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Pobiegli
„Tropem Wilczym”

Uśmiech
dla Julii Malik

Ruszyła budowa
żłobka

Żarów był jednym z 333 
miast w Polsce, który 

wziął udział w Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych - Tro-
pem Wilczym. 

Celem sportowego wyda-
rzenia nie była rywalizacja 

Pod taką nazwą odbywać 
się będzie w Żarowie 

kolejna akcja charytatywna 
dedykowana Julii Malik.

Tym razem, podczas wy-
stępu Kabaretu Młodych 
Panów z okazji Dnia Kobiet 

Będzie miał dwie sale 
zabaw, jadalnię, sy-

pialnię, szatnię, łazienki 
dla dzieci oraz salę wido-
wiskową z przeznaczeniem 
na wspólne zabawy i uro-
czystości. 
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Będą kolejne dofinansowania na 
wymianę starych i montaż nowych 
pieców. 

Kolejne budynki wspólnot miesz-
kaniowych i komunalne doczekają 
się kompleksowych remontów.

Żarowski Chemik ograł jednego z 
pretendentów do wygrania Powia-
towej Ligi Siatkówki TKKF Dabro 
Volley Dobromierz.

Projekt zakłada także bu-
dowę zaplecza kuchennego 
oraz szatni i toalety dla 
personelu. Ruszyła budowa 
żłobka przy Przedszkolu 
Miejskim w Żarowie.

więcej na str. 3

Na placu przy Bajkowym Przedszkolu pracują koparki i ciężki sprzęt.

Pamięć o bohaterach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

o jak najlepsze miejsca na 
mecie, a przekazanie treści 
związanych z historią żołnie-
rzy wyklętych. Zawodnicy 
do pokonania mieli dystans 
1963 metrów.

więcej na str. 8

będzie można włączyć się 
w pomoc dla chorej dziew-
czynki z Żarowa. Datki 
zebrane ze zbiórki zostaną 
przekazane na leczenie i re-
habilitację Julki. 

więcej na str. 6

Z okazji Dnia Kobiet składamy
najserdeczniejsze życzenia, wszyst-

kiego, co najlepsze, spełnienia marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
rodzinnym i pracy zawodowej. Niech 
uśmiech i zadowolenie towarzyszą 
Wam codziennie, a wszelkie troski

i kłopoty odejdą w niepamięć.

Wszystkim Paniom radości
i szczęścia – nie tylko od święta! 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Konieczny

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak
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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.

Kazimierz B. mieszkaniec Żarowa: Panie Burmistrzu, kiedy zmieni się sytuacja komunikacyjna przy 
ul. 1 Maja w Żarowie? Obiecywał Pan, że w tym roku ruszą prace remontowe, które usprawnią wyjazd 
z ulicy 1 Maja. Żeby uniknąć korków wyjeżdżam do pracy wcześniej, bo droga wciąż jest zablokowana, 

najczęściej przez rodziców przywożących swoje dzieci do szkoły, ale także i nauczycieli dojeżdżających do pracy. Tymczasem nic 
w temacie się nie dzieje. Czy gmina zamierza na terenie przy szkole podstawowej na ul. 1 Maja realizować jakąkolwiek inwesty-
cję, żeby poprawić sytuację komunikacyjną?

Burmistrz Leszek Michalak: 
Jak najbardziej. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania „Budowa pętli postojowej przy Szkole Podstawowej w Żaro-

wie”. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą inwestycji, który rozpocznie prace dosłownie za kilka dni. Zostały one przesunięte na nieco 
późniejszy termin ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i silny mróz. Prace zostaną wykonane na skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i 1 Maja. W ramach inwestycji wykonana będzie pętla postojowa dla samochodów osobowych o szerokości jezdni 
4,5 m i chodnika o szerokości 2,0 m o łącznej długości 40,48m. W tym celu przesunięte zostanie ogrodzenie szkoły oraz zdemonto-
wany będzie stary plac zabaw, który znajduje się na terenie szkolnej placówki. Wykonawca zapowiedział także wprowadzenie nowej 
organizacji ruchu, dlatego trzeba będzie liczyć się z chwilowymi utrudnieniami. Zaplanowana inwestycja z pewnością usprawni 
sytuację komunikacyjną, która obecnie panuje na odcinku drogi przy ul. 1 Maja w Żarowie. Dzięki realizowanej inwestycji łatwiejszy 
i bezpieczniejszy będzie dojazd do ul. 1 Maja. Najważniejszym celem tego zadania jest przede wszystkim rozładowanie korków przed 
szkołą, co ma niestety dzisiaj miejsce. Samochody nie będą musiały cofać przy ograniczonej widzialności na długości ul. 1 Maja. Są 
to sytuacje skrajnie niebezpieczne, które mogą zakończyć się nieszczęściem. A bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły, ale i 
naszych mieszkańców jest najważniejsze. Koszt zadania, zgodnie z podpisaną umową wyniesie 96.395,10 złotych. Inwestycja potrwa 
do połowy maja.

Rozpoczniemy także budowę nowego placu zabaw i siłowni na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie. Będzie to 
kolejny etap prac zrealizowany w tym miejscu. W tej chwili przygotowujemy przetarg, który ogłoszony zostanie na to zadanie jesz-
cze w marcu. Do użytku naszych najmłodszych mieszkańców oddany zostanie nowoczesny plac zabaw, a dla tych nieco starszych 
urządzenia siłowni zewnętrznej, z których korzystać będą mogli naturalnie nasi wszyscy mieszkańcy. Zagospodarowany będzie także 
odpowiednio teren przy szkole, pojawią się nowe ławki, stojaki rowerowe, ogrodzenie, nawierzchnia z kostki syntetycznej oraz nasa-
dzenia krzewów. Zrobi się estetyczniej i schludnie. To będzie strefa relaksu dla wszystkich.

Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. (74) 858 05 91 
fax (74) 858 07 78 

e-mail: burmistrz@um.zarow.pl
www.um.zarow.pl

Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30,

a we wtorki w godz. 8.00-16.00
- Burmistrz przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek, w godz. 8.00-16.00.
- Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Romana Koniecznego bądź zastępcy 
Kazimierza Kozłowskiego w każdy wtorek

w godz. 14.00-16.00

Praca w AKS Precision 
Ball Polska w Żarowie

Akcja
Paka dla Zwierzaka

Samochód zjechał do rowu
28-letni mężczyzna kierujący samochodem Peugeot 206 z nie-
ustalonych przyczyn zjechał do rowu. Został zabrany do szpitala, 
gdzie stwierdzono u niego powierzchowne rany głowy, kończyn 
górnych i krwiak przymózgowy, skutkujący obrażeniami powy-
żej 7 dni. Kierowca był trzeźwy. Do zdarzenia doszło przy ul. 
Wiejskiej w Żarowie.

Wybił szybę w budynku przychodni
lekarskiej
Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie, że nieznany 
sprawca wybił podwójną szybę klejoną w drzwiach wejścio-
wych budynku przychodni lekarskiej przy ul. Krasińskiego w 
Żarowie. Straty zostały wycenione na kwotę 766,29 złotych. 
Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy 
zdarzenia. 

Pijani kierowcy i rowerzyści
Jechali na podwójnym gazie. Funkcjonariusze żarowskiej poli-
cji zatrzymali nietrzeźwych kierowców i rowerzystów. Wśród 
nich była także kobieta, która kierowała samochodem będąc pod 
wpływem alkoholu. - Podczas rutynowej kontroli policjanci za-
trzymali 42-latka, który w stanie nietrzeźwości kierował rowerem 
oraz 34-letnią kobietę, u której badanie także wykazało, że była 
pod wpływem alkoholu. Kolejny już raz apelujemy do kierujących 
zarówno pojazdami mechanicznymi, jak i rowerami o zdrowy roz-
sądek. Siadając za kierownicę nie ma miejsca na alkohol, który 
zaburza właściwą ocenę sytuacji na drodze, wpływa na spowol-
nienie reakcji i skłania do zachowań, na które nie byłoby miejsca 
„na trzeźwo”. Chwila nieuwagi, jeden błąd może kosztować nas 
lub kogoś utratę życia lub zdrowia – mówi Katarzyna Wilk ko-
mendant policji w Żarowie.

Policjanci apelują – zwracajmy uwagę na bez-
domnych i potrzebujących 
Wystarczy jeden telefon by uratować komuś życie! Okres zi-
mowy to trudny czas dla bezdomnych, samotnych, potrzebu-
jących pomocy. Funkcjonariusze patrolują pustostany, ogródki 
działkowe, altanki. Sami również możemy działać. Jeżeli spo-
tkamy kogoś kto potrzebuje naszej natychmiastowej pomocy, 
wystarczy zadzwonić na numer 112 lub 997. - Apelujemy do 
wszystkich mieszkańców naszej gminy o informowanie policji o 
każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, 
przystanku, w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona 
na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być 
może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś 
życie. Informacje można przekazywać telefonicznie na numer 
alarmowy 112, numer telefonu pogotowia policyjnego 997 lub 
naszego komisariatu policji w Żarowie 74 8 580 577 – apeluje 
komendant Katarzyna Wilk. 

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 33/2018 z dnia 
27.02.2018r. 

Firma AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie jest japoń-
ską firmą produkującą kulki stalowe do  łożysk tocznych prze-

znaczonych do różnego typu  maszyn i urządzeń, w tym także 
dla branży motoryzacyjnej. AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. 
w Żarowie istnieje na rynku od 2002 roku i zlokalizowana jest 
w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
OPERATOR – MECHANIK/ OPERATOR MASZYN
Warunki zatrudnienia: 
• umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą
• wynagrodzenie do 4500 zł 
• dofinansowanie dojazdów do pracy
• benefity pozapłacowe:
• system kafeteryjny (świadczenia z zakresu sportu, kultury, rekre-
acji, wypoczynku, medycyny)
• dopłata do wyżywienia
• korzystanie z hali sportowej w GCKiS w Żarowie
• fundusz socjalny (w tym pożyczki na cele mieszkaniowe)
• szeroki zakres szkoleń zawodowych (m.in. obsługa suwnic i żu-
rawi, obsługa wózków widłowych, elektryczne)
• stabilne warunki zatrudnienia
Oczekiwania:
• gotowość do pracy w systemie zmianowym ( w tym weekendy )
• chęć zdobywania wiedzy
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: re-
krutacja@aksball.com.pl  lub na adres:  AKS Precision Ball 
Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 58 - 130 Żarów. Podania 
można także składać bezpośrednio w portierni zakładu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 
roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

Zwracamy się do ludzi wielkiego serca, aby przyłączyli się 
do naszej drugiej już akcji „Paka dla Zwierzaka”. Zachęca-

my serdecznie do wzięcia udziału w organizowanej zbiórce 
karmy i innych potrzebnych rzeczy dla psów i kotów przeby-
wających w „Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świd-
nicy”. 

Dary prosimy przynosić do 28.03.2018r. do Urzędu Miej-
skiego w Żarowie (Biuro Obsługi Klienta). 

Teraz w okresie zimowym jest bardzo duże zapotrzebowa-
nie na następujące rzeczy:
• karma (sucha i mokra) • szampon dla psów i kotów
• „przysmaki” • zabawki dla zwierząt, miski, kuwety
• koce (mogą być używane) • karma dla królików, siano, tro-
ciny • żwirki dla kotów, szare gazety
• płyny do mycia, środki czystości, miotły, mopy, wiadra, szu-
felki itp. 

Po zakończeniu akcji, pokarm i inne rzeczy zostaną za-
wiezione do SCHRONISKA w ŚWIDNICY przed świętami 
Wielkanocnymi. 

Za ofiarność, dziękujemy – organizatorzy: Urząd Miejski w 
Żarowie oraz Szkoła Podstawowa w Żarowie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Michałem Domańskim 
74 8 580 591 wew. 367.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Ruszyła budowa żłobka przy 
Bajkowym Przedszkolu

Kiedy będą dofinansowania na wymianę pieców?

Czym zajmuje się 
twój dzielnicowy?

Po sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 8 marca 

i wprowadzeniu zmian 
w budżecie gminy Żarów 
ogłoszony zostanie kolej-
ny nabór wniosków na do-
finansowanie do wymiany 
ogrzewania, w ramach 
programu „Ograniczenie 
niskiej emisji na obsza-
rze Gminy Żarów poprzez 
likwidację kotłów stało-
palnych starej generacji”. 
Oznacza to, że mieszkań-
cy będą mogli ubiegać się 
o pozyskanie dotacji na 
wymianę starych pieców 
i montaż nowych, przyja-
znych środowisku.

Na co będzie można 
przeznaczyć

dotację?
Dotacja przeznaczona może 
zostać na likwidację starego 
źródła ciepła i montaż nowe-
go przyjaznego środowisku: 
● kotły gazowe
● kotły na olej lekki opało-
wy
● piece zasilane prądem elek-
trycznym
● kotły na paliwa stałe (co 
najmniej 5 klasa wg PN-EN 
303-5:2012)
● kotły na biomasę (co naj-
mniej 5 klasa wg PN-EN 
303-5:2012) o wilgotności 
biomasy poniżej 20%
● OZE – pompy ciepła, ko-

lektory słoneczne, ogniwa 
fotowoltaiczne, przydomowe 
elektrownie wiatrowe służą-
ce zasileniu źródła
● Trwała likwidacja wszyst-
kich dotychczasowych źró-
deł ciepła jest bezwględnie 
wymagana.

Ile dofinansowania 
będzie można

otrzymać?
Dotacja będzie przydzie-
lana w wysokości do 25% 
poniesionych kosztów kwa-
lifikowanych na zadanie w 
zakresie zmiany systemu 
ogrzewania w jednym lokalu 
mieszkalnym lub nierucho-
mości o charakterze miesz-
kalnym na terenie gminy 

Żarów, w maksymalnej wy-
sokości do:
1). dla domu jednorodzinne-
go – 5.000,00 zł
2). dla mieszkania w bu-
dynku wielorodzinnym – 
3.500,00 zł

Kiedy ogłoszony
zostanie nabór?

Kompletne wnioski (wraz ze 
wszystkimi wymaganymi 
załącznikami) rozpatrywane 
będą według kolejności ich 
złożenia. Nabór wniosków 
prowadzony będzie w trybie 
ciągłym do wyczerpania puli 
środków przeznaczonych na 
program. Zostanie ogłoszony 
po sesji Rady Miejskiej, któ-
ra odbędzie się 8 marca 2018 

roku. Informacja o terminie 
rozpoczęcia naboru, regu-
lamin, wniosek i deklaracja 
przystąpienia do programu 
zamieszczona zostanie na 

stronie internetowej www.
um.zarow.pl 
Więcej informacji można 
uzyskać po nr tel. 74 8 580 
591 wew. 375.

Dzielnicowi komisariatu policji w Żarowie od 1 lutego prowa-
dzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów 

działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. 
- Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane 

przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dziel-
nicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w da-
nym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych 
uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, debat ze społeczeństwem 
oraz bieżącej analizy zagrożeń – tłumaczy Katarzyna Wilk ko-
mendant komisariatu policji w Żarowie.

Dzielnicowy sierż. szt. Michał Kosiorowski (plan działań 
priorytetowych rejonu służbowego nr 24, e-mail: michal.ko-
siorowski@swidnica.wr.policja.gov.pl):

→ Przeprowadza działania priorytetowe związane z problema-
tyką nieprawidłowego parkowania i zatrzymywania pojazdów w 
rejonie ulic Mickiewicza i Słowackiego w Żarowie obejmującego 
dni świąteczne i niedziele. 

Rejon (ulice): Hutnicza, Jaworowa, Przemysłowa, Brzozowa, 
Fabryczna, Cembrowskiego, Pogodna, Jesienna, Wiosenna, Sło-
neczna, Rybacka, Jarzębinowa, Klonowa, Jesionowa, Akacjowa, 
Słowiańska, Mickiewicza, Puszkina, Słowackiego, Kopernika, 
Krótka, Kręta, Wyspiańskiego, Polna, Kwiatowa, Plac Wolności, 
Krasińskiego, Ogrodowa, Cicha, Topolowa, Wierzbowa, Kaszta-
nowa, Lipowa, Dębowa, Jodłowa, Bukowa. 

Dzielnicowy starszy as. Wojciech Plizga (plan działań 
priorytetowych rejonu służbowego nr 23, e-mail: wojciech.
plizga@swidnica.wr.policja.gov.pl):

→ Przeprowadza działania priorytetowe związane z problema-
tyką dewastacji mienia na placu zabaw przy ul. Łokietka 13-15 w 
Żarowie.

Rejon (ulice): Armii Krajowej, Piastowska, Łokietka, Kazi-
mierza Wielkiego, Krzywoustego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, 
Mieszka I, Chrobrego, Górnicza, Wiejska, Dworcowa, Szkolna, 
Wojska Polskiego, 1 Maja, Sportowa, Sikorskiego, Spokojna, 
Henryka Brodatego, Chemików, Strefowa, Zamkowa.

Dzielnicowy mł. asp. Damian Pasikowski (plan działań 
priorytetowych rejonu służbowego nr 25, e-mail: damian.pa-
sikowski@swidnica.wr.policja.gov.pl):

→ Przeprowadza działania priorytetowe związane z proble-
matyką niestosowania się do znaku B18 (zakaz wjazdu pojaz-
dów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 i 15 ton), a także 
naruszenia przepisów zawartych w art. 97 Kodeksu Wykro-
czeń w związku z art. 61 ust.4 i 5 Prawo o Ruchu Drogowym 
(naruszenie przepisów o przewozie materiałów sypkich) przez 
kierujących pojazdami ciężarowymi przemieszczającymi się z 
terenu kopalni kruszywa „MINERAL” w Siedlimowicach w 
kierunku miejscowości Pyszczyn-Imbramowice oraz Mrowi-
ny-Tarnawa obejmujące dni od poniedziałku do soboty.

Rejon: Łażany, Przyłęgów, Mikoszowa, Kruków, Zastruże, Mie-
lęcin, Pyszczyn, Imbramowice, Buków, Pożarzysko, Siedlimo-
wice, Gołaszyce, Mrowiny, Kalno, Kalno-Wostówka, Bożanów, 
Wierzbna, Tarnawa, Marcinowiczki.

Będzie miał dwie sale zabaw, jadalnię, sypialnię, szatnię, łazienki dla dzieci oraz salę widowiskową z przezna-
czeniem na wspólne zabawy i uroczystości. Projekt zakłada także budowę zaplecza kuchennego oraz szatni i 
toalety dla personelu. Ruszyła budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie. Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zapro-
jektuj i wybuduj”.

W tej chwili trwają prace 
przygotowawcze oraz robo-
ty ziemne. - Rozpoczęliśmy 
realizację kolejnego projektu 
dofinansowanego ze środków 
unijnych poprzez Aglomera-
cję Wałbrzyską. Od przeszło 
dwóch tygodni dysponujemy już 
pozwoleniem na budowę, stąd 
ruszyły już pierwsze prace bu-
dowlane. Wszystko na bieżąco 
ustalamy z dyrekcją oraz pra-
cownikami przedszkola i jest to 
bardzo dobre rozwiązanie, aby 
wszyscy mogli uczestniczyć w 
całym procesie projektowania i 
opiniowania – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Nowy budynek żłobka bę-
dzie gotowy jeszcze w tym 
roku. I w związku z tym 
Bajkowe Przedszkole  ogłosi 
drugi termin naboru dzieci do 
nowego żłobka. Dzięki temu 
placówka będzie mogła przy-
jąć jeszcze więcej dzieci. - Re-
krutacja do żłobka została już 
ogłoszona, ale najprawdopo-
dobniej w październiku podany 
zostanie drugi termin naboru. 
O tym będziemy rodziców jesz-
cze dokładnie informować. W 
nowym budynku znajdzie się 
miejsce dla 50 dzieci w wieku 
od 2 do 3 lat. Podobnie jak bu-
dynek Bajkowego Przedszkola, 
tak też nowa placówka żłobka 
będzie kolorowa i bajkowa. 
Planujemy także ogłosić kon-
kurs dla rodziców na logo no-
wego żłobka i mam nadzieję, że 
rodzicie chętnie zaangażują się 

w ten projekt. Dzięki pomysło-
wości wykonawcy inwestycji 
plac zabaw został przeniesiony 
w inne miejsce. Choć urządzeń 
jest nieco mniej, bo trwa prze-
cież budowa nowej placówki, 
plac zabaw jest ogrodzony, a 
przede wszystkim bezpieczny 
dla naszych dzieci. Dziękujemy 
także Helenie Słowik dyrektor 
SP w Żarowie za udostępnienie 
placu zabaw dla przedszkola-
ków tuż przy Orliku – podkre-
śla Elżbieta Wierzyk dyrek-
tor Bajkowego Przedszkola w 
Żarowie.

Zgodnie z podpisaną umo-
wą z wykonawcą inwestycji 
budowa żłobka potrwa do 
końca października. Choć są 
zapewnienia, że inwestycja 
zakończy się nieco wcześniej. 
- To dopiero początkowy etap 
tej inwestycji. Jesteśmy w tej 
chwili w trakcie wykonywania 
fundamentów, więc do końca 
jeszcze bardzo daleko. Jeśli 
warunki atmosferyczne będą 
sprzyjające pierwsze efekty bę-
dzie można zobaczyć w ciągu 
najbliższego miesiąca – zazna-
cza Krystian Staworzyński 
KS Invest Dom. 

Termin wykonania prac to 
koniec października 2018 
roku. 

Magdalena Pawlik

Obiekt będzie gotowy na jesień tego roku. 

W nowym budynku znajdzie się miejsce dla 50 maluchów. 

O tym, jak będzie wyglądał nowy budynek podczas spotkania u burmistrza 
Leszka Michalaka dyskutowali projektanci, wykonawca inwestycji i dyrek-
tor przedszkola Elżbieta Wierzyk.

Całkowita wartość pro-
jektu to 2.660.490 złotych, 

kwota dofinansowania
1 831 716,00 złotych.

Uwaga! Zmiana terminu 
zamknięcia skrzyżowania
W związku z długotrwałymi mrozami i utrzymującymi się 
niskimi temperaturami termin wprowadzenia tymczaso-
wej organizacji ruchu został przesunięty z 5 marca na 
czwartek, 8 marca 2018 roku.
Choć warunki pogodowe będą z dnia na dzień coraz 
lepsze, grunt nie zdołał jeszcze całkowicie odmarznąć, 
co przy prowadzonych pracach byłoby dużym utrudnie-
niem. 
Prosimy kierowców o baczne zwracanie uwagi na znaki 
kierujące na objazdy. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
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Są pieniądze na remonty budynków

W ramach projektu wykonane będą remonty dachów, elewacje, roboty 
demontażowe, ocieplenia budynków, dobudowy przewodów kominowych, 
wymiany instalacji elektrycznych oraz przemurowywania kominów. 

Tak po kompleksowym remoncie wygląda budynek wspólnoty mieszkanio-
wej przy ul. Armii Krajowej 24.

Dobrą wiadomość przekazali zarządcom wspólnot mieszkaniowych bur-
mistrz Leszek Michalak oraz zastępca Grzegorz Osiecki.

Wykup mieszkanie z bonifikatą Zgromadzenie Miejsko-Gminnej 
Spółki WodnejWciąż można wykupić 

mieszkanie komunal-
ne ze zwiększoną bonifikatą.

Może to zrobić każdy na-
jemca, który nie zalega z 
czynszem mieszkalnym okre-
ślonym w umowie najmu za-
wartej z Gminą. To bardzo 
korzystne rozwiązanie dla 
mieszkańców. - Przypomina-
my, że w chwili obecnej, zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Żarowie, obowiązuje 90 
procent bonifikaty przy wy-
kupie mieszkań wynajmowa-
nych od Gminy. Uchwała ta 
obowiązywać będzie do mo-
mentu dokonania jej zmiany. 
W Biurze Obsługi Klienta 

można pobrać wniosek w 
sprawie nabycia lokalu, który 
należy złożyć z równoczesną 
wpłatą zaliczki w wysokości 
1000 złotych. Całość pro-
cedury trwa nie dłużej niż 3 
miesiące – mówi Anna Ko-
łodziej kierownik Referatu 
Nieruchomości i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Bonifikata udzielana jest 
także na wykup podwórek, 
terenów wokół budynków 
wspólnot mieszkaniowych. 
- Zapraszamy wspólnoty 
mieszkaniowe lub ich przed-
stawicieli do zapoznania się 
z ofertą nabycia terenów 

Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej zaprasza na Zgromadzenie Przedstawicieli Spółki, 
które zaplanowane zostało na 14 marca 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w 

Żarowie, pok. nr 19 (sala narad)

Porządek i tematyka posiedzenia: 
• Powitanie.
• Wybór protokolanta oraz powołanie przewodniczącego posiedzenia.
• Sprawozdanie z pracy Zarządu.
• Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
• Przedstawienie planu pracy na 2018 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań na rok 2018. 
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018
• Dyskusja.
• Sprawy wniesione.
• Zakończenie posiedzenia.

wokół ich budynków. Zgod-
nie z obowiązującą uchwałą 
udzielana jest 95-procentowa 
bonifikata od wartości tych 
nieruchomości. Oznacza to, 
że za działkę około 10 arów 
wspólnota mieszkaniowa za-
płaci 1500 złotych, poniesie 
koszty notarialne oraz przy-
gotowawcze. Coraz więcej 
wspólnot decyduje się na 
zakup terenu, co pozwala im 
na samodzielne zarządzanie i 
dbanie o swoją własną prze-
strzeń życiową – dopowiada 
kierownik Anna Kołodziej 
z Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Magdalena Pawlik

Kolejne budynki wspólnot mieszkaniowych i komunalne doczekają się kompleksowych remontów. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, która rozdziela 
środki unijne pozytywnie oceniła wniosek gminy Żarów dotyczący rewitalizacji budynków mieszkalnych. Dzięki temu gmina Żarów otrzyma ponad 1,5 miliona złotych 
dofinansowania na realizację projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”. Wartość całego 
zadania opiewa na kwotę 3.042.796,86 złotych. Pozostała część kwoty zostanie dołożona z budżetu gminy Żarów i środków własnych wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie w wyso-
kości 1.573.354,76 złotych 
zostało przyznane na re-
witalizację 27 budynków 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz dwóch budynków ko-
munalnych przy ul. Mickie-
wicza 21 oraz Sikorskiego 2 
w Żarowie. Zakres realizo-
wanych prac jest bardzo 
duży i dotyczyć będzie re-
montów elewacji, dachów, 
klatek schodowych, wy-
miany instalacji gazowych, 
wodnych i elektrycznych. 
To tylko kilka z przykłado-
wych inwestycji, które będą 
przeprowadzane w żarow-
skich kamienicach. - Na 114 
wniosków, które uzyskały 
dofinansowanie na realiza-
cję  rewitalizacji budynków 
mieszkalnych, nasz projekt 
został oceniony wysoko i 
znalazł się na 5 miejscu. To 
kolejny wniosek, który uzy-
skał unijne dofinansowanie 

Dofinansowaniem objęte zostały wspólnoty mieszkaniowe:
1. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 12 A,B,C w Żarowie 
2. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 16 w Żarowie 
3. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 18-20 w Żarowie 
4. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie 
5. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie 
6. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie 
7. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 28-30 w Żarowie 
8. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie 
9. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 39 w Żarowie 
10. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 40 A w Żarowie 
11. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie 
12. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 50 w Żarowie 
13. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Armii Krajowej 65 A,B,C w Żarowie 
14. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie 
15. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 3 w Żarowie 
16. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 5 w Żarowie 
17. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 10 w Żarowie 
18. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 11 w Żarowie 
19. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 12 w Żarowie 
20. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Mickiewicza 23 w Żarowie 
21. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul Piastowskiej 2 w Żarowie 
22. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul Piastowskiej 4 w Żarowie 
23. Wspólnota Mieszkaniowa  przy Pl. Wolności 1 w Żarowie 
24. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Sikorskiego 5-7 w Żarowie 
25. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Sportowej 3 w Żarowie 
26. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie 
27. Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Zamkowej 7-15 w Żarowie 
28. Budynki komunalne   przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2.

na tak ważne zadanie. Bu-
dynki mieszkalne w Żaro-
wie doczekają się gruntow-
nych remontów i przestaną 
straszyć swoim wyglądem. 
Wszystkie zadania, a jest ich 
bardzo dużo, będą realizo-
wane na przełomie 2018 i 
2019 roku. Ogłosiliśmy już 
przetarg na rewitalizację 
budynków wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. Armii Kra-
jowej 16 i 12A, 12B i 12C 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Komisja weryfikująca 
wnioski ubiegające się o 
dofinansowanie pracowa-
ła bardzo długo. Oficjal-
na decyzja o przyznaniu 
środków finansowych na 
to zadanie ogłoszona zo-
stała dopiero niedawno. - 
Cieszymy się, że udało się 
pozyskać kolejne pieniądze 
dla naszego miasta. Trudna 
i czasochłonna praca nad 

przygotowaniem potrzebnej 
i niezbędnej dokumentacji 
została doceniona. Podzię-
kowania należą się także 
naszym mieszkańcom, któ-
rzy także wspomagali nas i 
wskazywali na zadania, któ-
re są najpilniejsze – przy-
znaje Anita Juralewicz z 
Referatu Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Program rewitalizacji bu-
dynków mieszkalnych to 
już kolejny projekt, na który 
gmina Żarów otrzymała do-
finansowanie. W 2013 roku, 
dzięki projektowi rewitali-
zacji szesnaście wspólnot 
mieszkaniowych  oraz je-
den budynek gminny zosta-
ły kompleksowo wyremon-
towane. Niebawem kolejne 
budynki zmienią swój wy-
gląd i staną się wizytówką 
miasta.

Magdalena Pawlik
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Wiejskie szkoły w naszej gminie
Obok świetlic wiejskich są głównym centrum życia społecznego. Co roku modernizowane, remontowane i doposażane w nowoczesne sprzęty multimedialne. Mają 
sale gimnastyczne i place zabaw. A co najważniejsze są przyjazne, co sprawia, że uczniowie czują się tutaj jak w drugim domu. Szkoły Podstawowe im. UNICEF w 
Imbramowicach i im. Anny Jenke w Mrowinach, dzięki sukcesywnym remontom są wizytówką wsi. Inwestycje realizowane w placówkach oświatowych są finanso-
wane ze środków budżetu gminy Żarów, a często także pozyskanych przez szkoły sponsorów. O tym, jak dziś rozwijają się wiejskie szkoły mówią dyrektorki placówek 
Barbara Nowak i Krystyna Waliszak.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
OGŁASZA I PRZETARG

ustny ograniczony do użytkowników 
wieczystych działek sąsiadujących
z działką zbywaną dotyczący sprze-

daży prawa użytkowania wieczystego 
działki  gruntowej niezabudowanej położonej

w Żarowie przy ul. Rzemieślniczej  przeznaczonej 
pod zabudowę usługową

Numer działki - 41/30
Powierzchnia - 160 m/kw
Numer KW - SW1S/00025988/6
Forma oddania -  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
Cena wywoławcza - 3900zł
Wysokość wadium - 390zł
Godzina rozpoczęcia - 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój 
nr 19,  w godzinie podanej wyżej.
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. Ża-
rów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do 
dnia 06 kwietnia 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 prze-
targ, 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 notarial-
nego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał prze-
targ, 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% wylicytowa-
nej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do 
poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 
w kwocie  2.315zł, kosztów dokumentacji w wysokości 
200zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka prze-
znaczona jest pod zabudowę usługową.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie inter-
netowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomo-
ści i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 
do dnia 06.04.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji 
przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu toż-
samości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba praw-
na, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, po-
winna 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 równo-
znaczna 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 istnieją-
cym.

Szkoła nie musi być duża. Najważniejsze, żeby miała konkretny pomysł na 
edukację. W Mrowinach szkoła to serce wsi.

Sale lekcyjne są każdego roku odnawiane, tak aby uczniowie mogli kształ-
cić się w komfortowych warunkach.

Dzięki systematycznym remontom uczniowie kształcą się w bardzo do-
brych warunkach. Jedną z ważniejszych inwestycji, które zostały tutaj 
zrealizowane w 2017r. był remont dachu i kominów, który pochłonął 110 
tysięcy złotych. 

Do dyspozycji uczniów są nowoczesne sprzęty multimedialne wykorzysty-
wane na zajęciach.

Tak w trakcie remontu wyglądała sala na poddaszu. 

Remont sanitariatów i toalet zrealizowany w minionym roku pochłonął 80 
tysięcy złotych.

Dziś mieści się tam mała nowoczesna biblioteka. 

Szkoła realizuje wiele atrakcyjnych projektów, w których biorą udział 
uczniowie. 

Barbara Nowak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach:
W tym roku szkolnym udało nam się wykonać wiele prac remontowych. Dzięki temu szkoła staje się piękniejsza i przyjazna 

dzieciom. Na zewnątrz dokończyliśmy kolejny odcinek ogrodzenia, wyłożyliśmy kostką brukową plac za szkołą, który jest prze-
znaczony dla uczniów, aby aktywnie spędzali przerwy. Odnowione zostało również wejście do budynku szkoły. W środku budynku 
wyremontowaliśmy podłogi w dwóch salach, gdzie zostały także pomalowane ściany. Ponadto remontu doczekały się drzwi do 
piwnicy i pomieszczenie gospodarcze. Zaadaptowaliśmy strych z przeznaczeniem na bibliotekę oraz sekretariat. W najbliższym 
czasie planujemy zorganizować parking dla rodziców, którzy dowożą swoje dzieci do szkoły samochodami. A w okresie wakacyj-
nym wyremontować dwie sale dla uczniów klasy 7 i 8. W naszej szkole realizujemy dwa projekty unijne „Aktywny uczeń” i „Inte-
raktywna tablica”. Dzięki temu pozyskaliśmy kolejne tablice multimedialne, które są wykorzystywane nie tylko na obowiązkowych 
zajęciach, ale także na rozwijających. Zapraszamy uczniów, aby swoją edukację rozpoczynali w naszej szkole.

PO REMONCIE
W TRAKCIE REMONTU

Krystyna Waliszak dyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
Jesteśmy placówką, która skupia uczniów z kilku miejscowości z gminy Żarów, ale przychodzą do nas także uczniowie z innych 
ościennych gmin. Zachęcamy, bo nasza szkoła, choć wiejska, jest duża i rozwojowa, ciągle coś nowego się tutaj dzieje. Staramy się 
uczestniczyć w ciekawych, atrakcyjnych dla uczniów, rodziców i środowiska projektach edukacyjnych i programach. Jednym z nich 
jest projekt edukacyjny „Aktywny Uczeń”, w którym uczestniczy 6 grup. Są to zajęcia rozwijające, utrwalające lub wyrównujące 
szanse edukacyjne. Zajęcia lekcyjne także prowadzone są nowatorskimi metodami. Uczniowie uczestniczą w projektach „Pochwal 
się swoim talentem”, „Szkoła to nasz drugi dom”, „Maraton matematyczny”. Realizujemy również projekty dla środowiska, ro-
dziców, dziadków i wszystkich mieszkańców wsi. Szkoła się ciągle rozwija, są prowadzone remonty i modernizacje. Doposażamy 
placówkę w nowoczesne meble, sprzęt i środki dydaktyczne. Funkcjonuje u nas biblioteka, pracownia komputerowa i staramy się 
pozyskiwać kolejne środki na doposażenia, tak aby nasza placówka rozwijała się jak najlepiej. Zachęcamy i zapraszamy dzieci do 
naszej szkoły. Mamy wspaniałą kadrę pedagogiczną, która się wciąż doskonali i prowadzi zajęcia nowatorskimi metodami.

Zgromadzenie Miejsko-Gminnej 
Spółki Wodnej
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Uśmiech
dla Julii Malik

Pod taką nazwą odbywać 
się będzie w Żarowie 

kolejna akcja charytatywna 
dedykowana Julii Malik.

Tym razem, podczas wystę-
pu Kabaretu Młodych Panów 
z okazji Dnia Kobiet będzie 
można włączyć się w po-
moc dla chorej dziewczynki 
z Żarowa. Datki zebrane ze 
zbiórki zostaną przekazane 
na leczenie i rehabilitację 
Julki. - Za każdym razem 
mieszkańcy naszej gminy 
stają na wysokości zadania i 
okazują swoje serce na rzecz 
potrzebujących. Zwłaszcza, 
gdy pomocy potrzebują naj-
młodsi. Zachęcamy i tym 
razem do wsparcia zbiórki 
organizowanej dla Julii Ma-
lik. Podczas świętowania bę-
dzie można wesprzeć leczenie 

małej Żarowianki. Każdy, 
kto zechce wspomóc leczenie 
chorej dziewczynki, będzie 
mógł wrzucić swoje datki do 
puszki, która zostanie wysta-
wiona podczas imprezy. Już 
dziś dziękuję za każdy, nawet 
najdrobniejszy gest dobrej 
woli – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Zbiórkę charytatywną or-
ganizuje Komitet Społeczny 
Julii Malik. Partnerami ak-
cji są: Gmina Żarów, Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
oraz Żarowska Wspólnota 
Samorządowa.

Serdecznie zapraszamy: 
11 marca 2018r. (niedziela), 
hala widowiskowo-sporto-
wa przy ul. Piastowskiej 10A 
w Żarowie, godz. 17.00. 

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy
zadecydowali

W tym roku na terenie osiedla domków jednorodzinnych przy ulicach Brzozowej, Klonowej, Kasztanowej 
i Jaworowej powstaną nowe ścieżki rowerowe i chodniki. Tak podczas spotkania z burmistrzem Leszkiem 
Michalakiem zadecydowali mieszkańcy.

Ścieżki rowerowe są ele-
mentem unijnego projektu, 
na który gmina Żarów otrzy-
mała dofinansowanie, a ich 
budowa w tej części miasta 
ma się rozpocząć już w mar-
cu. Mieszkańcy czekają jed-
nak na nowe nawierzchnie 
asfaltowe, jednak wszystkich 
inwestycji na raz nie da się 
zrealizować. Podczas spotka-
nia, w którym uczestniczyli 
także radny Rady Miejskiej 
Mariusz Borowiec, projek-
tant Mariusz Szyrner oraz 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 
mieszkańcy zgodnie ustalili, 
że pierwszym etapem prac 
będzie budowa ścieżek ro-
werowych i chodników, a 
dopiero w następnej kolej-
ności, nowych nawierzchni 
drogowych. - Spotkaliśmy się 
dziś, aby zadecydować, jakie 
zadania będą realizowane w 
pierwszym etapie prac w tym 
roku. Budowa ścieżek rowe-
rowych będzie realizowana 
zgodnie z podpisanymi umo-
wami z wykonawcą inwesty-
cji. Zadanie to wpisane zosta-
ło we wniosku unijnym, który 
oprócz ścieżek rowerowych 
zakłada także budowę Cen-
trum Przesiadkowego i ronda 
w centrum naszego miasta. 
Ścieżki rowerowe na terenie 
Żarowa, co zostało zapisa-
ne w umowie z wykonawcą, 
powstaną do końca sierpnia 
2018 roku. Mamy na uwa-
dze również budowę nowych 
dróg w tym miejscu i będą 

one powstawać sukcesyw-
nie, ale musimy uzbroić się 
w cierpliwość, bo czeka nas 
jeszcze rozliczenie tej potęż-
nej inwestycji unijnej, którą 
obecnie realizujemy – mówił 
podczas spotkania z miesz-
kańcami burmistrz Leszek 
Michalak.

Pierwsze prace remonto-
we przy ulicach Brzozowej, 
Klonowej, Kasztanowej i Ja-
worowej mają się rozpocząć 
niebawem, jak tylko warunki 
atmosferyczne na to pozwo-
lą. Następnym etapem prac 
realizowanych na tym terenie 
będą nowe drogi, o co z pew-
nością zabiegać będą miesz-
kańcy. Podczas spotkania w 
Urzędzie Miejskim zgodnie 
zadecydowali, że zaproponu-
ją, aby to zadanie – budowa 
nowych dróg w rejonie dom-
ków jednorodzinnych, zosta-
ło wpisane do budżetu gminy 
na nowy 2019 rok. 

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. Powstaną 
one w różnych częściach Ża-
rowa. Budowę kolejnych od-
cinków możemy obserwować 
przy ul. Chrobrego, Przemy-
słowej, Krasińskiego, Alei 
Korczaka i na placu tuż za 
targowiskiem miejskim. Pra-
ce nabiorą większego tempa, 
jak tylko pogoda się poprawi 
i nie będzie mrozów.

Magdalena Pawlik

Tematem spotkania burmistrza z mieszkańcami była budowa ścieżek rowe-
rowych i nowych chodników w rejonie osiedla domków jednorodzinnych.

W tym roku w rejonie domków jednorodzinnych powstaną ścieżki rowero-
we i nowe chodniki.

Ścieżki rowerowe sukcesywnie powstaną w różnych częściach naszego 
miasta.

Budowa ścieżek jest elementem dużego projektu realizowanego w Żaro-
wie, związanego z ograniczaniem skutków tzw. niskiej emisji. 

I miejsce:   Katarzyna Dobrowolska
II miejsce:   Agnieszka Sieniatycka
III miejsce:   Róża Kulpińska
Wyróżnienia:  Emilia Mision, Wiktoria Szywała Na zdjęciu wyróżnieni laureaci konkursu wraz z organizatorami. 

Konkurs Piosenki Angielskiej
w  SP Imbramowice

„Nieużytek to pożytek”

Uczniowie ze szkół podsta-
wowych z Imbramowic, 

Mrowin i Zastruża zaprezen-
towali swoje wokalne umie-
jętności podczas II Międzysz-
kolnego Konkursu Piosenki 
Angielskiej „Sing like a Bird”.

Organizatorem konkursu 
była Szkoła Podstawowa im. 
UNICEF w Imbramowicach.  
Podczas imprezy dominowa-
ły głównie piosenki trzech 
wykonawców: Seleny Go-
mez, Alana Walkera i Eda 
Sheerana.  Nad oprawą mu-
zyczną i ceremonialną czu-
wali uczniowie klasy 6 i 7: 
Damian Koza, Adam Trze-

pla oraz Aleksandra Skry-
pak, zaś dzieci i młodzież do 
konkursu przygotowały panie 
anglistki: Barbara Szabla, 

Anna Pamuła oraz Kata-
rzyna Okorowska-Wojna-
rowska.

Magdalena Pawlik

Głównym zadaniem uczest-
ników Gminnego Kon-

kursu Plastyczno-Techniczne-
go „Nieużytek to pożytek”, 
którego organizatorem była 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie było  
wykonanie dowolnej pracy z 
nieużytków - pudełek, puszek, 
plastikowych butelek, nakrę-
tek czy baterii.

Konkurs cieszył się bardzo 
dużym powodzeniem. Łącznie 
wpłynęło 49 prac. W środę, 
6 lutego zwycięzcy odebrali 
zasłużone nagrody. - Komisja 
dokonując oceny brała przede 
wszystkim pod uwagę pomysło-
wość na wykonanie pracy z nie-
użytków, zawartość materiałów 

wtórnych oraz końcowy efekt 
pracy. Konkurs był rozpatry-
wany w dwóch kategoriach wie-
kowych: oddział przedszkolny i 
klasy I oraz klasy II-III. Spośród 
wszystkich uczestników wyło-
niliśmy zwycięzców. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy, natomiast zwycięzcy 

oraz osoby wyróżnione otrzy-
mały upominki. Sponsorem na-
gród była Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 
– mówi Adriana Drabik ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Wynikikonkursu
nawww.um.zarow.pl
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Święto AKADEMII 
MALUCHA

Śladami historii

część
III

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. 

Popularna w Polsce na-
zwa secesja, używana także 
m.in. w Austrii (Sezession) 
wywodzi się z nazw grup 
artystycznych: secesji wie-
deńskiej i monachijskiej. W 
Niemczech i krajach skan-
dynawskich używa się raczej 
nazwy Jugendstil (styl mło-
dzieżowy), we Francji Art 
nouveau (nowa sztuka), w 
Hiszpanii i Włoszech mówi 
się o modernism. Z kolei w 
Wielkiej Brytanii nowy styl 
propagował ruch artystyczny 
Arts and Crafts. Secesję ce-
chowała forma stosunkowo 
abstrakcyjna, lecz jednocze-
śnie o bogatej ornamentyce. 
Poza czołowymi architekta-
mi, wyznaczającymi rozwój 
kierunku, styl ograniczał się 
zasadniczo do zdobnictwa, 
sprawy funkcji i konstrukcji 
pozostawiając inżynierom bu-
dowlanym. Szczególnie jest 
to widoczne w budownictwie 
mieszkaniowym, gdzie roz-
wiązania urbanistyczne i 
rzuty mieszkań pozostały 

zgodne z praktyką XIX w. 
Budynki użyteczności pu-
blicznej, choć wykazujące się 
innowacyjnością, korzystały 
z wątków romantycznych i 
elementów zarówno neoro-
mańskich, jak i neogotyckich. 
Ornament secesyjny miał nie 
tylko podkreślać konstruk-
cję i tektonikę budynku, lecz 
także stanowił symboliczne 
przedstawienie jego funkcji. 
Wśród ornamentyki secesyj-
nej pojawiają się stylizowa-
ne formy roślinne, postacie 
i maski długowłosych ko-
biet, formy przypominające 
niekiedy draperie lub skórę, 
reliefy wypełniają niekie-
dy całą powierzchnię ścian 
zewnętrznych. Elewacje po-
siadają ciągłą i płynnie prze-
chodzącą powierzchnię, wi-
doczne jest zamiłowanie do 
miękkich i krzywych linii i 
wyobleń. Ornament obejmu-
je także detale wykończenia 
budynku, takie jak klamki 
czy balustrady schodów.

Do najbardziej charaktery-

stycznych cech architektu-
ry secesyjnej, które w 1925 
roku nadane zostały pasto-
rówce w Mrowinach, należy 
odcinkowy wyoblony ryzalit 
wejściowy przechodzący w 
prostą powierzchnię, owalne 
okienka znajdujące się nad 
zamurowanym wejściem od 
strony ulicy oraz nieistnie-
jąca już ozdobna balustrada 
schodów. Budynek pełnił 
funkcję pastorówki do 1945 
roku. Na przestrzeni 200 lat 
zamieszkiwali go kolejni 
mrowińscy pastorowie: Jo-
hann George Lemberg (1743-
1757), Johann Gotthard Bu-

chhold (1758-1777), Johann 
Samuel Hoefer (1777-1820), 
Karl Siegismund Taeuber 
(1821-1853), Martin Nagel 
(1854-1857), Albert Pavel 
(1857-1869), Friedrich Wiese 
(1870-1902), Johann Minssen 
(1902-1920), Georg Kliesch 
(1920-1927), Gottfried Leder 
(1927-1945). Obecnie budy-
nek dawnej pastorówki przy 
ul. Szkolnej 6 w Mrowinach, 
podlega pod miejscowy Mło-
dzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

FOTO: https://web.facebook.com/andsawicki/

Wspieramy tych, którzy chcą pomagać

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA
I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
działki  gruntowej niezabudowanej

położonej w Wierzbnej  przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Numer działki - 808/18
Powierzchnia - 1031 m/kw
Numer KW -  SW1S/00019494/1
Forma oddania - sprzedaż na własność
Cena wywoławcza - 40000zł
Wysokość wadium - 4000złGodz. rozpoczęcia - 10:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19,  w 
godzinie podanej wyżej.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w ta-
beli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 
0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 23 marca 2018r. 
włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, za-
liczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni-
kom 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 po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia 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 ponie-
sienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przy-
gotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.093,26 zł 
za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za 
każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka prze-
znaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  – 
symbol C.26 MN i C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie inter-
netowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i 
Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia 
23.03.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji prze-
targowej 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 Są-
dowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznacz-
na z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami 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.

W czwartek,22 marca 2018r. Akademia Malucha w 
Żarowie będzie obchodzić swoje dziesięciolecie.

Każdy absolwent otrzyma specjalne zaproszenie na 
obchody jubileuszu. Gdyby jednak przeoczono czyjeś 
nazwisko organizatorzy proszą o kontakt z biblioteką 
pod nr tel. 74 858 05 40 lub 74 857 05 96 oraz e-mail: 
biblioteka@um.zarow.pl

Organizatorem uroczystości jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu oraz biblioteka w Żarowie. 

Będzie się działo! ZAPRASZAMY!

Burmistrz Leszek Michalak 
objął honorowym patro-

natem akcję charytatywną 
„Kazbek 2018”.  

Najważniejszym jej celem 
jest pomoc najbardziej potrze-
bującym. W ramach inicjaty-
wy, której pomysłodawcą jest 
Towarzystwo Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum” ze Świdni-
cy sześciu śmiałków spróbuje 
zdobyć jeden z najwyższych 
szczytów Gruzji. Wypra-
wa na Kazbek zaplanowana 
została od 10 do 24 marca. 
Podczas konferencji prasowej 
we wtorek, 27 lutego przed-
stawiciele samorządów, które 
wspierają akcję złożyli swoje 
podpisy na oficjalnej fladze. 
Pojedzie ona do Gruzji razem 
z uczestnikami wyprawy. 
Wsparcie dla tej szlachetnej 
akcji zadeklarowały gminy 
Żarów, Świdnica, Marcino-
wice i Jaworzyna Śląska. Na 
fladze widnieją także hono-
rowe patronaty Prezydent 
Miasta Świdnica, Marszałka 
Województwa Dolnośląskie-
go i Funduszu Regionu Wał-
brzyskiego. - Podczas akcji 
„Kazbek 2018” będą zbierane 
pieniądze na pacjentów na-
szego Hospicjum i seniorów 
podlegających pod Fundację 
GOPR. Zgromadzone środki 
umożliwią nam zakup nie-
zbędnego sprzętu czy leków – 
mówiła podczas konferencji 

Joanna Gadzińska prezes 
świdnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum”.

Corocznie burmistrz Le-
szek Michalak przyznaje do-
finansowania z budżetu gmi-
ny Żarów stowarzyszeniom i 

organizacjom pozarządowym 
działającym w naszym mie-
ście. Wśród organizacji, która 
otrzymuje wsparcie finanso-
we na swoją działalność jest 
Towarzystwo Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum” w Świdni-
cy. W tym roku, podobnie jak 

w poprzednim, na wsparcie 
hospicjum, z którego usług 
korzystają także mieszkańcy 
gminy Żarów i inni miesz-
kańcy powiatu świdnickiego 
przekazanych zostało 12.200 
złotych. 

Oprac. Magdalena Pawlik
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

378/72 5.920 SW1S/0005937801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
117.000 zł 11.700 zł 9 00

378/73 5.390 SW1S/0005937801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
107.000 zł 10.700 zł 9 05

378/74 4.913 SW1S/0005937801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
97.000 zł 9.700 zł 9 10

378/75 4.136 SW1S/0005937801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
86.000 zł 8.600 zł 9 15

378/76 3.166 SW1S/0005937801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
66.000 zł 6.600 zł 9 35

1. Przetargi odbędą się w dniu 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 23 marca 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 orga-
nizatora 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 przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.213,48 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol B.5 P/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 
23.03.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych

położonych w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonych 
pod zabudowę produkcyjno-usługową

Pobiegli
„Tropem Wilczym”

Żarów był jednym z 333 miast w Polsce, który wziął udział w Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych - Tropem Wilczym.

Celem sportowego wyda-
rzenia nie była rywalizacja 
o jak najlepsze miejsca na 
mecie, a przekazanie treści 
związanych z historią żołnie-
rzy wyklętych. Zawodnicy do 
pokonania mieli dystans 1963 
metrów, co związane jest z 
datą śmierci Józefa Francza-
ka pseudonim „Lalek”, któ-
ry został zastrzelony przez 
funkcjonariuszy ZOMO i SB 
podczas zasadzki w Majdanie 
Kozic Górnych koło Świdni-
ka. „Lalek” był ostatnim pole-
głym w boju partyzantem ru-
chu poakowskiego w Polsce. 

- To bardzo szczytny bieg. 
Nie liczy się ostra rywalizacja 
i pierwsze miejsce na mecie, bo 
dziś jesteśmy tutaj, aby uczcić 
pamięć o Żołnierzach Wyklę-
tych. Cieszę się, że nie brakuje 
z nami również najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy 
oraz starszego pokolenia. 
Dziękuję również organizato-
rom biegu za pomysł i zaaan-

gażowanie naszych mieszkań-
ców - powiedział burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak.

Mieszkańców nie trzeba 
było zachęcać do uczestnic-
twa w sportowej rywalizacji. 
- Jesteśmy tutaj, aby uczcić 
pamięć o Żołnierzach Wyklę-
tych i razem aktywnie spędzić 
wolny czas. Co ważne, jak na 
pierwszą edycję, zaintereso-
wanych miłośników sportu 
również nie brakowało. To po-
kazuje tylko, jakie inicjatywy 
są w naszym mieście potrzeb-
ne - podkreślał Paweł Kijew-

ski uczestnik biegu. 
W tym roku na uczestników 

czkały m.in. pamiątkowe ko-
szulki z podobiznami żołnie-
rzy wyklętych. Ponadto każ-
dy z zawodników na mecie 
otrzymał okolicznościowy 
medal. W sumie na trasie zo-
baczyliśmy ponad 70 osób. 

Głównym organizatorem 
jest Fundacja Wolność i De-
mokracja. Żarowską edycję 
biegu przeprowadziło Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Pamięć i dobra zabawa towarzyszyły tegorocznej edycji biegu Tropem 
Wilczym.

Utrzymać prowadzenie

Walczą o II ligę

Żarowianie w Biegu Piastów

Żarowski Chemik ograł 
jednego z pretendentów 

do wygrania Powiatowej Ligi 
Siatkówki TKKF Dabro Volley 
Dobromierz i jest blisko, by 

sięgnąć po tytuł mistrzow-
ski najstarszych, cyklicznych 
rozgrywek amatorskich na 
Dolnym Śląsku.

TKKF Chemik Żarów 
gładko rozprawił się z dru-
żyną Dabro Volley, pokonu-
jąc rywala 3:0. - W ostatnich 
latach regularnie kończymy 
zmagania na podium. Nie 
ukrywam, iż w tym sezonie 
liczy się dla nas tylko zwy-
cięstwo – komentuje ostatni 
wynik prezes żarowskiego 

W weekend 2-4 marca 
w Jakuszycach odby-

ły się główne zmagania w 
ramach 42. Biegu Piastów 
– Festiwalu Narciarstwa Bie-
gowego.

Polana Jakuszycka była 
miejscem kultowej już impre-
zy rekreacyjno-sportowej, któ-
ra w tym roku organizowana 
była po raz 42. Bieg Piastów, 
to kilkanaście biegów dla każ-
dego (wyczynowców, amato-
rów, młodzieży, dzieci, rodzin 
oraz miłośników biegania na 
nartach nocą), tysiące zawod-
ników i wiele dodatkowych 
atrakcji. W tej najstarszej i 
największej w Polsce imprezie 
narciarstwa biegowego co roku 
uczestniczy kilka tysięcy osób 
w różnym wieku, zarówno z 
Polski, jak i zagranicy. Żarów 
nie mógł być nie zauważo-
ny na tej imprezie, ponieważ 
jako jedyna zorganizowana 
grupa posiadała transparenty 

z symbolami naszego miasta, 
a reprezentanci naszej gminy 
wzięli udział w biegu na 12 
oraz 25 km.

- Cieszymy sie, że co roku 
możemy rywalizować na tra-
sach Biegu Piastów, biegu z 
którym związani jesteśmy od 
niemalże samego początku. 
Pierwszy start nastąpił w 
piątej edycji i tak przez bli-
sko czterdzieści lat bawimy 
się biegówkami, zaszczepia-
jąc tą aktywnością fizyczną 
kolejne pokolenie – opowia-

da Bolesław Moryl, Prezes 
Miejskiego Koła PTTK Ża-
rodreptaki. 

Żarowscy biegacze dzię-
kują burmistrzowi Żarowa 
Leszkowi Michalakowi za 
kolejne już wsparcie finanso-
we ekipy narciarskiej. Bieg 
Piastów należy do elity świa-
towego narciarstwa biegowe-
go, Ligi Worldloppet, organi-
zacji skupiającej największe 
narciarskie biegi masowe na 
świecie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Chemika Kazimierz Bor-
dulak.

Szanse na triumf w lidze 
są duże. Obecnie Chemik 
posiada przewagę jednego 
punktu nad najgroźniejszym 
rywalem Dabro Volley Do-
bromierz. Żarowscy siatka-
rze mają do rozegrania jedno 
dodatkowe spotkanie. 

Zakończenie sezonu siat-
karskiego nastąpi 22 kwiet-
nia.

Krzysztof Dutkiewicz

Szachiści Gońca Żarów 
przed wielką szansą awan-

su do II ligi!
Po zwycięstwie w 9. rundzie 

3-2 nad MGLKS Parnas Oława 
żarowscy zawodnicy awanso-
wali na drugie miejsce. Swoje 
partie wygrali: Damian Da-
niel, Przemysław Borowski 
oraz Wojciech Kowalczuk. 

- W tabeli zrobiło się napraw-
dę ciekawie. Różnice między 
najlepszymi drużynami w li-
dze są małe i tak naprawdę 
wszystko może się zdarzyć. Po 

cichu, nieśmiało liczymy, że w 
Żarowie od nowego sezonu 
będziemy gościć drużyny II 
ligi – komentuje trener Michał 
Bieszczad. 

Patrząc na przebieg ostatnich 
spotkań Gońca w III lidze, 
szanse są duże. Do zakończ-
cenia sezonu pozostały dwie 
rundy, a do zespołu powróci 
mocny filar Klara Czaplew-
ska, która rywalizuje w Mi-
strzostwach Polski w szachach 
szybkich.

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny Ranking
Duże 

punkty
Pkt.

1
MDK Fabryczna
Polonia Wrocław - III

2219 11.0 27.0

2 GLKS Goniec Żarów 2004 11.0 23.0

3
Wrocławski Klub Szachowy 
HETMAN

2067 11.0 22.5

4 UKS Debiut Przedwojów 2030 10.0 22.5
5 KSz Miedź Legnica - II 2124 10.0 22.0
6 WIEŻA Pęgów - II 2166 9.0 23.0
7 SKFiS Kudowianka 1576 8.0 21.0

7
MUKS MDK Śródmieście 
Wrocław

2079 8.0 21.0

9 UKS Pogoń Oleśnica 1999 7.0 22.0
10 Biały Król Wisznia Mała - II 2011 7.0 18.0
11 UKS GIECEK Radków 2015 6.0 22.0
12 MGLKS Parnas Oława 1800 6.0 16.0


