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Zapraszamy na
obchody Święta
Niepodległości

Nocne pływanie
dla Julki

Ulice w mieście z nową
nawierzchnią asfaltową

Nocne bicie rekordu na 
basenie w piątek, 19 

października było dedyko-
wane Julii Malik z Żarowa.

Po raz kolejny na żarow-
skim basenie zorganizo-
wana została akcja chary-

Kolejne drogi na terenie 
naszego miasta zyskały 

nowe nawierzchnie asfalto-
we.

Prace, które realizowane 
były przy ulicy Słowackiego 
i Placu Wolności w Żarowie 
wciąż jeszcze trwają. Inwesty-
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Przedstawiamy skład nowej Rady 
Miejskiej na kadencję 2018-2023

Dobiega końca budowa żłobka w 
Żarowie. Niebawem budynek zo-
stanie udostępniony najmłodszym.

Wciąż bez zwycięstwa w IV dolno-
śląskiej lidze piłkarskiej Zjednoczeni 
Żarów. Tym razem lepsi od żarowian 
okazali się zawodnicy Piasta Żerniki.

cja nie została jeszcze w cało-
ści zakończona, a w pobliżu 
trwają także prace związane 
z przebudową ulic Puszkina i 
Kwiatowej w Żarowie. Będę to 
kolejne zadania zrealizowane 
w ramach unijnego projektu.

więcej na str. 4

tatywna, podczas której 
zbierane były środki na 
leczenie dziewięcioletniej 
dziewczynki. Zbiórkę zor-
ganizował Komitet Spo-
łeczny Julii Malik.

więcej na str. 7

Więcej
na str. 3

Plac Wolności i ulica Słowackiego zyskały już nową nawierzchnię asfalto-
wą, dzięki czemu jest estetyczniej, ale przede wszystkim bezpieczniej.

Na zdjęciu Julia Malik ze swoimi rodzicami oraz współorganizatorami zbiór-
ki charytatywnej. 

Burmistrz Leszek Michalak zaprasza wszystkich mieszkań-
ców na obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

Świętowanie rozpocznie się od 6 listopada.
więcej na str. 7
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Kronika Policyjna Senyor Rici zaśpiewali dla pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej

42. Zlot na Ślęży

Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania nieruchomości/

opis
Cena wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

66/22 1136 SW1S/00081229/8 Sprzedaż na własność 50.000 zł 5.000 zł 900

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy 1 Maja

w  Żarowie przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi 

Zgodnie z opinia geologiczną podłoże gruntowe działki jest niestabilne, zbudowane z nasypu niekontrolowanego (zalecana płyta 
betonowa) – opinia do wglądu w siedzibie UM w Żarowie

1. Przetarg odbędzie się 27 listopada 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 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 23 listopada 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 po-
wyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 50 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – sym-
bol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace 
inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
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 otwarciem 
przetargu. 
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do 
działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.08.2018r.

Cyganki okradły emeryta
Trzy kobiety, najprawdopodobniej narodowości romskiej 

okradły 94-letniego mieszkańca Żarowa. - Otrzymaliśmy 
powiadomienie od mieszkanki Żarowa, że kobiety weszły do 
otwartego mieszkania jej 94-letniego ojca i dokonały kra-
dzieży z portfela pieniędzy w kwocie 1000 złotych. Przy-
pominamy, aby nie wpuszczać do mieszkania nikogo ob-
cego, szczególnie, gdy jesteśmy sami. Drzwi wejściowe do 
mieszkania powinny być zamknięte, nawet wówczas, gdy w 
mieszkaniu przebywają domownicy lub gdy wychodzimy z 
mieszkania choćby na chwilę. Jeśli w naszej okolicy pojawią 
się obce, podejrzanie zachowujące się osoby, należy powia-
domić policję. Warto również zanotować markę, kolor oraz 
numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszają się oso-
by, budzące nasze obawy. Informacje te można przekazać 
dzwoniąc pod numer 997 lub powiadomić swojego dzielni-
cowego – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu 
policji w Żarowie.

Straciła panowanie nad samochodem
i uderzyła w drzewo
Kierująca pojazdem osobowym VW Bora 34-letnia miesz-
kanka powiatu świdnickiego z nieustalonych przyczyn na 
łuku drogi straciła panowanie nad kierowanym przez siebie 
pojazdem, przejechała przez przeciwległy pas ruchu, a na-
stępnie po uderzeniu w przydrożne drzewo zjechała ze skar-
py na pole. Kierująca po zaopatrzeniu medycznym na miejscu 
zdarzenia została zabrana do szpitala Latawiec w Świdnicy 
celem przeprowadzenia badań i dalszej hospitalizacji. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

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 162/2018 z dnia 04 października 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 165/2018 z dnia  
09 października 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 173/2018 z dnia  
23 października 2018r.

W związku z rozwojem firmy, Dom Pomocy 
Społecznej Żar-Med w Żarowie,

ul. Słowackiego 6, poszukuje osób do pracy
w charakterze opiekuna i opiekunek osób

starszych. Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny

tel. 660 703 746, 698 192 304.

W ramach Ogólnopol-
skich Dni Seniora 

członkowie z żarowskiego 
chóru Senyor Rici pod batu-
tą Ryszarda Fidlera ze swo-
im występem artystycznym 
zaprezentowali się przed 
pensjonariuszami Domu Po-
mocy Społecznej w Borzy-
gniewie. 

Wspólnie z seniorami za-
śpiewała także Weronika 
Niedźwiecka z klasy wo-
kalnej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
- Rozpoczęliśmy koncert od 
szlagierów „Hej górol jo se 
górol” i „Szła dzieweczka”. 

Ze wzruszającą piosenką do-
tyczącą problematyki zwią-
zanej z ludzkimi nałogami 
wystąpiła także Weronika 
Niedźwiecka. Koncert prze-
biegał pod nazwą „Słowa na 
kwiaty zamieniać chcę”. Jak 
zwykle te przyjemne chwi-
le, spędzone przy tematach, 
góralskich, cygańskich oraz 
biesiadnych dały chwilę ra-
dości i wytchnienia. Po raz 
kolejny nasz zespół udo-
wodnił, że wiek senioralny 
nie musi być tylko jesienią 
życia. W koncercie usłysze-
liśmy utwory: „Oj zagraj mi 
muzyczko”, „Bando, bando”, 

„Leci sarna” czy też „Dzieci 
Pireusu”. Po koncercie ze-
spół razem z pensjonariusza-
mi podzielił się swoimi wra-
żeniami przy kawie, herbacie 
i ciastach – mówi Ryszard 
Fidler z żarowskiego chóru 
Senyor Rici.

Niebawem żarowski chór 
Senyor Rici znów zaprezen-
tuje swoje wokalne talenty 
podczas andrzejek organizo-
wanych przez Dom Pomocy 
Społecznej w Borzygniewie. 

Oprac.
Magdalena Pawlik

Na najwyższym szczycie 
Masywu Ślęży i całego 

Przedgórza Sudeckiego spo-
tkali się turyści, by wziąć 
udział w 42. Zlocie. Wśród 
piechurów znalazła się licz-
na grupa Miejskiego Koła 
PTTK „Żarodreptaki”.

Jesienny zlot na Ślęży jest 
zawsze dobrą okazją do pod-
sumowań sezonu turystycz-
nego oraz planowania wycie-
czek na nowy rok.

- Powoli zamykamy se-
zon turystyczny. Żarów na 
wszystkich wydarzeniach 
turystycznych regionu obec-
ny jest niemalże od samego 
początku. Tradycje turystyki 

krajoznawczej przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie. 
Powoli wybiegamy w przy-
szłość. Zawsze otwarciem 
nowego sezonu jest dla nas 
narciarski Bieg Piastów, któ-
ry na Polanie Jakuszyckiej 
odbędzie się już po raz 43. - 
relacjonuje Bolesław Moryl, 
prezes „Żarodreptaków”.

Podczas Zlotu na Ślęży nie 
mogło zabraknąć kolorowych 
flag gminy Żarów. 

- Zawsze promujemy na-
sze miasto i gminę. Staramy 
się znaleźć wśród turystów 
osoby, które na wydarzenie 
dotarły z jak najdalszego za-
kątka, by wręczyć im pamiąt-

ki miasta Żarów. Tym razem 
książka „Gmina Żarów na 
starej pocztówce” powędro-
wała w północno-zachodnie 
rejony naszego kraju, a do-
kładnie do Wałcza – dodaje 

Bolesław Moryl. 
Żarowskie koło PTTK Ża-

rodreptaki podczas zlotu 
na Ślęży reprezentowały 23 
osoby. 

Krzysztof Dutkiewicz
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Leszek Michalak wybrany
na kolejną kadencję

Święto Edukacji
Narodowej w naszej 

gminie

Senyor Rici zaśpiewali dla pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej

Kto do Rady Powiatu?
Ten dzień to szczególna 

data dla wszystkich na-
uczycieli. 14 października 
obchodzony był Dzień Edu-
kacji Narodowej, który był 
okazją do uhonorowania 
pracy i docenienia osiągnięć 
nauczycieli.

Za zaangażowanie, troskę, 
cierpliwość, wyrozumiałość 
burmistrz Leszek Michalak 
złożył na ręce dyrektorów 
szkół podziękowania. - Praca 
nauczyciela to wyzwanie wy-
magające cierpliwości, wielu 
poświęceń oraz zaangażowa-
nia. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom oświaty 
składam serdeczne życzenia, 
wielu sukcesów zawodowych, 
spełnienia obranego celu 
oraz tego, aby podejmowany 
trud był źródłem satysfakcji 
i społecznego uznania – ży-
czył burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Podczas spotkania bur-
mistrz Leszek Michalak 
wręczył listy gratulacyjne i 
upominki dyrektorom gmin-
nych szkół: Helenie Słowik 
(Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żarowie), 

Barbarze Nowak (Szkoła 
Podstawowa im. Anny Jenke 
w Mrowinach), Krystynie 
Waliszak (Szkoła Podstawo-
wa im. UNICEF w Imbramo-
wicach) i Elżbiecie Wierzyk 
(dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie). 

Jak co roku Dzień Edukacji 
Narodowej świętowali także 
emerytowani nauczyciele. Na 
ich ręce we wtorek, 16 paź-
dziernika najserdeczniejsze 
życzenia składali burmistrz 
Leszek Michalak i Hele-
na Słowik dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie. W trakcie 
spotkania nie zabrakło także 
symbolicznej lampki szam-
pana i gromkiego „Sto lat”. 
Miłą niespodzianką były też 
nagrody finansowe, które po-
wędrowały do nich, z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 
Burmistrz Leszek Micha-
lak oraz Krystyna Chodur 
ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oddział w Żarowie 
wręczyli również upominki 
nauczycielom, którzy w tym 
roku obchodzą okrągłą rocz-
nicę swoich urodzin.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu wraz z dyrektorami szkół burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Grzegorz Osiecki, sekretarz gminy Sylwia Pawlik oraz Katarzy-
na Janik kierownik Referatu Organizacyjnego w UM Żarów. 

Tradycyjnie, Dzień Edukacji Narodowej świętowali również emerytowani 
nauczyciele. 

PODZIĘKOWANIE
Drodzy Mieszkańcy!

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos 
w wyborach do Rady Powiatu Świdnickie-
go. Osiągnąłem najlepszy wynik 939 gło-
sów w gminie Żarów spośród wszystkich 
kandydatów, a w całym okręgu (Żarów, 
Marcinowice i Jaworzyna Śl.) 989 głosów. 

Taki rezultat zagwarantował zdobycie mandatu do Rady 
Powiatu Świdnickiego. To duży dowód zaufania dla mnie, 
wielki zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie. 

Szczególne podziękowania za wsparcie składam mojej 
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, Wspólnocie Samorządowej Ziemi 
Świdnickiej z żarowskim kołem na czele oraz wszystkim 
kandydatom z naszej listy wyborczej, bez których nie osią-
gnęlibyśmy mandatu. Jeszcze raz ogromne podziękowania 
dla Was moi drodzy wyborcy. 

Na zakończenie chciałbym podziękować także za wszyst-
kie otrzymane gratulacje, zarówno drogą telefoniczną,  
e-mailową, jak i na portalach społecznościowych.

GRZEGORZ OSIECKI

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy mi 

zaufali i oddali na mnie głos w wyborach do Rady Powiatu. 
Dziękuję za pozwolenie wywieszenia plakatów na witry-
nach. Rodzinie dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. 

Urszula Ganczarek

~ PODZIĘKOWANIE ~
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali 

na mnie swój głos w wyborach samorządowych. Dziękuję 
wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandyda-
turę. Choć nie udało się zdobyć mandatu radnego Rady 
Miejskiej dziś dziękuję za owocną współpracę przez minio-
nych osiem lat. To był dla mnie wielki zaszczyt i ogrom-
ny powód do dumy, że mogłam w ostatnich latach repre-
zentować Państwa w Radzie Miejskiej Żarowa. Gratuluję 
radnym wybranym na nową kadencję do Rady Miejskiej 
Żarowa, życząc im dobrej współpracy oraz zrozumienia, 
umiejętności osiągania kompromisu i wiary w to, że praca 
na rzecz rozwoju gminy warta jest szczególnego zaanga-
żowania i poświęcenia. Wszystkiego Najlepszego na kolej-
nych pięć lat.

PAULINA TRAFAS

Zakończyły się tegoroczne wybory samorządowe i znane są już oficjalne wyniki. Mieszkańcy naszej gminy 
zadecydowali i urząd Burmistrza Miasta Żarów powierzyli na trzecią kadencję Leszkowi Michalakowi.

Znane są także oficjalne 
wyniki wyborów do Rady 

Powiatu Świdnickiego. Naj-
lepszy wynik odnotował PIS 
zdobywając 14 300 głosów 
(22,93%), co zagwarantuje 
zdobycie 8 mandatów.

Drugie miejsce zajęła Plat-
forma Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska (22,82%), na 
którą oddano 14 229 głosów, 
co oznacza zdobycie 8 ma-
nadatów. Na trzecim miejscu 
znalazł się Komitet Wybor-
czy Wyborców Wspólny Po-
wiat, który uzyskał 13 065 

głosów (20,95%), co przełoży 
się na uzyskanie 6 manada-
tów. Na kolejnych miejscach 
znalazły się ugrupowania: 
Komitet „Wspólnota Samo-
rządowa Ziemi Świdnickiej” 
(8 354 głosów i 3 mandaty), 
SLD Lewica Razem (5 314 
głosów i 1 mandat), Porozu-
mienie Samorządowe Inno-
wacyjny Samorząd (4 644 
głosów i 1 mandat) oraz Po-
rozumienie Jarosława Gowi-
na (2 448 głosów), które nie 
wprowadzi do Rady Powiatu 
żadnego przedstawiciela.

Wśród 27 kandydatów, któ-
rzy otrzymali mandat rad-
nego powiatowego są także 
reprezentanci gminy Żarów. 
Są to Grzegorz Osiecki, Ur-
szula Ganczarek, Marek 
Zywer.

Mandaty radnego powiato-
wego zdobyli razem:

Stanisław Jarzyna, Mag-
dalena Urbańska-Malucha, 
Ryszard Chołko, Krystian 
Werecki, Barbara Burak, 
Zbigniew Zduńczyk, An-
drzej Gondek, Ireneusz Pa-
łac, Zygmunt Worsa, Alicja 

Synowska, Krzysztof Soł-
tys, Urszula Ganczarek, 
Jacek Krzaczek, Grzegorz 
Osiecki, Marek Zywer, 
Urszula Olszewska, Le-
szek Niepsuj, Przemysław 
Stempniewicz, Kazimierz 
Chajduga, Tomasz Szusz-
walak, Małgorzata Chod-
kiewicz-Bednarz, Ryszard 
Gawron, Piotr Fedorowicz, 
Krystian Ulbin, Halina Na-
wrocka, Małgorzata Dasz-
kiewicz, Daria Kurek. 
Na podst. danych z Państwowej

Komisji Wyborczej

Leszek Michalak wygrał 
w pierwszej turze wyborów, 
uzyskując wyraźną przewagę 
nad swoim kontrkandydatem 
Michałem Czaplą. Zdekla-
sował swojego rywala, uzy-
skując poparcie 81,03 procent 
mieszkańców gminy Żarów, 
którzy wzięli udział w gło-

Czuję ogromną satysfakcję i wdzięczność, ale 
jednocześnie cieszy mnie tak duże poparcie. To tylko 

potwierdza, że  nasze działania zyskują uznanie i to jest 
dla mnie największa nagroda.  Minione kadencje to były 
lata intensywnej i ciężkiej, ale sadzę również owocnej 
pracy. Szerokie porozumienie z radnymi, sołtysami, spo-
łecznikami gminy jest dowodem, że razem możemy wię-
cej, umiemy wspólnie pracować. Teraz nam właśnie po-
trzeba, aby w gminie był spokój, harmonogram działań 
i skuteczność ich realizacji. Wykonaliśmy kilkanaście 
ważnych inwestycji oraz przygotowaliśmy kolejne, które 
planujemy zrealizować w następnych latach. Teraz czas 
zabrać się do pracy, aby ta trzecia kadencja była kolejną 
kadencją z nowymi planami, pomysłami i inwestycjami 
na rzecz mieszkańców naszej gminy. Składam serdecz-
ne podziękowania wszystkim wyborcom, którzy zaufali 
mojej osobie i oddali na mnie swój głos. Wyrazy podzię-
kowania kieruję również w stronę wszystkich, którzy po-
mogli w przygotowaniach do wyborów. Pragnę Państwa 
zapewnić, że całą swoją energię poświęcę na wywiązanie 
się z założeń programu wyborczego. 

Przed nami, zapewne już niebawem pierwsza sesja Rady 
Miejskiej, podczas której nowo wybrani radni wybiorą ze 
swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodni-
czącego Rady. Podejmą także decyzję, jakie komisje będą 
pracowały i kto im będzie przewodniczył przez następ-
nych pięć lat. W moim programie wyborczym, który pre-
zentowałem w trakcie spotkań z mieszkańcami mówiłem 
o zadaniach, które są już realizowane i które będą dalej 
kontynuowane. Do tego potrzebna jest też konstruktyw-
na praca radnych Rady Miejskiej, którzy we współpracy 
z burmistrzem podejmować będą decyzje z myślą o miesz-

kańcach naszej gminy.

sowaniu. Swój głos oddało 
na niego 4003 mieszkańców 
gminy Żarów. Kontrkandy-
dat Michał Czapla uzyskał 
znacznie mniejsze poparcie. 
Poparło go 935 mieszkań-
ców. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 49,97%.

Magdalena Pawlik
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Budowa żłobka dobiega końca

UWAGA! W dniu 1 listopada
- zmiana organizacji ruchu

Trwa remont dachu budynku w Imbramowicach

Plac Wolności i ulica Słowackiego z nową 
nawierzchnią asfaltową

Rozpoczęły się prace re-
montowe pokrycia da-

chowego budynku przy ul. 
Żarowskiej 34 w Imbramo-
wicach.

Dach był już w bardzo 
złym stanie technicznym, 
ale gmina dopiero teraz jako 
właściciel budynku, mogła 
przystąpić do prac moder-
nizacyjnych. W budynku 
mieści się także świetlica 
wiejska w Imbramowicach. 
- Przez wiele lat budynek ten 
miał kilku właścicieli, w tym 
roku udało nam się odkupić 
od nich wszystkie udziały i 

gmina mogła przystąpić jako 
stuprocentowy właściciel do 
remontu całości dachu. Dach 
będzie pokryty nową blacho-
dachówką, przy okazji będą 
wymienione i wzmocnione 
elementy więźby drewnia-
nej. Nie były to jedyne prace 
wykonane w budynku świe-
tlicy wiejskiej. W ostatnich 
sześciu latach wykonaliśmy 
remont dachu świetlicy wiej-
skiej oraz samej świetlicy 
wiejskiej. Teraz, już jako 
właściciel możemy przystą-
pić do kolejnych prac, które 
będą dotyczyły całego tego 

budynku – wyjaśnia Grze-
gorz Osiecki zastępca bur-
mistrza. 

Remont dachu budynku w 
Imbramowicach finansowa-
ny jest ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. Cał-
kowity koszt prac, zgodnie z 
podpisaną umową wyniesie 
dokładnie 209.135,70 zło-
tych. Prace mają potrwać do 
połowy listopada. - Rozpo-
częliśmy prace od rozbiórki 
pokrycia dachowego. W na-
stępnym etapie będzie zało-
żone nowe pokrycie z blacho-
dachówki i przemurowane 

kominy cegłą klinkierową. 
Prace planujemy zakończyć 
w połowie listopada – mówi 
Marcin Cegła z firmy Ce-
gła-Dachy wykonawca in-
westycji.

Podczas prac remonto-
wych, związanych z napra-
wą pokrycia dachowego na 
budynku przy ul. Żarowskiej 
34 w Imbramowicach, odna-
leziony został zbiór 10 do-
kumentów z lat 1930-1940. 
Wszystkie związane są z 
działalnością założonego 
jeszcze w 2 poł. XIX wieku 
przedsiębiorstwa J.G. Paet-

Niebawem budynek przy ul. Żarowskiej 34 w Imbramowicach będzie miał 
wyremontowany dach.

zold Erben, którego właści-
cielem przed 1929 r. został 
kupiec Reinhold Mann. Zo-

stały przekazane do Żarow-
skiej Izby Historycznej. 

Magdalena Pawlik

Budynek żłobka, który powstaje przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie jest już prawie gotowy. Inwestycja, 
zgodnie z umową ma potrwać do końca października, ale już dziś widać, że nowy budynek będzie kolejną 
nowoczesną placówką oświatową na terenie naszego miasta.

W tej chwili trwają tam 
jeszcze drobne prace konser-
wacyjne oraz montaż nowego 
wyposażenia. Niebawem bu-
dynek zostanie udostępniony 
najmłodszym mieszkańcom, a 
jego uroczyste otwarcie zapla-
nowano początkiem stycznia 
2019 roku. - Placówka posiada 
piękną, nowoczesną bazę. Są w 
niej dwie sale zabaw, jadalnie, 
sypialnie, szatnie, łazienki dla 
dzieci oraz sala widowiskowa z 
przeznaczeniem na wspólne za-
bawy i uroczystości. Powstało 
także zaplecze kuchenne oraz 
szatnia i toalety dla personelu. 
Sama inwestycja jeszcze trwa, 
ale jest to już ostatni etap tego 
zadania – mówi burmistrz Le-

Nowy budynek, który powstał przy Bajkowym Przedszkolu będzie kolejną 
nowoczesną placówką przeznaczoną do użytku naszych najmłodszych 
mieszkańców.

Przed budynkiem żłobka zamontowany został również nowy plac zabaw.

Dzięki realizowanym pracom na terenie miasta przybywa wyremontowa-
nych dróg. Tu na zdjęciu wyremontowana ulica Słowackiego. 

szek Michalak.
Budowa żłobka to kolejne 

zadanie realizowane przy 
współudziale pozyskanych 
przez gminę Żarów środ-
ków unijnych w ramach za-
dania „Rozbudowa Przed-
szkola Miejskiego w Żarowie 
o budynek żłobka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”. - Bu-
dynek jest już prawie gotowy. 
W tej chwili montujemy jeszcze 
wyposażenie nowej placówki, a 
w następnych dniach czekają 
nas także drobne prace wy-
kończeniowe. Wygląd zmienił 
także teren przed budynkiem i 
zamontowany został nowy plac 
zabaw dla dzieci. Wszystkie 
prace, które tutaj realizowa-

liśmy przebiegały zgodnie z 
harmonogramem – podkreśla 
Krystian Staworzyński pod-
wykonawca inwestycji KS In-
vest Dom. 

Koszt budowy nowego 
budynku żłobka to kwota 
2.660.490 złotych. Inwe-
stycja jest finansowana ze 
środków własnych budżetu 

gminy Żarów i pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 
1 831 716,00 złotych, które 
zostało przyznane w ramach 
Oś priorytetowa: Infrastruk-
tura spójności społecznej, 

Działanie: Inwestycje w in-
frastrukturę społeczną, Pod-
działanie: 6.1.4 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną 
- ZIT AW. 

Magdalena Pawlik

Kolejne drogi na terenie na-
szego miasta zyskały nowe 

nawierzchnie asfaltowe. Pra-
ce, które realizowane były 
przy ulicy Słowackiego i Placu 
Wolności w Żarowie wciąż 
jeszcze trwają.

Inwestycja nie została jesz-
cze w całości zakończona, a 
w pobliżu trwają także prace 
związane z przebudową ulic 
Puszkina i Kwiatowej w Żaro-
wie. Będę to kolejne zadania 

zrealizowane w ramach pro-
jektu „Rewitalizacja zdegra-
dowanych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont 
dróg oraz zagospodarowanie 
terenów i przestrzeni publicz-
nych w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych”, który otrzymał 
unijne dofinansowanie w wy-
sokości 3 867 257,09 złotych.  
- Kolejny etap prac drogowych 

na terenie naszego miasta za 
nami. Wyremontowane zostały 
już drogi przy ulicy Dworcowej, 
Wojska Polskiego oraz Koper-
nika w Żarowie. Teraz do użyt-
ku naszych mieszkańców oraz 
kierowców będziemy oddawać 
drogi przy ul. Słowackiego i 
Placu Wolności. Na terenie 
przy Placu Wolności w Żarowie 
przebudowana została droga, 
ale także planujemy tutaj zre-
alizować inne zadania. Będzie 
to budowa siłowni zewnętrznej 
z nowymi urządzeniami oraz 
strefy rekreacji, w ramach któ-
rej planowane jest postawienie 
altany ogrodowej, stołu do gier 
z ławą, nowych ławek, koszy na 
śmieci i stojaków na rowery. Na 
placu zamontowany zostanie 
także nowy plac zabaw – wy-
jaśnia burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Koszt remontu drogi przy ul. 
Słowackiego oraz Placu Wol-
ności to kwota 604.431,23 

złotych.  Wszystkie inwesty-
cje finansowane są ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów i pozyskanego dofinanso-
wania. Niebawem Plac Wolno-
ści zmieni swój wizerunek, nie 
tylko dzięki zrealizowanym 
pracom drogowym. - Plac Wol-
ności zmieni swój wizerunek i 
przestanie straszyć swoim wy-
glądem. Na spotkaniu z miesz-
kańcami ustalono również, że 
na Placu Wolności wprowa-
dzony zostanie ruch jednokie-
runkowy, a w miejscu kolizyj-
nego skrzyżowania przy Placu 
Wolności oraz ulicy Kwiatowej 
i Puszkina powstanie mini ron-
do, aby upłynnić ruch w tym 
miejscu. Wjazd będzie od strony 
ulicy Mickiewicza w Żarowie. 
Ma powstać również parking na 
około 23 miejsc parkingowych. 
W tej chwili wszystkie te pra-
ce są tam realizowane - mówi 
radny Rady Miejskiej Norbert 
Gałązka.

Plac Wolności to kolejne 
miejsce na terenie miasta, 
które dzięki rewitalizacji 
zmieni swój wizerunek i 

będzie estetycznym zakąt-
kiem tej części Żarowa. 

Magdalena Pawlik

Prace trwają także przy ulicy Puszkina oraz Kwiatowej w Żarowie.

W rejonie cmentarza komunalnego w Żarowie, 
w związku z przypadającym na czwartek, 1 li-

stopada Świętem Zmarłych wprowadzony zostanie 
ruch jednokierunkowy.

Wjazd na cmentarz obowiązywał będzie od ul. Ar-
mii Krajowej, wyjazd drogą za cmentarzem.

Prosimy stosować się do wprowadzonego oznako-
wania.

Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać bę-
dzie od 29 października do 2 listopada.
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Rada Miejska wybrana na nową kadencję
Zakończyły się tegoroczne wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybierali Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Powiatu i Województwa. Żarowianie po raz trzeci 
zaufaniem obdarzyli Leszka Michalaka, który zdobył kolosalną przewagą nad swoim kontrkandydatem. W minionych wyborach samorządowych poparło go 81,03 procent 
mieszkańców gminy Żarów. Nową kadencję rozpoczną również radni Rady Miejskiej, którzy w większości są kandydatami z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka 
Michalaka. Zgodnie z nowymi przepisami kadencja Burmistrza oraz Radnych potrwa pięć lat. Poniżej przedstawiamy nowy skład Rady Miejskiej w Żarowie.

~ PODZIĘKOWANIE ~

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wyborcom, którzy poparli nas w 
tegorocznych wyborach samorządowych. Pragniemy zapewnić, że nie zawiedzie-

my Państwa zaufania i w nowej kadencji będziemy wspólnie i efektywnie pracować 
na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dołożymy wszelkich starań, aby godnie repre-
zentować gminę Żarów i dbać o interes jej mieszkańców.

Radni Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Michalaka:
Waldemar Ganczarek, Roman Konieczny, Bartosz Żurek, Piotr Zadrożny, Ma-

ria Tomaszewska, Mariusz Borowiec, Iwona Nieradka, Ewa Góźdź, Norbert Ga-
łązka.

PODZIĘKOWANIE DLA WYBORCÓW
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach samo-
rządowych i za udzielone dla nas poparcie. Dziękujemy za to, że doceniliście Państwo naszą 
pracę w minionej kadencji. To jeszcze bardziej nas mobilizuje, a z pewnością doda energii do 
wydajniejszej pracy. Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania i w dalszym ciągu pracować 
na rzecz naszych małych społeczności. Gratulujemy także wszystkim radnym wybranym na 
nadchodzącą kadencję, życząc im oraz sobie dobrej współpracy. Mamy nadzieję, że przez 
kolejne pięć lat w atmosferze konstruktywnej dyskusji będziemy podejmować najlepsze dla 
naszej społeczności decyzje. 
  Radne Rady Miejskiej: Zuzanna Urbanik i Barbara Zatoń

EWA GÓŹDŹ
Lat 66, handlowiec, dwoje dzieci, 
troje wnucząt, dwoje prawnucząt. 
Mieszkanka Żarowa, która tutaj 
realizuje się zawodowo, prowa-
dząc sklep RTV AGD. Radna mi-
nionej kadencji 2014-2018. 

ROBERT KAŚKÓW
Lat 52, żonaty, jedno dziecko, 
nauczyciel, doktor  nauk  huma-
nistycznych. Obecnie dyrektor  I 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kasprowicza w Świdnicy. 
Radny Rady Miejskiej trzech ka-
dencji 2006-2010 jako Przewodni-
czący Rady Miejskiej, 2010-2014 i 
2014-2018.

BARBARA ZATOŃ
Lat 66, emerytka, radna Rady 
Miejskiej kadencji 2014-2018. 
Mieszkanka Mikoszowej. Przez 
cały okres swojej pracy zawodo-
wej związana była z mieszkańca-
mi gminy Żarów. Angażuje się w 
rozwiązywanie problemów wiej-
skich, współpracując z różnymi 
środowiskami wiejskimi.

IWONA NIERADKA
Lat 51, nauczycielka, syn Kamil. 
Mieszkanka Żarowa, gdzie od po-
nad 30 lat pracuje w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie jako nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej. Współpracuje 
ze stowarzyszeniami i fundacja-
mi. Radna Rady Miejskiej trzech 
kadencji 2006-2010, 2010-2014, 
2014-2018. 

PIOTR ZADROŻNY
Lat 46, przedsiębiorca, żonaty, 
syn Kamil. Mieszkaniec Żarowa, 
gdzie od 2007 roku z sukcesem 
prowadzi Szkołę Nauki Jazdy i 
szkoli przyszłych kierowców. Jego 
pasją jest motoryzacja i sport. 

ROMAN KONIECZNY
Lat 50, nauczyciel-wychowawca, 
żonaty, dwoje dzieci. Mieszkaniec 
Mrowin. Wieloletni dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Mrowinach, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
ostatniej kadencji 2014-2018, wi-
ceprezes Stowarzyszenia „Mrowi-
ny Na Swoim”.

MARIUSZ 
BOROWIEC
Lat 36, żonaty, dwoje dzieci. 
Mieszkaniec Żarowa, prowadzi 
własną działalność gospodar-
czą „Usługi Fizjoterapeutyczne”, 
współpracuje również z Przychod-
nią Medyczną „NZOZ Bhmed” w 
Świdnicy. Radny Rady Miejskiej 
dwóch kadencji 2010-2014 i 2014-
2018. 

TADEUSZ PUDLIK
Lat 63, żonaty, dwoje dzieci i 
czworo wnucząt, handlowiec. 
Mieszkaniec Żarowa, prowadzi 
sklep „Witaminka”. Radny Rady 
Miejskiej trzech kadencji 1998-
2002 i 2010-2014 jako przewod-
niczący Rady Miejskiej oraz 2014-
2018. 

WALDEMAR
GANCZAREK
Lat 60, żonaty, dwoje dzieci, 
wnuczka, rolnik. Mieszkaniec Bu-
kowa, gdzie wraz z żoną prowa-
dzi gospodarstwo rolne. Działacz 
społeczny, członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bukowie. 

NORBERT GAŁĄZKA
Lat 32, mieszkaniec Żarowa. Od 
wielu lat angażuje się w działal-
ność sportową i społeczną. Obec-
nie pełni funkcję wiceprezesa 
Klubu Sportowego Zjednoczeni 
Żarów. Radny Rady Miejskiej 
dwóch kadencji 2010-2014 i 2014-
2018. 

MARIA
TOMASZEWSKA
Lat 50, pielęgniarka, mężatka, troje 
dzieci. Mieszkanka Łażan. Obec-
nie pracuje w Szkole Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach oraz 
Szkole Podstawowej im. Astrid 
Lingren w Zastrużu. Od wielu lat 
aktywnie działa w Stowarzyszeniu 
Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś” 
oraz Kole Gospodyń Wiejskich. 
Radna trzech kadencji 2006-2010, 
2010-2014, 2014-2018. 

MIECZYSŁAW
MYRTA
Lat 59, żonaty, dwoje dzieci, wnu-
czek, rolnik. Działacz społeczny, 
radny Rady Miejskiej trzech ka-
dencji 2006-2010, 2010-2014 i 
2014-2018. 

BARTOSZ ŻUREK
Lat 24, handlowiec, działacz spo-
łeczny, mieszkaniec Żarowa. Pro-
wadzi salonik prasowy przy ża-
rowskim Polo Markecie. Pasjonat 
rynków finansowych i zapalony 
podróżnik.

JOANNA
KACZOROWSKA
Lat 55, mężatka, dwóch doro-
słych synów, wnuczka. Mieszkan-
ka Imbramowic. Obecnie pracuje 
w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Lubi 
aktywnie spędzać czas, jeżdżąc 
na rowerze i pracując w ogrodzie 
oraz poznając ciekawostki histo-
ryczne. 

ZUZANNA URBANIK
Lat 42, mężatka, córka Alicja. 
Mieszkanka Wierzbnej, działacz-
ka społeczna. Członkini Rady 
Sołeckiej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Aktywnie działa w Sto-
warzyszeniu Wierzbna DR. i Kole 
Gospodyń Wiejskich. Radna Rady 
Miejskiej dwóch kadencji 2010-
2014 i 2014-2018. Lubi turystykę 
krajową i wspinaczkę górską, a 
przede wszystkim aktywność fi-
zyczną w każdej postaci. 
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Ślubowanie pierwszoklasistów
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu i Anny Jenke w Mrowinach są już pełnoprawnymi uczniami.

Podczas uroczystego ślu-
bowania udowodnili, że 
doskonale potrafią śpiewać, 
tańczyć, recytować i sumien-
nie pracować. Dla pierwsza-
ków był to wyjątkowy dzień. 
- Serdecznie gratuluję Wam 
dzisiejszego awansu wejścia 
w poczet uczniowskiej spo-
łeczności i życzę osiągania 
samych sukcesów - gratulo-
wał pierwszoklasistom bur-
mistrz Leszek Michalak, 
który towarzyszył najmłod-
szym podczas uroczystości 
w Mrowinach i Zastrużu. 

Wszystkich pierwszokla-
sistów wielkim ołówkiem 
pasowała w trakcie uroczy-

stości w Mrowinach dyrek-
tor szkoły Barbara Nowak. 
To była dla nich doniosła 
chwila. W Zastrużu także 
nie brakowało emocji, kiedy 
dyrektor placówki Krysty-
na Wardach magicznym 
ołówkiem honorowała każ-
dego pierwszaka na ucznia 
tej szkoły. - Pierwszoklasiści 
udowodnili, że są gotowi do 
podjęcia nauki w szkolnych 
murach. Serdecznie Wam 
gratuluję i mam nadzieję, 
że będziecie rozwijać swoje 
umiejętności pod okiem na-
szych nauczycieli i swoich 
rodziców – mówiła Krysty-
na Wardach dyrektor Szko-

ły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu.

Podczas uroczystości pa-
sowania pierwszoklasistów 
nie zabrakło również życzeń 

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren za pięknie przygo-
towany program artystyczny otrzymali gromkie brawa. 

Na zdjęciu uczniowie pierwszej klasy ze Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach.

Na terenach wsi w gminie Żarów przybywa miejsc dla aktywnych miesz-
kańców. To dobre miejsce do rekreacji i odpoczynku dla wszystkich. 

Jak każdego roku kontynuujemy prace związane z remontem dróg na te-
renach wiejskich.

To był wyjątkowy dzień dla pani Katarzyny. Z uśmiechem na twarzy przyj-
mowała życzenia od wszystkich gości.

z okazji Dnia Nauczyciela. 
Życzenia składali wszy-
scy zaproszeni goście oraz 
uczniowie szkolnych placó-
wek. - Dziękujemy za Wasz 

codzienny trud, wrażliwość 
na potrzeby najmłodszych, 
poświęcenie i zaangażowanie 
w pracy z dziećmi – życzyli 
całej społeczności szkolnej 

w Zastrużu i Mrowinach 
burmistrz Leszek Michalak 
i Grzegorz Osiecki zastęp-
ca burmistrza.

Magdalena Pawlik

Kolejne siłownie zewnętrzne
na terenie naszych wsi

Mieszkanka Kalna świętowała 
setne urodziny

Drogi w Pyszczynie i Mielęcinie 
w remoncie

Mieszkańcy Przyłęgo-
wa, Pyszczyna, Mielę-

cina, Krukowa oraz Imbra-
mowic mogą już korzystać 
z kolejnej formy wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu.

Na terenie tych miejsco-
wości zainstalowane zo-
stały urządzenia siłowni 
zewnętrznej w ramach zada-
nia inwestycyjnego „Rozwój 
małej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności 
2018”. To również pomysł 
samych mieszkańców wsi, 
którzy właśnie na takie za-
dania inwestycyjne zdecydo-
wali się przeznaczyć środki 
finansowe funduszu sołec-
kiego. - Aktywność fizyczna 
w dzisiejszych czasach stała 
się nieodzownym elementem 
dnia codziennego, dlatego 
cieszymy się, że również na 
terenie naszej wsi, blisko 
świetlicy wiejskiej, powstała 
mini siłownia. Ćwiczenia na 
tych urządzeniach są łatwe, 
a dodatkową korzyścią jest 
przebywanie na świeżym po-
wietrzu. Planujemy również 
zagospodarować teren przy 

naszej świetlicy i mamy na-
dzieję, że już niebawem po-
wstanie tutaj jeszcze boisko 
do piłki siatkowej. Dzięki 
zrealizowanym inwestycjom 
wizerunek  zmieni teren przy 
świetlicy. To wpłynie rów-
nież korzystnie na wygląd 
całej naszej wsi – przyznają 
zgodnie Izabela Wardzyń-
ska i Jolanta Niwińska 
mieszkanki Przyłęgowa. 

Mini siłownie wyposażo-
ne zostały w kilka urządzeń 
przeznaczonych do ćwiczeń 
sportowych. Wśród nich 
jest orbitrek pojedynczy, 
wyciąg górny, wioślarz, 
narciarz, twister potrójny, 

surfer, urządzenia wielo-
funkcyjne, prasa nożna. 
Zamontowane urządzenia 
z całą pewnością dostar-
czą mnóstwo przyjemności 
korzystającym, a przy tym 
są bezpieczne oraz ogól-
nodostępne dla wszystkich 
mieszkańców.

Montaż nowych urzą-
dzeń do ćwiczeń to koszt 
91.549,99 złotych. Zadanie 
to zostało w całości sfinan-
sowane ze środków wła-
snych budżetu gminy Ża-
rów oraz środków funduszu 
sołeckiego, zgodnie z decy-
zją mieszkańców wsi. 

Magdalena Pawlik

Taka rocznica urodzin nie 
zdarza się często. Set-

ne urodziny we wtorek, 23 
października obchodziła Ka-
tarzyna Piputa mieszkanka 
Kalna.

O tak wspaniałym jubi-
leuszu oprócz rodziny i 
znajomych pamiętali tak-
że samorządowcy. Podczas 
okolicznościowego spotka-
nia, życzenia jubilatce zło-
żyli burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz Beata Nejman 
kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, radny 
Mieczysław Myrta, Hele-
na Słowik dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, sołtys 
Kalna Andrzej Rachwał i 
Ewa Wołek oraz członki-
nie Miejsko-Gminnego Koła 
Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Poli-
tycznych koło w Żarowie i 
żarowskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwali-
dów. - Proszę przyjąć wyra-

zy ogromnego szacunku oraz 
serdeczne życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w 
kolejnych latach życia – ży-
czyli dostojnej jubiltace za-
proszeni goście.

Pani Katarzyna Piputa 
urodziła się 23 października 
1918 roku w Rajbrot. Od wie-
lu lat jest mieszkanką Kalna. 
Jest pogodna, a w dniu swo-
ich urodzin, przyjmowała 
wszystkie życzenia, z wiel-
kim uśmiechem. O setnych 
urodzinach seniorki pamię-

tali także premier RP Mate-
usz Morawiecki, Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak 
oraz przedstawicielki KRUS. 
Wszyscy życzyli pani Ka-
tarzynie kolejnych długich 
lat życia w dobrym zdrowiu 
oraz pogody ducha.

200 lat dostojnej jubilatce 
zaśpiewała Danuta Kwiat-
kowska ze Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. 
Nie zabrakło również tortu i 
szampana.

Magdalena Pawlik

To już kolejne drogi pro-
wadzące do gruntów 

rolnych na terenie naszej 
gminy, które zostaną zmo-
dernizowane.

W tej chwili prace trwają 
w Pyszczynie i Mielęcinie, 
a niebawem modernizacji 
doczeka się także droga 
na odcinku Mikoszowa-
Przyłęgów. Są to już ko-
lejne inwestycje drogowe 
realizowane na terenach 
wiejskich. - Jak każdego 
roku przystąpiliśmy do re-

montów dróg na terenach 
wsi. W tym roku przebudo-
wane zostaną drogi trans-
portu rolnego w Pyszczynie 
oraz Mielęcinie, gdzie w tej 
chwili trwają prace. Rozpi-
saliśmy już także przetarg 
na budowę dróg w Mikoszo-
wie i Przyłęgowie. Nieba-
wem drogi zyskają nowe na-
wierzchnie asfaltowe. Zrobi 
się estetyczniej, ale przede 
wszystkim bezpieczniej – 
mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Wszystkie inwestycje dro-
gowe realizowane są w ra-
mach zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja dróg na tere-
nie gminy Żarów”. Koszt 
remontu drogi w Pyszczy-
nie to kwota 175.500 zło-
tych, a w Mielęcinie kwota 
214.500 złotych. Inwesty-
cje finansowane są ze środ-
ków własnych budżetu gmi-
ny Żarów i pozyskanego 
dofinansowania z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnoślą-

skiego w wysokości 126 ty-
sięcy złotych.

Z nowych inwestycji cie-
szą się także mieszkańcy 
wsi. - Czekaliśmy na remont 
tej drogi wiele lat. W okresie 
jesienno-zimowym zalegają-
ce błoto utrudniało przejazd 
tym odcinkiem drogowym. 
Już niebawem będziemy mie-
li suchy i bezpieczny dojazd 
do swoich domów. To bardzo 
dobra wiadomość – mówią 
mieszkańcy Mielęcina.

Magdalena Pawlik
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Nocne pływanie dla Julki

Na zdjęciu uczestnicy nocnego pływania na żarowskim basenie.

Zespół Kids Dance pod opieką Pauliny Denker Jarosz tradycyjnie stanął na 
wysokości zadania i mobilizował zawodników do działania.

Burmistrz Leszek Michalak wręczył podziękowania zasłużonym modela-
rzom z Żarowa.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania wraz z opiekunem żarowskiego 
klubu Jerzym Ciupińskim.

To była już druga nocna akcja bicia rekordu na żarowskim basenie.

Zapraszamy
na obchody Święta 

Niepodległości

Jubileusz
„XXX Lat Żarowskiego Modelarstwa”

Nocne bicie rekordu na basenie w piątek, 19 października było dedykowane Julii Malik z Żarowa. Po raz ko-
lejny na żarowskim basenie zorganizowana została akcja charytatywna, podczas której zbierane były środki 
na leczenie dziewięcioletniej dziewczynki.

Zbiórkę zorganizował Ko-
mitet Społeczny Julii Ma-
lik, ale w akcję zaangażo-
wała się także gmina Żarów, 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie, Wspól-
nota Samorządowa oraz rad-
ni Rady Miejskiej. Podczas 
bicia rekordu na żarowskim 
basenie uzbierano 2360 zło-
tych, które zostały przeka-
zane na leczenie i rehabilita-
cję Julii. Żarowianie chętnie 
wrzucali datki do puszek, 
a ciasta przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję znikały 
w ekspresowym tempie. - 
Dziękujemy organizatorom 
Gmina Żarów, Wspólnota 
Samorządowa, Pani Iwona 
Nieradka, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, 
Paulina Denker-Jarosz z 
dziewczynkami z Kids Dan-
ce, Marzena Maziak i cały 

team, wszystkim osobom, 
które zaoferowały się upiec 
ciasto i babeczki oraz każ-
demu, kto był z nami w tym 
dniu i dorzucił swoją cegieł-
kę – mówi Tomasz Malik 
tato Julii.

Podczas nocnego bicia re-
kordu na basenie wiek, płeć, 
umiejętności pływackie nie 
miały znaczenia. Każdy 
mógł spróbować swoich sił 
i dołożyć przepłynięte me-
try do wspólnego wyniku. 
Zawodników do większego 
wysiłku mobilizowały che-
erleaderki pod wodzą Pauli-
ny Denker-Jarosz oraz nie-
zastąpiona drużyna Zumba 
Maziak Team, a honorowy 
patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Leszek Micha-
lak. Co prawda rekordu (77 
km 525 m) nie udało się po-
bić, ale rezultat 68 km 250m 

robi ogromne wrażenie! 
Najlepszym mężczyzną oka-
zał się Krzysztof Gajewski, 
który po pół godzinnym 
pływaniu osiągnął rezultat 
2100 m. Wśród pań zwycię-
żyła młoda reprezentantka 
KS Neptun Świdnica Alek-
sandra Jaros. Najstarszym 
zawodnikiem był Stanisław 
Plaszczak (71 lat), najmłod-
szą pływaczką dziesięcio-

letnia Maria Suchodolska. 
Sponsorem wydarzenia byli: 
Thermaflex Żarów, AKS Ża-
rów, Izotoniki.com.pl 

Wyniki nocnego pływa-
nia dla Julki są dostępne na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl i www.cen-
trum.zarow.pl oraz Facebo-
oku Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu.

Magdalena Pawlik 

30 lat temu Hufiec ZHP 
Żarów otrzymał do za-

gospodarowania pomiesz-
czenia w piwnicy nowo wy-
budowanego przedszkola na 
os. Piastów w Żarowie.

Ówczesna komendant huf-
ca ZHP Renata Filipowska 
poprosiła członków hufca o 
propozycje ich wykorzysta-
nia. Wówczas Jerzy Ciupiń-
ski, zaproponował utworzenie 
modelarni. Na bazie pomiesz-
czeń powstała świetlica śro-
dowiskowa. W ramach jej 
działalności prowadzone 
były zajęcia w sekcjach: fo-

tograficznej, komputerowej, 
plastycznej i modelarskiej. 
14 października 1988 roku 
modelarnia została zare-
jestrowana w ZW LOK w 
Wałbrzychu jako modelar-
nia „Harcek” Żarów. Nazwa 
modelarni to skrót od: HAR-
cerskie Centrum Kultury. W 
początkowym okresie świe-
tlica (modelarnia) prowadziła 
działalność pod patronatem 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świebodzicach. Następnie 
w strukturach Żarowskiego 
Ośrodka Kultury oraz przez 
krótki okres GCKiS Żarów. 

Obecnie prowadzi działal-
ność jako Stowarzyszenie (od 
2001 roku UKS) na zasadzie 
wolontariatu (zajęcia prowa-
dzi Jerzy Ciupiński, poma-
gają mu Paweł Chromy i Ja-
cek Nowak). Organizacyjnie 
wspiera nas Arkadiusz Zdu-
nik. Przez cały okres dzia-
łalność wspierana jest przez 
Gminę Żarów. W różnych 
okresach wsparcia udzielili: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Świebodzice, Hufiec ZHP 
Żarów, Powiat Świdnicki, 
Żarowski Ośrodek Kultury, 
BS Żarów, GCKiS Żarów, 

Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego oraz rodzice uczestni-
ków zajęć.

Modelarze z Żarowa uczest-
niczyli w wielu konkursach 
modelarskich o zasięgu regio-
nalnym, ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym (Mistrzostwa 
Europy, Mistrzostwa Świata i 
inne), zdobywając wiele me-
dali i wyróżnień. Najbardziej 
utytułowanym modelarzem 
żarowskiej modelarni jest 
Paweł Chromy – brązo-
wy medalista Mistrzostw 
Świata i Mistrzostw Euro-
py, wielokrotny medalista i 

laureat Mistrzostw Polski i 
konkursów modelarskich. 
Ponadto wśród żarowskich 
modelarzy jest wielu zdo-
bywców medali Mistrzostw 
Polski i laureatów konkur-
sów modelarskich. Nale-
żą do nich: Jacek Nowak 
(uczestnik Mistrzostw Eu-
ropy, wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski), Leszek 
Piedel, Maciej Wójcikow-
ski, Jan Duszkiewicz, An-
drzej Ciszewski, Tomasz 
Siwicki, Łukasz Orzech, 
Grzegorz Bielecki, Kamil 
Mika, Bogusław Paruch 
(obecnie projektant w firmie 

AUDI) i wielu innych.
Z okazji 30-lecia żarowskiej 

modelarni, UKS „Harcek” 
Żarów oraz Żarowska Izba 
Historyczna, przygotowały 
wspólnie wystawę tematycz-
ną pt. „XXX lat żarowskiego 
modelarstwa”. Wychowan-
kowie UKS „Harcek” wraz 
z opiekunem modelarni, Je-
rzym Ciupińskim, odebrali 
gratulacje i okolicznościo-
we upominki od burmistrza 
Leszka Michalaka oraz Ro-
berta Jagły prezesa Zarzą-
du Funduszu Regionalnego 
Wałbrzych.

Magdalena Pawlik

Żarowska Izba Historyczna składa
serdeczne gratulacje wszystkim

żarowskim modelarzom za dotychczaso-
we wspaniałe osiągnięcia na arenie

krajowej i międzynarodowej. Życzymy 
wielu dalszych sukcesów w dziedzinie, 

która upowszechnia szeroko pojętą
historię obiektów, przedstawioną

w postaci tworzonych modeli.

Burmistrz Leszek Michalak zaprasza wszystkich mieszkań-
ców na obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

Świętowanie rozpocznie się od 6 listopada.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
100. ROCZNICA ODZYSKANIA

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
→ 6-7 listopada: godz. 16.00 sala kameralna, I piętro Gmin-

ne Centrum Kultury i Sportu, przesłuchania konkursowe w 
ramach XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej

→ 9 listopada: godz. 18.00, Żarowska Izba Historyczna 
Polscy Żołnierze na frontach I Wojny Światowej, otwarcie 
wystawy „Co ziemia oddała”

→ 10 listopada: godz. 6.00 Gminne Centrum Kultury i 
Sportu ul. Piastowska 10 A: 100 km/100 lat Żarowski Bieg 
Niepodległości, godz. 14.00 i 16.00 hala sportowa GCKiS 
przesłuchania konkursowe w ramach XX Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej, godz. 15.00 sala kameralna I piętro wspólne 
robienie kotylionów, konkurs plastyczny „Radość z Niepodle-
głej”, wystawa podopiecznych pracowni plastycznej GCKiS 
„Twarze Niepodległości”

→ 11 listopada: godz. 15.00 msza święta w intencji Ojczy-
zny Kościół p.w. Najświętszego Sercza Pana Jezusa, godz. 
16.30 uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Narodowej: oko-
licznościowe przemówienia burmistrza Leszka Michalaka, 
godz. 17.30 koncert finałowy XX Festiwalu Pieśni Patriotycz-
nej (hala sportowa GCKiS)
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Lp. Nr działki
Pow. łączna

w  ha
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. wadium Godz. rozpocz.

1. 995/5 0,1736 ha SW1S/00080496/3 Sprzedaż na  własność 75.000 zł 7.500 zł 9 20

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 04 grudnia 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 30 listopada 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 
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 nierucho-
mości do sprzedaży w kwocie  615 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 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 30.11.2018r.
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 przedło-
żenie 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.

Wciąż bez zwycięstwa
Wciąż bez zwycięstwa w IV dolnośląskiej lidze piłkarskiej Zjednoczeni Żarów. Tym razem lepsi od żarowian okazali się zawodnicy Piasta Żerniki. Na szczycie tabeli 
zmiana lidera!

Po niespodziewanym re-
misie Górnika Wałbrzych z 
Nysą Kłodzko na prowadze-
nie w tabeli powrócił Śląsk 
II Wrocław, który w najniż-
szych rozmiarach pokonał 
w Wielkiej Lipie Sokoła.

Piast Żerniki odniósł 
swoje drugie zwycięstwo 
z rzędu, pozostawiając w 
pokonanym polu ostatnią 
drużynę ligi Zjednoczonych 
Żarów. 

W pierwszej połowie bra-
mek nie zobaczyliśmy. Czę-
ściej w polu karnym prze-
ciwnika meldował się Piast, 
jednak dobrze dysponowany 
Janikowski ustrzegł swój 
zespół przed stratą gola.

Na pierwsze celne trafienie 

kibice na Żernikach czekali 
do 67 minuty. Jakub Tylań-
ski obsłużył dokładnym po-
daniem Piotra Tylkę, który 
otworzył wynik spotkania. 
Po stracie bramki Zjedno-
czeni ambitnie dążyli do jak 
najszybszego wyrównania. 
Najbliżej zdobycia bramki 
wyrównującej był Grzegorz 
Chłopek. Niestety zawod-
nik nie wykorzystał dogod-
nej sytuacji sam na sam z 
bramkarzem. W 81. minucie 
spotkania losy meczu defini-
tywnie zostały rozstrzygnię-
te. W polu karnym Żarowa 
najwięcej przytomności za-
chował Grzegorz Nowicki, 
wykorzystując swoje warun-
ki fizycze i umieszczając 

Górnik Wałbrzych 1-1 Nysa Kłodzko
Polonia-Stal Świdnica 4-1 Sokół Marcinkowice
Polonia Trzebnica 2-1 Orzeł Prusice
Piast Żerniki (Wrocław) 2-0 Zjednoczeni Żarów
Piast Nowa Ruda 0-1 GKS Mirków/Długołęka
Orzeł Ząbkowice Śląskie 0-1 MKP Wołów
Sokół Wielka Lipa 0-1 Śląsk II Wrocław
Bielawianka Bielawa 2-5 Unia Bardo

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Śląsk II Wrocław 11 30 10 0 1 37-5
2.  Górnik Wałbrzych 11 29 9 2 0 28-8
3.  Polonia Trzebnica 11 25 8 1 2 24-16
4.  Polonia-Stal Świdnica 11 22 7 1 3 23-13
5.  Sokół Marcinkowice 11 19 6 1 4 33-19
6.  Orzeł Prusice 11 19 6 1 4 27-17
7.  Sokół Wielka Lipa 11 18 5 3 3 22-18
8.  Piast Żerniki (Wrocław) 11 17 5 2 4 24-18
9.  MKP Wołów 11 15 5 0 6 20-22
10.  Bielawianka Bielawa 11 15 5 0 6 20-23
11.  Unia Bardo 11 12 4 0 7 20-27
12.  Nysa Kłodzko 11 10 3 1 7 20-28
13.  Piast Nowa Ruda 11 9 3 0 8 12-24
14.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 11 8 2 2 7 10-23
15.  GKS Mirków/Długołęka 11 7 2 1 8 14-38
16.  Zjednoczeni Żarów 11 1 0 1 10 12-47

Wyniki 11. kolejki

Tabela klasy B

futbolówkę po uderzeniu 
głową w siatce żarowian. 
Chwilę później drugą żółtą 
katką upomniany został pił-
karz Zjednoczonych Gaw-
ryszewski.

Żarów wciąż czeka na 
premierowe zwycięstwo w 
tym sezonie, jednak sytu-
acja kadrowa drużyny Ada-
ma Łagiewki nie pozwala 

na optymizm. Do Wrocła-
wia beniaminek rozgrywek 
przyjechał tylko z rezerwo-
wym bramkarzem. 

Zjednoczeni: Janikowski 
– Klimaszewski, Szewczyk, 
Gawryszewski, Wojnowski, 
Uszczyk, Szuba, Łagiewka 
Kvostenko, Chłopek, Ba-
ziak.

Krzysztof Dutkiewicz

Zieloni liderem!
Wieści z szachownicZieloni Mrowiny samotnym 

liderem piłkarskiej kl. B. 
Koniczynki wykorzystały po-
tknięcie LKS Marcinowice. 

LKS Marcinowice uległ 
MKS II Szczawno-Zdrój 1:2. 
Taki rezultat satysfakcjonował 
piłkarzy z Mrowin, którzy w 
derbach gminy Żarów poko-
nali aż 7:0 Błyskwicę Kalno. 
Czy Zieloni zostaną mistrzem 
jesieni? Na to pytanie będzie-
my musieli poczekać do 18 
listopada, kiedy zaplanowano 
ostatnią serię spotkań rundy. 
Wiele zależy od najbliższego 
pojedynku z LKS Marcinowi-

ce. W przypadku zwycięstwa, 
Mrowiny powiększą punk-
tową przewagę. W innym 
spotkaniu kl. B Zryw Łażany 
zdecydowanie pokonał Grom 
Panków 4:0. 

W kl. A przegrała Wierzbna, 
ale okoliczności w jakich do 
tego doszło były niezwykłe. 
Wierzbianka grała w Słupi-
cach. Gospodarze byli zde-
cydowanym faworytem, jed-
nak po 25 minutach i dwóch 
celnych trafieniach Damiana 
Linowskiego oraz Jakuba 
Salomona było 2:0 dla Wierz-
bianki. Delta złapała kontakt 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Zieloni Mrowiny 9 25 8 1 0 28-8
2.  LKS Marcinowice 9 22 7 1 1 29-9
3.  Nysa Kłaczyna 9 20 6 2 1 20-7
4.  MKS II Szczawno Zdrój 9 19 6 1 2 31-10
5.  LKS Piotrowice Świdnickie 9 18 6 0 3 27-19
6.  Sokół Kostrza 9 13 4 1 4 21-22
7.  Zieloni Mokrzeszów 9 12 4 0 5 18-24
8.  Zryw Łażany 9 12 4 0 5 17-18
9.  AKS II Strzegom 9 12 4 0 5 20-26
10.  Płomień Dobromierz 9 10 3 1 5 16-16
11.  Tęcza Bolesławice 9 9 2 3 4 11-15
12.  Błyskawica Kalno 9 6 2 0 7 11-33
13.  Grom Panków 9 4 1 1 7 10-22
14.  Huragan Olszany 9 1 0 1 8 5-35

w 27. minucie, ale przyjezdni 
wciąż mieli szansę na zdoby-
cie punktów. Niestety w dru-
giej części Słupice nie dość, że  

doprowadziły do wyrównia-
nia, to jeszcze w ostatnich 
pięciu minutach spotkania 
strzeliły kolejne dwa gole i 
ostatecznie wygrały 4:2.

Szachiści Gońca Żarów nie 
zwalniają tempa, biorąc 

udział w licznych turniejach 
oraz rozgrywkach. Najwięk-
szy indywidualny sukces osią-
gnął Przemysław Borowski.

Borowski wśród zawodni-
ków do rankingu FIDE 1600 
zajął 1. miejsce podczas III 
Mistrzostw Polski amatorów 
w szachach błyskawicznych. 
Krajowy czempionat odbył się 
w Pęgowie.

Weronika Komaniecka, 
Jan Molecki, Oskar Lesiak 
oraz Ernest Sojski reprezento-
wali barwy klubu w Drużyno-
wych Mistrzostwach Dolnego 
Śląska Juniorów w szachach 
szybkich. Młodzi zawodnicy 
w stawce 22 zespołów zakoń-
czyli rywalizację na 15. pozy-
cji. Gospodarzem sportowego 
wydarzenia był Przemków.

Trzecioligowcy w Żarowie 
zainaugurowali rozgrywki 
nowego sezonu. Hetman Wro-
cław był pierwszym rywalem 
w dolnośląskich rozgrywkach. 
Pojedynek zakończył się zwy-
cięstwem przyjezdnych 4-1. 
Wśród zawodników Gońca 
remis na szachownicy osią-

Juniorzy żarowskiego klubu podczas Drużynowych Mistrzostw Wojewódz-
twa, fot. źródło www.goniec.zarow.pl

gnął Damian Daniel i Marek 
Szmyd. Wojciech Kowal-
czuk, Przemysław Borowski 
i Klara Czaplewska przegrali 
swoje partie. 

Kolejną sportową impre-
zą, w której Goniec Żarów 
miał swojego przedstawicie-
la były Otwarte Mistrzostwa 
Podokręgu Kłodzkiego w 
szachach szybkich. Damian 
Daniel wśród 18 zawodników 
zakończył zawody na 6. miej-
scu.

Szachiści żarowskiego klubu 
zdominowali czołowe miejsca 
Grand Prix Spółdzielni Miesz-
kaniowej. W Świdnicy zwy-
ciężył Kamil Gałuszka przed 
Wojciechem Kowalczukiem 
i Czesławem Stecem. Kolej-
ne miejsca zawodników Goń-
ca: 4. Maciej Kaczmarzyk  
(1. miejsce w grupie do lat 12), 
5. Janusz Kilański, 7. Jan 
Woźny, 9. Konstanty Ro-
ubo (2. miejsce w grupie do 
lat 18), 12. Weronika Koma-
niecka (3. miejsce w grupie do 
lat 12, najlepsza zawodnicz-
ka), 13. Jakub Komaniecki, 
14. Oskar Lesiak, 26. Kamil 
Mierlak. 

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
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INFORMACJE


