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Turniej Wsi 2018 Żarowski
Dzień Godności

Kolejne ulice
do remontu

Rozgrywany jest każdego 
roku na terenie innego 

sołectwa. Mieszkańcy wsi 
spotykają się w jednym 
miejscu, aby rywalizować 
ze sobą w rozmaitych kon-
kurencjach. 

Najważniejsza jest jednak 
dobra zabawa i wspólna wiej-

Po raz dziesiąty wspólnie z 
mieszkańcami gminy Ża-

rów niepełnosprawni świę-
towali Żarowski Dzień God-
ności. 

Rozpoczęło się od uroczy-
stego przemarszu ulicami 
miasta, w którym udział 
wzięli także uczniowie, na-

Kolejne zniszczone na-
wierzchnie drogowe w 

mieście doczekają się grun-
townego remontu.

Kilka dni temu burmistrz 
Leszek Michalak podpisał 
umowę z wykonawcą inwe-
stycji Świdnickim Przed-
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Rozpoczął się remont pierwszego z 
29 budynków wspólnot mieszkanio-
wych, które dzięki projektowi rewita-
lizacji zmienią swój wizerunek. 

Informujemy, że od 1 lipca kry-
ta pływalnia w Żarowie, na czas 
przerwy technologicznej, zostanie 
zamknięta dla wszystkich klientów.

Zawodnicy Fighter Żarów z meda-
lami Zunifikowanych Mistrzostw 
Europy. Na terenie świdnickiego 
lodowiska dominowały sztuki walki. 

siębiorstwem Budowy Dróg 
i Mostów. Przebudowane 
zostaną drogi gminne przy 
ulicy Puszkina, Słowackie-
go, Kopernika, Placu Wol-
ności i Kwiatowej w Żaro-
wie.

więcej na str. 5

ska integracja. Tegorocznym 
zwycięzcą Turnieju Wsi zo-
stało sołectwo Pożarzysko i to 
do nich powędrowała główna 
nagroda pieniężna oraz puchar 
dla najlepszej drużyny sołec-
kiej. Mieszkańcy zmagali się 
w wielu konkurencjach. 

więcej na str. 4

uczyciele i dyrektorzy szkol-
nych placówek. Obchody 
miały nie tylko charakter 
zabawy, ale przede wszyst-
kim wspólnej integracji. - Ten 
dzień to jedna z tych okazji, 
aby mówić i przypominać o 
istnieniu niepełnosprawności.

więcej na str. 4

Więcej na str. 5

Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę na remonty kolejnych dróg w 
mieście. O inwestycje te zabiegał radny Rady Miejskiej Norbert Gałązka, 
który także obecny był podczas podpisania umowy.

Bieg na nartach. Na zdjęciu reprezentacja Wierzbnej podczas zmagań w 
tej konkurencji. 

Niepełnosprawni wspólnie z mieszkańcami naszej gminy przemaszerowali 
ulicami miasta.
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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 zostało przez mieszkańca na face-
booku, z prośbą o informacje. 

Michał W. mieszkaniec Żarowa: Na terenie naszego miasta powstają ścieżki rowerowe. Inte-
resuje mnie jednak, dlaczego pomiędzy ścieżkami rowerowymi a jezdnią znajduje się pusta prze-
strzeń? Czemu ma to służyć?

Burmistrz Leszek Michalak: Łącznie na terenie naszego miasta przybędzie ponad 8 kilometrów nowych dróg ro-
werowych. Choć ich budowa jeszcze się nie zakończyła, widzimy, że przybywa ich coraz więcej. W miejscach, gdzie jest 
to technologicznie możliwe i najbardziej potrzebne, pomiędzy ścieżkami rowerowymi a jezdnią znajduje się pusta prze-
strzeń. Jest to tak zwana skrajnia, odsunięcie 0,5 metra od jezdni, inaczej opaska bezpieczeństwa, która także ułatwia 
przejście pomiędzy chodnikiem a drogą dla rowerzysty. Skrajni nie należy mylić z chodnikiem. Zwiększa ona bezpieczeń-
stwo rowerzysty poprzez oddalenie go od jezdni. Nie na wszystkich odcinkach ścieżek rowerowych usytuowanych na 
terenie Żarowa napotkamy na taką skrajnię, czyli azyl, który zapewnia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Powstają 
one tam, gdzie technicznie można było ją wykonać. Tak jest chociażby przy ulicy Talowskiego, gdzie odbywa się ruch 
ciężarowy. Przy ulicy Sikorskiego w Żarowie, gdzie trwa obecnie budowa ścieżki rowerowej i nowego chodnika, ze 
względu na małą szerokość jezdni, ścieżka rowerowa w istniejącym przebiegu drogi oddzielona zostanie oznakowaniem 
poziomym.

Pamiętajmy, że na ścieżce rowerowej bezwzględne pierwszeństwo mają zawsze rowerzyści. Ścieżki rowerowe, podob-
nie jak rondo, są nowymi elementami infrastruktury drogowej w naszym mieście, dlatego warto znać przepisy i zasady 
odpowiedniego poruszania się po nich. W kolejnych numerach gazety będziemy przypominać naszym mieszkańcom naj-
ważniejsze zasady, jak zgodnie z przepisami ruchu drogowego, poruszać się po wybudowanych ścieżkach rowerowych i 
rondzie w Żarowie.

Przypomnę również, że nowe drogi dla rowerzystów powstają przy ulicach: Armii Krajowej, Alei Korczaka, Wiejskiej, 
Chrobrego, Krasińskiego, na polnej drodze między ulicami Armii Krajowej a Przemysłową, Przemysłowej, Sikorskiego, 
Ogrodowej, Mickiewicza, Cembrowskiego, Dębowej, Słowiańskiej, Talowskiego, Bukowej, Świerkowej, Modrzewiowej, 
Wierzbowej, Jodłowej, Brzozowej i Jaworowej. 

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy m.pawlik@um.zarow.pl z dopiskiem „pytanie do burmistrza”.

Oszustwo na portalu Allegro
Funkcjonariusze policji w Żarowie otrzymali zawiadomie-
nie od mieszkańca Żarowa, iż osoba podająca się za sprzeda-
jącego za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro, wpro-
wadziła go w błąd, co do faktu sprzedaży grilla żeliwnego z 
akcesoriami. Żarowianin zapłacił za niego 179 złotych oraz 
koszt przesyłki w wysokości 19 złotych, wpłacając je na 
konto PayU portalu Allegro. Do chwili obecnej nie otrzymał 
zakupionego towaru, a kontakt ze sprzedającym się urwał. 

Przywłaszczył sobie portfel z całą zawar-
tością
21-letni obywatel Ukrainy zawiadomił funkcjonariuszy po-
licji o przywłaszczeniu przez nieznanego sprawcę pozosta-
wionego w sklepie portfela. - Otrzymaliśmy zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa przez nieznanego sprawcę. W 
skradzionym portfelu znajdowało się prawo jazdy ukraińskie, 
karta bankomatowa, dwie karty bankomatowe ukraińskie, le-
gitymacja studencka oraz pieniądze w kwocie 736 złotych. 
W toku przeprowadzonych czynności pokrzywdzony odzyskał 
portfel wraz z dokumentami i kartami do bankomatu. W wy-
niku czynności podjętych przez funkcjonariuszy KP Żarów, 
ustalono sprawcę przywłaszczenia oraz odzyskano skradzio-
ne pieniądze – mówi Katarzyna Wilk komendant komisa-
riatu policji w Żarowie.

Nie zachował ostrożności
Kierujący motocyklem Yamaha 42-letni mieszkaniec po-
wiatu świdnickiego w wyniku niezachowania należytej 
ostrożności, poprzez nieprawidłowe wykonywanie manew-
ru cofania, stracił panowanie nad pojazdem. - W efekcie tego 
zdarzenia kierowca uderzył w prawidłowo jadący samochód 
osobowy marki Ford, kierowany przez 40-letnią mieszkanką 
powiatu świdnickiego, a następnie wjechał do przydrożnego 
rowu. Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala 
Latawiec w Świdnicy, gdzie stwierdzono u niego obrażenia 
ciała w postaci złamania kości lewej stopy. Kierująca Fordem 
nie odniosła obrażeń. Oboje kierowcy byli trzeźwi – informu-
je komendant Katarzyna Wilk.

Pościg za 19-latkiem
Policjanci Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali w bez-
pośrednim pościgu 19-letniego mieszkańca Żarowa, który 
kierując samochodem marki Opel Astra pomimo wydania 
przez policjantów poruszających się oznakowanym radio-
wozem przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych 
polecenia zatrzymania się, nie uczynił tego. Co więcej, kon-
tynuował jazdę, a następnie po zatrzymaniu pojazdu podjął 
pieszą ucieczkę. Sprawca był trzeźwy i po czynnościach zo-
stał zwolniony, a pojazd zabezpieczono na parkingu.

Oprac. Magdalena Pawlik

~ PODZIĘKOWANIE ~
Serdeczne  podziękowania dla przedsiębiorcy Krzysztofa Bu-

rzyńskiego za naprawę ławek na boisku sportowym w Bukowie
Urszula i Waldemar Ganczarek

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 92/2018 z dnia 
06.06.2018r. 

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 99/2018 z dnia 
14.06.2018r. 

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 100/2018 z dnia 
19.06.2018r.  

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 101/2018 z dnia 
21.06.2018r. 

Wakacje w Akademii Malucha
Uroczyste zakończenie 

roku szkolnego odbyło 
się także w Akademii Malu-
cha. Był to udany czas, wy-
pełniony nauką i zabawą, 
radością i wesołym śmie-
chem dzieci.

Akademia obchodziła w 
tym roku swój mały jubi-
leusz 10-lecia działalno-
ści.  Zajęcia o charakterze 
edukacyjno-zabawowym są 
realizowane wspólnie przez 
bibliotekę i Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie, w ramach kampa-
nii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”. 

Prowadzącą zajęcia jest 
Elżbieta Kulas z Gmin-
nego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. - Były 
podziękowania, kwiaty, ale 
nie zabrakło wzruszeń, bo-
wiem pożegnaliśmy czworo 
dzieci, które zakończyły już 
edukację w naszej akademii. 

Wszystkie dzieci na zakoń-
czenie otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy ze zdjęciem, 
książeczki oraz słodycze. W 
tym dniu nie zabrakło zabaw 

na dywanie oraz tradycyjne-
go pociągu, który zawiózł 
dzieci do stacji WAKACJE. 
Maluchy udały się na zasłu-
żony odpoczynek, ale obie-

cały powrócić do nas we 
wrześniu. Zatem życzymy im 
radosnych wakacji i do zo-
baczenia – mówi Elżbieta 
Kulas z GCKiS.

→ Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 38 m2 na 

osiedlu w Żarowie,
tel. 785 081 949.

Wspólne zdjęcie najmłodszych uczestników zajęć w Akademii Malucha wraz z rodzicami, opiekunami i organiza-
torami.

Uwaga rolnicy!
Informujemy, że poszkodowani rolnicy, których go-

spodarstwa znajdują się na terenie gminy Żarów, mogą 
składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Żarowie o sza-
cowanie szkód powstałych na skutek suszy. Prosimy o 
wskazanie w podaniu numerów działek i powierzchni.
Przyznanie pomocy będzie jednak uzależnione od 

uznania gminy za obszar objęty klęską żywiołową, a 
szacowanie szkód nastąpi na podstawie raportu zagro-
żeń ogłoszonego przez Insytut w Puławach. 
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Zadaj pytanie Burmistrzowi

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Sudety 2030

Remont Dworcowej
na finiszuBurmistrz otrzymał

absolutorium
Radni Rady Miejskiej Żarowa pozytywnie ocenili gospodarowanie finansami w 2017 roku i bez głosu sprze-
ciwu udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się w czwartek, 21 czerwca pozytywnie na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy wypowiedziała 
się Komisja Rewizyjna żarowskiej Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

O tym, w jaki sposób zo-
stały wydatkowane środki 
finansowe z budżetu gminy 
Żarów w 2017 roku najle-
piej wyrażają same liczby. 
Prognozowane dochody w 
wysokości 56.532.222,98 
zł zostały zrealizowane w 
kwocie 52.419.587,94 zł, co 
w konsekwencji daje 92,73 
procent wykonanego planu. 
Wydatki zaś zaplanowane 
w kwocie 63.578.944,26 zł 
zrealizowano w wysokości 
58.772.001,08 zł. Na realiza-
cję inwestycji wydatkowano 
w budżecie gminy kwotę 
12.066.052,04 zł, co stano-
wi 78,00 procent planowa-
nych wydatków na inwe-
stycje. Ostatecznie budżet 
gminy za 2017 rok zamknął 
się deficytem w wysokości 

6.352.413,14 zł. - Serdecznie 
dziękuję za okazane zaufa-
nie, ale zawsze podkreślam, 
że na osiągane wyniki pra-
cujemy wszyscy razem. To 
dzięki pracy radnych, pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
oraz pracowników wszystkich 
jednostek podległych zreali-
zowaliśmy tak wiele ważnych 
i potrzebnych inwestycji. 
Dziękuję za Waszą obecność, 
ale także Wasze sugestie i 
cenne spostrzeżenia – dzię-
kował burmistrz Leszek 
Michalak.

W posiedzeniu Rady Miej-
skiej uczestniczyło 15 rad-
nych, wszyscy nie mieli 
wątpliwości, że budżet zo-
stał zrealizowany rzetelnie 
i głosowali za udzieleniem 
absolutorium.

Był to kolejny rok stabilizacji finansowej. Tak pracę burmistrza Leszka Mi-
chalaka ocenili radni Rady Miejskiej Żarowa.

Prace przy ul. Dworcowej przebiegają sprawnie, a wykonawca inwestycji 
zapewnia, że droga już niebawem zostanie udostępniona mieszkańcom.

Dzięki realizacji projektu, na który gmina Żarów pozyskała unijne dofinan-
sowanie, kilkanaście dróg na terenie miasta zyska nowe nawierzchnie 
drogowe. 

Radna Iwona Nieradka
Przewodnicząca Klubu 
„Wspólnota”
Realizacja dochodów budżetowych w 
2017r. wyniosła blisko 93%, z czego 
realizacja dochodów bieżących sta-
nowiła ponad 97% wykonania planu 

rocznego, a dochodów majątkowych ponad 62%. Ponadto 
dochody własne z podatków i opłat lokalnych zrealizowa-
no w prawie 96%. Wydatki zrealizowano w ponad 92%, z 
tego wydatki bieżące zrealizowano w ponad 97%, a wydat-
ki majątkowe na poziomie około 78%. Gmina na dzień 31 
grudnia 2017r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych z 
tytułu zakupionych usług, jak i z tytułu zaciągniętych po-
życzek i wyemitowanych obligacji. Na dzień 31.12.2017r. 
relacja spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do docho-
dów wykonanych ogółem, nie przekroczyła dopuszczalne-
go wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w ustawie o 
finansach publicznych. Realizując zadania Gminy w 2017 r. 
burmistrz Leszek Michalak należycie gospodarował środ-
kami publicznymi stosując zasadę celowego i racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych.

Radny Roman Konieczny
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Absolutorium to potwierdzenie przez 
Radę Miejską prawidłowej realizacji 
przez Burmistrza budżetu gminy, czyli 
zgodnego z prawem wydatkowania pu-

blicznych pieniędzy. Jest to rodzaj kontroli Rady Miejskiej nad 
Burmistrzem w zakresie wykonania budżetu. W mojej ocenie 
ubiegłoroczny budżet został dobrze zrealizowany, z pożytkiem 
dla wszystkich mieszkańców. Miniony rok był kolejnym rekor-
dowym pod względem inwestycji wykonanych na terenie naszej 
gminy. Wiele z nich w 2017 r. zostało rozpoczętych i wiele za-
kończonych w 2018 roku. Nasze miasto, dzięki realizacji tych 
zadań zmienia swój wizerunek. Gmina nie posiada z tytułu za-
ciągniętych pożyczek żadnych zobowiązań wymagalnych i nie 
przekracza dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, co świadczy 
o stabilizacji finansowej. A to daje gwarancję dalszego rozwoju. 
W tym miejscu, ponieważ to była czwarta i ostatnia sesja ab-
solutoryjna w tej kadencji, chciałbym podziękować wszystkim 
radnym za zgodne decyzje, które były podejmowane po konsul-
tacjach na spotkaniach Komisji Rady i Komisjach Wspólnych. 
Dziękuję też Burmistrzowi za utrzymanie tempa rozwoju Gmi-
ny, za jego obecność w miejscach wszystkich prowadzonych 
inwestycji, za szukanie i zdobywanie środków materialnych z 
różnych źródeł. Dzięki temu i możliwości wyłożenia środków 
własnych Gminy, obserwujemy rozwój naszego miasta i naszych 
wsi. Podziękowania kieruję też dla pracowników Urzędu, którzy 
pomagali, nam Radnym, w wykonywaniu swoich społecznych 
obowiązków. 

RADNI O WYKONANIU BUDŻETU

Kończą się powoli prace 
związane z modernizacją 

ulicy Dworcowej w Żarowie. 
Niebawem droga zyska nową 
nawierzchnię asfaltową, dzię-
ki której poprawi się komfort 
jazdy na tym odcinku drogo-
wym.

Będzie przede wszystkim 
bezpieczniej i estetyczniej. Po 
zakończeniu prac przy ulicy 
Dworcowej rozpocznie się re-
mont kolejnej drogi przy ulicy 
Wojska Polskiego. Inwestycje 
te realizowane są w ramach 
dużego projektu „Rewitaliza-
cja zdegradowanych obszarów 
na terenie miasta Żarów po-
przez remont dróg oraz zago-
spodarowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych”, który objęty jest dofi-
nansowaniem unijnym. - Uli-
ca Dworcowa jest pierwszą z 
kilkunastu dróg, które zostaną 
przebudowane. Podpisaliśmy 
już umowę na remonty i wy-
mianę nawierzchni kolejnych 
dróg przy ulicach Puszkina, 
Słowackiego, Kopernika, Pla-
cu Wolności i Kwiatowej. Pra-
ce te rozpoczną się w następnej 
kolejności. Dzięki realizacji 

tego zadania drogi gminne w 
naszym mieście zostaną kom-
pleksowo przebudowane, co 
wpłynie przede wszystkim na 
poprawę komfortu jazdy użyt-
kowników ruchu drogowego 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Tuż po zakończeniu prac, 
droga przy ulicy Dworcowej 
w Żarowie, która stanowi 
główne dojście do targowiska 
miejskiego, zostanie udostęp-
niona kierowcom oraz miesz-
kańcom. Będzie to kolejna 
inwestycja zrealizowana w 
centrum naszego miasta, gdzie 
przez ostatnich kilka miesięcy 
dużo się działo. Zakończyła 
się tutaj już budowa Centrum 
Przesiadkowego i ronda, do 
użytku mieszkańców oddano 
budynek dworca PKP, nowe 
parkingi i ścieżki rowerowe 
wraz z nowym oświetleniem. 

Remont ulicy Dworcowej w 
Żarowie pochłonie dokładnie 
912.229,51 złotych. Przebu-
dowa drogi zostanie sfinan-
sowana ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów i pozy-
skanego dofinansowania. 

Wartość całego zadania 
opiewa na kwotę 5.866.510,15 
złotych. 

Magdalena Pawlik

Uwaga mieszkańcy Mrowin
i zarządcy wspólnot

W środę, 4 lipca o godzinie 19:00 w świetlicy wiej-
skiej w Mrowinach odbędzie się spotkanie z mieszkań-
cami i zarządcami wspólnot, którzy mają swoje posesje 
w zakresie wykonanej kanalizacji dla etapu I. 
Spotkanie będzie dotyczyło przyłączeń ww. mieszkań-

ców do kanalizacji. W spotkaniu uczestniczyć będzie 
projektant, kierownik budowy Piec-Bud oraz przedsta-
wiciel ZWiK Żarów, którzy przygotują oferty na wykona-
nie przyłączy dla mieszkańców (cena za 1 mb).

Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak zapra-

sza do udziału w konsulta-
cjach społecznych projektu 
Strategii rozwoju społecz-
no–gospodarczego połu-
dniowej i zachodniej części 
województwa dolnośląskie-
go na lata 2020-2030, obej-
mującej swoim zasięgiem 
subregiony Wałbrzyski i Je-
leniogórski (NUTS 3), zwanej 
„Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt stra-
tegii odpowiada aktualne-

mu zasięgowi terytorialnemu 
13 powiatów: Bolesławiecki, 
Dzierżoniowski, Jaworski, Je-
leniogórski, Kamiennogórski, 
Kłodzki, Lubański, Lwówecki, 
Świdnicki, Wałbrzyski, Ząb-
kowicki, Złotoryjski, Zgorze-
lecki. 

Konsultacje prowadzone 
będą od dnia 15.06 do dnia 
13.07.2018r. w formie przyj-
mowania propozycji, uwag i 
opinii przekazywanych za po-
średnictwem formularza elek-
tronicznego znajdującego się 

na stronie internetowej www.
um.zarow.pl 

Wypełnione w wersji elek-
tronicznej i wydrukowane 
formularze można również do-
starczyć w formie drukowanej 
na adres: Urząd Miejski, ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów 
z dopiskiem „Konsultacje 
społeczne Strategii Rozwoju 
Sudety2030”. Osobą wyzna-
czoną do kontaktów w spra-
wie konsultacji społecznych 
jest: Pani Katarzyna Janik 
Kierownik Referatu Organiza-

cyjnego, e-mail: oswiata@
um.zarow.pl, nr tel. 74 8 58 
05 91, wew. 340. 

Spotkanie konsultacyjne 
w ramach konsultacji spo-
łecznych „Strategi Rozwoju 
Sudety 2030” zaplanowane 
zostało na 10 lipca, w godz. 
11.00-13.00, w sali narad 
USC przy ul. Armii Krajowej 
49 w Świdnicy.

Z projektem „Strategia Su-
dety 2030” można zapoznać 
się na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl
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Rewitalizacja miasta
rozpoczęta

Rozpoczął się remont pierwszego z 29 budynków wspólnot mieszkaniowych. Stare i zniszczone budynki kamienic w mieście odzyskają utracony blask. W ramach 
projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”, na który gmina Żarów otrzyma ponad 1,5 mi-
liona złotych dofinansowania, 27 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz dwa budynki komunalne przy ul. Mickiewicza 21 oraz Sikorskiego 2 w Żarowie doczekają 
się kompleksowych remontów w zakresie wymiany dachów lub remontu elewacji.

Burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz zastępca bur-
mistrza Grzegorz Osiecki 
w obecności zarządców 
wspólnot mieszkaniowych, 
podpisali umowy z firmą 
wykonawczą na rewitaliza-
cję budynku przy ul. Zam-
kowej 5 oraz Armii Krajo-
wej 28-30 w Żarowie. - Są 
to pierwsze umowy, które 
podpisaliśmy na realizację 
tego zadania. Rozpoczął się 
już remont budynku przy ul. 
Zamkowej 5 w Żarowie, a 
niebawem prace ruszą rów-
nież przy budynku wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Ar-
mii Krajowej 28-30. Prace, 
które zgodnie z podpisaną 
umową potrwają do końca 

sierpnia, realizuje ten sam 
wykonawca i w obu przypad-
kach dotyczą wymiany da-
chów. Obecnie ogłosiliśmy 
przetargi na rewitalizację 
budynków wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. Armii Kra-
jowej 16, Zamkowej 7-15, 
Mickiewicza 1,3,5 oraz bu-
dynku komunalnego przy ul. 
Mickiewicza 21 w Żarowie. 
Już wcześniej były ogłasza-
ne inne przetargi, ale z uwa-
gi na brak chętnych wyko-
nawców lub błędnie złożoną 
dokumentację będą musiały 
zostać powtórzone  – mówi 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza. 

Program rewitalizacji bu-
dynków mieszkalnych to 

Kilka dni temu rozpoczął się remont budynku przy ul. Zamkowej 5 w Ża-
rowie.

Podczas podpisania umowy z wykonawcą inwestycji nie mogło zabraknąć 
również zarządców wspólnot mieszkaniowych. 

Zawodnicy rywalizowali w wielu konkurencjach. Wszystkie wzbudzały wie-
le emocji. Na zdjęciu Marta Wądołowska sołtys Mikoszowej w starciu z 
kolejną konkurencją. 

Podczas świętowania nie zabrakło również występów artystycznych, także 
w wykonaniu osób niepełnosprawnych. 

Tak co roku rozpoczyna się Żarowski Dzień Godności.

Zwycięzcy tegorocznej edycji Turnieju Wsi – mieszkańcy Pożarzyska.

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.

Wartość całego zadania 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020” 
to kwota 3.042.796,86 zło-

tych. Remonty budynków 
zostaną sfinansowane z 
pozyskanego dofinansowa-
nia, budżetu gminy Żarów 
i środków własnych wspól-
not mieszkaniowych. 

Turniej Wsi 2018 Żarowski Dzień Godności
Rozgrywany jest każdego 

roku na terenie inne-
go sołectwa. Mieszkańcy 
wsi spotykają się w jednym 
miejscu, aby rywalizować 
ze sobą w rozmaitych kon-
kurencjach. Najważniejsza 
jest jednak dobra zabawa i 
wspólna wiejska integracja.

Tegorocznym zwycięzcą 
Turnieju Wsi zostało sołec-
two Pożarzysko i to do nich 
powędrowała główna nagro-
da pieniężna oraz puchar dla 
najlepszej drużyny sołeckiej. 
Mieszkańcy zmagali się w 
wielu konkurencjach. Wśród 
nich rzut ziemniakiem, snop-
kiem słomy, wożenie skrzy-
nek, wbijanie gwoździ i bieg 
na nartach. W tym roku do 
boju o tytuł najlepszego so-
łectwa stanęło osiem wsi. 
Każdy zespół pokazał się z 
jak najlepszej strony, jednak 
nie brakowało ostrej rywali-
zacji. Zwyciężyła drużyna z 
Pożarzyska, która pokonała 
swoich rywali kolejno z Mi-
koszowej, Wierzbnej, Buko-
wa i Bożanowa, Przyłęgowa, 
Gołaszyc oraz Imbramowic. 
- Dziękujemy za wspaniałą 
zabawę. Gratulujemy pozo-
stałym uczestnikom turnieju, 
bo wszyscy byli zaangażowa-
ni i z uporem pracowali na 
zwycięstwo swojej drużyny. 
Najważniejsza była dobra za-
bawa - mówił Łukasz Brań-
ka sołtys Pożarzyska. 

Tegoroczne zawody sołec-
kie rozegrane zostały pod-

czas festynu wiejskiego w 
Pożarzysku. W przygotowa-
niu wiejskiej zabawy zaan-
gażowali się mieszkańcy tej 
miejscowości. Nie zabrakło 
przysmaków, słodkich pysz-
ności, a przede wszystkim 
wspólnej rodzinnej integra-
cji. - Od wielu lat Turniej Wsi 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Jest organizowa-

ny z myślą o mieszkańcach, 
dostarcza niezapomnianych 
wrażeń, bawi, wzbudza wie-
le emocji, a nierzadko nawet 
wyciska krople potu. Dzięku-
ję za udział i gratuluję wszyst-
kim drużynom osiągniętych 
wyników - gratulował miesz-
kańcom burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Składam podziękowania dla drużyny mieszkańców z Bu-

kowa za udział i zaangażowanie podczas tegorocznego Tur-
nieju Wsi, który odbył się w Pożarzysku

Radny Waldemar Ganczarek

Po raz dziesiąty wspól-
nie z mieszkańcami 

gminy Żarów niepełno-
sprawni świętowali Ża-
rowski Dzień Godności.

Rozpoczęło się od uro-
czystego przemarszu ulica-
mi miasta, w którym udział 
wzięli także uczniowie, 
nauczyciele i dyrektorzy 
szkolnych placówek. Ob-
chody miały nie tylko cha-
rakter zabawy, ale przede 
wszystkim wspólnej inte-
gracji. - Ten dzień to jedna 
z tych okazji, aby mówić 
i przypominać o istnieniu 
niepełnosprawności. Ma 
pokazać, że ludzie niepeł-
nosprawni są wśród nas i 
mają pełne prawo zarówno 
do godności, radości i za-
bawy. To przede wszystkim 
doskonała okazja do inte-
gracji osób zdrowych z nie-
pełnosprawnymi - mówił 
Ryszard Dykcik pomysło-
dawca i organiza-
tor Żarowskiego 
Dnia Godności.

Corocznie żarow-
ski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, 
Gminne Centrum 
Kultury i Sportu i 
Ryszard Dykcik 
zapraszają do Ża-
rowa uczestników 
terapii zajęcio-
wej z Mokrzeszo-
wa oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych 
ze Świdnicy, któ-

rzy pokazują, jak powinno 
się postrzegać godność. - To 
bardzo ważny dzień, ponie-
waż osoby niepełnospraw-
ne stanowią liczną, ważną 
i szczególną grupę naszej 
społeczności. To są osoby, 
które potrzebują naszego 
wsparcia, a dzień godno-
ści pozwala zrozumieć ich 
potrzeby i problemy, z ja-
kim stykają się na co dzień 
- podkreślał w trakcie uro-

czystości burmistrz Leszek 
Michalak.

Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Inte-
lektualną w Żarowie uro-
czyście obchodzony był po 
raz dziesiąty. Towarzyszyły 
mu także liczne występy 
artystyczne dzieci i mło-
dzieży ze szkół i placówek 
oświatowych oraz miesz-
kańców gminy Żarów.

Magdalena Pawlik
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Nasze miasto zmienia wizerunek

Tak przed przebudową głównego skrzyżowania wyglądało centrum miasta. Przy ul. Sikorskiego w Żarowie kilka dni temu rozpoczęła się budowa kolej-
nej już na terenie naszego miasta ścieżki rowerowej.

A tak wygląda centrum Żarowie po remoncie.

Czas na remonty w kolejnej części naszego miasta. Kolejne drogi będą 
miały nowe i bezpieczne nawierzchnie. 

Niebawem powstałe ścieżki rowerowe, tam, gdzie jeszcze tego nie ma, zo-
staną odpowiednio oznakowane.

Kolejne ulice do remontu

Dzięki zrealizowanym inwestycjom, a było ich w ostatnim czasie całkiem sporo, 
centrum Żarowa zmieniło swój wizerunek. Zakończyliśmy już budowę Zintegrowa-
nego Centrum Przesiadkowego i przebudowę głównego skrzyżowania, gdzie po-
wstało rondo. Teren ten zmienił swój wygląd, zrobiło się estetyczniej. Ulica Krasińskiego także doczekała się rewitalizacji. Powstały tam nowe parkingi, chodniki i 
ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem ledowym.

Kolejna część ulicy Dwor-
cowej jest obecnie w trakcie 
remontu, a w kolejce czeka-
ją następne ulice w mieście, 
które także zostaną zmoder-
nizowane. W centrum mia-
sta pojawiają się nowe nasa-
dzenia. Zrobiło się bardziej 
zielono i kolorowo. Trwa 
oznakowanie nowej wybudo-
wanej infrastruktury. Czeka-
my jeszcze na dokończenie 
budowy wszystkich ścieżek 
rowerowych w mieście. Bez 
wątpienia jednak, wszystkie 
te przedsięwzięcia wpłynę-
ły na nowy wygląd naszego 
miasta. - Nasi mieszkańcy już 
zapewne zdołali się przyzwy-
czaić do nowych elementów 
wybudowanej infrastruktu-
ry drogowej. Czytam także 
wszystkie komentarze, które 
pojawią, w związku z reali-
zowanymi inwestycjami w 
Żarowie, na facebooku i dzię-
kuję za wszystkie spostrzeże-
nia, które są dla nas ważne. 

Budowa ścieżek rowerowych 
powoli także dobiega końca, 
choć nie wszystkie są jesz-
cze gotowe. Kilka dni temu 
ruszyliśmy z budową nowej 
drogi dla rowerzystów przy 
ulicy Sikorskiego w Żaro-
wie, gdzie powstanie również 
nowy chodnik. Planujemy 
również w tym miejscu do-
datkowo wydzielenie parkin-
gu, który będzie oznakowany 
oznaczeniem poziomym na 
odcinku ulicy Sikorskiego od 
ulicy Wojska Polskiego do 
ulicy Armii Krajowej. Jeszcze 
chwila cierpliwości i zakoń-
czą się wszelkie uciążliwości 
drogowe – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wszystkie realizowane in-
westycje w mieście finanso-
wane są ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów oraz 
pozyskanego dofinansowania 
na realizację wielu zadań.

Magdalena Pawlik

1. Budowa Centrum Przesiadkowego, nowych ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia – całkowity koszt zadania wynosi 5 114 351,75 złotych
2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych” - całkowity koszt zadania wynosi 5.866.510,15 złotych.
3. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” - całkowity koszt zadania wynosi 3.042.796,86 złotych
4. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” – całkowity koszt zadania wynosi 2.660.490 złotych.

Kolejne zniszczone na-
wierzchnie drogowe w 

mieście doczekają się grun-
townego remontu.

Kilka dni temu burmistrz 
Leszek Michalak podpisał 
umowę z wykonawcą inwe-
stycji Świdnickim Przed-
siębiorstwem Budowy Dróg 
i Mostów. Przebudowane 
zostaną drogi gminne przy 
ulicy Puszkina, Słowackie-
go, Kopernika, Placu Wol-
ności i Kwiatowej w Żaro-
wie. Będą to kolejne drogi 
remontowane w ramach 
zadania “Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 

na terenie miasta Żarów 
poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów 
i przestrzeni publicznych 
w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych”, na  reali-
zację którego gmina Żarów 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 3.399.858,37 
złotych. - Jest to projekt 
realizowany w ramach za-
dania rewitalizacja miasta 
część drogowa. Podpisali-
śmy umowy na remonty ko-
lejnych dróg, ale w tej chwili 
nie mamy jeszcze rozstrzy-

gniętych wszystkich prze-
targów. Czekają nas jeszcze 
procedury przetargowe na 
remonty dróg przy ul. Spor-
towej, Zamkowej i Mickie-
wicza. Ponadto, w ramach 
realizacji drugiego naszego 
wniosku rewitalizacyjnego 
na część rekreacyjną, planu-
jemy wykonać szereg innych 
zadań. Kończy się już po-
woli budowa nowego placu 
zabaw i siłowni zewnętrz-
nej przy Szkole Podstawo-
wej na ul. 1 Maja, a drugim 
zadaniem będzie zmiana 
wizerunku Placu Wolności 
w Żarowie. Po zakończe-
niu prac drogowych w tym 
miejscu, powstanie nowa 
nawierzchnia przy ul. Plac 
Wolności, urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, nowe ławki 
i nowy plac zabaw – mówi 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Zgodnie z podpisaną umo-
wą przebudowa dróg gmin-
nych przy ulicach Puszkina, 
Słowackiego, Kopernika, 
Placu Wolności i Kwiatowej 
w Żarowie ma potrwać do 

połowy października. Za-
kres prac jest bardzo duży, 
dlatego trzeba się będzie 
liczyć z utrudnieniami w 
ruchu drogowym. - Prace 
przy remontach kolejnych 
dróg rozpoczną się w poło-
wie lipca, wcześniej jednak 
musi zakończyć się remont 
ulicy Dworcowej. Począt-
kiem lipca planujemy już 
rozpocząć modernizację 
ulicy Wojska Polskiego w 
Żarowie, a w następnej ko-
lejności remont ulicy Ko-
pernika. Będziemy również 
informować mieszkańców, 
kiedy zamknięta zostanie 
część ulicy Dworcowej od 
strony targowiska, w kierun-
ku przejazdu kolejowego. W 
ramach tych zadań zostanie 
wykonana pełna konstrukcja 
dróg, a samie drogi zyskają 
nowe nawierzchnie. Jak w 
przypadku każdej inwesty-
cji, trzeba się będzie liczyć z 
utrudnieniami, ale dla miesz-
kańców wszelkie dojazdy do 
posesji będą usprawniane 
– wyjaśnia Jakub Korona 
kierownik robót ze Świd-

Radny Rady Miejskiej 
Norbert Gałązka

Jest to długo oczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja, a jednocze-
śnie ważna i kolejna drogowa w na-
szym mieście. Widzimy, jak zmieniło 

się centrum Żarowa, gdzie powstało rondo i nowe ścieżki 
rowerowe wraz z nowymi chodnikami, parkingami i oświe-
tleniem. Teraz przyszedł czas na remonty starych i zniszczo-
nych nawierzchni drogowych w tej części miasta. Pierwsze 
prace przy ulicy Dworcowej ruszyły już kilka tygodni temu, 
w ślad za nimi rozpocznie się remont ulicy Wojska Polskie-
go, a następnie modernizacje kolejnych dróg. Zrobi się bez-
pieczniej i estetyczniej. Wizerunek zmieni również sam Plac 
Wolności, który obecnie nie jest dobrą wizytówką miasta. 
Do użytku mieszkańców oddane zostaną urządzenia nowej 
siłowni zewnętrznej, a dla najmłodszych plac zabaw.

nickiego Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów. 

Wartość inwestycji drogo-
wych przy ulicach Puszkina, 
Słowackiego, Kopernika, 
Placu Wolności i Kwiato-
wej w Żarowie to kwota 
1.174.871,35 złotych. In-
westycje sfinansowane zo-
staną ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów i po-
zyskanego dofinansowania 
na zadanie „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów 
na terenie miasta Żarów 
poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów 
i przestrzeni publicznych 
w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych”. Wartość 
całego zadania opiewa na 
kwotę 5.866.510,15 zło-
tych. 

Magdalena Pawlik
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Lp. Nr działki
Pow. łączna

w  ha
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. wadium
Godz. 

rozpocz.

1.
997/4
1063/4

2,3516 ha
SW1S/00080418/3
SW1S/00081020/3

Sprzedaż na  własność 989.000 zł 98.900 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej

położonej w  Żarowie przy ulicy Talowskiego  przeznaczonej
pod zabudowę  produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej 
w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 17 sierpnia 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 wa-
dium zostanie zwrócone 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 (1% ceny wywoławczej postąpienia).
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem nieru-
chomości do sprzedaży w kwocie  1.230 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 400 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową symbol 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. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem 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.

 Radosne pożegnanie z Przedszkolem
Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy sześciolatki dziękowały za wszystkie chwile spędzone w żarowskim Baj-
kowym Przedszkolu. Uroczystym występem artystycznym w czwartek, 13 czerwca przedszkolaki pożegnały 
swoją placówkę.

Wspólnie odtańczonym 
polonezem pokazały, że są 
już w pełni gotowe, aby 
rozpocząć nowy etap szkol-
nej przygody. - W ten sposób 
uświadomiły sobie również, 
że są już na tyle „dorosłe” 
i śmiało mogą pożegnać się 
z przedszkolem i rozpocząć 
edukację w szkolnych ła-
wach. Nim to jednak nastą-
pi, przed nimi dwa miesiące 
beztroskiej zabawy, a przed-
szkole zostanie już tylko mi-
łym wspomnieniem – mówiła 
Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w 
Żarowie.

Podczas uroczystej aka-
demii przedszkolaki z Baj-
kowego Przedszkola zapre-
zentowały również swoje 
umiejętności recytatorskie 

i taneczne. Dzieci śpiewa-
ły, tańczyły, recytowały, 
chciały pokazać wszystko 
to, czego nauczyły się pod-
czas edukacji w przedszko-
lu. Występom towarzyszyły 
gromkie brawa rodziców 
i zaproszonych gości. W 
podziękowaniu sześciolat-
ki otrzymały upominki od 
opiekunów z Bajkowego 
Przedszkola, rodziców oraz 
burmistrza Leszka Micha-
laka. - Dziś zostawiacie 
swoich kolegów i nauczycie-
li, którzy zapamiętają Was 
uśmiechniętych, radosnych i 
zawsze chętnych do wspólnej 
zabawy. Przed Wami nowe 
obowiązki, nowe przyjaźnie, 
ale i nowe przygody. Życzę 
Wam sukcesów, wytrwałości 
i samych najpiękniejszych 

Polonez na pożegnanie. To już tradycja w Bajkowym Przedszkolu. Najstar-
sze przedszkolaki zatańczyły po mistrzowsku. 

Wszystkie występy artystyczne przedszkolaków były gromko oklaskiwane 
przez zgromadzoną publiczność, zwłaszcza dumnych rodziców i dziad-
ków. 

Wspólnym tańcom i zabawom nie było końca. Ostatni raz w takim gronie...

Tak wygląda uporządkowany skwer przy ul. Szkolnej w Łażanach, dzięki 
wspólnej społecznej pracy mieszkańców. 

chwil - życzył przedszkola-
kom burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Za cierpliwość, wielkie 
zaangażowanie i podejmo-
wane inicjatywy na rzecz 
żarowskiego przedszkola 
podziękowania otrzymali 

także rodzice przedszko-
laków. Dyrektor Elżbieta 
Wierzyk przyznała również 
zaangażowanym rodzicom 
certyfikaty „Przyjaciela Baj-
kowego Przedszkola”.

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy Łażan 
dbają o swoją wieś

Basen nieczynny
w lipcu

Postanowili wspólnie za-
dbać o swoje otoczenie. 

Pracowali społecznie przez 
kilkanaście dni, ale efektem 
tego wysiłku jest uporządko-
wany skwer przy ulicy Szkol-
nej w Łażanach. 

Jest estetycznie i schludnie. 
Zdobią go także zielone krze-
wy, które wspólnie zasadzili 
mieszkańcy wsi – członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”. I 
jak dalej zapowiadają, nie jest 
to jeszcze koniec wszystkich 
prac. - Po zakończonych pra-
cach związanych z budową 
kanalizacji na terenie naszej 
wsi, członkowie Stowarzy-
szenia dokonali uporządko-
wania skweru przy wjeździe 
na ulicę Szkolną. Wszystkie 
rosnące w tym miejscu krza-
ki zostały wycięte, a miejsce 
to dokładnie wysprzątane. 
Dzięki zrealizowanym pra-
com w sposób znaczący został 
poszerzony również wjazd od 
ulicy Strzegomskiej do ulicy 
Szkolnej. W tym pierwszym 
etapie uformowaliśmy bryłę 

na skwerze, położyliśmy geo-
włókninę, posadziliśmy iglaki 
oraz przestawiliśmy tablicę z 
nazwą naszego sołectwa. Na 
jesień planujemy tutaj jeszcze 
dosadzić iglaki oraz kwiatki, 
zostaną zamontowane także 
dwie ławki oraz nowa lampa, 
która oświetli całe te skrzyżo-
wanie. Teren ten zmienił swój 
wizerunek i teraz samochody 
mogą bezpiecznie wyjeżdżać 
z ulicy Szkolnej widząc całe 
skrzyżowanie. Składam po-
dziękowania wszystkim miesz-
kańcom wsi członkom Stowa-
rzyszenia zamieszkałym przy 
ul. Szkolnej w Łażanach za po-
święcony czas, zaangażowanie 
i pomoc przy uporządkowaniu 
terenu przy skwerze – mówi 
Mieczysław Faruń prezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”.

Wspólna praca popłaca. 
Członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Łażan „Przyja-
zna Wieś” wiedzą o tym do-
skonale, dlatego chętnie dbają 
o każdy zakątek wsi. 

Magdalena Pawlik

Przegląd instalacji, wymiana 
wody, serwis gwarancyjny 

to tylko niektóre czynności, 
jakie zostaną wykonane pod-
czas przerwy technologicznej 
na basenie w Żarowie.

Już 1 lipca kryta pływalnia 
w Żarowie, na czas przerwy 
technologicznej, zostanie 
zamknięta dla wszystkich 

klientów. Zaplanowane wy-
łączenie pływalni z użytku 
jest konieczne, aby firmy 
dostarczające technologię 
basenową mogły dokonać 
przeglądów gwarancyjnych. 

Wszystkich miłośników 
pływania zapraszamy po-
nownie do Żarowa z po-
czątkiem sierpnia.
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Atrakcje
na wakacje

Mieszkańcy Łażan 
dbają o swoją wieś

III Żarowskie Spotkanie
Miłośników Motoryzacji

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz 

Żarowska Izba Historyczna 
serdecznie zapraszają wła-
ścicieli pojazdów (samo-
chody i motocykle) zabyt-
kowych, kolekcjonerskich, 
unikalnych, specjalnych, 
sportowych, tuningowych i 
militarnych do udziału i za-
prezentowania swojej pereł-
ki motoryzacyjnej podczas 
III Żarowskiego Spotkania 

Miłośników Motoryzacji.
Wszystkich chętnych pro-

simy o zgłoszenie drogą ma-
ilową na adres: izbazarow@
wp.pl (prosimy podać imię i 
nazwisko, miejscowość oraz 
podstawowe informacje do-
tyczące pojazdu lub foto). 
Zgłoszenia przyjmujemy do 
dnia 10 sierpnia 2018r., 
godz. 15:30. Impreza ma 
charakter zamknięty, dlate-
go udział w niej mogą wziąć 

wyłącznie pojazdy zgłoszo-
ne w wyznaczonym termi-
nie i potwierdzeniu uczest-
nictwa otrzymanym z naszej 
strony. Impreza odbędzie 
się w niedzielę, 12 sierpnia 
2018r. na Targowisku Miej-
skim i przyległym parkingu 
w Żarowie, ul. Dworcowa 
w godzinach 14:00-20:00. 
Więcej informacji już nieba-
wem. Serdecznie zaprasza-
my do udziału.

Warsztaty, wycieczki rowerowe, zabawy sportowe, seanse filmowe, zajęcia pla-
styczne i krajoznawcze wycieczki. Na młodych wczasowiczów, którzy lato spędzą 
w mieście czeka masa atrakcji. Kilka dni temu rozpoczęły się wakacje, na które 
uczniowie z utęsknieniem czekali cały rok. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjadą i 
wakacje spędzą na miejscu, jak co roku, opiekunowie Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, biblioteki i  grup zajęciowych 
na świetlicach wiejskich przygotowali wiele ciekawych zajęć. Wakacje w mieście, 
wbrew pozorom, wcale nie muszą być nudne.

Dzień Wydarzenie Miejsce Godzina 
28.06.2018, czwartek Warsztaty plastyczne - plenerowe GCKiS - Żarów 10.00 - 12.00

30.06.2018, sobota
Interaktywny spektakl dla dzieci „Mój 
Dom”

GCKiS I p. 16.00

1.07.2018,niedziela Interaktywny spektakl dla dzieci GCKiS I p. 16.00

2.07.2018, poniedziałek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Boisko Orlik 10.00

2.07.2018, poniedziałek Warsztaty plastyczne - plener GCKiS - Żarów 10.00 - 12.00

3.07.2018, wtorek Warsztaty plastyczne - plener GCKiS - Żarów 10.00 - 12.00

4.07.2018, środa Warsztaty plastyczne - plener GCKiS - Żarów 10.00 - 12.00

5.07.2018, czwartek Warsztaty plastyczne - plener GCKiS - Żarów 10.00 - 12.00

5.07.2018, czwartek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Boisko Orlik 10.00

6.07.2018, piątek
Warsztaty taneczne  -  
W wakacyjnych rytmach 

GCKiS – I p. 10.00 - 12.00 

9.07.2018, poniedziałek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Boisko Orlik 10.00

10.07.2018, wtorek Turniej tenisa stołowego 
Hala sportowa 
GCKiS 

10.00

11.07.2018, środa Wycieczka rowerowa 9.00

12.07.2018, czwartek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Boisko Orlik 10.00

13.07.2018, piątek Turniej koszykówki ulicznej Boisko Orlik 10.00

19.07.2018, czwartek 
Warsztaty taneczne  - 
W wakacyjnych rytmach 

GCKiS – I p. 10.00 - 12.00 

20.07.2018, piątek
W poszukiwaniu tajemnic
- Wycieczka historyczna po Żarowie 

GCKiS 10.00

23.07.2018, poniedziałek 
Warsztaty taneczne  -  
W wakacyjnych rytmach 

GCKiS – I p. 10.00 - 12.00 

24.07.2018, wtorek
Warsztaty taneczne  - 
W wakacyjnych rytmach 

GCKiS – I p. 10.00 - 12.00 

25.07.2018, środa 
Warsztaty taneczne  -  
W wakacyjnych rytmach 

GCKiS – I p. 10.00 - 12.00 

26.07.2018, czwartek Noc Piżamowa w rytmie disco
Hala sportowa/
Żarów

16.00 - 10.00  

30.07.2018, poniedziałek Warsztaty ceramiczne GCKiS I p. 10.00 - 12.00

31.07.2018, wtorek Warsztaty ceramiczne GCKiS I p. 10.00 - 12.00

1.08.2018, środa Spotkania z tańcem i muzyką GCKiS I p. 10.00 - 12.00

2.08.2018, czwartek Spotkania z tańcem i muzyką GCKiS I p. 10.00 - 12.00

8.08.2018, środa Spotkania z tańcem i muzyką GCKiS I p. 10.00 - 12.00

9.08.2018, czwartek Spotkania z tańcem i muzyką GCKiS I p. 10.00 - 12.00

14.08.2018, wtorek Warsztaty ceramiczne GCKiS I p. 10.00 - 12.00

15.08.2018, środa Spotkania z tańcem i muzyką GCKiS I p. 10.00 - 12.00

16.08.2018, czwartek Warsztaty ceramiczne GCKiS I p. 10.00 - 12.00

17.08.2018, piątek 
W poszukiwaniu tajemnic
-  Wycieczka historyczna po Żarowie 

GCKiS 10.00

20.08.2018, poniedziałek Warsztaty plastyczne - plener Żarów 10.00 - 12.00

21.08.2018, wtorek Warsztaty plastyczne - plener Żarów 10.00 - 12.00

21.08.2018, wtorek Gry dawne podwórkowe Park Miejski 10.00 - 12.00

22.08.2018, środa Gry dawne podwórkowe Park Miejski 10.00 - 12.00

22.08.2018, środa Wycieczka rowerowa 9.00

23.08.2018, czwartek Noc Piżamowa w GCKiS GCKiS 16.00 - 10.00 

23.08.2018, czwartek Gry dawne podwórkowe Park Miejski 10.00 - 12.00

29.08.2018, środa Wycieczka rowerowa  Siedlimowice 9.00

29.08.2018, środa Wioska Tradycji Młyn Siedlimowice 9.00 - 15.00

31.08.2018, piątek
9. Nocny Turniej Piłkarski Żarów 
Centrum Masters

Boisko Orlik 
Żarówie

20.30

Sport, Kultura oraz Gry
– czyli wakacyjny„MŁYN” w Gminnym Centrum Kultury i Sportu

 Z biblioteką w czas wakacji znajdziesz moc atrakcji
→ Zajęcia potrwają od 2.07 do 24.08.2018r, w godz. 10.00-13.00
→ poniedziałki (zajęcia integracyjne, zapowiedź tematyki tygodnia, zajęcia plastyczne), wtor-
ki („Znajdywanki” czuli znajdź jak najwięcej tajemniczych przedmiotów ukrytych w bibliote-
ce, gry logiczne, łamańce językowe), środy („Podwórkowe środy” - dzień zabaw ruchowych na 
świeżym powietrzu, gry zespołowe, integracyjne, minigimnastyka), czwartki („Jaka to melo-
dia” - cotygodniowy konkurs muzyczny, zajęcia plastyczne), piątki („Piątki na luzie” - ubiór w 
określonym kolorze, pogadanki, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy na życzenie).

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”
Półkolonie letnie organizowane w terminach: 25-29 czerwca, 02-06 lipca, 09-13 lipca. W pro-
gramie półkolonii przewidziano wyjazdy na basen, do Hydropolis i wioski indiańskiej we 
Wrocławiu oraz wycieczkę na Ślężę. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 
74 8570-593.

Grupa zajęciowa „Dziupla Kanarka” w Mrowinach
→ Zajęcia w dniach 02-06 lipca
→ w godz. 8.00-11.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) – zajęcia świetlicowe, gry, za-
bawy, modelarstwo, środa godz. 9.00-14.30 wycieczka do Borzygniewu – pływanie łodziami, 
plażowanie, pieczenie kiełbasek na ognisku.

Grupa zajęciowa w Przyłęgowie
→ Lipiec 2018 : „Wakacji czas” (poniedziałki i czwartki), „Bezpiecznie spędzam wakacje” 
zajęcia profilaktyczne; „Kuchcikowo” mini warsztaty kulinarne; „W poszukiwaniu skarbów” 
gra terenowa; zajęcia sportowe; zajęcia plastyczno- techniczne. 
→ Sierpień 2018: „Czas odpoczynku” (poniedziałki i czwartki); „ Bądźmy bezpieczni” zajęcia 
profilaktyczne; konkurs wiedzy o Polsce „Kocham Cię Polsko”; zabawy konstrukcyjne; gry i 
zabawy sportowe, zajęcia plastyczne; świetlicowe kino.

Grupa zajęciowa w Łażanach
→ Terminy mini turnusów wakacyjnych w Łażanach - w miesiącu lipcu 2018 roku od 
20.07.2018 r. do 31.07.2018 r., w miesiącu sierpniu 2018 roku – 01.08.2018 r. do 10.08.2018 r., 
w godzinach od 11.15 – 14.15
→ Program wakacyjny: zajęcia techniczno – plastyczne: zabawa z masą solną, rysunki, malo-
wanki, w zdrowym ciele, zdro-
wy duch – ćwiczenia i zabawy 
ruchowe, konkurs muzyczny 
– „Moja wakacyjna piosenka”, 
zabawy integracyjne: szukanie 
leśnych skarbów, zabawa w 
indiańskich tropicieli, zajęcia 
sportowe: bieg z przeszkodami, 
mecz piłki nożnej, spacery po 
okolicy – wędrówki z mapą „W 
poszukiwaniu ukrytego skar-
bu”.
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Numer 
działki

Pow. 
działki
w  m2

Numer
KW

Położenie
Przeznaczenie 

w mpzp

Forma
oddania
nieruch.

Cena
wywoław.

Wysokość     
   wadium      

     

Godz.
rozp.

przetargu

299/20 150 SW1S/00039477/2
Żarów

ul. Ogrodowa 
26/5

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

B.41 MW

sprzedaż lokalu 
na własność 

wraz z udziałem 
w prawie 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu 17,14 %

78.500 zł w tym:
77.100  zł – 

lokal
1.400 zł -udział

7.850 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO

nr 5 o pow. 44,60 m2  w  budynku nr 26 przy ul. Ogrodowej w Żarowie wraz z pomieszczeniem 
przynależnym (piwnica)

1. Przetarg odbędzie się 26 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  podanej w tabeli, które powinno znajdować się na  
koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu  20  lipca  2018r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  związanych z przygotowaniem lokalu do 
sprzedaży w kwocie łącznej 1.168,50  zł oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 20.07.2018r.
10. 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.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami prze-
targu i ich akceptacją.
12. Nabywca nabywa nieruchomość w  istniejącym stanie prawnym i faktycznym.

Wakacje z szachami 
Klub szachowy Goniec 

Żarów zaprasza dzieci i 
młodzież na „Wakacje z sza-
chami”, które odbędą się 
przez pierwsze dwa tygodnie 
wakacji.

W dniach 26-29 czerwca i 
3-4 lipca odbędą się minitur-
nieje szachowe, które odbędą 
się w pomieszczeniu klubu 
szachowego Goniec w budyn-

ku Przedszkola Miejskiego w 
Żarowie - piwnica, wejście od 
strony Orlika.

Na zakończenie w dniach 
5-6 lipca w budynku SP Ża-
rów przy ul. Piastowskiej 
odbędą się turnieje szachowe 
z możliwością zdobycia kate-
gorii szachowych. Wszystkich 
miłośników królewskiej gry 
zapraszamy na turnieje.

Znamy najlepszych pływaków
Po raz piąty uczniowie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum 
spotkali się na basenie w Żarowie, by rywalizować o miano naj-
lepszego pływaka naszej gminy. Na najlepszych organizatorzy: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz ULKS Piast 
2008 Żarów przygotowali medale oraz pamiątkowe dyplomy. 
Tytuły mistrzowskie w poszczególnych kat. wiekowych zdoby-
li: A. Karolczak, E. Szydłowska, K. Mierlak, M. Janaszek, 
W. Matusiak, D. Kańczuga, B. Zięba, D. Duszyński,  J. Wa-
chowiak, M. Maksanty. 

Wędkarski sukces
Na rzece Biała Podlaska (Stronie Śl.) rywalizowali wędkarze w 
Mistrzostwach Okręgu PZW Wałbrzych w dyscyplinie mucho-
wej. Wśród reprezentantów żarowskiego koła najlepszym rezul-
tatem może pochwalić się Kacper Moryl, zdobywca 3. miejsca 
w kat. Juniorów. 

Goniec w II Lidze!
Goniec Żarów w nowym sezonie wystapi w II Lidze szacho-
wej. Żarowski klub uzyskał promocję do rozgrywek wyższego 
szczebla, dzięki braku chęci uzyskania awansu przez zwycięzcę 
III ligi MDK Fabryczna III Polonię Wrocław.  

Wierzbianka z utrzymaniem
Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu piłkarze Wierz-
bianki Wierzbnej utrzymali się w rozgrywkach wałbrzyskiej kl. 
A. W pojedynku z LKS Wiśniową, Wierzbna przegrała 2:0. W 
wyniku weryfikacji zawodników LKS Wiśniowa w swoich sze-
regach miała nieuprawnionego piłkarza, co oznaczało walkower 
3:0 na korzyść Wierzbianki. Ostatecznie w stawce 13. zespołów 
Wierzbianka Wierzbna ukończyła rozgrywki na 11. miejscu. Z 
ligą żegnają się LKS Marcinowice oraz LKS Dobrocin. Awans 
do rozgrywek wyższego szczebla uzyskał Wenus Nowice. 

Zieloni tuż za podium
Zieloni Mrowiny czwartą siłą piłkarskiej kl. B. Mistrzem Zagłę-
bie Wałbrzych. Co prawda w ostatniej decydującej kolejce Za-
głębie zremisowało na swoim boisku z Górnikiem II Wałbrzych 
0:0 i wydawało się, że triumfatorem rozgrywek będą rezerwy 
Górnika, drugie miejsce zajmie MKS II Szczawno-Zdrój, a Za-
głębie wyląduje na trzeciej pozycji. Jednak wynik meczu został 
zweryfikowany na walkower, czyli 3:0 dla Zagłębia. Okazało 
się bowiem, że w zespole Górnika II wystąpili nieuprawnieni 
zawodnicy. Błyskawica Kalno kończy rywalizację na 10. miej-
scu. Jedną lokatę niżej znaleźli się piłkarze Zrywu Łażany.

Nowicki w natarciu
Wojciech Nowicki dwukrotnie okazał się lepszy od Pawła 
Fajdka w konkurencji rzutu młotem. W ostatnich latach nie 
często się zdarza, żeby dwóch młociarzy rzuciło w jednym 
konkursie powyżej 80 metrów. Podczas 64. Memoriału Janu-
sza Kłusocińskiego na zmodernizowanym Stadionie Śłąskim 
w Chorzowie, brązowy medalista olimpijski, mistrzostw świata 
i Europy pobił rekord życiowy - 80,63 m. Drugi był Fajdek, 
który również przekroczył 80 metrów - 80,04 m. W Gliwicach 
Nowicki poprawił życiówkę, posyłając młot na odległość 81,45 
m, Trzykrotny mistrz świata Fajdek w najlepszej próbie osią-
gnał 79,79 m.

Wakacje na sportowo
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza dzieci i 
młodzież w okresie wakacyjnym do spędzenia czasu wolnego na 
sportowo. W programie wiele turniejów różnych dyscyplin oraz 
wycieczki rowerowe. Szczegóły na www.centrum.zarow.pl

W okręgówce wszystko jasne
W poprzednim wydaniu gazety informowaliśmy o awansie Pia-
sta Nowa Ruda oraz Zjednoczonych Żarów do IV ligi piłkar-
skiej. Nieznana była druga drużyna, która pożegna się z klasą 
okręgową. Do Victorii Świebodzice dołączyła drużyna Pogoń 
Duszniki Zdrój. Po dwóch sezonach IV liga wraca do Żarowa!

Krzysztof Dutkiewicz

Klimala w Ekstraklasie?
Poprzedni sezon spędził w I lidze. Patryk Klimala został najlepszym strzelcem suwalskich Wigier i trzecim 
strzelcem w całych rozgrywkach. Teraz znów trenuje w ekstraklasowej Jagielloni Białystok. Wrócił z wypoży-
czenia i jest gotowy do walki o skład.

Wychowanek Zjednoczo-
nych Żarów został wypoży-
czony do I ligi, gdzie zasilił 
szeregi Wigry Suwałki. Jak 
podkreśla trener Skowro-
nek, początki nie były łatwe, 
głównie pod kątem stricte 
piłkarskim. Miał za sobą kil-
ka bramek w juniorach, ale 
występy na zapleczu ekstra-
klasy, to zupełnie coś innego. 
Pewności siebie napastnikowi 
nigdy nie brakowało. Potrze-
bował trochę więcej czasu 
w przeskoku do zawodowe-
go grania i do rywalizacji z 
niezłymi stoperami w lidze. 

Skupił się na pracy, mocno 
rozwinął się fizycznie i moto-
rycznie oraz dołączył do tego 
odpowiednie myślenie i poru-
szanie się po boisku. Treningi 
indywidualne zaowocowały 
wejściem na wyższy poziom, 
złapał płynność gry z drugą 
linią oraz zaczął żyć z podań 
ze środka, jak również bocz-
nej strefy. Co najważniejsze 
jest teraz bardziej dojrzalszy, 
a przez to również świadomy 
swoich braków i wciąż chce 
sie doskonalić. 

Dzięki temu 19-letni na-
pastnik zdobył 13 bramek, a 

Patryk Klimala trenuje z Jagiel-
lonią Białystok, fot., źródło: www.
jagiellonia.pl

Wigry z ligowego przecięt-
niaka, stały się czołową dru-
żyną I ligi, walczącą o naj-
wyższe cele. Dobre występy 
w lidze pozwoliły załapać się 
do kadry Polki U19. Wydaje 
się, iż główną walkę o skład 
w ekipie trenera Ireneusza 
Mamrota rozegra się mię-
dzy Patrykiem Klimalą, a 
Przemysławem Mystkow-
skim, który również wrócił z 
wypożyczenia, gdzie dołożył 
swoją cegiełkę do awansu 
Miedzi Legnica na salony 
Ekstraklasy.

Krzysztof Dutkiewicz

Medale Mistrzostw Europy dla Fighter Żarów
Zawodnicy Fighter Żarów 

z medalami Zunifikowa-
nych Mistrzostw Europy. 
Na terenie świdnickiego lo-
dowiska dominowały sztu-
ki walki. 

Do startu zaproszone zo-
stały wszystkie federacje 
współpracujące z WKA Pol-
ska: WKA, WFMC, WKN, 
ISKA, UFR, WKSF, WKL, 
WTKA, IAKSA, MFR, 
SWO, WRSA, CKEF. 

Fighter Żarów łącznie 
zdobył 6 medali. Mistrza-
mi Europy zostali: Kry-

stian Rossa, startujący w 
walkach semi-contact kick 
boxing do 42 kg. Ten sam 
zawodnik wywalczył zło-
ty krążek w kategorii soft-
kalaki. Pierwsze miejsce i 
tytuł mistrzowski dla Wik-
tora Dziubaka (semi-con-
tact kick boxing do 48 kg). 
Dodatkowo Wiktor uplaso-
wał się na drugiej pozycji w 
walkach soft-kalaki. Trzy 
brązowe medale zdobyła 
Wiktoria Uryniaż (semi-
contact oraz like-contact w 
kat. +72 kg).

- Jest to już druga impreza 
rangi mistrzowskiej, z któ-
rej zawodnicy Fighter Ża-
rów przywożą medale. Trzy 
miesiące temu startowali-
śmy w Otwartych Mistrzo-
stwach Polski WKA WFMC 
Kick Boxing i Otwartym 
Pucharze Polski Taekwon-
do ITFC HQ Korea/UITF. 
Dziś poprzeczka powędro-
wała wyżej. W Zunifikowa-
nych Mistrzostwach Europy 
startowało wielu dobrych 
sportowców, a drabinka do 
ścisłego finału była niesa-

mowicie długa. Tym bar-
dziej cieszę się z osiągnię-
tych rezultatów przez moich 
zawodników – relacjonuje 
trener Fighter Żarów, Nor-
bert Rossa. 

Wisieńką na torcie dla re-
prezentantów żarowskiego 
klubu była możliwość ob-
serwacji walki o Mistrzo-
stwo Polski WFMC Pro-Am 
na zasadach pełnego K1 w 
kategorii 57 kg, w której 
Patryk Świątek pokonał 
Piotra Tesarskiego. 

Krzysztof Dutkiewicz


