Hania i Hubert. 

W Żarowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku wyjątkowo głośno. Jasełka, licytacje, 
konkursy, występy artystyczne i zabawa w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Tym razem pieniądze zbie-
rane były „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Żarów, tradycyjnie przyłączył się do akcji orga-
nizowanej przez Jurka Owsiaka. Razem uzbieraliśmy 29.183,78zł. - Możemy cieszyć się, że po raz kolejny 
zagraliśmy z takim sukcesem i że znowu udało nam się być w tym dniu razem. A to wszystko było możliwe 
dzięki wsparciu i zaangażowaniu wolontariuszy, instytucji, stowarzyszeń, występujących artystów i wszystkich, 
którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie – cieszy się Beata Jurczak szefowa żarowskiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Żarowianie pokazali, że mają 
wielkie serca. Chętnie wrzuca-
li datki do puszek wolontariu-
szy, ale nie pożałowali również 
grosza podczas licytacji, która 
odbyła się w żarowskim Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu 
oraz Bajkowym Przedszkolu w 
Żarowie. Jako pierwsze świą-
teczne granie rozpoczęło Baj-
kowe Przedszkole w Żarowie. 
- Na licytacji można było nabyć 
piernikowe serca, kapelusze an-
drzejkowe, bożonarodzeniowe 
bombki przygotowane przez ro-
dziców naszych przedszkolaków 
oraz wiele innych przedmiotów. 
Były zabawy i konkursy dla 
dzieci oraz słodkie pyszności w 
naszej świątecznej kawiarence 
- mówi Elżbieta Wierzyk dy-
rektor Bajkowego Przedszkola 

w Żarowie. 
Na rzecz Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy w 
Żarowie zagrali i zaśpiewali 
również lokalni artyści. Swo-
je umiejętności w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu za-
prezentowały dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej, Zumby 
Kids oraz uczniowie zerówek 
prezentując swoją wersję jase-
łek. Zagrała także Żarowska 
Orkiestra Dęta oraz chór Se-
nyor Rici. Tradycyjnie Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
można było wspomóc kupując 
ciasta upieczone przez panie 
z żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, nabyć dro-
biazgi w WOŚP-owskiej loterii 
i wziąć udział w licytacji przed-
miotów ufundowanych przez 

darczyńców. Wśród nich do 
nabycia były: zmywarka marki 
Electrolux, jeden dzień na pod 
żaglami z burmistrzem Żaro-
wa Leszkiem Michalakiem, 
wspólne wędkowanie z zastęp-
cą burmistrza, wyjście z prze-
wodnikiem w wybrany rejon 
Sudetów od Andrzeja Sawic-
kiego, trzy sesje fotograficzne 

ufundowane przez Karolinę 
Pacek, Małgorzatę Niewadę 
i Jakuba Błaszczyka, biżu-
teria od Houserii, książka z 
autografem Ewy Wachowicz, 
figurka Bitossi Home, włoskiej 
marki produkującej designer-
skie przedmioty ceramiczne od 
Colorobbia Polska i oczywiście 
gadżety orkiestrowe.
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Umowy na wsparcie hospicjum
i prowadzenie rehabilitacji podpisane

Jak co roku burmistrz Leszek Michalak przyznał dofinansowania z budżetu gminy Żarów stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym działającym w naszym 
mieście. Jak do tej pory, na ich działalność przeznaczonych zostało ponad 66 tysięcy złotych. W poniedziałek, 8 stycznia podpisane zostały umowy z Towarzystwem 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” oraz Żarowskim Stowarzy-
szeniem „Edukacja” na dwa zadania „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów” i „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta 
Żarów”.

Na wsparcie hospicjum, z 
którego usług korzystają tak-
że mieszkańcy gminy Żarów 
i inni mieszkańcy powiatu 
świdnickiego przekazanych 
zostało 12.200 złotych. Umo-
wę na wsparcie świdnickiego 
hospicjum podpisał burmistrz 
Leszek Michalak oraz Aneta 

Jak każdego roku wspieramy zadania z zakresu zdrowia. Na zdjęciu wraz 
z burmistrzem Leszkiem Michalakiem przedstawicielki świdnickiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

Rehabilitacja oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzie-
ży. Umowę na realizację tych zadań podpisały Helena Słowik i Stanisława 
Biernacka z Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”. 

Odtworzenie nawierzchni drogowych kończy zadanie związane z budową 
kanalizacji w Łażanach.

Kasprzak-Radecka i Joan-
na Gadzińska prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum”. Dzięki wspar-
ciu finansowemu z budżetu 
gminy Żarów z opieki świd-
nickiego hospicjum mogą 
bezpłatnie korzystać miesz-
kańcy naszej gminy. - Naszym 

wsparciem obejmujemy miesz-
kańców gminy Żarów i całego 
powiatu świdnickiego, którzy 
cierpią na choroby nowotwo-
rowe w stadium terminalnym. 
Mieszkańcy mogą także wy-
pożyczać bezpłatnie sprzęty, 
które często ułatwiają pacjen-
tom codzienne funkcjonowa-
nie. Wśród nich specjalistycz-
ne łóżka szpitalne, balkoniki, 
koncentratory tlenu, kule czy 
inhalatory. W minionym roku 
z tych usług skorzystały 22 
osoby z terenu gminy Żarów - 
wyjaśnia Joanna Gadzińska 
prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum” w 
Świdnicy. Hospicjum swoją 
siedzibę ma przy ul. Grodz-
kiej 19 w Świdnicy, czynne 
jest w godz. 11.00-15.00, pod 
nr tel. 74 852 03 46.

Środki z budżetu gmi-

ny Żarów otrzymało także 
Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja”. Na realizację 
zadania „Świadczenie usług 
rehabilitacyjnych na terenie 
miasta Żarów” stowarzysze-
nie otrzymało dotację w wy-
sokości 24 tysięcy złotych, 
a na zadanie „Prowadzenie 
placówki wsparcia dzienne-
go na terenie miasta Żarów” 
kwotę 30 tysięcy złotych. 
Umowę podpisali burmistrz 
Leszek Michalak, Helena 
Słowik prezes Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja” 
oraz Stanisława Biernacka 
dyrektor biblioteki w Żaro-
wie. - Poradnia Rehabilita-
cyjna przy żarowskim szpita-
lu przyjmuje pacjentów już od 
kilku lat. Za zabiegi rehabili-
tacyjne pacjenci płacą tylko 
połowę kosztów. Pozostałą 

część pieniędzy dopłaca gmi-
na, a dalszą organizacją za-
biegów zajmuje się Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja”. 
To tutaj Żarowianie mogą do-
konać rejestracji i otrzymać 
decyzję o dofinansowaniu 
świadczeń. Rozwiązanie, któ-
re zaproponowaliśmy wspól-

nie naszym mieszkańcom 
bardzo dobrze funkcjonuje. 
W minionym roku z zabiegów 
rehabilitacyjnych skorzystało 
370 mieszkańców - dopowia-
da Helena Słowik prezes Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Edukacja”. 

Magdalena Pawlik

Drogi w Łażanach z nową
nawierzchnią asfaltową

Bezpłatne dyżury specjalistów

Zniszczone nawierzchnie 
drogowe, które powstały 

w związku z realizowaną w 
Łażanach budową kanalizacji, 
doczekały się modernizacji.

Wszystkie drogi, które w wy-
niku inwestycji uległy znisz-
czeniu, zostaną wyremonto-
wane i zyskają nową warstwę 
asfaltową. Odtworzenie na-
wierzchni drogowej oraz uło-
żenie krawężników to ostatni 
etap inwestycji „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej 
na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Łaża-
ny”, która przez ostatnie kilka 
miesięcy realizowana była na 
terenie wsi. Niedogodności dro-
gowe, które były następstwem 
prac kanalizacyjnych dawały 
się już we znaki wszystkim 

mieszkańcom oraz użytkow-
nikom ruchu drogowego. - Te-
raz to będzie komfortowo, tylko 
żeby kierowcy nie przesadzali z 
nadmierną prędkości po nowej 
drodze. Czekamy jeszcze na re-
mont naszej świetlicy wiejskiej – 
przyznają mieszkańcy Łażan.

Przypomnijmy, że zakres 
rzeczowy projektu obejmował 
budowę 6,02 km sieci kanali-
zacji sanitarnej w Łażanach i 
podłączenie do systemu 636 
mieszkańców. Dzięki temu 
ścieki odprowadzane są do 
oczyszczalni ścieków w Żaro-
wie. Jednocześnie w ramach 
projektu wybudowano rów-
nież przepompownię ścieków 
wraz z kolektorem tłocznym 
oraz sieci kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ulic Polnej i 
Szkolnej w Łażanach.  Inwe-

stycja obejmowała swoim za-
kresem ułożenie kanalizacji 
sanitarnej z uwzględnieniem 
odcinków nowych sieci desz-
czowych i wodociągowych 
niezbędnych do wykonania 
jako kolizje oraz odtworze-
nie nawierzchni drogi. - Za-
kres inwestycji obejmuje wy-
mianę nawierzchni wszędzie 
tam, gdzie doszło do budowy 
kanalizacji bezpośrednio w 
drodze. W miejscach, gdzie 
nawierzchnia została uszko-
dzona, droga będzie całko-
wicie naprawiona. Zgodnie z 
podpisaną umową, wykonaw-
ca ma czas do końca stycznia, 
aby w całości zrealizować to 
zadanie. Ostatnim etapem in-
westycji będzie odtworzenie 
nawierzchni dróg oraz podłą-
czenie do systemu kanalizacji 
mieszkańców Łażan. Dzię-
ki odtworzeniu nawierzchni 
drogowych zniszczone drogi 
zyskają nową warstwę asfal-
tową, co z pewnością poprawi 
komfort jej użytkowników  – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Całkowity koszt zadania 
„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Aglome-
racji Żarów poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Łażany” to kwota 

3.303.369,91 złotych, z czego 
dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 wy-
niosło 2.278.051,34 złotych. 

Magdalena Pawlik

Radna
Maria Tomaszewska

Dobiegają końca pra-
ce związane z budową 
kanalizacji w Łażanach. 
Zadanie realizowane było 
w 2017 roku, a kończy je, 
tak jak przewidywała to 
podpisana z wykonawcą 
umowa, naprawa uszko-
dzonych nawierzchni dro-
gowych oraz podłączenie 
mieszkańców do nowo 
wykonanej kanalizacji. To 
nie była łatwa inwestycja, 
zważywszy na utrudnie-
nia komunikacyjne, które 
pojawiały się po wyko-
pach. Czekaliśmy jednak 
na tą inwestycję długie 
lata, dlatego dzielnie zno-
siliśmy wszelki trud i nie-
dogodności z nią zwią-
zane. Bo najważniejsze 
przecież, aby żyło nam się 
lepiej i bezpieczniej.

- terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30 
– wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alko-
holu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla 
rodzin osób uzależnionych, kwalifikowanie osób do udziału w 
grupie edukacyjno – motywacyjną. Pomoc terapeutyczną w 
tym zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Pani Kry-
styna Czyż. 
-  psycholog – wtorek w godz. 15.30 - 18.30 (dwa wtorki w 
miesiącu) - udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsul-
tacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzy-
sowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i 
dorosłymi. Pomoc w tym zakresie świadczy psycholog – Pan 
Kornel Łysyk. 
- radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadcze-
nie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w 
ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie repre-
zentuje stron przed sądami i organami administracji publicz-
nej. Pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego – 
Mariusza Starke. 
- psychoterapeuta ds. pracy z osobami dotkniętymi prze-
mocą w rodzinie – poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00 (dwa 
poniedziałki w miesiącu) – świadczenie poradnictwa i indywi-
dualnych konsultacji dla osób zagrożonych bądź dotkniętych 
przemocą w rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia. Dyżur pro-
wadzi psychoterapeuta – Pani Dorota Werner. 
- terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkoty-
ków – pierwsza środa miesiąca  w godz. 15.00 – 17.00, wstępna 
diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji 
terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i za-
grożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom 
współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnio-
nych. Pomoc terapeutyczną w tym zakresie świadczy instruk-
tor terapii uzależnień Pan Aleksander Krzysztof Matusiak.

Z darmowych porad może korzystać każdy mieszkaniec 
naszej gminy po wcześniejszym umówieniu się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie 
(pokój nr 3). Na wizytę należy umówić się osobiście. Zgło-
szenia przyjmowane będą również telefonicznie pod nr tel. 
748 57 03 09. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację 
muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym
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Umowy na wsparcie hospicjum
i prowadzenie rehabilitacji podpisane

Co robić w ferie? Kalendarz
dla każdego ucznia

 W czasie ferii kieruj 
się na Basen

Co roku ferie zimowe wyczekiwane są z utęsknieniem przez dzieci i jak co roku gminne placówki za-
troszczyły się o bogaty program zajęć dla najmłodszych mieszkańców Żarowa i okolic. Wyjazdy do kina, 
wycieczki, zajęcia plastyczne czy taneczne, turnieje sportowe, łamigłówki i konkursy. To tylko niektóre 
propozycje zajęć dla uczniów, którzy spędzą zimowe ferie w mieście.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
→15 stycznia 2018, godzina 10.00-12.00, Odkryj świat plastyki, zajęcia prowadzi Elżbieta Kulas
→16 stycznia 2018, godzina 9.00-11.00, Historyczny Żarów, na odkrywanie tajemnic Żarowa zaprasza Bogdan Mucha
→16 stycznia 2018, godzina 11.00-12.30, Roztańczony karnawał, zajęcia prowadzi Paulina Denker-Jarosz
→17 stycznia 2018, godzina 9.00-11.00, Świat gier planszowych, zaprasza Zbigniew Furtak
→17 stycznia 2018, godzina 11.00-12.30, Roztańczony karnawał, zajęcia prowadzi Paulina Denker-Jarosz
→18 stycznia 2018, godzina 10.00-1200 Odkryj świat plastyki, zajęcia prowadzi Elżbieta Kulas
→19 stycznia 2018, godzina 9.00-11.00, Świat gier planszowych, zaprasza Zbigniew Furtak
→19 stycznia 2018, godzina 11.00-12.30, Historyczny Żarów, na odkrywanie tajemnic Żarowa zaprasza Bogdan Mucha
→22 stycznia 2018, godzina 10.00-12.00, Odkryj świat plastyki, zajęcia prowadzi Elżbieta Kulas
→23 stycznia 2018, godzina 9.00-11.00, Historyczny Żarów, na odkrywanie tajemnic Żarowa zaprasza Bogdan Mucha
→23 stycznia 2018, godzina 11.00-12.30, Roztańczony karnawał, zajęcia prowadzi Paulina Denker-Jarosz
→24 stycznia 2018, godzina 9.00-11.00, Świat gier planszowych, zaprasza Zbigniew Furtak
→24 stycznia 2018, godzina 11.00-12.30, Roztańczony karnawał, zajęcia prowadzi Paulina Denker-Jarosz
→25 stycznia 2018, godzina 10.00-12.00 Odkryj świat plastyki, zajęcia prowadzi Elżbieta Kulas
→26 stycznia 2018, godzina 9.00-11.00, Świat gier planszowych, zaprasza Zbigniew Furtak
→26 stycznia 2018, godzina 11.00-12.30, Historyczny Żarów, na odkrywanie tajemnic Żarowa zaprasza Bogdan Mucha
→Zajęcia sportowe w dniach 22-26 stycznia od godziny 10.00 do godziny 12.00. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i przezna-
czone dla dzieci od siódmego roku życia.

Biblioteka Publiczna:
Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat, w godz. 10.00-14.00.
→15 stycznia 2018, zajęcia integracyjne i plastyczne, gry planszowe
→16 stycznia 2018, „Jaka to melodia?” - quiz drużynowy, „Wideoteka Młodego Człowieka”, gry planszowe, zajęcia pla-
styczne
→17 stycznia 2018, „Dookoła świata” - w co bawią się dzieci z innych krajów zimą
→18 stycznia 2018, „Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka” - zabawy tematyczne
→19 stycznia 2018, „Dzień Babci i Dziadka” - zajęcia tematyczne i plastyczne
→22 stycznia 2018, „Karnawał” - zajęcia tematyczne i plastyczne (konkurs), zagadki, wykreślanki, rebusy
→23 stycznia 2018, Karaoke – dzień wspólnego śpiewania
→24 stycznia 2018, Sport to zdrowie – zajęcia tematyczne i plastyczne, rebusy, gry planszowe
→25 stycznia 2018, Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie, Wideoteka Młodego Czytania, zajęcia plastyczne
→26 stycznia 2018, Uroczyste zakończenie ferii, zabawy na życzenie.

Grupa zajęciowa „Euroclub” Siedlimowice: 
Opiekunowie zajęć przygotowali dla najmłodszych kolorowanki, łamigłówki, prace plastyczne „Moje wymarzone ferie 
zimowe”, malowanie, rysowanie, szkicowanie, robienie pomponów z włóczki i bibuły, zajęcia manualne – tworzenie z masy 
solnej zwierzaków, figurek, dekoracji. W świecie baśni Andersena, zapoznanie z wybraną baśnią, wykonanie ilustracji. 
Zajęcia ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu, spacer po okolicy, zabawa w chowanego, zajęcia plastyczne – maski kar-
nawałowe. Zajęcia odbywają się w dniach 22-26 stycznia 2018.

Grupa zajęciowa „Pszczółki” Pożarzysko:
Od 15 do 18 stycznia (15 stycznia godz. 15.00-17.30, 16 stycznia godz. 14.00-16.30, 18 stycznia godz. 14.00-16.30): zajęcia 
profilaktyczne - projektowanie plakatu promującego bezpieczne ferie zimowe, zajęcia tematyczne „Czytanie sprawia mi 
przyjemność” - głośne czytanie ulubionych dziecięcych utworów oraz konkurs rysunkowy z przeczytanej baśni. Moja bab-
cia i mój dziadek – zajęcia plastyczno – techniczne polegające na przygotowaniu laurek. Osoby starsze wśród nas - zajęcia 
mające na celu zapoznanie się z tematyką dotyczącą osób starszych i ukazanie pokolenia seniorów jako wartościowej grupy 
społecznej. Bezpiecznie korzystam z urządzeń elektrycznych – zajęcia profilaktyczne. Układanie i rozwiązywanie zagadek 
tematycznie związanych z zimą i feriami zimowymi.

Od 22 do 25 stycznia (22 stycznia godz. 14.00-16.30, 23 stycznia godz. 14.00-16.30, 25 stycznia godz. 14.00-16.30): Po 
co nam emocje? – zajęcia tematyczne, świetlicowy konkurs przyrodniczy „Kto to wie…?” rywalizacja drużynowa, zajęcia 
artystyczne- papierowe cudaki, świetlicowe kino – wybór i oglądanie filmu dla dzieci, konkurs plastyczny pt. „Zima pastą 
malowana”.

Grupa zajęciowa w Przyłęgowie:
Zajęcia odbywają się w poniedziałek i czwartek w godz. 15.00-18.00. „Bezpieczna zima“ - zapoznanie dzieci z różnymi 
sposobami spędzania czasu wolnego, ze znaczeniem hasła „Ruch to zdrowie”, zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie 
się, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu. Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śnie-
gu i lodzie, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych. Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni – pogadan-
ka. Zimowe dyscypliny sportowe - rebusy, krzyżówka, gry i zabawy dramowe pt.„Odgadnij dyscyplinę sportu”, „Ruch to 
zdrowie” – rola aktywności fizycznej w naszym życiu – pogadanka, dyscypliny olimpijskie – prezentacja. Praca plastyczna 
- „Bezpieczna zima”, „Bezpiecznie na śniegu i lodzie”, „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportowa”. Jak ciekawie spędzić 
ferie zimowe ?– burza mózgów.

Tradycyjnie każdego roku 
uczniowie szkół otrzy-

mują profilaktyczny Kalen-
darz Ucznia.

Powstaje on w ramach 
Międzyszkolnego Turnieju 
Wiedzy o Zagrożeniach i 
Bezpieczeństwie, w któ-
rym uczestniczą wszystkie 
szkoły. W tym roku temat 
przewodni Kalendarza do-
tyczy agresji i przemocy w 
szkole. Poza definicją agresji 
i przemocy, uczniowie do-
wiedzą się jakie są przykłady 
prześladowania i co zrobić w 
przypadku prześladowania. - 
Kalendarz rozpowszechniony 
zostanie wśród blisko 1200 
uczniów z placówek oświa-
towych z terenu gminy. W 
Kalendarzu zostały zamiesz-
czone rysunki o tematyce pro-
filaktycznej, wykonane przez 
uczniów z żarowskich szkół, 
grup zajęciowych i przedszko-
la. Każdy miesiąc opatrzony 
jest innym hasłem profilak-
tycznym np. czerwiec – „Nie 
bądź obojętny wobec przemo-
cy. Reaguj!”, wrzesień – „Bądź 
odpowiedzialny i bezpieczny 
na drodze!”, grudzień „Nie 

Wszyscy uczniowie szkół otrzymają profilaktyczne kalendarze ucznia.

ufaj obcym po drugiej stronie 
ekranu”. Osoby, których prace 
zostały zawarte w Kalendarzu 
Ucznia podczas finału Mię-
dzyszkolnego Turnieju Wiedzy 
o Zagrożeniach i Bezpieczeń-
stwie, otrzymają nagrody rze-
czowe, są to: Róża Kulpińska, 
Maja Grzybek, Piotr Chudy, 
Kornel Mikołajek, Katarzyna 
Kopacz, Zuzanna Stężyńska, 
Klaudia Bekas, Anna Józe-
fiak, Dawid Mision, Oliwia 
Kulesza, Oliwia Brańka, 
Iwona Baczyńska, Kornelia 
Lada, Patrycja Kiełt, Bartek 
Sułek - mówi Marta Łobo-
da z żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Wzorem lat ubiegłych ka-
lendarz został opracowany 
przez nauczycielki Szkoły 
Podstawowej Iwonę Nierad-
ka i Małgorzatę Świtoń, a 
jego publikację dofinanso-
wano ze środków z budżetu 
gminy i środków przezna-
czonych na realizację Gmin-
nego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych w gminie Ża-
rów na 2017 rok. 

Magdalena Pawlik

Wyjątkowe promocje 
czekają podczas ferii 

na najmłodszych miłośni-
ków wodnych igraszek. 

W okresie ferii zimowych 
każde dziecko za pierwszą 
godzinę korzystania z ża-
rowskiej pływalni zapłaci je-
dynie 5 zł. Oferta obowiązuje 
od poniedziałku do piątku w 
okresie ferii zimowych i do-

tyczy dzieci i młodzieży do 
18 roku życia (po okazaniu 
ważnej legitymacji szkolnej).

Przypominamy, że bilet 
wstępu uprawnia do korzy-
stania ze wszystkich atrakcji 
żarowskiego basenu.

Basen w Żarowie czynny 
jest codziennie od 06.00 
rano do 22.00 wieczorem. 
Zapraszamy.
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Podsumowanie Roku Sportowego
Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego. W telegraficznym skrócie zawarliśmy sukcesy, jak również porażki sportowców gminy Żarów na różnych 
arenach sportowych.
STYCZEŃ
Noworoczny mecz piłkarski
Piłkarze, działacze i sympa-
tycy piłki nożnej KS Zjed-
noczonych Żarów powitali 
Nowy Rok. Na Stadionie 
Miejskim w Żarowie roze-
grany został mecz nowo-
roczny. Wynik był sprawą 
drugorzędną, liczyła się do-
bra zabawa oraz piłkarskie 
spotkanie. 

LUTY
Electrolux Cup dla Wektor 
Świdnica!
Drugi raz z rzędu tytuł mi-
strzowski Żarowskiej Ligi 
Futsalu Electrolux Cup zdo-
byli piłkarze Wektor Świd-

nica. Na kolejnych miejscach 
na podium znaleźli się: Can-
nabis, AUTO-SHOP Żarów.
Skład zwycięzców: K. Lelet-
ko, G. Borowy, D. Filipczak, 
A. Kozachenko, M. Moraw-
ski, M. Ryczan, M. Sala-
mon, W. Sowa, W. Szuba,  
D. Tymcik, A. Zielonka

MARZEC
Spadek i rozwiązanie
Drugoligowa przygoda dla 
siatkarzy Volley Żarów 
okazała się bardzo bolesna. 
W meczach barażowych o 
utrzymanie w lidze żaro-
wianie trzykrotnie ulegli 
BTS Electros Bolesławiec, 
spadając tym samym do roz-
grywek niższego szczebla. 
Co smutniejsze, przerwane 
zostało szkolenie seniorskiej 
drużyny oraz ekip młodzie-
żowych. Tym samym po kil-
ku latach działalności Volley 
Żarów przestał istnieć.  

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

tuł Mistrza Polski klasyfiku-
je zawodnika w gronie multi-
medalistów naszego kraju. 
Złota wieża
Duży sukces odniosła dru-
żyna Gońca Żarów podczas 
turnieju „Złotej Wieży” 
rozgrywanego w ramach 
dolnośląskiego finału LZS. 
Ostatecznie żarowianie za-
jęli wysokie 2. miejsce, prze-
grywając w ostatniej rundzie 
z Wieżą Pęgów. W finale wo-
jewódzkim udział wzięło 10 
zespołów. Skład: D. Daniel, 
W. Kowalczuk, M. Szmyd, 
D. Mozol, J. Dranka

MAJ
Srebrny Chemik

Dobiegła końca 48. edycja 
Powiatowej Ligi Siatkówki 
TKKF. Tytuł mistrzowski 
zdobyli zawodnicy Wektor 
Świdnica, srebrne krążki 
dla żarowskiego Chemika. 
Patrząc na przebieg całego 
sezonu śmiało można stwier-
dzić, iż rozgrywki należa-
ły do tych właśnie drużyn. 
Wektor ligę kończy z impo-
nującym bilansem jedenastu 
zwycięstw i jednej porażki. 
Żarowski TKKF jako jedyna 
ekipa pokonała zwycięzców 
ligi.

CZERWIEC
Znów bez awansu
Do ostatniej kolejki trzeba 
było czekać na odpowiedź, 
kto obok Nysy Kłodzko 
uzyska awans do IV ligi. Na 
ostatniej prostej wydawało 
się, że drugie miejsce pre-
miowane awansem utrzyma-
ją piłkarze Zjednoczonych 
Żarów. Podopieczni Adama 
Łagiewki nie wytrzymali 
ciśnienia. Wysoka porażka 
w Kamieńcu Ząbkowickim 
przekreśliła wszelkie ocze-
kiwania. Z awansu cieszy 
się Górnik Boguszów-Gor-
ce, który jeszcze rok temu 
występował na boiskach A 
klasy!

Wszystko jasne
W odmiennych nastrojach 
kończą sezon piłkarze re-

prezentujący gminę Żarów, 
występujący w wałbrzyskiej 
kl. A oraz B klasie. Po kil-
ku sezonach spędzonych na 
arenach kl. A, z ligą żegna-
ją się Zieloni Mrowiny. Taki 
sam los spotkał beniaminka 
rozgrywek Zryw Łażany. W 
kl. B obok Górnika Nowe 
Miasto Wałbrzych awans do 
wałbrzyskiej kl. A uzyskała 
Wierzbianka Wierzbna.

Zwycięzcy ligi
Piłkarze Zjednoczonych Ża-
rów występujący w lidze 
terenowej młodzika zakoń-
czyli sezon z kompletem 
zwycięstw, pewnie triumfu-
jąc w rozgrywkach. Skład: 
B. Zdanowski, A, Zajonz, 
M. Topór, D. Bogacki, K. 
Sas, W. Pabis, K. Kuriata, 
F. Petelski, K. Chrząstek, 
W. Siemiński, K. Mrozek, 
O. Ogryzek, J. Luber, F. 
Łuczkow, J. Chlewicki, K. 
Skowroński, A. Uzarek. 

LIPIEC
Strzegom Cup dla Zjedno-
czonych
Zwycięstwem trampkarzy 
Zjednoczonych Żarów za-
kończył się turniej piłkarski 
„Strzegom Cup”. Oprócz ża-
rowian w dwudniowej rywa-
lizacji zobaczyliśmy Victorię 
Wałbrzych, trzy drużyny 
AKS Strzegom oraz pięć ze-
społów Winnicy z Ukrainy. 
Dodatkowo Karol Włudy-
ka, reprezentujący barwy 
żarowskiego klubu został 
wybrany najlepszym zawod-
nikiem całego turnieju. 
Skład: Leputa, Zaremba, 
Dominik, Marzec, Śliwa, 
Dulemba, Bożek, Włudy-
ka, Galicki, Nowak, Pilski.

Wędkarskie talenty
PZW koło Żarów może po-
chwalić się dużym sukcesem. 
Junior, Bartosz Frydlewicz 
został Spławikowym Mi-
strzem Okręgu Wałbrzyskie-
go, tytuł wicemistrzowski 
wśród kadetów dla Kacpra 
Moryla. Triumf Frydlewi-
cza oznaczał awans do Mi-
strzostw Polski. Dla żaro-

wianina krajowy championat 
zakończył się na 45. pozycji.
Mistrz jest tylko jeden!
Paweł Fajdek zdobył w Lon-
dynie złoty medal mistrzostw 
świata, zostając pierwszym 
młociarzem w historii, który 
triumfował w globalnym czem-
pionacie trzeci raz z rzędu.

Klimala w Suwałakch
Wychowanek klubu KS 
Zjednoczony Żarów, 19-letni 
Patryk Klimala został wy-
pożyczony z Ekstraklasowej 
Jagielonii Białystok do półfi-
nalistów ostatniej edycji Pu-
charu Polski Wigry Suwałki, 
którzy w obecnym sezonie 
występują w 1. Lidze.

SIERPIEŃ
Udany debiut
Niezwykle przyjemna infor-
macja dobiegła z Gór Sowich. 
Małgorzata Moczulska zo-
stała Mistrzynią Polski We-
teranów w Biegach Górskich 
w kat. K40. Sukces tym bar-
dziej cenny, iż osiągnięty w 
debiucie na górskich trasach!

WRZESIEŃ
Mistrzowie województwa
W Żarowie rozegrano Mi-
strzostwa Dolnego Ślaska 
Juniorów w szachach kla-
sycznych. Nad szachownica-
mi pochyliło się rekordowa 
ilość uczestników, blisko 190 
adeptów tej dyscypliny spor-
tu. Najlepszy wynik wśród 
żarowian uzyskał Jakub Do-
łharz, reprezentujący klub 
KSz Polonię Wrocław, który 
w kat. C-13 zdobył brązowy 

medal.

PAŹDZIERNIK
Biegali po strefie
Polak Mateusz Demczyszak 
zwyciężył w drugich Żarow-
skich Biegach Strefowych, 

wyprzedzając na mecie 10 
km dwóch reprezentantów 
Ukrainy: Rusiana Savchu-
ka oraz Paulo Veretskyia. 
Wśród pań na najwyższym 
stopniu podium Ukrainka 
Valeriiia Zinenko przed 
Anną Ficner oraz Danutą 
Piskorowską.

Szachowy mistrz 
Damian Daniel reprezen-
tujący Gońca Żarów został 
Mistrzem Polski Amatorów 
w blitzu!
Zwycięstwo Daniela było 
bezapelacyjne. Od piątej run-
dy, aż do końca turnieju, re-
prezentant żarowskiego klubu 
grał na pierwszej szachowni-
cy, nie dając się nikomu po-
konać w dwumeczu. Łącznie, 
aż siedmiu przeciwników po-
konał 2-0, a tylko z czterema 
zanotował wynik remisowy 
1-1. Drugiego zawodnika 
na podium wyprzedził o 1,5 
pkt.

Szkolny sukces
Przez cztery dni w hali MCS 
we Wrocławiu rywalizowa-
ły najlepsze zespoły szkol-
ne Dolnego Śląska w Fina-
le Igrzysk Dzieci i Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Uni-
hokeju. W tym roku repre-
zentacja chłopców, wróciła 
do Imbramowic z brązowy-
mi medali, udowadniając Zwycięzcy Żarowskich Biegów Strefowych na dyst. 10 km

Chemik Żarów ponownie na podium w lidze TKKF

Zwycięzcy IX edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup – Wektor Świd-
nica

Dla Pawła Fajdka sezon 2017 był okazją do przedłużenia swoich wspania-
łych serii zwyciestw, fot. M. Biczyk www.pzla.pl

tym samym, iż szkolenie 
dzieci stoi na wysokim po-
ziomie.
Skład: Anioł, Dobrowol-
ski, Gajewski, Grabowski, 
Kubanek, Lejbo, Maziarz, 
Seruga, Szkudlarek, Ber-
natowicz.

Orliki górą
Dziecięca drużyna Zjedno-
czonych Żarów (Orlik), po 
raz drugi okazała sie najlep-
sza, zwyciężając swoją grupę 
w rozgrywkach PPN Świd-
nica. Skład: B. Buchowski,  
N, Banasiak, O. Chrebela,  
D. Dola, F. Pabis, O. Góralski, 
D. Haraszczuk, W. Jarkow-
ski, S. Kulpiński, K. Mierlak, 
D. Mirek, M. Osiński, B. Sa-
krajda, J. Zywer, J. Aftyka, 
J. Podolak, B. Ślęzak, M. Łu-
kaszow, H. Zdunik, B. Zię-
ba, M. Kulig, B. Iżykowski,  
J. Stankowski.

LISTOPAD
Mocni judocy
W czeskim Broumovie zo-
baczyliśmy blisko 200 spor-
towców. Wśród zawodników 
Judoka Imbramowice najle-
piej spisała się Julia Herbut, 
zwyciężając w imponującym 
stylu wszystkie walki, stając 
tym samym na najwyższym 
stopniu podium. Z brązowy-
mi medali wrócili: K.Ada-
mus oraz K. Buchowska. 
Klasą były występy pod-
czas turnieju w Przemęcie 
koło Leszna. Swoje katego-
rie zwyciężyli: J. Herbut, 
K. Borowiec, P. Borowiec. 
Trzecie miejsce i brązowe 
medale zdobyli: W. Herbut, 
A. Douglas, E. Douglas. 

GRUDZIEŃ
Rajdowy mistrz
Sukcesem zakończyła się 
dla żarowianina Grzegorza 
Redy ostatnia runda Dolno-
śląskiej Ligii Rajdowej. Dru-
gie miejsce w klasie i tytuł 
mistrzowski Dolnośląskiej 
Ligii Rajdowej 2017, to wynik  
zawodów, jakie rozegrały się 
w Nowej Rudzie. 

Krzysztof Dutkiewicz


