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Bal Sołtysa
w Mrowinach

Mamy dofinansowanie 
na rewitalizację miasta 

Dni Żarowa 2018
- odliczanie rozpoczęte

Tradycyjnie, w podzięko-
waniu za zaangażowa-

nie i całoroczną pracę na 
rzecz mieszkańców w gmi-
nie Żarów odbywa się Bal 
Sołtysa.

Spotykają się tutaj sołtysi 

Instytucja Pośredniczą-
ca Aglomeracji Wałbrzy-

skiej, która rozdziela środki 
unijne pozytywnie oceniła 
wniosek gminy Żarów doty-
czący rewitalizacji zdegra-
dowanych obszarów.

Wielkimi krokami zbli-
ża się jedno z waż-

niejszych wydarzeń kultu-
ralnych Żarowa. 

Święto miasta i gminy 
w tym roku zaplanowano 
w ostatni weekend maja. 
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Sprawdź, gdzie i do kiedy mogą wy-
stąpić przerwy w dostawie wody. O 
tym w komunikacie Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. 

Szkoły Podstawowe w Żarowie, 
Imbramowicach oraz Mrowinach 
ogłaszają zapisy do klasy pierw-
szej oraz oddziałów przedszkol-
nych.

Wektor Świdnica ponownie zwy-
cięzcą Żarowskiej Ligi Futsalu 
Electrolux Cup. To trzeci tytuł mi-
strzowski zdobyty z rzędu.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, które jest organi-
zatorem przedsięwzięcia 
przygotowało dla miesz-
kańców dwa dni doskonałej 
zabawy.

więcej na str. 7

Zespół  happysad na zdjęciu (Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Happysad)

Na zdjęciu reprezentanci Pożarzyska wraz z zaprzyjaźnionymi uczestnika-
mi, których nigdy nie brakuje na Balu Sołtysa. Zniszczona nawierzchnia przy ul. Kopernika także doczeka się remontu.

wraz z aktywnymi i zaan-
gażowanymi mieszkańcami 
swoich sołectw, aby podsu-
mować rok społecznej pracy 
i uroczyście rozpocząć ko-
lejny.

więcej na str. 6

Dzięki temu gmina Żarów 
otrzyma ponad 3 miliony zło-
tych dofinansowania na reali-
zację projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na 
terenie miasta Żarów.

więcej na str. 5

Więcej informacji
na str. 3

i wewnątrz gazety

! UWAGA !

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
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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 
maila z prośbą o informację.

Marcin Z. mieszkaniec Żarowa: Czy w pobliżu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
przewiduje się jakieś prace, jak długo ustawione na chodniku zapory drogowe U-20 (U-51) będą straszyć 
swoim widokiem i przewracać się przy każdym mocniejszym wietrze? Czy parkingi od strony kortów 

tenisowych zostaną wybrukowane i doczekają się dobrego oświetlenia (w godzinach wieczornych jesienią, zimą po godz. 17 
jest ciemno i mało kto tam staje, na parkingu przy orliku jest podobnie)? Czy parking przy ul. Sikorskiego na przeciwko Banku 
Zachodniego WBK zostanie wybrukowany, a także oświetlony? Na tym odcinku ul. Sikorskiego brak jest oświetlenia ulicznego, 
oświetlenie banku jest słabe i niewystarczające.

Burmistrz Leszek Michalak: 
Zapory drogowe U-20B zostały ustawione na chodniku przed basenem po interwencji naszych mieszkańców, aby ograniczyć, a w 

zasadzie uniemożliwić parkowanie samochodami na chodniku. Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdy brakowało przejścia na 
chodniku dla matki idącej z wózkiem. To sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Nie można blokować miejsc dla pieszych, bo stwarza 
to sytuacje niebezpieczne. Dlatego w związku z powtarzającymi się zdarzeniami ustawiliśmy bariery na chodniku przed basenem. 

Przygotowywany jest projekt organizacji ruchu, który ma na celu ustawienie na całej długości chodnika przed basenem słupków 
U12-C, które uniemożliwią parkowanie wzdłuż ciągu pieszego na tym terenie. Chodnik jest przeznaczony do użytku pieszych, a nie 
parkowania samochodów. Zgodnie z przepisami, możemy parkować na chodniku tylko wówczas, jeżeli szerokość chodnika pozosta-
wionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i nie mniejsza niż 1,5 m oraz pojazd umieszczony przednią osią na chodniku 
nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Najważniejsze, aby umożliwić pieszym swobodne korzystanie z chodnika, zwłaszcza nie tamo-
wać ruchu dla matek idących z wózkami. Tymczasowe zapory drogowe zostaną zlikwidowane, ale tuż po montażu nowych słupków. 
Będą one tam umieszczone po zatwierdzeniu przygotowanej przez gminę organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 
O tym będziemy jeszcze informować naszych mieszkańców.

Na odcinku od ulicy Górniczej do ulicy Łokietka w Żarowie będzie wykonana nowa ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem. Po-
dobnie, jak w innych częściach naszego miasta realizujemy budowę ścieżek rowerowych. Są to inwestycje unijne, na które gmina 
pozyskała dofinansowania i muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności. Nie możemy wprowadzać dwóch wykonawców na plac 
budowy. Najpierw realizujemy rozpoczęte zadania, dopiero po ich zakończeniu i rozliczeniu, można przystąpić do prac na innym 
terenie. Oświetlenie uzupełniamy każdego roku, parkingi także sukcesywnie remontujemy.  Mamy jednak na uwadze inwestycje na 
tych terenach, dlatego zadania te będą realizowane w późniejszym terminie.

Dziękuję za cenne uwagi i wskazówki, bo to dla nas także ważna informacja, jakie potrzeby widzą nasi mieszkańcy. 

Bądź na bieżąco!
Chcesz wiedzieć

co dzieje się w naszej gminie wejdź na stronę:

www.um.zarow.pl 
Polub nas na facebooku 

Odpowie za naruszenie zakazu zbliżania 
się i znieważenie
Funkcjonariusze Prewencji zatrzymali 64-latka bez stałego 
miejsca zameldowania, który naruszył zakaz zbliżania się 
do matki orzeczony prawomocnym wyrokiem Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy.  - Podczas przeprowadzonej interwen-
cji mężczyzna znieważył słowami powszechnie uznanymi za 
obelżywe funkcjonariuszy policji w trakcie i w związku z wy-
konywaniem przez nich obowiązków służbowych. Sprawca 
został zatrzymany celem przeprowadzenia dalszych czynno-
ści – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu poli-
cji w Żarowie.

Włamał się do murowanej komórki i ukradł 
sprzęt
67-letni mieszkaniec gminy Żarów powiadomił funkcjona-
riuszy policji, że nieznany sprawca po uprzednim zerwa-
niu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe do murowa-
nej komórki, dostał się do środka, skąd dokonał kradzieży 
sprzętu. - Jego łupem padło 120 litrów oleju napędowego, 
5 sztuk szesnastocalowych opon i aluminiowych felg sa-
mochodowych, różnego rodzaju elektronarzędzi różnych 
marek, dwóch 50-metrowych przedłużaczy elektrycznych, 
zestaw kluczy pneumatycznych. Straty wyceniono na kwotę 
15.000 złotych na szkodę zgłaszającego – informuje komen-
dant Katarzyna Wilk.

Zatrzymany za posiadanie amfetaminy
23-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego został zatrzy-
many przez funkcjonariuszy Prewencji KP Żarów za po-
siadanie przy sobie środków odurzających w postaci am-
fetaminy w ilości 0,77g. - W wyniku realizacji sprawy, w 
trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, należących 
do mężczyzny, policjanci ujawnili woreczek strunowy z za-
wartością środka odurzającego w postaci marihuany o łącz-
nej wadze 2,61g. Zatrzymanemu postawione zostały zarzuty 
– podkreśla Katarzyna Wilk komendant policji.

Włamanie na plac budowy
Funkcjonariusze policji poszukują sprawcy, który doko-

nał włamania do dwóch koparek budowlanych marki Lie-
bher wykorzystywanych przy budowie drogi. - Po uprzed-
nim uszkodzeniu kłódki zabezpieczającej metalową listwę na 
korku wlewowym zbiornika paliwa, sprawca dokonał kra-
dzieży oleju napędowego w ilości łącznie 60 litrów i dwie 
skrzynki narzędziowe. Straty zostały oszacowane na kwotę 
700 złotych na szkodę zgłaszającego – mówi Katarzyna 
Wilk z żarowskiego komisariatu policji.

Znaleziono rower
W dniu 23.01.2018r. patrol policji podczas patrolu terenu 
miasta, około godz. 23.30, na parkingu Tesco w Żarowie 
ujawnił pozostawiony bez żadnych zabezpieczeń rower 
koloru czarnego. Rower posiada napis na ramie SPRINT 
RED DEVIL. Został zabezpieczony w Komisariacie Policji 
w Żarowie. 

Wpadła w poślizg
Kierująca samochodem osobowym marki Opel Corsa, jadąc 
z pasażerami, na prostym odcinku drogi i po wyprzedze-
niu innego pojazdu, zauważyła zbliżający się z naprzeciw-
ka samochód ciężarowy. Wtedy wróciła na swój pas ruchu 
i wpadła w poślizg, w wyniku czego pojazd wjechał do 
rowu i koziołkował. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali 
przewiezieni do szpitala, doznając obrażeń poniżej 7 dni, 
a następnie wypisani do domu. Uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi. 

Oprac. Magdalena Pawlik

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 27/2018 z dnia 
07.02.2018r. 

~ PODZIĘKOWANIE ~
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas

chwilach okazali nam wiele życzliwości i wsparcia 
oraz licznie uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii 

pogrzebowej naszego Męża i Taty
Ś.P Stanisława Białka

Za okazaną pamięć, wyrazy współczucia serdeczne 
podziękowania

Składa Rodzina

Konkurs „Mistrz Pióra” 
rozstrzygnięty

Z poezją Zbigniewa Herber-
ta zmierzyli się tegoroczni 

uczestnicy 4. edycji gminnego 
konkursu kaligrafii „Mistrz 
Pióra 2018”.

W pisemnych zmaganiach 
udział wzięło 124 uczniów ze 
szkół podstawowych oraz gim-
nazjum. Uczestnicy konkursu 
mieli za zadanie przepisać tek-
sty i ozdobić go według gustu 
iluminacjami, miniaturami i 
bordiurami. Zadanie wcale nie 
było jednak takie proste. 

Konkurs odbywał się pod ho-

norowym patronatem Burmi-
strza Miasta Żarów. Nagrody, 
które ufundowała firma NOVA 
z Żarowa wręczali zwycięzcom 
burmistrz Leszek Michalak, 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu oraz członkowie jury 
Elżbieta Kulas, Barbara Ba-
naś i Alicja Godek.

Wyniki konkursu są dostępne 
na stronie internetowej www.
um.zarow.pl oraz www.cen-
trum.zarow.pl a także na fa-
cebooku.

Zdjęcie laureatów konkursu „Mistrz Pióra 2018” wraz z organizatorami. 

Wnioski o dopłaty 
obowiązkowo
przez Internet

Od 2018 r. wszystkie wnio-
ski o przyznanie płatności 

bezpośrednich oraz płatności 
obszarowych z PROW muszą 
zostać złożone w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem 
formularza geoprzestrzenne-
go udostępnionego na stro-
nie internetowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Wynika to wprost z przepi-
sów wspólnotowych i dotyczy 
wszystkich państw członkow-
skich UE. Tym rolnikom, któ-
rzy nie korzystają z internetu, 
Agencja oraz współpracujące 
z nią instytucje będą udzielały 
pomocy. 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, tak 
jak dotychczas, będzie przesy-
łać rolnikom wstępnie wypeł-
niony wniosek tzw. wniosek 
spersonalizowany wraz z za-
łącznikami wersji papierowej 
(do 2020 r.). Należy jednak 
traktować go jedynie infor-
macyjnie. Złożenie wniosku 

w formie papierowej będzie 
możliwe jedynie dla tych rol-
ników, którzy nie są w stanie 
złożyć wniosku w wersji elek-
tronicznej i jednocześnie nie 
mogą skorzystać z pomocy 
technicznej zapewnionej przez 
biuro powiatowe ARiMR. 
Aby ułatwić rolnikom złoże-
nie wniosków przez internet, 
Agencja przygotowała nową 
aplikację eWniosekPlus. Jest 
ona przejrzystsza, prostsza 
i bardziej intuicyjna niż po-
przednia. 

Od 12 lutego 2018r. wszyscy 
rolnicy za pośrednictwem stro-
ny internetowej ARiMR www.
arimr.gov.pl będą mogli zapo-
znać się z wersją demonstra-
cyjną aplikacji eWniosekPlus  
i sprawdzić, jak ten program 
działa i jak z niego korzystać. 
Pełna wersja nowej aplika-
cji zostanie udostępniona na 
stronie internetowej Agencji 
15 marca 2018r., czyli w dniu 
rozpoczęcia tegorocznej kam-
panii przyjmowana wniosków 
o przyznanie płatności.

Więcej na stronach inter-
netowych: www.arimr.gov.
pl i www.um.zarow.pl
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Skrzyżowanie w centrum miasta
zostanie zamknięte

W związku z awarią na tranzytowej sieci wodocią-
gowej przy ul. Mickiewicza w Żarowie, do dnia 2 

marca 2018 roku mogą  wystąpić przerwy w ciągłości 
dostawy wody oraz obniżone ciśnienie wody na terenie 
całej gminy, szczególnie w budynkach wielorodzinnych 
na wyższych kondygnacjach. 

Z uwagi na zaistniałe  utrudnienia w dostawie wody chcie-
libyśmy Państwa poinformować, iż zapewniamy całodo-
bowo zastępczy punkt poboru wody na Stacji Uzdatniania 
Wody w Kalnie. Istnieje również możliwość napełnienia 
mniejszych zbiorników w siedzibie Spółki w Żarowie przy 
ul. Słowiańskiej 16, od poniedziałku do piątku w godz. od 
7:00 do 15:00.

Informujemy, że wykonujemy wszystkie możliwe dzia-
łania w celu jak najszybszego zapewnienia ciągłości do-
stawy wody. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie 

Spółka z o. o.

Uwaga! Przerwy
w dostawie wody

Inwestycje na półmetku

Tuż za targowiskiem nowy chodniki jest już prawie gotowy. Czekamy jeszcze na ścieżkę rowerową. 

Zimowa aura za oknem 
nie przeszkadza w pro-

wadzeniu prac przy budowie 
zintegrowanego Centrum 
Przesiadkowego oraz ście-
żek rowerowych na terenie 
Żarowa. 

Łącznie na terenie miasta 
przybędzie dokładnie 8,20 
kilometrów nowych dróg ro-
werowych, co z pewnością 
ucieszy miłośników aktyw-
nego wypoczynku na świe-
żym powietrzu. W tej chwili 
roboty koncentrują się na 
głównym skrzyżowaniu w 
centrum miasta, gdzie trwają 
jeszcze prace wodociągowe 
pod budowę ronda, które nie-
bawem powstanie na tym od-
cinku drogi. Na plac budowy 
wkroczyli także pracownicy 
gazowni, realizując prace 
przy rurociągach.

- Nabierają tempa prace 
przy budowie Centrum Prze-
siadkowego w Żarowie. Na 
ukończeniu są już prace wo-
dociągowe przy budowie no-
wego ronda w centrum skrzy-
żowania, a w ślad za nimi na 
placu budowy realizowane są 
także prace gazownicze. Te-
ren ul. Krasińskiego też roz-
kopany, powstaje tam ścieżka 
rowerowa wraz z chodnikiem 

i oświetleniem. Inwestycje 
wiążą się z utrudnieniami ko-
munikacyjnymi i wykonawca 
zapowiedział już zamknięcie 
skrzyżowania na okres około 
2-4 tygodni, począwszy od 
22 lutego. Szczegóły przed-
stawione zostały na mapach 
udostępnionych w gazecie – 
mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Prace dotyczące budowy 
dróg rowerowych są kolej-
ną częścią tej potężnej in-
westycji w mieście, którą 
realizujemy w ramach pro-
jektu „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych - budowa 
zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowe-

Prace nabierają tempa i widać już pierwsze zmiany.

Ulica Krasińskiego w Żarowie też w rozkopach. W ramach zadania powstanie tutaj ścieżka rowerowa wraz z chod-
nikiem i nowym oświetleniem. 

Teren ulicy Dworcowej w Żarowie to teraz miejsce realizowanych inwesty-
cji. Powstaje tutaj nie tylko Centrum Przesiadkowe, tuż obok trwa także 
remont budynku dworca kolejowego. 

Konkurs „Mistrz Pióra” 
rozstrzygnięty

Od 22 lutego 2018 roku pla-
nowane jest zamknięcie na 
okres 2-4 tygodni ulicy Ar-
mii Krajowej.

Od 1 marca 2018 roku pla-
nowane jest zamknięcie uli-
cy Armii Krajowej i Mickie-
wicza.

Prosimy kierowców o bacz-
ne zwracanie uwagi na znaki 
kierujące na objazdy. Prze-
praszamy za wszelkie utrud-

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów informuje, że w związku z 
realizacją zadania „Budowa centrum przesiadkowego na ul. Dworcowej w Żarowie 
wraz z przebudową skrzyżowania przy ul. Armii Krajowej, Mickiewicza i Dworco-
wej” zostaną wprowadzone kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu.

nienia. 
Od 1 marca z ruchu wyłą-

czone będą ulice Armii Kra-
jowej oraz Mickiewicza.

Plac przy budowanym Cen-
trum Przesiadkowym przy 
ul. Dworcowej w Żarowie na 
chwilę obecną  zostanie udo-
stępniony, ale tylko dla użyt-
ku autobusów, aby umożli-
wić im manewr zawracania. 
Po uprzątnięciu terenu przez 

wykonawcę i postawieniu 
nowej wiaty przystankowej 
teren zostanie udostępniony 
także pozostałym użytkow-
nikom ruchu drogowego. 
Ruch pieszy zostanie utrzy-
many, tak jak dotychczas. 

Wszystkie szczegóły doty-
czące objazdów znajdziecie 
Państwo na dołączonych do 
gazety mapach.

Magdalena Pawlik

rowych i ciągów pieszych 
wraz z oświetleniem na te-
renie miasta Żarów”. Nowe 
drogi dla rowerzystów po-
wstaną przy ulicach: Armii 
Krajowej, Alei Korczaka, 
Wiejskiej, Chrobrego, Kra-
sińskiego, na polnej dro-
dze między ulicami Armii 
Krajowej a Przemysłową, 
Przemysłowej, Sikorskiego, 
Ogrodowej, Mickiewicza, 
Cembrowskiego, Dębowej, 
Słowiańskiej, Talowskiego, 
Bukowej, Świerkowej, Mo-
drzewiowej, Wierzbowej, 
Jodłowej, Brzozowej i Jawo-
rowej. 

W ramach projektu zosta-
nie wybudowane centrum 

przesiadkowe wraz z miej-
scami parkingowymi dla 
samochodów i rowerów oraz 
wiatą przystankową, przebu-
dowane zostaną drogi rowe-
rowe, piesze oraz gminne, 
wykonane zostanie oświetle-

nie uliczne. Elementem uzu-
pełniającym projektu będzie 
zagospodarowanie zieleni 
miejskiej oraz zakup infra-
struktury towarzyszącej w 
postaci stojaków na rowery i 
koszy na śmieci, co wpłynie 
na zwiększenie atrakcyjności 
tego terenu. Wartość całej 
inwestycji to kwota 5 114 

351,75 złotych, przyznane 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 wynosi 4 347 
198,99 złotych. 

Magdalena Pawlik
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Awaria oświetlenia 
w przejściu

podziemnym

Umowy dotacyjne dla żarowskich klubów sportowych podpisał burmistrz 
Leszek Michalak i prezesi klubów. Na zdjęciu umowę podpisuje Tomasz 
Rudnik prezes klubu sportowego Zjednoczeni Żarów.

Każdego roku kluby sportowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy Żarów na realizację zadań sportowych.

Klub „Zielony Dąb”, którego prezesem jest Paweł Fajdek otrzymał dotację 
w wysokości 6.500 złotych.

Dotacje dla klubów
sportowych

Wykaz klubów sportowych,
które otrzymały dotację celową
na realizację zadań publicznych

z zakresu rozwoju sportu z budżetu gminy 
Żarów:

1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka 
nożna w gminie Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem 
miasta Żarów, w wysokości 111.000 zł dla Klubu Sportowe-
go „Zjednoczeni” Żarów.
2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – pił-
ka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Kalnie, 
w wysokości 13.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego 
„Błyskawica” Kalno.
3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka 
nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Mrowinach, 
w wysokości 17.500 zł dla Ludowego Klubu Sportowego 
„Zieloni” Mrowiny.
4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka 
nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Łażanach, 
w wysokości 13.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego 
„Zryw” w Łażanach.
5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka 
nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej, 
w wysokości 14.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego 
„Wierzbianka” Wierzbna.       
6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – lekka 
atletyka, w wysokości 6.500 zł dla Uczniowskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego „Zielony Dąb” w Żarowie.
7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka 
ręczna, w wysokości 6.000 zł dla Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Głęboka Purpura” w Żarowie. 
8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka 
siatkowa i koszykówka, w wysokości 16.500 zł dla TKKF 
„Chemik” Żarów.
9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy, 
w wysokości 14.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego „Goniec” w Żarowie.
10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współ-
zawodnictwo szkolne w różnych dyscyplinach i konkuren-
cjach sportowych, w wysokości 12.000 zł dla Uczniowskie-
go Ludowego Klubu Sportowego „Piast 2008” w Żarowie.
11. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – mo-
delarstwo, w wysokości 3.500 zł dla Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Harcek” w Żarowie.
12. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu –  szko-
lenia i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 
z gminy Żarów w zakresie piłki siatkowej, w wysokości 
10.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Volley” w 
Żarowie.

W związku z sygnała-
mi, które docierały 

do Urzędu Miejskiego w 
Żarowie dotyczącymi awa-
rii oświetlenia w przejściu 
podziemnym żarowskiego 
dworca kolejowego, zwró-
ciliśmy się z interwencją w 
tej sprawie do właściciela 
obiektu PKP. 

Właścicielem dworca kole-
jowego w Żarowie jest PKP. 
Wszystkie inwestycje i pra-
ce realizowane na tym te-
renie, w tym także w przej-
ściu podziemnym, należą 
do obowiązków właściciela 
obiektu. Obecnie dworzec 
kolejowy jest gruntownie 
remontowany, co być może 
także ma wpływ na brak 
oświetlenia w tym miejscu. 

Teren ulicy Dworcowej, 
gdzie znajduje się dworzec 
kolejowy posiada komplek-
sowe oświetlenie, ale bez-
pieczeństwo mieszkańców 
jest najważniejsze. Dlate-
go skierowaliśmy oficjalne 
zapytanie w tej sprawie do 
PKP Polskie Linie Kolejo-
we. Otrzymaliśmy taką od-
powiedź. - Służby techniczne 
sprawdzą i zapewnią oświe-
tlenie przejścia podziemnego 
na stacji Żarów. Na bieżąco 
są tam też patrole Straży 
Ochrony Kolei, które spraw-
dzą bezpieczeństwo – po-
informował Urząd Miejski 
w Żarowie Bohdan Ząbek 
z Zespołu Prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Magdalena Pawlik

Cała przeznaczona na 2018 rok pula środków finansowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu 
rozwoju sportu została rozdysponowana. Burmistrz Leszek Michalak w poniedziałek, 12 lutego podpisał 
umowy z przedstawicielami klubów sportowych. Łączna wartość dofinansowania, które otrzymało 12 klubów 
sportowych to kwota 237 tysięcy złotych.

- Corocznie wspieramy 
finansowo kluby sportowe 
funkcjonujące na terenie 
naszej gminy. W tym roku 
pieniądze z budżetu trafią 
do 12 klubów sportowych, 
które szkolą zawodników w 
różnych dyscyplinach spor-
towych. Wśród nich jest pił-
ka nożna i ręczna, szachy, 
siatkówka, koszykówka, 
modelarstwo i lekka atlety-
ka. Po raz pierwszy w tym 
roku przyznaliśmy dotację 
dla reaktywowanego klubu 
sportowego „Zielony Dąb”, 
którego prezesem jest nasz 
złoty medalista Paweł Faj-
dek. Nasi sportowcy ciężko 
trenują, by reprezentować 
gminę Żarów w lokalnych, 
ogólnopolskich i między-
narodowych zawodach. 
Stając na podium zbierają 
żniwo swojej pracy oraz 
promują miasto i podnoszą 
jego prestiż. Czujemy się w 
obowiązku dofinansowania 
ich starań, a tym samym 
motywowania ich do osią-
gania kolejnych sukcesów – 
mówił w trakcie spotkania 
z prezesami klubów spor-
towych burmistrz Leszek 
Michalak. 

W tym roku pula środków 
finansowych podzielonych 
pomiędzy kluby sportowe 
jest wyższa niż w roku ubie-
głym. Do podziału było 240 
tysięcy złotych. Największą 
dotację na swoją działal-
ność otrzymał tradycyjnie 
największy klub sportowy 
„Zjednoczeni Żarów”, do 
którego trafi najwięcej, bo 
aż 111 tysięcy złotych. - Je-
steśmy wdzięczni jako klub i 
zarząd za otrzymaną dota-
cję, dzięki której możemy 
funkcjonować. W naszym 
klubie sportowym trenują 
dzieci, młodzież i doro-
śli, a otrzymane pieniądze 
przeznaczamy głównie na 
opłaty rejestracyjne, wyna-
grodzenia sędziów, wyjazdy 
na mecze czy utrzymywanie 
szatni sportowej. Jesteśmy 
jednym z nielicznych klu-
bów, w którym trenuje tak 
dużo dzieci. Są one pod-
stawą naszej społeczności 
sportowej. Jednak najważ-
niejsza w klubie jest dru-
żyna seniorska, na której 
wzorują się najmłodsi – 

podkreślał Tomasz Rud-
nik prezes klubu sportowe-
go Zjednoczeni Żarów.

Dzieci szlifują także 
swoje sportowe talenty w 
klubie „Goniec”. Tutaj ich 
przewodnikiem i nauczy-
cielem jest Michał Biesz-
czad, który w tym roku 
został uhonorowany w ka-
tegorii trener w konkursie 
„Sportowa Indywidualność 
Gminy Żarów”. - Tradycyj-
nie największa część środ-
ków finansowych zostanie 
spożytkowana na turnieje 
dzieci i młodzieży, zakup 
dyplomów, medali, pucha-
rów, transport oraz zakup 
nowego sprzętu. Dzięki 
otrzymanej dotacji możemy 
nagradzać dzieci startują-
ce w turniejach, a ich ra-
dość jest dla nas bezcenną 
nagrodą – mówił Michał 
Bieszczad z klubu sporto-
wego Goniec Żarów.

Pieniądze z budżetu gmi-
ny Żarów są jak co roku 
dzielone pomiędzy kluby 
sportowe funkcjonujące 
na terenie gminy. - W tym 
roku do podziału między 
kluby sportowe było więcej 
pieniędzy. Większe dotacje 
otrzymały te kluby, które za-
deklarowały więcej inicja-

Uczniowski Klub Sportowy Lekkiej Atletyki „Zielony Dąb” w 2018 roku wznowił dzia-
łalność. Inicjatorami wznowienia działalności była Jolanta Kumor – założycielka klubu i 
wieloletnia trenerka oraz Paweł Fajdek – trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem, który 
swoją przygodę ze sportem rozpoczął właśnie w „Zielonym Dębie”. Klub otrzymał dotację 
z budżetu gminy Żarów na swoją działalność, która skupiać się będzie na szkoleniu dzieci 
i młodzieży w zakresie rozwoju sportu – lekka atletyka. Swoją działalność klub prowadzi 
na terenie kompleksu sportowego przy ul. Zamkowej w Żarowie. „Zielony Dąb” może się 
pochwalić wychowankami, którzy odnosili i odnoszą sukcesy na arenie krajowej i między-
narodowej: Paweł Fajdek, Tomasz Rudnik, Michał Mossoń czy Sebastian Pietraga.

tyw na rzecz najmłodszych 
mieszkańców. Nasz TKKF 
„Chemik” Żarów zakoń-
czył ostatni sezon bardzo 
dobrym wynikiem. Sylwe-
strowy turniej dziewczyn w 
drugiej lidze Olimpia Jawor 
zakończył się naszym suk-
cesem – dopowiadał Ka-

zimierz Bordulak prezes 
TKKF „Chemik” Żarów.

Krótką relację filmową 
na ten temat można obej-
rzeć w Żarowskiej Kroni-
ce Filmowej, a skróconą 
wersję również na telebi-
mie.

Magdalena Pawlik
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Trwa budowa garażu 
OSP Mrowiny

Awaria oświetlenia 
w przejściu

podziemnym
Zabytki odzyskają blask

W minionym roku roz-
poczęła się budowa 

nowego garażu dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mrowinach. Inwestycja 
realizowana jest w ramach 
zadania inwestycyjnego „Bu-
dowa świetlicy wiejskiej w 
Mrowinach”. Choć budynek 
nie jest jeszcze gotowy, zy-
skał dach i bramy, a obecnie 
trwają tam prace instalacyj-
ne przyłączy. 

Zakres zadania obejmuje 
nie tylko budowę garażu dla 
wozów OSP wraz z zaple-
czem sanitarno-socjalnym, 
ale także wykonanie przy-
łączy: woda, gaz, CO. Koszt 
zadania to kwota 450.000,00 
zł. W ramach tych środków 
dodatkowo wykonana zo-
stanie sieć wodociągowa na 
ulicy Myśliwskiej w Mrowi-
nach. - Zgodnie z podpisaną 
umową z wykonawcą inwesty-

Budynek dotychczasowej remizy strażackiej jest stary i bardzo zniszczony.

Remonty dróg w mieście to inwestycje długo wyczekiwane przez miesz-
kańców. W wielu miejscach drogi są w złym stanie technicznym i wymagają 
kompleksowej modernizacji.

Wizualizacja modernizacji boiska sportowego w Żarowie. 

Niebawem do dyspozycji strażaków z OSP Mrowiny będzie nowy garaż. 

Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków.  

Każdego roku parafie z terenu naszej gminy otrzymują dotacje z budżetu 
gminy Żarów na renowację zabytków.

cji, budowa dwustanowisko-
wego garażu z całym zaple-
czem sanitarno-socjalnym ma 
potrwać do końca czerwca, 
ale wedle zapewnień firmy, 
prace zostaną zrealizowane 
dużo wcześniej. W tej chwili 
wewnątrz budynku kładzione 
są tynki i wykonywane pra-
ce instalacyjne. Trwa także 
montaż instalacji przyłączy, 
wody i gazu - mówi Piotr 
Neczaj z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Inwestycja zostanie sfinan-
sowana ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. Dzię-
ki budowie nowego garażu 
wozy, ale również strażackie 
sprzęty będę miały swoje 
miejsce. Dotychczas cały 
sprzęt trzymany był w sta-
rej remizie strażackiej, która 
jest już w bardzo złym stanie 
technicznym.

Parafie z terenu gminy Ża-
rów otrzymają dotacje z 

budżetu gminy Żarów na re-
nowację zabytków wpisanych 
do rejestru zabytków.

Żarowscy radni na sesji Rady 
Miejskiej w czwartek, 8 lutego 
poparli wniosek burmistrza 
Leszka Michalaka w sprawie 
przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Żarów.

Dzięki dotacji dawne zabytki 
mają szansę odzyskać utraco-
ny blask. Wśród podmiotów, 
które otrzymają dodatkowe 
wsparcie finansowe są parafie 
z terenu gminy Żarów. - Cie-
szę się, że jako gmina możemy 
pomagać naszym parafiom w 
pracach konserwatorskich. W 
tym roku o dotacje ubiegały się 
wyłącznie podmioty kościelne. 

Przypomnę tylko, że każdy za-
bytkowy obiekt, który będzie 
odnawiany musi mieć założoną 
białą kartę zabytków. W tym 
roku na prace konserwator-
skie zabytków przeznaczyliśmy 
z budżetu naszej gminy środki 
finansowe w wysokości 150 
tysięcy złotych. To o 20 tysięcy 
złotych więcej niż w ubiegłym 
roku – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Wszystkie wnioski pod-
miotów ubiegających się o 
przyznanie dotacji na prace 
konserwatorskie zabytków 
oceniali członkowie specjal-
nej komisji w składzie: Syl-
wia Pawlik sekretarz gminy, 
Iwona Nieradka radna Rady 
Miejskiej, Paulina Dziendziel 
z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków delegatura 
w Wałbrzychu oraz Gabriela 
Nastałek-Żygadło z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Żarów otrzymają:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach, na wykonanie konserwacji obrazu Johannesa 
Claessensa pn. „Adoracja Dzieciątka” z Kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu, w wysokości 30.000 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach na wykonanie konserwacji drewnianego, po-
lichromowanego i złoconego ołtarza bocznego pw. Zesłania Ducha Świętego z Kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP 
w Zastrużu, w wysokości 18.340,92 zł
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Żarowie, na wykonanie renowacji sekcji brzmieniowej organów z kościoła NSPJ 
w Żarowie w wysokości 26.598 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie na wykonanie i nałożenie tynków reno-
wacyjnych w kościele Św. Józefa w Pożarzysku w kwocie 14.612,40 zł 
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie na konserwację techniczną i estetyczną 
drewnianych elementów konstrukcji nośnej, konstrukcji architektonicznej, rzeźb i detali architektonicznych ołtarza głównego 
w kościele Św. Stanisława Biskupa w Bukowie w kwocie 60.448,68 zł

Mamy dofinansowanie
na rewitalizację miasta 

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, która rozdziela środki unijne pozytywnie oceniła wniosek 
gminy Żarów dotyczący rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Dzięki temu gmina Żarów otrzyma ponad 3 
miliony złotych dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywró-
cenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość całego zadania 
opiewa na kwotę 5.866.510,15 złotych.

W ramach projektu realizo-
wanych będzie kilka zadań. 
Jednym z ważniejszych jest 
przebudowa dróg w mieście, 
przy ulicach Kopernika, Kwia-
towej, Mickiewicza, Placu 
Wolności, Puszkina, Słowac-
kiego, Sportowej, Zamkowej, 
Wojska Polskiego i Dworco-
wej. Drugim i równie istotnym 
zadaniem będzie moderniza-
cja boiska sportowego, w ra-
mach której przeprowadzona 
zostanie rewitalizacja bieżni 
okalającej boisko oraz budo-
wa trybun. Trzecim i ostatnim 
zadaniem wchodzącym w za-
kres tego projektu jest zago-
spodarowanie terenów przy 
Urzędzie Miejskim i przy OSP 
w Żarowie w celu nadania im 
nowych funkcji społecznych i 

kulturalnych. - To także jedna 
z kluczowych inwestycji zapla-
nowana na ten rok. Dzięki tym 
zadaniom zmieni się wizerunek 
naszego miasta. Drogi zostaną 
przebudowane i wyremonto-
wane, łącznie z parkingami 
przy ul. Zamkowej w Żarowie. 
Inwestycje nie ominą także te-

Radny Rady Miejskiej Norbert Gałązka
To bardzo dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Dzięki wspar-
ciu ze środków unijnych, ale także środków finansowych z budżetu na-
szej gminy centrum Żarowa zmieni w końcu swój wygląd. Przebudo-
wane zostaną ulice, które wymagają gruntownego remontu i parkingi 
na części ulicy Zamkowej. Ważną częścią tych zadań będzie moderni-
zacja boiska sportowego i budowa nowych trybun, a mamy nadzieję, 
że następnie także budowa nowej szatni dla sportowców. Rewitalizacja 
miasta to będzie ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne, które zmieni 

miasto w wymiarze przestrzennym i społecznym. W związku z tym trzeba będzie znów prze-
czekać wszelkie uciążliwości komunikacyjne, ale efekty końcowe z pewnością będą dla nas 
wspaniałym widokiem.

renu boiska sportowego, gdzie 
powstaną nowe trybuny i prze-
budowana zostanie bieżnia. Na 
drugą część inwestycji na sta-
dionie – budowę nowej szatni 
będziemy składać wniosek o 
dofinansowanie z Programu 
Sportowa Polska – Programu 
Rozwoju Lokalnej Infrastruk-
tury Sportowej ze środków Mi-
nisterstwa Sportu – wyjaśnia 
burmistrz Leszek Michalak.

Wszystkie inwestycje będą 
realizowane w tym roku. 

Najpierw jednak musi zostać 
podpisana umowa na dofi-
nansowanie tego projektu, 
później ogłoszone przetargi i 
po zawarciu umowy z wyko-
nawcą zadań będzie można 
przystąpić do ich realizacji. 
Będziemy o tym Państwa na 
bieżąco informować. Wnio-
sek gminy Żarów na te zada-
nia uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 3.399.858,37 
złotych. 

Magdalena Pawlik
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Bal Sołtysa w Mrowinach

UWAGA!!! ZESTAWY DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ SĄ STALE MONITOROWANE
I PODRZUCANIE ODPADÓW PODLEGA KARZE GRZYWNY!

Odpady wielkogabarytowe tj. (meble, meblościanki, meble wypoczynkowe, ogrodowe, dywany),
zużyty sprzęt RTV i AGD oraz 4 szt. opon samochodowych

, zgłoś telefonicznie do Urzędu Miejskiego
tel. 74/8580591 wew. 334 lub 351 i lub samemu oddaj bezpłatnie

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
który się mieści w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 34 (przy elewatorach zbożowych)
w każdy poniedziałek godz. 16:00-18:00, środa 14:00-18:00 oraz sobota 10:00-12:00.

Gruz remontowy, w tym również zużyte okna, armaturę sanitarną opakowania
po klejach farbach, w ilości 0,5 m3/miesiąc, o

wystaw w ostatni piątek
miesiąca przed swoją nieruchomość

zostaną odebrane za darmo

dpady bio tj. liście, trawę,
gałęzie możesz również bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń oddać do PSZOK

Zapisy do pierwszej 
klasy i oddziałów
przedszkolnych

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻAROWIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ogła-
sza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku 
szkolnym 2018/2019.

Do klas I zapisujemy dzieci:
- urodzone w 2011 roku siedmiolatki
- urodzone w 2012 roku sześciolatki, które na wniosek rodziców 
zostaną przyjęte do klasy pierwszej, jeśli:
- korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzają-
cym rok szkolny, w  którym mają rozpocząć naukę w klasie pierw-
szej,
- nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię 
poradni psychologiczno –pedagogicznej o możliwości rozpoczę-
cia nauki w szkole podstawowej.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego
do klas pierwszych:

-  wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły
(od  15.02.2018 r. w godz. 7:30-15:00)
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
(od 01.03.2018 – 23.03.2018 r. w godz. 7:30 -15:00)
- weryfikacja  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez 
komisję rekrutacyjną (26.03.2018 – 30.03.2018)
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
(04.04.2018)
- potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia do szkoły 
w postaci pisemnego oświadczenia (05.04.2018 – 10.04.2018) 
- podanie do  publicznej  wiadomości przez komisję  rekrutacyjną  
listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych (12.04.2018)

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone
w 2012 roku.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych:

- wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przed-
szkolnego (od 15.02.2018 w godz. 7:30-15:00 )
- złożenie wniosku o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata wa-
runków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (od 
26.02.2018 – 16.03.2018 r. w godz. 7:30 -15:00)
- weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających speł-
nianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym (23.03.2018 r.)
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
(29.03.2018 r.)
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia (30.03.2018 – 09.04.2018) 
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (12.04.2018).
Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły przy 
ul. 1 Maja 2 w Żarowie. Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie 
szkoły gmina zapewnia bezpłatny transport. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MROWINACH
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach ogła-
sza zapisy na rok szkolny 2018/2019 do pierwszej klasy i oddziału 
przedszkolnego.
Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły od 1 marca do 23 
marca 2018r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W IMBRAMOWICACH
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach 
ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na 
rok szkolny 2018/2019.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzie-
ci urodzone w 2012 roku, obowiązek szkolny dzieci z rocznika 
2011.
Obwód Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach two-
rzą następujące miejscowości: Imbramowice, Buków, Pożarzy-
sko, Siedlimowice, Gołaszyce, Tarnawa, Marcinowiczki.
Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkol-
nego i klasy pierwszej od 19 lutego 2018r. w godz. 7.30-15.00 w 
sekretarciacie szkoły. Złożenie wniosku od 1 marca 2018r. do 23 
marca 2018r. w godz. 7.30-15.00 w sekretariacie szkoły.

Tradycyjnie Bal Sołtysa otworzył burmistrz Leszek Michalak, wspólnie z go-
spodarzami tegorocznej zabawy Romanem Koniecznym przewodniczącym 
Rady Miejskiej i Krystyną Popek sołtys Mrowin.

Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało i parkiet szybko zapełnił się 
roztańczonymi gośćmi. 

Bal Sołtysa to gwarantowana dobra zabawa do rana, pyszne jedzenie, wy-
śmienita atmosfera, a nierzadko zaskakujące niespodzianki.

Sołtysi to liderzy lokalnych społeczności. W wielu wsiach aktywnie pracują 
na rzecz mieszkańców. Raz w roku wszyscy spotykają się w jednym miej-
scu, aby wspólnie się bawić. 

Tradycyjnie, w podziękowaniu za zaangażowanie i całoroczną pracę na rzecz mieszkańców w gminie Żarów 
odbywa się Bal Sołtysa. Spotykają się tutaj sołtysi wraz z aktywnymi i zaangażowanymi mieszkańcami swo-
ich sołectw, aby podsumować rok społecznej pracy i uroczyście rozpocząć kolejny. Impreza, po raz pierwszy 
odbyła się na niedawno zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Mrowinach.

W tym roku współgospo-
darzami Balu Sołtysa byli 
mieszkańcy Mrowin, którzy 
dołożyli wszelkich starań, 
aby impreza była udana dla 
wszystkich uczestników. 
Nad przebiegiem całej uro-
czystości czuwali nie tylko 
mieszkańcy sołectwa, ale 
także pracownicy żarowskie-
go Urzędu Miejskiego. Choć 
przygotowania trwały długo, 
wysiłek został nagrodzony. -  
Bal Sołtysa organizowany jest 
w gminie Żarów od przeszło 
dwudziestu lat i co roku cieszy 
się dużym powodzeniem. I to 
chyba jedyna okazja i najlep-
sza, aby na jednej sali spotka-
li się wszyscy gospodarze wsi. 
Tradycyjnie główną atrakcją 
balu jest taniec z sołtysami 
i mamy nadzieję, że dziś nie 
będzie brakować chętnych do 
wspólnej zabawy. Dziękujemy 
reprezentacjom mieszkań-
ców innych wsi za tak liczne 
przybycie. Podziękowania 
kierujemy również w stronę 
gospodarzy balu, którzy wło-
żyli dużo wysiłku w przygoto-

wanie tej uroczystości – mó-
wili organizatorzy Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej i Krystyna 
Popek sołtys Mrowin.

Oficjalnego otwarcia Balu 
Sołtysa dokonał burmistrz 
Leszek Michalak wspólnie z 
Romanem Koniecznym prze-
wodniczącym Rady Miejskiej, 
sołtysem Mrowin Krystyną 
Popek i Gabrielą Nastałek-
Żygadło z Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. - Ten bal to 
już tradycja. Cieszymy się, że 
możemy dziś gościć u siebie 
przedstawicieli wszystkich wsi 
z terenu naszej gminy, a przede 
wszystkim sołtysów, którym 
dedykowany jest ten bal. To 
jest także podziękowanie za 
wysiłek i zaangażowanie, jaki 
wkładacie Państwo w pracę na 
rzecz mieszkańców. Dziękuje-
my Wam za to, a dziś życzymy 
udanej zabawy - dziękował 
burmistrz Leszek Michalak. 

Zabawa trwała do białego 
rana, a wśród gości nie zabra-
kło przede wszystkim tych, 
którym dedykowano ten bal, 

ale także przedstawicieli po-
szczególnych miejscowości. 
Chętnych do wspólnej zaba-
wy nie brakowało i parkiet 
szybko zapełnił się roztań-
czonymi gośćmi. 

Organizatorzy Balu Sołtysa 
dziękują wszystkim współ-
pracownikom za pomoc i 

zaangażowanie przy organi-
zacji zabawy.

Zapraszamy do obejrze-
nia relacji filmowej z tego-
rocznego Balu Sołtysa w 
żarowskiej Kronice Filmo-
wej oraz facebooku Gmina 
Żarów.
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Śladami historii

część
II

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

Żarowska Izba
Historyczna zaprasza 

na wystawę i prelekcję

Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Żarowie

Dni Żarowa 2018 - odliczanie rozpoczęte

Zapisy do pierwszej 
klasy i oddziałów
przedszkolnych

Na żarowskiej scenie wystąpi również zespół Nullizmatyka. 

Autorem planu przebudowy 
pastorówki w Mrowinach był 
znany wrocławski architekt 
Herbert Eras, który tworzył 
w latach 1907-1945. Projek-
tant był członkiem BDA – 
Niemieckiego Związku Ar-
chitektów, na początku XX 
wieku należał obok Conrada 
Helbiga, Richarda i Paula 
Ehrlichów, Richarda Mohra i 
Ericha Graua do najbardziej 
cenionych wrocławskich ar-
chitektów projektujących jed-
norodzinne domy mieszkalne 
i luksusowe wille na zlecenie 
zamożniejszej części miesz-
kańców Wrocławia. Jego 
pierwsze wrocławskie doko-
nania datowane są od roku 
1907: kamienica jednorodzin-
na przy ul. Dworcowej 1 i pawi-
lon VII Niemieckiego Święta 
Towarzystwa Śpiewaczego. 
Przed I wojną światową za-
projektował m.in. willę Zim-
mermann w Polanicy-Zdroju 
w roku 1906, willę przy dzi-
siejszej ul. Szymanowskiego 

15 w 1909 roku, willę Clary 
Fuhrmann w Karpaczu Gór-
nym w tym samym roku, swój 
własny dom przy Olszewskie-
go 11 w 1913 roku oraz hotel 
górski Teichmannbaude w 
Karpaczu, obecnie noszący 
nazwę Orlinek, także w roku 
1913 roku. Styl w jakim two-
rzył w tym czasie to połącze-
nie historyzmu z Landhau-
sem – tradycyjnym śląskim 
budownictwem, czasem też 
włączając elementy secesji. 
W okresie międzywojennym 
Herbert Eras podążał w kie-
runku modernizmu, nie po-
rzucając całkowicie Landhau-
su. W latach dwudziestych 
wykonał projekty dwóch 
dużych, funkcjonujących do 
dziś schronisk górskich w 
Karkonoszach: Schlesierhaus 
– Śląskiego Domu wybudo-
wanego w latach 1921-22, a 
w roku 1928 roku schroniska 
młodzieżowego Rübezahl - 
dziś PTTK Odrodzenie, pro-
jekt którego zwyciężył w roz-

pisanym wcześniej konkursie. 
We Wrocławiu stworzył m.in. 
projekt rozbudowy zakła-
dów kąpielowych przy ul. 
Teatralnej w latach 1925-27 i 
budynki pomocnicze szpitala 
diakonijnego Bethanien przy 
dzisiejszej ulicy Krakowskiej 
w 1925 roku. 

Styl architektury, w jakim 
Herbert Eras zaprojektował 
przebudowę pastorówki w 
Mrowinach, to tzw. Secesja. 
Kierunek ten rozwijał się w 
latach 1899-1925, lecz jego 
zasadniczy rozkwit trwał 

od około 1905 roku. Sece-
sja była rezultatem poszu-
kiwań wyzwolenia formy 
budynku z czystego naśla-
downictwa dawnych epok 
(historyzmu) i wytworzenia 
nowego stylu. Okres secesji 
w architekturze jest obec-
nie bardzo różnie określany 
w poszczególnych krajach, 
jednak nazwano go prawie 
równocześnie z powstaniem 
stylu. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

1 marca obchodzony będzie 
Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Z tej 
okazji szósty raz w Polsce, a 
po raz pierwszy w Żarowie od-
będzie się „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych”. 

Żarowski bieg zaplanowano 
na 4 marca. Wydarzenie orga-
nizowane przez Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu odbę-

dzie się w Parku Miejskim przy 
ulicy Zamkowej.

Zgłoszenia i zapisy do biegu 

przyjmowane będą w dniu wy-
darzenia w biurze zawodów w 
Parku Miejskim. Pierwszych 

130 osób, które zapiszą się na 
bieg otrzyma pakiety startowe 
z pamiątkową koszulką, a na 
mecie medal. Start zaplano-
wano na godzinę 12.00. Do 
pokonania będzie dystans 1963 
metrów jest to odwołanie do 
roku, w którym zginął ostat-
ni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek
Program: Niedziela, 4 marca
11.30 - otwarcie biura zawo-
dów, przyjmowanie zapisów
12.00 - odśpiewanie hymnu 
Polski, oficjalny start biegu
13.00 - zakończenie wydarze-
nia

GCKiS

Wielkimi krokami zbliża 
się jedno z ważniej-

szych wydarzeń kulturalnych 
Żarowa. Święto miasta i gmi-
ny w tym roku zaplanowano 
w ostatni weekend maja. 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu, które jest organizato-
rem przedsięwzięcia przygo-
towało dla mieszkańców dwa 

dni doskonałej zabawy.
Już w ubiegłym roku mogli-

śmy poznać pierwszego arty-
stę tegorocznych Dni Żarowa. 
Mieszkańcy spośród czterech 
gwiazd zaproponowanych 
przez GCKiS: Małgorzata 
Ostrowska, Kasia Kowalska, 
Blue Cafe, happysad wybrali 
tę ostatnią. Happysad w Parku 

Miejskim wystąpi 26 maja. Ze-
spół happysad powstał w 2001 
roku w Skarżysku-Kamiennej. 
Od lat jest jednym z najpopu-
larniejszych polskich zespo-
łów, wyprzedających bilety na 
swoje koncerty. Zespół ma na 
koncie ponad 1000 koncertów 
w całym kraju, 3 platynowe i 
4 złote płyty oraz rekordy fre-
kwencji w kilkunastu popular-
nych klubach w Polsce. 

Jednak to nie ostatnia gwiaz-
da tego dnia. Po koncercie 
organizator zaprasza na dys-
kotekę pod gwiazdami. Za 
konsoletą DJ’a zasiądzie zna-
ny wszystkim Marek Sieroc-
ki. Dziennikarz i prezenter 
telewizyjny przeniesie nas w 
klimat końca XX wieku. Nie 
powinno też zabraknąć tak 

lubianej przez mieszkańców 
muzyki disco-polo. 

Nie tylko sobota upłynie 
nam pod znakiem dobrej zaba-
wy. Dzień wcześniej, 25 maja 
w Parku Miejskim wystąpi 
zespół Video z charyzma-
tycznym wokalistą Wojtkiem 
Łuszczykiewiczem na cze-
le. Zespół VIDEO to jeden z 
najpopularniejszych zespołów 
współczesnej polskiej muzyki 
rozrywkowej. Istnieje od 2007 
roku, ma na swoim koncie 3 
albumy: „Video Gra”, „Nie 
Obchodzi Nas Rock” oraz 
„Doskonale Wszystko Jedno”. 
Wspomniane płyty przyniosły 
liczne przeboje, m.in: „Bella”, 
„Idę na plażę”, „Soft”, „Pa-
pieros”, „Środa czwartek”, 
„Szminki róż”, „Fantastyczny 

lot”, „Wszystko Jedno” oraz 
„Ktoś Nowy”. VIDEO są 
laureatami licznych nagród, 
wśród ostatnich wyróżnić 
można statuetki Eska Music 
Awards 2015, 2016 w katego-
rii „Najlepszy Zespół”. W tym 
roku single „Wszystko Jedno” 
i „Ktoś Nowy” osiągnęły sta-
tus Platynowych Płyt, a album  
„Doskonale Wszystko Jedno” 
pokrył się złotem. W piątko-
wy wieczór na żarowskiej 
scenie wystąpi również Nulli-

zmatyka. Nullizmatyka to pro-
jekt Nullo (Trzeci Wymiar), 
tworzony z utalentowanymi 
muzykami z Dolnego Śląska. 
Doświadczeni w wielu sty-
lach, na scenie uwalniają rap 
przesiąknięty rockiem, fun-
kiem, reggae! Oczywiście to 
nie koniec atrakcji, jakie szy-
kuje dla mieszkańców Żarowa 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu. Szczegółowy program 
wydarzenia będzie znany na 
początku kwietnia.
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III Turniej ‘’Dzikich Drużyn’’
w piłce ręcznej

Szachowe potyczki

W czwartek, 25 stycznia 
w hali GCKiS został ro-

zegrany  III Turniej ‘’Dzikich 
Drużyn’’ w piłce ręcznej.

Zagrały w nim dwa zespo-
ły. Grano systemem mecz i 
rewanż 2 x 10 min.  W obu 
grach zwyciężyły „Dzikie 
Melony” wygrywając: 14:11 
(10:5) oraz 17:13 (4:7) i grając 
w składzie: Dawid Bogacki 
(12 bramek), Konrad Chrzą-
stek, Wiktor Huber (9), 
Wiktoria Kowalska (pole, 
bramka), Amelia Marczak 

(bramka, pole, 2) i Aleksan-
dra Porabik (kapitan, 8). 

Ich rywale, „Bananki”, 
wystąpiły w następującym 
zestawieniu: Aleksandra 
Buchowska (kapitan, 3 
bramki), Bartosz Buchow-
ski (bramka), Martyna 
Chodurek (2), Małgorzata 
Kulig (17, „Król strzelców”), 
Natalia Piotrowska (1) i 
Klaudia Skalska. Zawody 
zorganizował i prowadził 
Piotr Jaskólski. 

Przy docenieniu wszyst-

kich uczestniczących w roz-
grywkach na specjalne wy-
różnienie zasługuje Bartosz 
Buchowski, który debiutując 
na pozycji bramkarza piłki 
ręcznej popisał się wielo-
ma udanymi interwencjami 
a grał, mi.n., przeciw star-
szym o kilka lat chłopcom. 
Równie dobrze w tej roli za-
prezentowała się Wiktoria 
Kowalska, dla której był to 
też pierwszy występ między 
„słupkami”. 

Piotr Jaskólski

Wektor dominator!
Wektor Świdnica ponownie zwycięzcą Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. To 
trzeci tytuł mistrzowski zdobyty z rzędu.

O zwycięstwie decydo-
wały PLAY-OFF. W pierw-
szym meczu półfinałowym 
Wektor Świdnica pokonał 
3:1 debiutujących w roz-
grywkach piłkarzy Gryfu 
Burkatów. Drugi półfinał 
przyniósł zdecydowanie 
więcej emocji. Jednobram-
kowe prowadzenie utrzy-
mywali zawodnicy Can-
nabis. KKZ Zaskoczeni 
Żarów w drugiej połowie 
zdołali wyrównać stan ry-
walizacji, strzelając bramkę 
na 3:3. W końcówce me-
czu celne trafienia Jakuba 
Adamkiewicza i Michała 
Czernickiego przyniosły 
awans do wielkiego finału 
ekipie Cannabis. 

W rywalizacji o brązo-
we medale zdecydowana 
dominacja piłkarzy Zasko-
czonych Żarów. Po półgo-
dzinnej batalii Zaskoczeni 
pokonali Gryf Burkatów 
11:2.

Mecz o 1. miejsce był po-
wtórką ubiegłorocznych 
rozgrywek. Naprzeciw 
siebie stanęli zawodni-
cy Cannabis oraz Wektor 
Świdnica. Zwycięstwo 3:1 
dało Wektorowi Świdni-
ca czwartą mistrzowską 
gwiazdkę w rozgrywakch 
Żarowskiej Ligi Futsalu 

Electrolux Cup. W tej kla-
syfikacji dogonili piłkarzy 
KKZ Zaskoczonych Żarów, 
którzy do tej pory również 
triumfowali w lidze cztero-
krotnie. 

W wielkim finale X. edy-
cji Electrolux Cup piłkarzy 
dopingowały cheerleaderki 
Kids Dance, a kibice mieli 
okazję wziąć udział w kon-
kursie, w którym do wygra-
nia były cenne nagrody. 

Zamknięcia X. edycji i 
wręczenia nagród dokonali: 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Żarów Grzegorz Osiecki, 
sponsor strategiczny rozgry-
wek Tomasz Mojsa, właści-
ciel firmy JAKO w Świdni-
cy oraz Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie Tomasz Pietrzyk. 
- Cieszę się bardzo, że Żarów 
po raz dziesiąty organizuje 
rozgrywki piłki halowej. Je-
steśmy jedynym miastem w 
powiecie świdnickim, który 
zorganizował tego typu roz-
grywki dla piłkarzy w tym se-
zonie. Gratuluję zwycięzcom 
drużynie Wektor Świdnica za 
obronę mistrzowskiego tytu-
łu i dziękuję firmie Electrolux 
z Żarowa za wsparcie po raz 
kolejny tej świetnej inicja-
tywy – powiedział podczas 
ceremonii wręczania nagród 

Wektor Świdnica – zwycięzca 10. edycji Electrolux Cup. Skład: K. Leletko, A. Zielonka, M. Morawski, W. Szuba,  
G. Borowy, M. Ryczan, P. Salamon, M. Madziała, M. Turzański, D. Filipczak, W. Sowa, W. Jóźwiak. 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Żarów Grzegorz Osiecki.
Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec – Woj-
ciech Sowa (Wektor Świd-
nica)
Najlepszy bramkarz – Bar-
tosz Duszyński (KKZ Za-
skoczeni Żarów)
Najlepszy zawodnik – Mi-
chał Czernicki (Cannabis)
Wyniki meczy finałowych 
X. edycji Electrolux Cup:
półfinał: Wektor Świdnica – 
Gryf Burkatów 3:1
półfinał: KKZ Zaskoczeni 
Żarów – Cannabis 3:5
Mecz o 3. miejsce: KKZ 
Zaskoczeni Żarów – Gryf 
Buraktów 11:2
Mecz o 1. miejsce: Wektor 
Świdnica – Cannabis

Organizator Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie pragnie serdecznie 
podziękować sponsorowi 

Najlepszy bramkarz – Bartosz Du-
szyński (KKZ Zaskoczeni Żarów)

Najlepszy strzelec – Wojciech 
Sowa (Wektor Świdnica)

Najlepszy zawodnik – Michał 
Czernicki (Cannabis)

Przemysław Borowski (pierwszy z prawej) podczas turnieju w niemieckim  
Neustadt am der Weinstrasse, fot.www.goniec.arow.pl

Walentynkowa zbiórka krwi

Pierwsza tegoroczna zbiórka krwi zakończyła się sukcesem. Udało się 
uzbierać ponad 13 litrów tego życiodajnego płynu.

Ponad 13 litrów krwi 
uzbierano podczas wa-

lentynkowej zbiórki, którą 
tradycyjnie zorganizował 
żarowski klub Honorowych 
Dawców Krwi.

Żarowianie okazali wiel-
kie serca wszystkim potrze-
bującym. Wśród oddających 
dużo było młodzieży, którzy 
przyszli tutaj, aby podzielić 
się tym życiodajnym le-
kiem. Do akcji zgłosiło się 
razem 31 osób. - W Walen-
tynki można także podzielić 
się sercem i miłością w inny 
sposób. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim mieszkańcom, 
którzy odpowiedzieli na 
nasz apel i przyłączyli się do 
zbiórki. To nic nie kosztuje, 
a satysfakcja jest ogromna 
– mówi Czesław Giemza 

prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi z Żarowa.

Kolejna zbiórka krwi, 
tym razem wiosenna ak-
cja zaplanowana została na 
10 kwietnia. Krew będzie 
można oddawać w Zespole 
Szkół w Żarowie, w godz. 
9.00-13.00. 

Magdalena Pawlik

Rozgrywki ligowe, udział 
w licznych turniejach, tak 

przedstawia się napięty grafik 
szachistów Gońca Żarów. Pa-
sjonatów królewskiej gry nie 
brakuje, a co ważne, poziom 
sportowy stoi na dobrym po-
ziomie.

W ubiegłych sezonach Go-
niec miał bardzo nierówne wy-
stępy. Potrafił awansować do 
III ligi, by po chwili spaść do 
rozgrywek niższego szczebla. 
Obecnie Goniec notuje zdecy-
dowanie lepsze wyniki.

W zakończonych rozgryw-
kach IV ligii wałbrzyskiej, 
Goniec III Żarów uplasował 
sie na podium, zajmując trzecie 
miejsce, a drugi zespół żarow-
skiego klubu w stawce dziesię-
ciu drużyn sklasyfikowany zo-
stał na piątej pozycji. Pierwsze 
miejsce i tytuł mistrzowski dla 
UKS Piast Bolków.

Powody do zadowolenia 
mogą mieć również żarowscy 
szachiści występujący w III 
Dolnośląskiej Lidze Szacho-
wej. Goniec Żarów pokonał 
na wyjeździe drużynę Biały 
Król Wisznia Mała 3,5-1,5. 
Zwycięstwa w swoich partiach 
odnieśli Marek Szmyd i Prze-
mysław Borowski, natomiast 
pozostała trójka: Damian Da-
niel, Wojciech Kowalczuk i 
Klara Czaplewska zremiso-

wała swoje pojedynki. W 8. 
rundzie żarowianie przegrali z 
Hetmanem Wrocław 2-3. Jedy-
ne zwycięstwo odniosła Klara 
Czaplewska. Remisem zakoń-
czyły się pojedynki Damiana 
Daniela i Marka Szmyda. Do 
zakończenia III Dolnośląskiej 
Ligi Szachowej pozostały trzy 
rundy. Nasi szachiści walczą o 
podium rozgrywek, zajmując 
obecnie czwartą pozycję. Lide-
rem pozostaje MDK Fabryczna 
III Polonia Wrocław.

W niemieckiej miejscowości 
Neustadt am der Weinstrasse 
odbyła się 9. edycja turnieju 
Pfalz-Open. Grupa A (FIDE od 
1850) zgromadził 223 zawod-
ników z 20 krajów. Damian 
Daniel zakończył zmagania na 
55 pozycji, notując nieznaczne 
zyski rankingowe. Daniel był 
drugi w klasyfikacji do rankin-
gu 2150. Jeszcze lepiej zapre-

zentował się Przemysław Bo-
rowski. W grupie B (FIDE do 
1950) zajął 6. miejsce w gronie 
168 zawodników, dzięki czemu 
zarobił 35 oczek do rankingu.  

Dobiegła końca Przemkow-
ska Liga Szachowa. Jan Mo-
lecki w gr. A ostatecznie zajął 
drugie miejsce, tracąc do zwy-
cięzcy zaledwie pół punkta. Na 
piątej pozycji zakończyli zma-
gania Maciej Kaczmarczyk 
oraz Oskar Lesiak, występu-
jący w gr. B. Dzięki dobremu 
wynikowi w ostatnim turnieju 
Mirosław Cygan został wice-
liderem gr. C. 

W Mistrzostwach Dolnego 
Śląska w szachach szybkich 
Goniec miał dwóch reprezen-
tantów. Damian Daniel zajął 
piętnaste miejsce, natomiast 
Marek Szmyd zakończył za-
wody na osiemnastej pozycji. 

Krzysztof Dutkiewicz

głównemu - firmie Electro-
lux w Żarowie za objęcie 
honorowym patronatem roz-
grywek. Sponsorem strate-
gicznym była firma JAKO ze 
Świdnicy.


