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Wielkanocne spotkania 
z mieszkańcami

10 urodziny
Akademii Malucha

Trwają inwestycje
i remonty w MIEŚCIE

Świąteczne życzenia, dzie-
lenie się jajkiem i pysz-

ności na wielkanocnych sto-
łach. 

To wyjątkowy czas, kiedy 
możemy spotkać się z naj-
bliższymi i spędzić więcej 

Pierwsze organizacyjne 
spotkanie Akademii Ma-

lucha odbyło się 28 stycznia 
2008 roku.

Potem rozpoczęły się regu-
larne zajęcia, które cieszyły 
się coraz większym zainte-

Miasto rozkopane, wszę-
dzie spotkać można 

koparki i ekipy remontowe.
Trwa realizacja strategicz-

nych inwestycji na terenie 
Żarowa. Mieszkańcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami 
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Gminne Centrum Kultury i Sportu 
zaprasza dzieci i młodzież do udzia-
łu w I Turnieju Tanecznym. 

Sprawdź, co zrobić i gdzie się zgło-
sić, aby wynająć świetlicę wiejską. 

Z krajowego czempionatu z wor-
kiem medali wrócili zawodnicy Fi-
ghter Żarów.

w ruchu drogowym, ale 
dzięki przeprowadzonym 
zadaniom miasto zyska 
nowy wizerunek. Ich war-
tość to prawie 15 milionów 
złotych.

więcej na str. 3

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi mieszkańcy spotykają się na 
wspólnym wielkanocnym śniadaniu. Składają sobie życzenia i dzielą się 
świątecznym jajkiem.Urodzinowy tort na 10-lecie Akademii Malucha.

czasu w rodzinnym gronie. 
Takie przedświąteczne spo-
tkania to już tradycja w gmi-
nie Żarów. Przy świątecznym 
stole mieszkańcy spotykają 
się każdego roku.

więcej na str. 6

resowaniem. Przez okres 10 
lat do Akademii uczęszczało 
250 małych żaczków wraz ze 
swoimi rodzicami, dziadka-
mi i opiekunami. Wciąż jest 
to ciepłe i przyjazne miejsce.

więcej na str. 5

Wszystkim mieszkańcom z okazji
nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

życzymy, aby te święta upłynęły
w serdecznej rodzinnej atmosferze, 

pełnej wiary, nadziei i miłości. 

Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie, napełni Nas 

pokojem i wiarą, niech da siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoli

z ufnością patrzeć w przyszłość.

WESOŁEGO ALLELUJA!

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 
profil Facebook-a z prośbą o informację.

Iwona Ch. mieszkanka Żarowa: Panie Burmistrzu, chciałabym się zapytać, dlaczego w naszym 
mieście nie ma więcej odpłatnych imprez? Ostatni kabaret pokazał, że zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy w Żarowie jest duże. Taki występ przeznaczony dla mieszkańców odbywa się tylko raz w roku, 

a można by pomyśleć o organizacji imprez dla seniorów czy młodzieży albo dla każdej grupy wiekowej. Dlaczego takich nie ma 
albo jest ich za mało? Sądzę, że na pewno zyskałyby dużo publiczności. 

Burmistrz Leszek Michalak: 
Cieszę się, że aktywnie uczestniczy Pani w życiu kulturalnym miasta i gminy Żarów. W roku ubiegłym wydarzeń kulturalnych w 

Żarowie znacznie przybyło. I każda grupa wiekowa mogła znaleźć coś dla siebie. Plenerowe pokazy filmowe, maratony gier planszo-
wych, koncerty, konkursy, festiwale czy warsztaty to tylko część atrakcji, jakie w roku 2017 dla mieszkańców przygotowało Gminne 
Centrum Kultury i Sportu. Warto w tym miejscu przypomnieć, takie wydarzenia jak choćby Międzynarodowy Festiwal Bachowski. 
Dwa koncerty w Siedlimowicach i Pożarzysku zgromadziły ponad 400 melomanów. W roku 2018 w miesiącach letnich również 
zapraszamy do Siedlimowic i Pożarzyska na kolejną odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego. W tej chwili trwają 
rozmowy, aby jeden z koncertów zorganizować w Żarowie. W minionym roku z okazji Dnia Kobiet gościliśmy Kabaret Jurki. We 
wrześniu 2017 roku w hali widowiskowo-sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wystąpił zespół Raz Dwa Trzy. 
W maju mieliśmy przyjemność usłyszeć największe przeboje Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu zespołu Reaktywacja Band, 
składającego się z muzyków na co dzień grających w Filharmonii Sudeckiej. Sporym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych 
cieszyły się pokazy kina plenerowego zorganizowane wspólnie z Fundacją Inicjatywa B. Kino pod chmurką pojawiło się w Żarowie, 
Łażanach, Zastrużu i Wierzbnej. Mydlany Park to kolejna propozycja GCKiS i Inicjatywy B. W zielonym zakątku naszego miasta wy-
darzenie zgromadziło blisko 500 uczestników. W minionym roku zainicjowaliśmy projekt „Żarów na obcasach”. Ostatnie ze spotkań 
poświęcone było tańcowi. Nie należy również zapominać o Żarowskich Prelekcjach Historycznych, które do Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu przyciągają miłośników lokalnej historii. GCKiS nie skupia się tylko na Żarowie, ale aktywnie działa w sołectwach. 
W Siedlimowicach hitem okazał się Festiwal Mąki, gdzie spotykają się nie tylko żarowianie, ale również mieszkańcy Wrocławia, Ka-
towic, Wałbrzycha. Festiwal Mąki wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń kulinarnych organizowanych na terenie województwa 
dolnośląskiego. Druga odsłona Święta Dyni pokazała, że organizacja tego wydarzenia była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 

W roku 2018 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na pewno nie zwolni tempa. Oprócz zajęć plastycznych, ceramicznych, 
umuzykalniających i konkursów, które wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych w gminie Żarów, pojawią się na 
pewno inne propozycje. Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń - Dni Żarowa. W tym roku na święcie miasta i gminy, które 
zaplanowano w dniach 25-26 maja wystąpi Video, happysad, Nullizmatyka, a dyskotekę pod chmurką poprowadzi Marek Sierocki, 
prezenter, dziennikarz. W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostanie wydarzenie „Młyny sztuki”. W zabytkowych młynach 
w Zastrużu i Siedlimowicach zostaną zorganizowane warsztaty, spektakle, koncerty. To będzie prawdziwa gratka dla miłośników 
teatru. We wrześniu lub październiku zaprosimy mieszkańców na koncert, w tej chwili trwają rozmowy i nie możemy zdradzać szcze-
gółów. Rok 2018 to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, również nie zabraknie wydarzeń związanych z rocznicą. 
Wszystkie informacje o planowanych wydarzeniach znajdują się na stronach internetowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu i 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, jak również w Gazecie Żarowskiej. 

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

 
 

POLOmarket w Żarowie zatrudni pracowników na stanowisko: 
KASJER-SPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH,  

Co możemy Ci zaproponować? 
 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 Wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy 

 Darmową opiekę medyczną 
 Bogaty pakiet socjalny (m.in. paczki i bony świąteczne, wyprawka dla pierwszoklasisty) 

NOWY SYSTEM WYNAGRODZEŃ 

ZADZWOŃ 518 010 336 lub patrycja.kupinska@polomarket.pl 
 

Na zdjęciu nagrodzeni uczestnicy: 
(od lewej) Jacek Nowak, Michał 
Chromy, Paweł Chromy. 

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 40/2018 z dnia 14 marca 2018 r. 

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 
19.03.2018r. 

Mistrzowskie modele z Żarowa
Modelarze skupieni w 

klubie Harcek w Ża-
rowie odnieśli sukces na 22 
Międzynarodowym Konkur-
sie Modelarskim Świdnica 
2018.

W konkursie, który odby-
wał się w dniach 17-18 marca 
wzięło udział trzech mode-
larzy z Żarowa, zdobywając 
trzy medale. Jacek Nowak 
zajął I miejsce w kategorii 
pojazdów kołowych – senior, 
Paweł Chromy I miejsce w 
kategorii okrętów, Michał 
Chromy (syn Pawła) w kate-
gorii młodzik diorama. - Mi-

chał przygotował na konkurs 
model dioramy z gry kompu-
terowej „Minecraft” – mamy 
nadzieję, że zechce pójść w 
ślady starszych modelarzy, 
a zwłaszcza taty, który jest 
wielokrotnym mistrzem i  me-
dalistą MP, ogólnopolskich 
konkursów oraz ME i MŚ. 
Choroba pokrzyżowała plany 
startu innym młodym mode-
larzom. Obecnie najmłodsi 
modelarze przygotowują pra-
ce na konkurs przeznaczony 
dla najmłodszych, który od-
będzie się pod koniec kwietnia 
we Wrocławiu – mówi Jerzy 

Ciupiński opiekun modela-
rzy z klubu Harcek w Żaro-
wie. 

W tym roku modelarnia Har-
cek obchodzi 30-lecie swojej 
działalności. W związku z 
tym planowana jest wystawa. 
Prosimy uczestników zajęć, 
posiadających pamiątki, zdję-
cia, modele itp. o kontakt nr 
tel. – Jerzy Ciupiński – 602 
539 099,  Paweł Chromy – 
669 048 201, Jacek Nowak – 
601 753 720, lub osobiście w 
modelarni na Os. Piastów w 
piątki w godz. 17.00-19.00.

oprac. Magdalena Pwalik

Chciał dać policjantom łapówkę
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Świdnica 
zatrzymali w Żarowie 28-letniego obywatela Ukrainy, który 
kierował samochodem osobowym marki Opel Vectra w stanie 
nietrzeźwości. - Pierwsze badanie wykazało u kierowcy 1,90 
mg/l, a drugie 1,09 mg/l. Ponadto w trakcie wykonywanych czyn-
ności służbowych pasażer pojazdu, również obywatel Ukrainy 
próbował wręczyć funkcjonariuszom Policji korzyść majątkową 
w kwocie 200 złotych, aby nie zatrzymywali kierowcy i odstąpili 
od czynności. Pojazd zabezpieczono na parkingu, a obu mężczyzn 
zatrzymano i osadzono w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych 
– informuje Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w 
Żarowie.

Ukradł telefon z plecaka
Mieszkanka Żarowa powiadomiła funkcjonariuszy, że nie-

znany sprawca ukradł z plecaka jej córki telefon komórkowy o 
wartości 300 zł. Trwają czynności zmierzające do ustalenia toż-
samości złodzieja. 

Nietrzeźwy za kierownicą motoroweru
34-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy 
żarowskiego komisariatu policji za kierowanie pojazdem me-
chanicznym motorowerem marki Romet, będąc pod wpływem 
alkoholu.-  Badanie alkomatem wykazało 0,36 mg/l. Taki sam wy-
nik potwierdziło również drugi badanie. Motorower zabezpieczyła 
osoba wskazana, sprawcę po wykonaniu czynności zwolniono – 
mówi Katarzyna Wilk z komisariatu policji w Żarowie.

Bądźmy uważni przed świętami!
Święta to wzmożony czas zakupów. Centra handlowe pękają w 
szwach, mnóstwo transakcji zostaje zawieranych gotówką i kar-
tą, w sklepach i w internecie. W świątecznym szale zakupów 
łatwo stracić głowę. Pośpiech, nieuwaga, lekkomyślność – to 
właśnie te okazje czynią złodzieja. Szczególnie przed święta-
mi Wielkanocnymi przestępcy będą czyhać na naszą nieuwagę. 
Przypominamy, że nawet w gorącym, przedświątecznym czasie 
warto zachować zimną głowę!

Oprac. Magdalena Pawlik 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy rodzinnego przeżywania 
Zmartwychwstania Pańskiego mieszkańcom gminy Żarów

życzą 
Urszula i Waldemar Ganczarek
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Zadaj pytanie Burmistrzowi

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1
Żarów - ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 2 - 12E (parzyste), Bolesława Krzywoustego, 
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Piastowska, Spokojna

Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 10, Żarów
Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

2 Żarów - ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława Łokietka nr 8A-12C (parzyste)
Przedszkole Miejskie

ul. Władysława Łokietka 14, Żarów

3 Żarów - ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste)
Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 10, Żarów
Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

4
Żarów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, 
Wiosenna, Wyspiańskiego, Różana, Fiołkowa

Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 10, Żarów
Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

5
Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste) nr 14-40 A (parzyste), Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Krasińskiego, Ks. 
Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, Mickiewicza, Plac Wolności, Przemysłowa, Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa

Szkoła Podstawowa
ul. Ogrodowa 1, Żarów

6
Żarów - ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-80 (parzyste) i nr 43-71 (nieparzyste), Cicha, Dworcowa, Generała Sikorskiego, 
Ogrodowa, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Parkowa

Szkoła Podstawowa, ul. Armii Krajowej 60, Żarów
Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

7 Kruków, Łażany, Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów Świetlica wiejska, ul. Strzegomska 4, Łażany

8 Mrowiny Świetlica wiejska, ul. Wojska Polskiego 57, Mrowiny

9 Bożanów, Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice, Wierzbna Świetlica wiejska, ul. Świdnicka 21a, Wierzbna

10 Buków, Imbramowice, Marcinowiczki, Pożarzysko, Pyszczyn, Tarnawa, Zastruże
Szkoła Podstawowa, ul. Żarowska 45, Imbramowice

Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.130), art.12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz.15 z późn. zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie, działając na wniosek Burmistrza, uchwala co 
następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Żarów na 10 stałych obwodów głosowania:

Trwają inwestycje i remonty w MIEŚCIE
Miasto rozkopane, wszędzie spotkać można koparki i ekipy remontowe. Trwa realizacja strategicznych inwestycji na terenie Żarowa. Mieszkańcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami w ruchu drogowym, ale dzięki przeprowadzonym zadaniom miasto zyska nowy wizerunek. Ich wartość to prawie 15 milionów złotych. Największe 
inwestycje realizowane są z dofinansowaniem środków zewnętrznych.

Budynek dworca kolejowego nabiera nowego wyglądu. Dzięki zrealizowa-
nym pracom nie będzie już straszył swoim wyglądem. Inwestycje w całości 
realizuje właściciel obiektu PKP. Remont pochłonie dokładnie 6.184.440 
złotych. Prace mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2018 roku.

To jedna z kluczowych inwestycji realizowanych na terenie miasta. Budowa 
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego i przebudowa głównego skrzy-
żowania. Ostatnio prace pokrzyżowała drogowcom kapryśna pogodna, 
ale i tak inwestycje zlokalizowane na tym terenie nabrały tempa. Centrum 
Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Żarowie także zrealizowane jest już w 
znacznej mierze. Teraz przyszedł czas na budowę ronda, co mieszkańcy 
miasta mogą bacznie obserwować każdego dnia.

Przyspieszyły również prace przy budowie nowych ścieżek rowerowych, 
chodników i oświetlenia. Gotowe są już miejsca parkingowe od strony ulicy 
Dworcowej, z których korzystają mieszkańcy. Ścieżki powstają na razie 
przy ulicach: Krasińskiego, Armii Krajowej, Alei Korczaka, Wiejskiej, Nad-
brzeżnej i Talowskiego. Łącznie na terenie miasta przybędzie dokładnie 
8,20 kilometrów nowych dróg rowerowych.

Rozpoczęły się także prace remontowe przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie. Trwa tam budowa pętli postojowej, co wpłynie na 
poprawę sytuacji komunikacyjnej przy ul. 1 Maja. Inwestycja potrwa do po-
łowy maja. W ramach zadania wykonana będzie pętla postojowa dla samo-
chodów osobowych o szerokości jezdni 4,5 m i chodnika o szerokości 2,0m 
o łącznej długości 40,48m. W tym celu przesunięte zostanie ogrodzenie 
szkoły oraz zdemontowany będzie stary plac zabaw, który znajduje się na 
terenie szkolnej placówki. Najważniejszym celem tego zadania jest przede 
wszystkim rozładowanie korków przed szkołą, co ma niestety dzisiaj miej-
sce. Samochody nie będą musiały cofać przy ograniczonej widzialności na 
długości ul. 1 Maja. 

Przy Centrum Przesiadkowym też trwają jeszcze prace remontowe. Zo-
stała zamontowana nowa wiata przystankowa wraz z wyposażeniem, a w 
następnej kolejności pojawią się jeszcze nowe stojaki rowerowe, kosze na 
śmieci oraz azyle drogowe

Na terenie żarowskiego osiedla też realizowane są zadania inwestycyjne. 
Oprócz ścieżek rowerowych, które powstają w różnych miejscach, przy 
Bajkowym Przedszkolu trwa budowa żłobka. Prace postępują z dnia na 
dzień, a nowy budynek ma być gotowy jeszcze w tym roku. Zgodnie z pod-
pisaną z wykonawcą umową nowy obiekt oddany zostanie do użytku pod 
koniec października.

Burmistrz Leszek Michalak: Wszystkie inwestycje wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi dla kierowców, ponieważ 
główne skrzyżowane na czas budowy ronda, zostało wyłączone z ruchu. Wykonawca inwestycji zapowiedział, że będzie informo-
wał o jakichkolwiek zmianach dotyczących przebudowy tego terenu. Choć zdołaliśmy się już przyzwyczaić do tych uciążliwości 
drogowych, niemniej jednak są one bardzo kłopotliwe. Z racji objazdów duże natężenie ruchu jest też odczuwalne przy przy-
jeździe kolejowym na ul. Dworcowej, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Dziękuję również za wszelkie 
komentarze na moim profilu facebookowym oraz oficjalnym profilu Gmina Żarów. Dzięki temu, również za  pośrednictwem 
facebooka, trafią do nas ważne uwagi i sugestie.
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Dzień Sołtysa

Uwaga! Zmiany
w wynajmie świetlic wiejskich

Komisja Rolnictwa
z udziałem kół łowieckich

Podczas Komisji Rolnictwa zaopiniowano plany łowieckie na rok gospodar-
czy 2018/2019 oraz omówiono projektowane zmiany do ustawy o Prawie 
Łowieckim.

Wspólne zdjęcie sołtysów gminy Żarów wraz z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej 
Romanem Koniecznym oraz radnymi Mieczysławem Myrtą i Barbarą Zatoń i pracownikami UM w Żarowie.

Dobry gospodarz wsi to skarb. Na zdjęciu podziękowanie od burmistrza Leszka Michalaka odbiera Marek Fita sołtys 
Imbramowic.

Dzień Sołtysa to była okazja, aby podziękować gospodarzom wsi za codzienny trud i zaangażowanie na rzecz lokal-
nych społeczności. 

Przedstawiciele kół łowieckich omówili również sprawozdania z wykonania 
planów pozyskania zwierzyny za rok ubiegły. 

Zaopiniowanie planów ło-
wieckich oraz omówienie 

zmian dotyczących nowych 
zasad szacowania szkód wy-
rządzonych przez zwierzynę 
łowną i zmian, jakie mają 
zostać wprowadzone do 
ustawy o Prawie Łowieckich 
zdominowały obrady Komisji 
Rolnictwa.

Posiedzenie Komisji w pią-
tek, 16 marca odbyło się z 
udziałem przedstawicieli kół 
łowieckich dzierżawiących 
obwody na terenie gminy 
Żarów. W spotkaniu udział 
wzięli również burmistrz 
Leszek Michalak, radni 
Rady Miejskiej, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, sołtysi 
oraz rolnicy z terenu gminy 
Żarów. - Komisja zatwierdzi-
ła plany łowieckie, o których 
rozmawialiśmy w trakcie na-
szego spotkania. Wiele emocji 
wzbudziło omówienie zmian 
dotyczących nowych zasad  
szacowania  szkód wyrządzo-
nych przez zwierzynę łowną 
w uprawach rolniczych. Pro-
jektowane zmiany, przewidują 
bowiem, że poszkodowani rol-
nicy będą w tej sprawie mu-
sieli składać stosowne wnioski 
do urzędu gminy, zaś fizycznie 
straty będą szacowane przez 
komisje składające się z po-
szkodowanego rolnika, przed-
stawiciela koła łowieckiego 
oraz sołtysa właściwego ze 
względu na miejsce wystąpie-
nia szkody. Jak podkreślali 
członkowie kół łowieckich, 

zarówno w zakresie szacowa-
nia szkód, jak i całościowego 
funkcjonowania gospodarki 
łowieckiej podstawą musi być 
dobra współpraca pomiędzy 
rolnikami, sołtysami a łow-
czymi – mówi Waldemar 
Ganczarek przewodniczący 
Komisji Rolnictwa. 

Projektowane zmiany do 
ustawy o Prawie Łowieckim 
omówił podczas Komisji 
Rolnictwa  Zbigniew Kosa-
rzewski – delegat Zarządu 
Okręgowego PZŁ w Wałbrzy-
chu. Najważniejsze z nich to: 
- zwiększenie ze 100 do 150 
metrów odległości obszaru 
od zabudowań mieszkalnych, 

na którym myśliwi nie będą 
mogli polować, wprowadze-
nie możliwości wyłączenia 
nieruchomości z obwodów 
łowieckich dla prywatnych 
właścicieli – na podstawie pi-
semnego oświadczenia złożo-
nego przed właściwym staro-
stą (jak jednocześnie wskazał 
prelegent, złożenie takiego 
oświadczenia wyklucza jed-
nocześnie możliwość starania 
się o odszkodowania za straty 
poniesione przez dziką zwie-
rzynę na tym terenie), zakaz 
udziału w polowaniach dla 
dzieci i młodzieży do 15 r.ż. 
i zakaz polowań z psami my-
śliwskimi.

Od dnia 7 marca każdy, 
kto chciałby wynająć 

świetlicę wiejską znajdują-
cą się pod zarządem Gminy 
Żarów (dotyczy miejsco-
wości: Bożanów, Buków, 
Imbramowice, Kalno, Go-
łaszyce, Mikoszowa, Pysz-
czyn, Pożarzysko, Siedlimo-
wice, Wierzbna, Zastruże) 
zobowiązany jest złożyć 
pisemny wniosek do Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 
zaakceptowany uprzednio 
przez sołtysa danej miej-

WAŻNE DLA HANDLOWCÓW!
W związku z licznymi pytaniami właścicieli sklepów, przypominamy że na terenie 

Gminy Żarów obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie Nr XIV/73/2003 z dnia 26 
czerwca 2003r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek 
handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na 
terenie Gminy Żarów. 
W myśl § 3 w/w uchwały – Placówki handlu detalicznego takie jak: sklepy ogólno-

spożywcze, sklepy wielobranżowe, sklepy winno-cukiernicze czynne są w przedziale 
czasowym: od godz. 5.00 do godz. 22.00. Zgodnie z uchwałą winni naruszenia godzin 
otwierania i zamykania placówek, podlegają karze grzywny.

scowości.  
Wprowadzenie pisemnych 

wniosków usprawni zarzą-
dzanie terminarzem wynaj-
mów, a także podyktowane 
jest względami bezpieczeń-
stwa, wobec coraz częst-
szych ekscesów związanych 
z wynajmem sal na tzw. 
przyjęcia okolicznościowe. 

Jednocześnie informuje-
my, że w przypadku chęci 
wynajmu świetlic w miej-
scowościach Łażany, Mielę-
cin, Mikoszowa i Przyłęgów 

prosimy o zgłaszanie się do 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu, które zarządza 
świetlicami w ww. miejsco-
wościach. 

Wnioski można pobrać w 
Urzędzie Miejskim w poko-
ju nr 8 lub ze strony interne-
towej www.um.zarow.pl

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

Na co dzień zajmują się sprawami lokalnych społeczności. Integrują, organizują 
imprezy, zbierają podatki, aranżują pracę na wsi, organizują zebrania wiejskie, 
przekazują wiadomości z gminy i wreszcie często zwyczajnie służą dobrą radą.

Mowa o sołtysach, którzy 
11 marca obchodzili swoje 
święto. Funkcja, jaką pełnią 
przynosi wiele satysfakcji, 
ale jak sami przyznają, bycie 
sołtysem nie jest łatwym za-
jęciem. - To naprawdę ciężka 
praca społeczna, wymagają-
ca poświęcenia, ale przynosi 
też ogrom satysfakcji - przy-
znaje Krystyna Popek soł-
tys Mrowin. Potwierdzają to 
także inni. - Nie wyobrażam 
sobie wsi bez sołtysów. To 
osoba, która wprowadza ład 
i porządek w swojej miejsco-
wości. Dba o swoich miesz-
kańców i zawsze stara się 
być pomocna - mówi Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Z okazji Dnia Sołtysa w 
Żarowie rozegrany został 
Sołecki Turniej w Kręgle. Na 

wspólne świętowanie tego 
dnia wszystkich sołtysów 
zaprosił burmistrz Leszek 
Michalak. Oprócz wspólnej 
zabawy sołtysi uczestniczy-
li także w naradzie, którą 
prowadził burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny i pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. 
- Każdy sołtys jest jak głowa 
rodziny. Potrzebny i zaan-
gażowany. Życzę wytrwało-
ści w rozwiązywaniu spraw 
społeczności lokalnej, dobrej 
współpracy z mieszkańcami, 
realizacji pomysłów w dzia-
łalności sołeckiej, a przede 
wszystkim zadowolenia z tej 
jakże ważnej funkcji - mówił 
podczas spotkania burmistrz 
Leszek Michalak.

Na terenie gminy Żarów 

pracuje siedemnastu sołty-
sów. Do ich obowiązków na-
leży głównie pobór podatków 
od mieszkańców, organizacja 
zebrań wiejskich, uczestnic-
two w naradach sołtysów, 
spotkaniach i uroczystościach 
gminnych, przekazywanie 
ważnych informacji z gminy, 
zarządzanie funduszem so-
łeckim oraz organizacja życia 
społecznego na wsi. Raz do 
roku, w sposób szczególny 
dziękuje się sołtysom za ich 
społeczną służbę na rzecz 
drugiego człowieka oraz za-
angażowanie.

Zapraszamy do obejrze-
niea relacji filmowej z ob-
chodów dnia sołtysa w Ża-
rowskiej Kronice Filmowej 
lub na facebooku Gmina 
Żarów. 

Magdalena Pawlik
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Święto Kobiet
w naszej gminie

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji 
„Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzy-

skiej na lata 2013-2020”
Burmistrz Leszek Michalak zaprasza do udziału w kon-

sultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu 
„Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 
-2020”. Aktualizowany i konsultowany dokument nosi na-
zwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 
2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualne-
mu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej 
i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra - miasto, gmina 
wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda - miasto, 
gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, 
Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Wa-
lim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto 
Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobro-
mierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 22 marca 2018r. 
do dnia 23 kwietnia 2018r. w formie przyjmowania pro-
pozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem 
formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem 
http://strategia2030.badanie.net/.

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane for-
mularze można również dostarczyć w formie drukowanej 
na adres: Urząd Miejski, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (de-
cyduje data wpływu). Osobą wyznaczoną do kontaktów w 
sprawie konsultacji społecznych jest Pani Katarzyna Janik 
nr tel. 74 8 580 591, wew. 340.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl

Kwiaty, słodkie smakołyki, upominki i moc życzeń. Tak Panie świętowały tegoroczny Dzień Kobiet w gminie 
Żarów. Podczas uroczystości, które odbywały się w całej gminie przygotowano wiele niespodzianek, które 
miały sprawić by ten dzień różnił się od innych i był długo wspominany. Jak co roku burmistrz Leszek Mi-
chalak zaprosił także wszystkie Żarowianki na występ kabaretu.

10 urodziny
Akademii Malucha

Uwaga! Zmiany
w wynajmie świetlic wiejskich

Pierwsze organizacyjne 
spotkanie Akademii Ma-

lucha odbyło się 28 stycznia 
2008 roku. Potem rozpoczę-
ły się regularne zajęcia, któ-
re cieszyły się coraz więk-
szym zainteresowaniem.

Przez okres 10 lat do Aka-
demii uczęszczało 250 ma-
łych żaczków wraz ze swoimi 
rodzicami, dziadkami i opie-
kunami. Wciąż jest to ciepłe i 
przyjazne miejsce dla dzieci, 
które właśnie tutaj mogą roz-
wijać swoje zdolności. Ża-
rowska Akademia Malucha 
w tym roku świętuje swoje 
dziesięciolecie. Urodzinową 
niespodziankę dla wszyst-
kich absolwentów Akademii 
zorganizowali biblioteka oraz 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. Był jubi-
leuszowy tort, występy arty-
styczne, upominki, łakocie 
i pyszności oraz wspólne 
zabawy z najmłodszymi. 
Gratulacje na ręce inicja-
torek powstania Akademii 
Malucha Elżbiety Kulas 
z GCKiS oraz Stanisławy 
Biernackiej dyrektor biblio-
teki złożyli także zaproszeni 
goście. - Akademia Malucha 
to nasz wielki sukces. Cieszę 
się i jednocześnie dziękuję za 
to założycielkom Akademii, 
że w naszym mieście są takie 
przyjazne miejsca dla dzie-
ci i ich rodziców. Gratuluję 
wspaniałego pomysłu i życzę 
kolejnych tak udanych jubile-
uszy – gratulował burmistrz 
Leszek Michalak.

Akademia Malucha po-
wstała przed dziesięcioma 
laty z myślą o dzieciach 
pozostających w domu, w 

Podziękowania i gratulacje na ręce założycielek Akademii składali burmistrz 
Leszek Michalak oraz dyrektorzy SP Żarów Helena Słowik i Bajkowego 
Przedszkola Elżbieta Wierzyk oraz prezes UTW Krystyna Markiewicz.

Każdego roku Dzień Kobiet uroczyście świętują panie z żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Były słodkie upominki i kwiaty, które na ich 
ręce składali burmistrz Leszek Michalak, zastępca Grzegorz Osiecki, 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny i Tomasz Pietrzyk dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Nie zabrakło również 
niespodzianek przygotowanych przez panów uczęszczających na zajęcia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyjątkowy występ słuchaczkom zadedyko-
wały także dzieci z Bajkowego Przedszkola oraz Żarowska Orkiestra Dęta.

Przy okazji świętowania w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
można było także wesprzeć leczenie Julii Malik z Żarowa podczas akcji 
charytatywnej „Uśmiech dla Julki”. Każdy, kto zechciał wspomóc leczenie 
chorej dziewczynki mógł wrzucić swoje datki do puszek wolontariuszy. 
Zbiórkę charytatywną zorganizował Komitet Społeczny Julii Malik. Partne-
rami akcji była Gmina Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Żarow-
ska Wspólnota Samorządowa. W akcję zbierania datków zaangażowała 
się radna Iwona Nieradka, rehabilitantka Julki pani Marta oraz przyjaciele 
rodziny: pani Ola i Grażyna. W sumie udało się uzbierać 4566,08 złotych 
i 2 euro. 

Miała być solidna dawka dobrego humoru i była w wykonaniu Kabaretu 
Młodych Panów. Znani z licznych programów telewizyjnych artyści porwali 
żarowską publikę, dając niesamowite show. Skecze „Wizyta u teściów” czy 

„Góral na zakupach” wywołały salwy śmiechu i aplauz na widowni.

Z okazji Dnia Kobiet w Żarowie wystąpił Kabaret Młodych Panów, który 
rozbawił zgromadzoną publiczność do łez. Na widowni nie było pustego 
miejsca, a wśród widzów nie zabrakło także panów. 

Występ zespołu Kids Dance podczas jubileuszu 10-lecia Akademii Malu-
cha.

Jubileusz 10-lecia Akademii Malucha świętowały też wszystkie zaproszone 
dzieci.

Wspólnym zabawom nie było końca ...

wieku od 6 miesięcy do 4 
lat oraz ich rodziców i opie-
kunów. Pomysłodawczynią 
i prowadzącą zajęcia, które 
mają charakter edukacyj-
no-zabawowy jest Elżbieta 
Kulas. Zajęcia odbywają 
się tam według określone-
go rytmu i organizowane są 
wokół pewnych stałych ry-
tuałów. - Ta powtarzalność 
daje dzieciom poczucie bez-
pieczeństwa, a tym samym 
swobodniejsze i radośniej-
sze korzystanie z zabawy – 
przyznaje Elżbieta Kulas. 
I dodaje. - Udało się nam 
stworzyć ciepłe i przyjazne 
miejsce, w którym maluchy 
rozwijają swoje natural-
ne zdolności. Jest to także 
wspaniały sposób na spę-
dzenie czasu i budowanie 
relacji ze swoim dzieckiem. 
Akademia Malucha cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
nie tylko wśród mieszkań-
ców naszego miasta, ale też 
ościennych miejscowości. Od 
2013 roku do dnia dzisiej-
szego funkcjonują już dwie 
równoległe grupy. Mam na-
dzieję, że następne dziesię-
ciolecie będzie tak owocne, 
jak minione.

Urodzinową niespodzianką 
podczas jubileuszu był nie 
tylko tort, upominki, koloro-
we balony i mnóstwo stoisk 
zabawowych przygotowa-
nych przez organizatorów. 
Przed publicznością wystą-
piła także grupa działająca 
przy GCKiS „Kids Dance”. 
Czas dzieciom umilali rów-
nież animatorzy, zachęcając 
ich do wspólnej zabawy.

Magdalena Pawlik

DZIEŃ KOBIET NA UTW W ŻAROWIE AKCJA CHARYTATYWNA „UŚMIECH DLA JULKI”

KABARET MŁODYCH PANÓW NA DZIEŃ KOBIET
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Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych

1
Żarów - ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 2-12E (parzyste), Bolesława Krzywoustego, Henryka 
Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Piastowska, Spokojna

1

2 Żarów - ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława Łokietka nr 8A - 12C (parzyste) 1
3 Żarów ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste) 1

4
Żarów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego

1

5
Żarów - ulice: Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, Mickiewicza nr 1-33 (nieparzyste), Plac Wolności, 
Przemysłowa, Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa, Różana, Fiołkowa

1

6 Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), nr 14-40A (parzyste), Krasińskiego, Mickiewicza od nr 2-12 (parzyste) 1

7
Żarów - ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-62 (parzyste) i nr 43-51 (nieparzyste), Dworcowa, Generała Sikorskiego, Ogrodowa nr 4, 4A,  
6 (parzyste), Szkolna, Wojska Polskiego, Parkowa

1

8 Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 55-71 (nieparzyste) i nr 76-80 (parzyste), Cicha, Ogrodowa nr 8-26, Sportowa, Zamkowa 1

9 Kruków, Łażany 1

10 Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 1

11 Mrowiny 1

12 Bożanów, Wierzbna 1

13 Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice 1

14 Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa 1

15 Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie: podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.130), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, 

art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie, działając na wniosek Burmistrza, uchwala co następuje:
§1. Dokonuje się podziału Gminy Żarów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Wielkanocne spotkania z mieszkańcami
Świąteczne życzenia, dzielenie się jajkiem i pyszności na wielkanocnych stołach. To wyjątkowy czas, kiedy możemy spotkać się z najbliższymi i spędzić więcej czasu 
w rodzinnym gronie. Takie przedświąteczne spotkania to już tradycja w gminie Żarów. Przy świątecznym stole mieszkańcy spotykają się każdego roku, bo to dobra 
okazja, aby porozmawiać, a przede wszystkim życzyć sobie wesołych świąt.

Świąteczne życzenia składali sobie jak co roku na śniadaniu wielkanocnym seniorzy z żarowskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. Były występy artystyczne, upominki, a na stołach nie zabrakło wielkanocnych przysma-
ków. Przy wspólnym stole razem z emerytami zasiedli burmistrz Leszek Michalak i zastępca Grzegorz Osiecki 
oraz Beata Wilk i Marta Łoboda z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej także królowały wielkanocne przysmaki. Wśród nich świąteczne 
babki i babeczki do koszyka, ale też barwne pisanki, kolorowe palmy, stroiki, świąteczne serwetki i inne wyroby, 
które przypomniały o nadchodzących świętach Wielkiej Nocy. 

Wielkanocny kiermasz już na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Mimo zimowej aury za oknem na tegorocznym kiermaszu zapanowała iście wiosenna, ciepła i świątecz-
na atmosfera. Na stoiskach handlowych królowały wielkanocne baby, mazurki i chlebowe baranki. Nie zabrakło też 
tradycyjnego żurku czy wyśmienitej zupy chrzanowej. Na zdjęciu Koło Gospodyń Wiejskich z Łażan. Takie ozdoby, własnoręcznie wykonane można było podziwiać na wielkanocnym kiermaszu w GCKiS. 

Wielkanocne tradycje w naszej gminie to także kiermasz wielkanocny organizowany przez Gminne Centrum Kultury 
i Sportu oraz konkurs „Pisanka, Palma, Tradycje Wielkanocne”. Nagrody laureatom konkursu wręczał burmistrz 
Leszek Michalak oraz Anna Suchodolska z Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone podczas kiermaszu warsztaty. Malowanie pisanek woskiem, 
robienie własnoręcznie tradycyjnej kraszanki, malowanie gipsowych figurek czy robienie papierowych kwiatów to 
tylko niektóre z zadań, z jakimi można było się zmierzyć podczas kiermaszu. Przed mieszkańcami wystąpił świdnic-
ki Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” oraz żarowska grupy Kids Dance. 



Kultura 7 Gazeta Żarowskanr 05 / 29 marca 2018

Śladami historii

część
I

Bernhard Adalbert Emil Koehne
Wybitny dendrolog z Zastruża - Bernhard Koehne urodził się 12 lutego 1848 
roku w Zastrużu (Sasterhausen) koło Strzegomia (Striegau), w rodzinie rolnika 
Wilhelma Koehne i jego żony Berthy, z domu Prömmel.

I Taneczny Turniej
o Puchar Burmistrza

Kalendarz imprez
dostępny na stronie

internetowej

Wielkanocne spotkania z mieszkańcami O Irenie Sendlerowej
z Anną Czerwińską-Rydel

Autorkę „Listów w butelce” gorąco powitali w Żarowie Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak, burmistrz Leszek Michalak, Stanisława Biernac-
ka dyrektor biblioteki, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Zadawały mnóstwo py-
tań dotyczących początków pracy autorki i jej innych literackich dzieł.

Na koniec uczniowie ustawili się w długiej kolejce, aby otrzymać pamiątko-
wy autograf w książce.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz 

Kids Dance serdecznie zapra-
szają na największe taneczne 
wydarzenie na terenie gminy 
Żarów.

Disco-Dance, Hip-Hop, Jazz, 
Modern czy Break-Dance to 
tylko niektóre formy tańca, 
które już 21 kwietnia będzie 
można zaprezentować na  
I Turnieju Tanecznym o Puchar 

Burmistrza Miasta Żarów. 
Do udziału zapraszamy 

wszystkie dzieci i młodzież 
mieszkające na terenie gminy 
Żarów. Zgłoszenia udziału 
oraz regulamin dostępne są 
na stronie www.centrum.
zarow.pl i www.um.zarow.
pl oraz sekretariacie GCKiS 
przy ul. Piastowskiej 10A. 
Termin zgłoszeń do 5 kwiet-
nia 2018r.

Uczęszczał do Królewskie-
go Francuskiego Gimnazjum 
w Berlinie, później, od roku 
1865 roku, studiował nauki 
przyrodnicze i matematy-
kę na Uniwersytecie Ber-
lińskim, uzyskując w lipcu 
1869 roku stopień doktora 
filozofii na podstawie pra-
cy „Blütenentwicklung bei 
den Compositen” o rozwoju 
kwiatów u roślin z rodziny 
złożonych. W latach 1869-
70 odbywał służbę wojskową 
w 1.Regimencie Grenadie-
rów w Berlinie. Służbę tę 
przedłużył wybuch wojny 
francusko-pruskiej, podczas 
której został ciężko ranny w 
sierpniu 1870 roku pod Gra-
velotte i bardzo długo wracał 
do zdrowia. W roku 1872 
zdał egzamin pro facultate 
docendi i rozpoczął pracę w 
Szkole Rzemiosła Friedricha 

Werdera w Berlinie, skąd w 
roku 1880 jako starszy na-
uczyciel przeniesiony został 
do Falk−Realgymnasium. Z 
kuzynką Conradiną Pröm-
mel, z którą ożenił się w roku 
1874, miał dwie córki i syna 
Wernera, znanego geologa. 
W botanice Koehne zasły-
nął jako monograf rodziny 
krwawnicowatych (Lyth-
raceae). Opisał tę w dużej 
mierze tropikalną rodzinę w 
szeregu starannie przemyśla-
nych prac, zaś w roku 1903 w 
dziele „Das Pflanzenreich” 
zamieścił jej monografię, do 
której uzupełnienia publiko-
wał jeszcze w latach 1907 i 
1908. Począwszy od „Deut-
sche Dendrologie” z roku 
1893 pisał wiele na temat 
drzew, przy czym szczegól-
nie upodobał sobie dwie pod-
rodziny różowatych: jabłko-

we (Pomoideae) i śliwowe 
(Prunoideae). Wydawane 
przez niego „Herbarium den-
drologicum” ukazało się w 
latach 1896−1905 w 565 nu-
merach.

Dziełem tym zasłużył sobie 
na godność członka honoro-
wego Niemieckiego Towa-
rzystwa Dendrologicznego, 
w którym przez wiele lat peł-
nił obowiązki wiceprezesa. 
Poza botaniką Koehne zasłu-
żył się również jako redaktor 
czasopisma „Botanische Jah-
resbericht” w latach 1883-
1897, redaktor piątego wy-
dania dzieła „Bilderatlas des 
Pflanzenreichs” Willkomma 
i autor cenionych podręczni-
ków szkolnych. Wielokrotnie 
wznawiano jego „Repetition-
stafeln für den zoologischen 
Unterricht an höheren Leh-
ranstalten” wydane po raz 

pierwszy w latach 1878-79, 
zaś w roku 1901 ukazało się 
jego „Pflanzenkunde”. We 
wszystkich tych pracach Ko-
ehne dał się poznać jako uta-
lentowany rysownik, jednak 
jego talent osiągnął szczyty 
mistrzostwa w zachowanym 
w rękopisie atlasie krwawni-
cowatych. 

Opracowanie 
Bogdan Mucha

GCKiS w Żarowie

Na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ża-

rowie www.um.zarow.pl w 
banerze Kalendarz Imprez w 
Gminie Żarów został umiesz-
czony kalendarz imprez orga-
nizowanych na terenie gminy 
Żarów.

Jest to zestawienie propo-
zycji imprez otrzymanych 
od różnych organizatorów. 
Wśród nich są spektakle, 
wystawy, konkursy, a także 
imprezy sportowe, szkolne, 
rekreacyjne i uroczystości 
patriotyczne. 

Kalendarz został opraco-
wany przez Urząd Miejski w 
Żarowie na podstawie infor-
macji przekazanych przez in-
stytucje i organizacje działa-
jące na terenie gminy Żarów. 
Będzie na bieżąco aktualizo-
wany, ponieważ organizato-
rzy zgłosili wydarzenia, któ-
rych daty są już ustalone, ale 

również takie, w których do-
kładny termin nie jest znany 
i zostaną one zamieszczone 
w późniejszym terminie. 

Prosimy również organiza-
torów o bieżące informowa-
nie o zmianach dotyczących 
zamieszczonych w kalenda-
rzu wydarzeniach, na adres 
a.walada@um.zarow.pl

Do Żarowa, na zaproszenie burmistrza Leszka Michalaka i biblioteki przyjechała Anna Czerwińska-Rydel 
autorka książek dla dzieci i młodzieży. Pisarka opowiadała uczniom żarowskich szkół o swojej książce „Listy 
w butelce” poświęconej Irenie Sendlerowej.

Razem z pisarką do Żaro-
wa przyjechał także Rzecz-
nik Praw Dziecka Marek 
Michalak, aby spotkać się 
z najmłodszymi mieszkań-
cami naszej gminy i po-
rozmawiać z nimi także o 
Irenie Sendlerowej oraz jej 
codziennym zaangażowa-
niu w trudnych wojennych 
czasach w ratowanie ży-
dowskich dzieci. Podczas 
spotkania autorka przeczy-
tała kilka fragmentów swo-
jej książki i odpowiadała 
na pytania zadawane przez 
uczniów. Młodzi czytelni-
cy chętnie zabierali głos, 
pytając o powody pisania, 
początki kariery czy ilość 
napisanych książek. Na py-
tanie ile dotychczas napi-
sała książek, pisarka odpo-
wiedziała żartobliwie. - Jest 
to liczba 44. Bardzo ważna 
dla mnie, bo mam 44 lata, 
napisałam 44 książki i 44 
kilogramy waży mój pies.

Do przeczytania książki 
„Listy w butelce” zachę-
cał uczniów także Marek 
Michalak Rzecznik Praw 
Dziecka. - Irena Sendlerowa 
zasłużyła sobie jak nikt na 
to, żeby Jej historię pozna-

ły przede wszystkim dzieci, 
ludzie młodzi, ale też doro-
śli. Jaka była Irena Sendle-
rowa, którą miałem okazję 
poznać? Była skromna. Ci-
cha. Bardzo mądra. Przez 
całe życie pomagała innym, 
wielokrotnie narażając przy 
tym swoje zdrowie i życie 
(...) Kiedy ktoś wyrażał po-
dziw dla Jej bohaterstwa, 
zwykła mawiać, że to nic 
takiego! Zrobiła przecież 
tylko to, co każdy zrobiłby 
na Jej miejscu – czytamy 
we wstępie książki Anny 
Czerwińskiej-Rydel „Li-
sty w butelce”. Kilka słów 
we wstępie napisał Rzecz-
nik Praw Dziecka Marek 
Michalak.

Tuż po spotkaniu pisar-
ka rozdawała autografy i 
swoje książki młodym czy-
telnikom z Żarowa. W po-
dziękowaniu dzieci poda-
rowały Jej bukiet kwiatów. 

Rok 2018 z inicjatywy 
Rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej 
ogłosił Rokiem Ireny Sen-
dlerowej.

Magdalena Pawlik
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Pierwsza runda
Dolnośląskiej Ligii 

Rajdowej

Klimala w kadrze! Przygotowania do sezonu

Wychowanie poprzez sport

Terminarz okręgówki

Mistrzowie powiatu

Kolejnym zwycięstwem za-
kończyła się dla Żarowia-

nina Grzegorza Redy pierwsza 
runda Dolnośląskiej Ligii Raj-
dowej 7KJS BGMSPORT.pl. 

Zawody odbyły się 4 marca 
w Dzierżoniowie. - Na starcie 
pojawiło się ponad  70 załóg, 
które miały do pokonania 2 
próby w 4 pętlach (czyli 8 od-
cinków). W klasie pierwszej 
pojawiło się 10 załóg, a wśród 
nich załoga z Żarowa  - Grze-
gorz i Marzena REDA. Od 

Do zdobytych medali Żarowianin 
Grzegorz Reda dołączy kolejny 
wywalczony podczas pierwszej 
rundy Dolnośląskiej Ligii Rajdowej.

Trener Norbert Rossa z zawodnikami Fighter Żarów

MOW Mrowiny, górny rząd od lewej: Z. Ogryzek (trener), M. Maliński, A. 
Pudło, K. Apostoluk, M. Grzenia, I. Kozieł (wicedyrektor). Dolny rząd od 
lewej: P. Zaraziński, R. Hutnik, K. Zaraziński. 

Fighter Żarów z medalami Mistrzostw Polski!
Około 300 zawodników z ponad 40 klubów wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Polski WKA WFMC Kick Boxing i Otwartym Pucharze Polski Taekwon-do ITFC 
HQ Korea/UITF. Z krajowego czempionatu z workiem medali wrócili zawodnicy Fighter Żarów.

W hali sportowej Zawiszów 
w Świdnicy walczono nie tyl-
ko o medale, ale również o 
środki finansowe na wsparcie 
leczenia znakomitego byłego 
boksera, olimpijczyka Ma-
riusza Cendrowskiego, który 
uległ wypadkowi samochodo-
wemu. 

Fighter Żarów łącznie zdo-
był 10 medali! Mistrzem kra-
ju został Wiktor Dziubak 
(9 lat) startujący w walkach 
semi-contact kick boxing do 

50 kg, Mateusz Strzelczyk 
(18 lat) w technikach specjal-
nych taekwon-do do 65 kg 
oraz Wiktoria Uryniaż (15 
lat) w walkach light-contact 
w kick-boxing do 90 kg. Trzy 
srebrne krążki zawisły na szyi 
Krystiana Rossy (12 lat do 
35 kg) – techniki specjalne ta-
ekwon-do, walki semi-contact 
kick-boxing, walki light-con-
tact kick-boxing. Tytuł wice-
mistrzowski w kategorii semi-
contact kick-boxing zdobyli: 

Wiktoria Uryniaż (15 lat - do 
90 kg), Kacper Ochman (16 
lat do 65 kg), Mateusz Strzel-
czyk (18 lat do 75 kg). Dodat-
kowo Wiktor Dziubak wy-
walczył brązowy krążek walk 
soft taekwon-do.

- Zdobyte medale są od-
zwierciedleniem ciężkiej pracy 
wykonanej przez zawodników. 
Treningi rozpoczęliśmy w li-
stopadzie poprzedniego roku. 
Tym bardziej cieszę się z osią-
gniętych rezultatów. Zachęcam 

wszystkich zainteresowanych do 
wspólnych treningów – relacjo-
nuje trener Fighter Żarów Nor-
bert Rossa, który był również 
sędzią krajowych mistrzostw. 

Będziemy przyglądać się 
poczynaniom zawodników Fi-
ghter Żarów, a już dziś zapra-
szamy na treningi, które odby-
wają się w każdy poniedziałek i 
środę w hali sportowej GCKiS 
w Żarowie. Początek o godz. 
18:00.

Krzysztof Dutkiewicz

Wychowanek KS Zjed-
noczeni Żarów Patryk 

Klimala został powołany do 
kadry narodowej U20 na me-
cze turniejowe Elite League, w 
których biało-czerwoni podej-
mą reprezentację Anglii oraz 
Niemcy.

Do zamknięcia numeru gaze-
ty odbyło się spotkanie z Angli-
kami. Podopieczni Dariusza 
Gąsiora w Bielsku-Białej stra-
cili bramkę w samej końcówce, 
przegrywając pojedynek 1:0.

Od pierwszych minut moc-
no skoncentrowany musiał 
być stojący między słupkami 
Bartłomiej Drągowski. Już 
jedna z pierwszych wizyt 
Anglików w naszym polu 
karnym mogła bowiem za-
kończyć się utratą bramki. W 

drugiej połowie rywale lepiej 
radzili sobie z piłką na małej 
przestrzeni, ale nic konkret-
nego z tego nie wynikało. Po-
lacy prostymi środkami stwa-
rzali sytuacje bramkowe. W 
69 minucie Artura Siemasz-
ko zastąpił Patryk Klimala. 
Coraz śmielsze ataki polskich 
piłkarzy mogły zwiastować 
pierwsze celne trafienie, tym 
bardziej, iż czerwoną kartką 
został ukarany Wan-Bissa-
ka. Pomimo gry w przewadze 
Polacy w końcówce stracili 
bramkę, przegrywając cały 
pojedynek 1:0.

Patryk Klimala na co dzień 
występuje na boiskach Nice  
1 Ligi, broniąc barw zespołu 
Wigry Suwałki.

Krzysztof Dutkiewicz

Paweł Fajdek jako jedyny 
reprezentant Polski zwy-

ciężył w zawodach Pucharu 
Europy w rzutach w Leirii. 
Trzykrotny mistrz świata 
wygrał rzut młotem z wyni-
kiem 77,30. 

Fajdek, który w tych zawo-
dach startował po raz piąty 
i drugi raz triumfował, po 
czterech kolejkach zajmo-
wał dopiero szóstą pozycję. 
W piątym podejściu posłał 

młot na 76,13, co dało mu 
prowadzenie, a w ostatniej 
serii uzyskał rezultat 77,30. 
Za nim uplasował się jego 
kolega z grupy treningowej 
Słowak Marcel Lomnicky 
(75,97). 

Wychowanek ULKS Zielo-
ny Dąb Żarów przygotowa-
nia zaczął od zgrupowania 

w Portugalii i na Wyspach 
Kanaryjskich. Dalsze przy-
gotowania do sezonu trwają 
w Stanach Zjednoczonych. 
Młociarz po raz drugi pole-
ciał na Florydę. Tam przygo-
towywał się też w zeszłym 
roku i wrócił zachwycony 
tamtejszymi warunkami oraz 
możliwościami. Zresztą Sta-

ny Zjednoczone, to jedno 
z jego ulubionych miejsc. - 
Można tam zrobić naprawdę 
dobrą robotę. Jest wszystko, 
czego potrzebujemy - zapew-
nił. 

Najważniejszą imprezą se-
zonu będą sierpniowe 24. Mi-
strzostwa Europy w Berlinie.

Krzysztof Dutkiewicz

Sport odgrywa dużą rolę 
w resocjalizacji nie-

letnich. Wiedzą o tym w 
Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Mrowi-
nach i dobrze na tym wy-
chodzą...

Zajęcia sportowe są mocno 
akcentowane. Wspólne tre-
ningi oraz udział w licznych 
zawodach, tak m. in. wyglą-
dają zajęcia wychowanków 
mrowińskiego ośrodka, w któ-
re mocno angażuje się wycho-
wawca Zbigniew Ogryzek. W 
ostatnim czasie podopieczni 
wzięli udział w II wiosennym 
turnieju piłki halowej w By-
strzycy Górnej. Rozgrywki 

zgromadziły pięć ośrodków: 
MOW Wałbrzych, MOS 
Wałbrzych, ZPS Bystrzyca 
Górna, MOW Brzeg Dolny 
oraz MOW Mrowiny. 

Turniej był przetarciem 
przed eliminacjami do Mi-
strzostw Polski MOW. Kom-
plet zwycięstw dał pierwsze 
miejsce i tytuł mistrzowski. 

- Systematyczność i ciężka 
praca pozwalają osiągać suk-
cesy. Wychowankowie widzą 
sens każdych zajęć, podczas 
których jest dużo rozmów. 
Sport daje wiele dobrego i 
wykorzystujemy to w stu pro-
centach – opowiada wycho-
wawca Zbigniew Ogryzek.

Indywidualnie najlepszym 
bramkarzem został Patryk 
Zaraziński. W całym tur-
nieju MOW Mrowiny strzelił 

jedenaście bramek, tracąc za-
ledwie dwie.

Krzysztof Dutkiewicz

Data Godz. Spotkanie Wynik

31.03.2018 16:00 Granit Roztoka - Zjednoczeni Żarów
07.04.2018 16:00 Zjednoczeni Żarów – Zamek Kamieniec Ząbk. 
14.04.2018 16:00 Pogoń Duszniki Zdrój - Zjednoczeni Żarów
21.04.2018 16:00 Zjednoczeni Żarów – Piławianka Piława Górna
28.04.2018 16:00 Piast Nowa Ruda - Zjednoczeni Żarów
01.05.2018 17:00 Zjednoczeni Żarów – Victoria Tuszyn
05.05.2018 17:00 MKS Szczawno Zdrój - Zjednoczeni Żarów
12.05.2018 17:00 Zjednoczeni Żarów – Zdrój Jedlina Zdrój
16.05.2018 18:00 Zjednoczeni Żarów – Orzeł Lubawka
19.05.2018 17:00 Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice
26.05.2018 17:00 Grom Witków - Zjednoczeni Żarów
31.05.2018 17:00 Zjednoczeni Żarów – Iskra Jaszkowa Dolna
02.06.2018 17:00 Kryształ Stronie Śląskie - Zjednoczeni Żarów
09.06.2018 17:00 Zjednoczeni Żarów – LKS Bystrzyca Górna
17.06.2018 11:00 Skałki Stolec - Zjednoczeni Żarów

Z powodu złego stanu bo-
isk przełożona została 

pierwsza kolejka inauguru-
jąca wiosenne rozgrywki kl. 
Okręgowej.

Zjednoczeni Żarów mieli 
podejmować Orła Lubawkę. 
Spotkanie odbędzie się 16 

maja, a w najbliższy weekend 
biało niebiescy powalczą o 
punkty z Granitem Roztoka.

Młodzi zawodnicy Goń-
ca Żarów zdomino-

wali miejsca na podium 
podczas Indywidualnych 
mistrzostw LZS powiatu 
świdnickiego w szachach. 

Zawody były eliminacja-

początku załoga dyktowała 
równe tempo nie popełniając 
żadnych błędów, co dało im 
to najwyższy stopień podium 
w zawodach. Do startu oczy-
wiście nie doszło by bez po-
mocy lokalnych firm: STREFA 
OKAZJI, BOWLING &PIZZA 
PARKOWA, AUTO-SHOP i 
ZYWER AUTO – mówi Grze-
gorz Reda z Żarowa.

Relacje z kolejnych startów 
już niebawem. 

Oprac. Magdalena Pawlik

mi do finału wojewódzkie-
go w ramach XIX Dolno-
śląskich Igrzysk LZS.

Wyniki - pierwsza trójka: 
D11: 1. W. Komaniecka 
(Goniec Żarów), 2. R. Zapol-
ska (GAMBIT MDK Świd-

nica), 3. E. Chrzan (Goniec 
Żarów). C11: 1. O. Perek 
(GAMBIT MDK Świdnica), 
2. J. Molecki (Goniec Żarów),  
3. A. Najnigier (Goniec 
Żarów). C14: 1. O. Le-
siak (Goniec Żarów), 
2. M. Kaczmarczyk (Go-
niec Żarów), 3. J. Koma-
niecki (Goniec Żarów). C:18:  
1. J. Sowa (Świebodzice).


