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Ścieżki rowerowe
w naszym mieście

Rewitalizacja kolejnego 
budynku w Żarowie

Droga Mikoszowa-
Przyłęgów zostanie 

wyremontowana

Zakończył się remont da-
chu budynku przy ul. Pia-

stowskiej 2 w Żarowie. 
Był to już trzeci budynek 

który został wyremontowany 
w ramach projektu „Odnowa 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w ramach rewi-

Jeszcze w tym roku droga 
na odcinku Mikoszowa-

Przyłęgów doczeka się kom-
pleksowego remontu. 

Burmistrz Leszek Micha-
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Uwaga! 30 listopada 2018r. upły-
wa termin składania wniosków na 
świadczenie „Dobry Start”. 

Rozpoczęły się prace związane z 
budową kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu domków jednorodzinnych 
w Żarowie.

Bardzo dobre informacje dotarły z 
Rzymu. Podczas Mistrzostw Interna-
tional Combat Organization srebrny 
medal zainkasował Krystian Rossa!

lak podpisał kolejną już w 
tym roku umowę na remonty 
dróg do gruntów rolnych na 
terenach wiejskich.

więcej na str. 6

talizacji miasta Żarów na lata 
2014-2020”. W piątek, 9 li-
stopada w obecności zastępcy 
burmistrza Grzegorza Osiec-
kiego dokonano technicznego 
odbioru wyremontowanego 
budynku.

więcej na str. 4

Więcej
na

str. 5

Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę z wykonawcą inwestycji na 
remonty dróg Mikoszowa-Przyłęgów w obecności radnej Rady Miejskiej 
Barbary Zatoń.

Przecięcie wstęgi przed otwarciem ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe 
otwierali burmistrz Leszek Michalak, członkowie Stowarzyszenia „Rowero-
wy Żarów” oraz najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu. 

Budynek przy ul. Mickiewicza 21 w Żarowie zmienił swój wizerunek. Za 
kilka dni odbędzie się techniczny odbiór zrealizowanych tutaj prac. 

Nowe ścieżki rowero-
we, które powstały na 

terenie naszego miasta w 
poniedziałek, 12 listopada 
oficjalnie udostępniono mi-

łośnikom jazdy na rowerze.
Imprezie towarzyszył rajd 

rowerowy na zakończenie se-
zonu rowerowego.

więcej na str. 3
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Kronika Policyjna KRUS apeluje
o ostrośność

Turniej Wiedzy
o Niepodległej

Turniej Wiedzy o Niepodległej był dla uczniów dobrą lek-
cją historii.

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 175/2018 z dnia 24 października 2018r. 

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 176/2018 z dnia 26 października 2018r. 

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
63-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, kierując samo-
chodem Renault, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i ude-
rzył w jadący prawidłowo samochód BMW, kierowany przez 
36-letniego mieszkańca powiatu jeleniogórskiego. W wyniku 
zdarzenia sprawca wypadku doznał obrażeń ciała w postaci 
złamania trzech żeber. Kierujący samochodem BMW oraz 
38-letni pasażer i mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego do-
znali drobnych potłuczeń i nie korzystali z pomocy lekarskiej. 
Kierowcy zostali przebadani na zawartość alkoholu i obydwo-
je byli trzeźwi. Do zdarzenia doszło na terenie Mielęcina. 

Ukradł tablice rejestracyjne
Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie, że nieznany 
sprawca dokonał kradzieży dwóch tablic rejestracyjnych z 
zaparkowanego pojazdu, czym spowodował straty na szkodę 
obywatela Ukrainy. Suma strat to kwota 100 złotych.

W budynku zapalił się piecyk gazowy
Do niebezpiecznego incydentu doszło w budynku przy ul. 
Wojska Polskiego w Żarowie. W jednym z mieszkań zapalił 
się piecyk gazowy. - W budynku wielorodzinnym, trzykondy-
gnacyjnym, w mieszkaniu usytuowanym na parterze, z nieusta-
lonych przyczyn, doszło do zapalenia się piecyka gazowego 
marki Junkers, który ugaszony został przez Straż Pożarną. 
Obecna w mieszkaniu 84-letnia właścicielka nie odniosła 
żadnych obrażeń ciała i nie korzystała z pomocy medycznej 
–  wyjaśnia Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji 
w Żarowie.

Wybił szybę w samochodzie i urwał lusterko
Policjanci z KP Żarów zatrzymali 26-letniego mieszkańca 
powiatu jeleniogórskiego, który poprzez kopnięcie dokonał 
uszkodzenia pojazdu marki BMW w postaci wybicia szyby w 
drzwiach przednich oraz urwaniu lusterka, powodując straty 
w wysokości 1500 złotych. Właścicielem uszkodzonego sa-
mochodu był mieszkaniec Wałbrzycha. 

Zderzenie na łączniku autostradowym
Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło we 
wtorek, 30 października na wysokości Krukowa, między Ża-
rowem a skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5. - Kierujący 
pojazdem Fiat, 26-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego w 
celu uniknięcia zderzenia z innym pojazdem kierowanym przez 
26-latka, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czo-
łowo z pojazdem Mithsubishi, kierowanym przez 47-letniego 
mieszkańca Wrocławia. Wskutek zdarzenia kierujący Mith-
subishi doznał złamania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, 
29-letnia pasażerka doznała ogólnych potłuczeń. Oboje byli 
trzeźwi. Kierującego pojazdem marki Fiat pogotowie lotnicze 
przewiozło do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu – mówi ko-
mendant policji Katarzyna Wilk. 

Ukradł 185 litrów oleju napędowego
Nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do pojaz-
dów specjalnych, 185 litrów oleju napędowego, czym spowo-
dował straty w wysokości 1449 złotych. Do zdarzenia doszło 
przy ul. Przemysłowej w Żarowie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

W związku z rozwojem 

firmy, Dom Pomocy 

Społecznej Żar-Med w 

Żarowie, ul. Słowackie-

go 6, poszukuje osób 

do pracy w charakterze 

opiekuna i opiekunek 

osób starszych.

Zainteresowanych prosi-

my o kontakt telefonicz-

ny tel. 660 703 746,

698 192 304.

Firma Żar-Med

ul. Słowackiego 6, 58-130 

Żarów zleci wykonanie 

sali do rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych.

Zainteresowane firmy 

prosimy o złożenie oferty 

i kontakt telefoniczny 

pod numerem telefonu

74 8580-399 i 698192304.

Firma Żar-Med

ul. Słowackiego 6, 

58-130 Żarów zleci 

wykonanie i montaż 

urządzenia dźwigowego 

do istniejącego szybu 

windy. Zainteresowane 

firmy prosimy o złożenie 

oferty i kontakt tele-

foniczny pod numerem 

telefonu 74 8580-399 i 

698192304. 

PODZIĘKOWANIE DLA WYBORCÓW
Składam podziękowania wszystkim wyborcom z miejscowości Imbramowice, Pożarzysko i Tarnawa za oddanie na mnie 

głosu w wyborach samorządowych. Mandat, który został mi powierzony jest dla mnie nie tylko wyróżnieniem, ale również 
zobowiązaniem do reprezentowania mieszkańców Imbramowic, Pożarzyska i Tarnawy w Radzie Miejskiej w Żarowie.

Joanna Kaczorowska

Pilarki łańcuchowe coraz 
częściej stosowane są 

przez rolników do pozyskiwa-
nia i przetwarzania drewna 
na potrzeby gospodarstwa.

Niestety niewłaściwe użyt-
kowanie narzędzi służących 
do jego pozyskiwania i obrób-
ki może zakończyć się poważ-
nym wypadkiem. Co roku, do 
placówek terenowych KRUS, 
wpływają zgłoszenia wypad-
ków przy obsłudze pilarek 
łańcuchowych. Do najczęst-
szych przyczyn należą: praca 
w nieodpowiedniej odzieży 
ochronnej lub brak odzieży 
ochronnej, brak zabezpieczeń 
wzroku i słuchu, nieumiejęt-
ne posługiwanie się pilarką 
(przytrzymywanie ręką lub 
nogą kloców drewna) czy nie-
właściwy sposób ścinki i oba-
lania drzew. Należy pamię-
tać, że łańcuch pilarki obraca 
się z prędkością ok. 20 m/s, a 
część robocza jest nieosłonię-
ta i bardzo ostra, dlatego przy 
pracy z takimi narzędziami 
trzeba szczególnie przestrze-
gać zasad BHP. Aby uniknąć 
wypadków należy:

 • zdobyć odpowiednią wie-
dzę o ich stosowaniu, a przed 
pierwszym uruchomieniem 
dokładnie przeczytać instruk-
cję obsługi i stosować się do 
zaleceń tam zawartych;

• stosować podczas pracy 
właściwą odzież roboczą, 
obuwie oraz ochrony twarzy 
i słuchu, nie demontować sys-
temów bezpieczeństwa w pi-
larkach i piłach tarczowych;

• nie wolno przystępować 
do pracy będąc pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub le-
ków, które mogą oddziaływać 
na zdolność reakcji;

 • należy zapoznać się z za-
sadami bezpiecznej pracy pi-
larką przy ścince i obalaniu 
drzew oraz przy okrzesywa-
niu i przerzynce; nigdy nie 
należy podejmować się prac, 
które mogą być zbyt trudne 
lub których zagrożeń nie są 
Państwo w stanie całkowicie 
oszacować;

• praca z pilarką jest zabro-
niona w przypadku dzieci i 
młodzieży poniżej 18 roku 
życia, wyjątek stanowi mło-
dzież powyżej 16 roku życia 
ucząca się zawodu i pracująca 
pod nadzorem dorosłych.

Nieprzestrzeganie przepi-
sów bezpieczeństwa może 
stanowić zagrożenie dla ży-
cia, zachęcamy zatem do po-
brania broszury prewencyjnej 
„Bezpieczne pozyskiwanie 
drewna na potrzeby gospo-
darstwa rolnego”, które są 
dostępne w placówkach te-
renowych KRUS, a także na 
naszej stronie internetowej, w 
zakładce wydawnictwa bro-
szury prewencyjne.

Opracowano w PT KRUS w 
Świdnicy w oparciu o mate-
riały prewencyjne ze strony 

www.krus.gov.pl

Sz k o ł a 
P o d s t a -

wowa im. 
Astrid Lind-
gren w Za-
strużu była 
organizato-
rem Turnie-
ju Wiedzy o 
Niepodległej.

Turniej został zorganizo-
wany w związku z przypada-
jącą w tym roku 100 roczni-
cą odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Nad całym 
jego przebiegiem czuwały 
organizatorki Barbara Sza-
bla i Weronika Pisarska. 

Uczniowie rywalizowali w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: kl. I – III i IV – VIII. 
- Nasi młodsi uczniowie mieli 
za zadanie ułożyć godło Pol-
ski z puzzli, zatańczyć kra-
kowiaka, ułożyć tekst hymnu 
państwowego, namalować 
dłońmi flagę Polski, przedsta-
wić strój jednego z bohaterów 
narodowych i ułożyć budowlę 
Polski z klocków. Natomiast 

starsi uczniowie borykali się 
z zadaniami matematyczny-
mi o Niepodległej, krzyżówką 
historyczną, puzzlami o roz-
biorach Polski i zatańczeniem 
poloneza. W historycznych 
zmaganiach uczniów wspie-
rali także rodzice: Pani Ane-
ta Lesiak, Pan Marek Odon, 
Pani Katarzyna Borgosz, 
Pan Radosław Śmiałowski, 
Pani Izabela Szewczak, Pani 
Joanna Kulpińska i Pani 
Katarzyna Wachowiak. Ro-
dzice spisali się znakomicie 
i wsparli naszych uczniów 
w stu procentach – mówi 
Krystyna Wardach dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Oprac. Magdalena Pawlik

Świadczenie „Dobry Start”
- upływa termin składania wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przypomina, że 30 li-
stopada 2018 roku upływa termin składania wniosków na świad-
czenie „Dobry Start”. Wnioski złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

„Dobry start” to wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na 
wyprawkę dla ucznia. Świadczenie to przysługuje rodzicom na 
dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia lub 24 
roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie 
zostaje przyznane na wniosek, niezależnie  od dochodu rodziny. 
Wnioski można składać online przez stronę Ministerstwa Rodzi-
ny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a 
także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie.
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PODZIĘKOWANIE
Drodzy Mieszkańcy, jednostki OSP funkcjonujące na terenie naszej gminy i Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, jednostki PSP oraz Policji!

Wszystkim jeszcze raz składam ogromne podziękowania za udział w poszukiwaniu 15-letniego chłopca z Żarowa. Chłopiec zaginął w sobotę, 27 października, a odnalazł się w niedzielę 
późnym popołudniem. Żarowianie pokazali, że mają wielkie serca. Bardzo dziękuję, że w obliczu takiej sytuacji, która na szczęście zakończyła się optymistycznie, możemy liczyć na na-
szych mieszkańców i wszystkie służby ratownicze. Chłopiec odnalazł się cały i zdrowy. To było dla nas wszystkich najważniejsze. 

Dziękuję również za tak profesjonalną pomoc i doskonałą współpracę. Stanęliśmy na wysokości zadania, jesteśmy solidarni, dlatego jestem ogromnie wdzięczny za okazane całej ro-
dzinie chłopca wielkiego serca. 

Leszek Michalak - Burmistrz Miasta Żarów

Nowy chodnik
przy

ul. Krzywoustego

Kolejne wyremontowane ulice

Zakończył się remont 
chodnika przy ul. Krzy-

woustego w Żarowie.
Była to kolejna inwestycja 

realizowana na terenie nasze-
go miasta. Budowa chodnika 
w tym miejscu sfinansowana 
została ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świebodzicach. Kilka dni 
temu, w obecności zastęp-
cy burmistrza Grzegorza 
Osieckiego, Tomasza Nit-
ka dyrektora ds. technicz-
nych i eksploatacyjnych w 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świebodzicach, Marcina 
Borgosza wykonawcy inwe-
stycji oraz Jadwigi Podolak 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
dokonano odbioru nowego 
chodnika. - Zgodnie z podpi-
saną umową z wykonawcą in-
westycji oraz porozumieniem 
ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą w Świebodzicach, przy ul. 
Krzywoustego oddany został 
do użytku mieszkańców chod-
nik o powierzchni 250 metrów 
kwadratowych wraz z dojścia-
mi do klatek schodowych. In-
westycja była realizowana w 
ramach zadania inwestycyjne-
go „Budowa chodników przy 
drogach gminnych na terenie 
gminy Żarów”. Było to już 
kolejne zadanie, które wspól-

nie na terenie naszego osiedla 
wykonaliśmy przy współpracy 
ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą w Świebodzicach – mówi 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza.

Łączny koszt realiza-
cji tej inwestycji to kwota 
49.200,00 złotych. Remont 
został sfinansowany ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów oraz środków 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która na to zadanie przezna-
czyła połowę poniesionych 
kosztów 24.600,00 złotych. 

Chodnik przy ul. Krzywo-
ustego w Żarowie nie został 
wyremontowany na całym 
odcinku ulicy, dlatego zada-
nie to będzie kontynuowane 
również w przyszłym roku.

Nowe chodniki powstają na 
terenie gminy Żarów sukce-
sywnie każdego roku. Chod-
nik przy ul. Krzywoustego 
w Żarowie to już kolejny 
wyremontowany ciąg pieszy. 
W ostatnich miesiącach za-
kończyła się również budo-
wa nowych chodników przy 
ul. Kasztanowej i Klonowej 
w Żarowie oraz na terenach 
wiejskich, w Bukowie, Im-
bramowicach, Pożarzysku, 
Zastrużu i budowa zatoki au-
tobusowej z kostki granitowej 
w Łażanach.

Magdalena Pawlik

Tak wygląda wyremontowany chodnik przy ul. Krzywoustego w Żarowie. 
Gmina tę inwestycję zrealizowała wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Świebodzicach.

Rajd rowerowy został zorganizowany także na zakończenie sezonu rowerowego 2018. 

Na zdjęciu ulica Puszkina z nową nawierzchnią asfaltową.

W miejscu kolizyjnego skrzyżowania przy Placu Wolności oraz ulicy Kwia-
towej i Puszkina powstało mini rondo, aby upłynnić ruch w tym miejscu. Na zdjęciu wyremontowany chodnik w Bukowie.

Zakończył się remont kolej-
nych dróg na terenie na-

szego miasta.
Kierowcy mogą już korzy-

stać ze zmodernizowanej dro-
gi przy ulicy Kwiatowej oraz 
Puszkina, które po remoncie 
zyskały nowe nawierzchnie 
asfaltowe. W sumie do użytku 
mieszkańców oddano już łącz-
nie siedem przebudowanych 
nawierzchni drogowych. W 
kolejce czekają jeszcze drogi 
przy ulicach Zamkowej, Spor-
towej i Mickiewicza w Żaro-
wie. - Drogi gminne na terenie 
Żarowa, zwłaszcza na tych od-
cinkach, które były już w złym 
stanie technicznym, zostały 
kompleksowo wyremontowane. 
Inwestycje drogowe zostaną 
jeszcze przeprowadzone przy 
trzech drogach, na ulicy Zam-
kowej, Sportowej i Mickiewicza. 
Pierwsze prace przy remoncie 
drogi na ulicy Sportowej już się 
rozpoczęły i niebawem również 

ta droga będzie wyremontowa-
na – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Całkowity koszt remontu dro-
gi przy ulicy Puszkina to kwota 
174.895,52 złotych, a Kwiato-
wej 188.107,04 złotych. Są to 
kolejne zadania zrealizowane 
w ramach projektu „Rewitali-
zacja zdegradowanych obsza-
rów na terenie miasta Żarów 
poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów i 
przestrzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych”, który otrzymał unijne 
dofinansowanie w wysokości  
3 867 257,09 złotych.

Jest to kolejny etap prac dro-
gowych zrealizowany na te-
renie naszego miasta. Dzięki 
przeprowadzonym pracom jest 
nie tylko wygodniej, ale przede 
wszystkim bezpieczniej. 

Magdalena Pawlik

Ścieżki rowerowe
w naszym mieście

Nowe ścieżki rowerowe, które powstały na terenie naszego miasta w poniedziałek, 12 listopada oficjalnie 
udostępniono miłośnikom jazdy na rowerze.

Imprezie towarzyszył rajd ro-
werowy na zakończenie sezonu 
rowerowego, który zorganizo-
wało Żarowskie Stowarzysze-
nie „Rowerowy Żarów”. Chęt-
nych na wspólną przejażdżkę 
rowerową nie brakowało, a na 
mecie na wszystkich uczestni-
ków czekała pyszna grochów-
ka przygotowana przez Martę 
Marczyńską oraz kiełbaski z 
ogniska.  - Przejazd rowerami 
na wyznaczonej trasie, która 
wiodła wzdłuż nowych ście-
żek rowerowych rozpoczął się 
o godz. 14.00 na żarowskim 
targowisku. 11-kilometrowy 
odcinek prowadził przez strefę 
ekonomiczną, Mrowiny, Kalno 
i Bożanów. Wspaniała pogoda 
zachęciła naszych mieszkańców 
do udziału w tej okolicznościo-
wej imprezie, w której nie bra-
kowało zarówno dorosłych, jak 
i dzieci. Zachęcam do korzysta-
nia ze ścieżek rowerowych w 
Żarowie i bezpiecznych przejaz-
dów po mieście. Wszystkie nowe 
drogi dla rowerzystów zostały 
już prawidłowo oznakowane i 
mam nadzieję, że będą służyć 

rowerzystom – mówił bur-
mistrz Leszek Michalak.

W symbolicznym otwarciu 
ścieżek rowerowych, które 
wybudowane zostały w na-
szym mieście, w ramach du-
żego zadania unijnego, wzięło 
udział wielu zainteresowanych 
mieszkańców. W rowerowym 
peletonie pojechali samorzą-
dowcy, radni Rady Miejskiej, 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, członkowie Stowa-
rzyszenia „Rowerowy Żarów”, 
seniorzy, uczniowie szkół, a 

także mieszkańcy miasta, któ-
rzy na rajd przyjechali z dzieć-
mi. Imprezę zorganizowali 
przedstawiciele Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Rowerowy 
Żarów”, Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, a w jej przygotowanie 
zaangażowała się również rad-
na Iwona Nieradka. Ponadto, 
każdy uczestnik przejazdu 
otrzymał także ledowe lampki 
na rower. Burmistrz Leszek 
Michalak otrzymał również 
kartę Honorowego Członka 
Stowarzyszenia, którą przeka-

zał na jego ręce prezes Michał 
Sobczyński. 

Wszystkie drogi dla rowe-
rzystów powstały w ramach 
projektu: „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych - budowa 
zintegrowanego centrum prze-
siadkowego w Żarowie oraz 
budowa dróg rowerowych i cią-
gów pieszych wraz z oświetle-
niem na terenie miasta Żarów”. 
Wartość zadania to kwota 5 
114 351,75 złotych, przyznane 
dofinansowanie 4 347 198,99 
złotych. 
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Praca na stanowisku utrzymania czystości i nadzoru na cmentarzu
Gmina Żarów poszukuje pracownika do prac związanych z utrzymaniem czystości 
oraz nadzoru na cmentarzu komunalnym w Żarowie. Oferta skierowana jest do osób 
fizycznych, mieszkających na terenie miasta. Umowa zlecenie na realizację określo-

nych poniżej prac byłaby zawarta na okres od 01.01.2019–31.12.2019r. W przedmiotowej sprawie 
można zgłaszać się do Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zgłoszenia przyjmuje 
Tomasz Kuska Inspektor ds. gospodarki komunalnej, Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2. 
Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku. 

ZAKRES CZYNNOŚCI:
- sprzątanie kaplicy cmentarnej przed każdą uroczystością pogrzebową polegające m.in. na umyciu 
posadzki, ławek, katafalku, stojaków na świece olejowe, pranie oraz prasowanie raz na kwartał 
obrusów znajdujących się na ołtarzu, mycie raz na pół roku okien oraz bieżące uzupełnianie oleju 
w świecach,
- zamiatanie, wykaszanie, grabienie, odśnieżanie, uszorstnianie, według zaistniałych potrzeb, ale-
jek znajdujących się na cmentarzu oraz schodów do kaplicy cmentarnej, 
- sprzątanie przy kontenerach i pojemnikach na odpady cmentarne znajdujące się na cmentarzu i w 
jego najbliższym otoczeniu,
- zgłaszanie konieczności wywozu odpadów z cmentarza,
- wykaszanie kwater tzw. małych grobów wraz z zebraniem pokosu i usunięciem zabrudzeń z po-
mników,
- otwieranie i zamykanie bramek wejściowych w godzinach określonych w Regulaminie Cmentarza 
Komunalnego w Żarowie,
- otwieranie bram głównych celem wjazdu m.in. pojazdów opróżniających kontenery na odpady, 
wjazdu pojazdów wykonujących prace remontowe na zlecenie Gminy Żarów, po każdorazowym 
telefonicznym zgłoszeniu pracownika Urzędu Miejskiego w Żarowie,
- otwieranie bram głównych celem dokonania pochówku lub postawienie nagrobka po otrzymaniu 
od osoby wjeżdżającej dokumentu uprawniającego do wjazdu na cmentarz, wystawionego przez 
pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego,
- przebywanie osobiście na cmentarzu komunalnym w Żarowie i nadzorowanie, przy każdorazo-
wym wjeździe na teren cmentarza, 
- nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez zakłady pogrzebowe i kamieniarskie oraz wyko-
nywanymi na terenie cmentarza pracami, pod kątem stanu pozostawionej czystości w miejscach 
realizacji prac.

Remont dachu budynku
w Imbramowicach na finiszu

Ruszyła budowa kanalizacji na 
osiedlu domków jednorodzinnych

Dobiega końca remont 
dachu budynku przy ul. 

Żarowskiej 34 w Imbramo-
wicach. 

Wszystkie prace zostaną 
zrealizowane zgodnie z ter-
minem podpisanej umowy, 
choć już dziś widać, że dach 
prawie w całości pokryty 
jest nową blachodachówką. 
Niebawem budynek wraz z 
wyremontowanym dachem 
przejdzie procedurę odbio-
ru technicznego. - Dach 
budynku przy ul. Żarowskiej 
34 w Imbramowicach, gdzie 
mieści się również świetli-
ca wiejska był już w bardzo 
złym stanie technicznym i 
wymagał kapitalnego re-
montu. Sam budynek świe-
tlicy wiejskiej był w ostat-
nich latach modernizowany, 
ale dopiero w tym roku, po 
wykupie udziałów od wła-
ścicieli tego budynku, jako 
gmina przystąpiliśmy do 
remontu dachu na całym 

budynku. Remont właśnie 
dobiega końca i za kilka 
dni będziemy go odbierać w 
obecności inspektora nad-
zoru, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz 
kierownika budowy – mówi 
Agata Krawiec kierownik 
Referatu Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Prace, które realizowane 

były na budynku w Imbramo-
wicach polegały na rozbiórce 
starego pokrycia dachowego, 
założeniu nowej blachoda-
chówki i przemurowywaniu 
kominów cegłą klinkierową. 
Inwestycja jest w całości fi-
nansowana ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów, 
a jej całkowity koszt wynosi 
209.135,70 złotych.

Magdalena Pawlik

Dzięki realizowanym pracom budynek w Imbramowicach, gdzie mieści się 
także świetlica wiejska zyska wyremontowany dach.

Budowa kanalizacji to kolejne ważne zadanie inwestycyjne na terenie Ża-
rowa. 

Wiele zadań zapisanych w projekcie rewitalizacji miasta Żarów dotyczy re-
montu dachów. Tu na zdjęcie budynek przy ul. Piastowskiej 2, gdzie kilka 
dni temu wymienione zostało całe pokrycie dachowe.

Rozpoczęły się prace 
związane z budową ka-

nalizacji sanitarnej na ulicy 
Świerkowej, Modrzewiowej 
i Jesionowej w Żarowie. Jest 
to już kolejna inwestycja 
wodno-kanalizacyjna reali-
zowana na terenie naszego 
miasta.

Wykonawcą zadania jest 
żarowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji, a wszyst-
kie prace, jeśli pozwolą na 
to warunki atmosferyczne, 
mają zakończyć się począt-
kiem grudnia. - Rozpoczęli-
śmy budowę kanalizacji na 
osiedlu domków jednorodzin-
nych w Żarowie. W ramach 
zadania, przy ulicy Świer-
kowej oraz Modrzewiowej 
powstanie kanalizacja wraz 
z wykonaniem przepustów 
pod ścieżkę rowerową, pod 
planowane przyłącza. Jest to 
pierwszy etap tego zadania, 
dlatego w przyszłym roku, 
inwestycja ta z pewnością 
będzie dalej kontynuowa-
na.  Pogoda nam sprzyja, 

nie pada deszcz i prace po-
stępują zgodnie z przyjętym 
wcześniej harmonogramem 
– wyjaśnia Waldemar Ba-
ranowski prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie.

Budowa kanalizacji na 
osiedlu domków jednoro-
dzinnych w Żarowie jest już 
kolejnym zadaniem inwe-
stycyjnym w tym rejonie. W 
tym roku, na całym terenie 
domków jednorodzinnych w 
mieście powstały ścieżki ro-
werowe wraz z oświetleniem, 

a na niektórych odcinkach 
również nowe chodniki. 

Całe zadanie realizowane 
jest w ramach projektu inwe-
stycyjnego „Uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej na 
terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Łażany – dotyczy budowy 
kanalizacji sanitarnej na ul. 
Świerkowa, Modrzewiowa i 
Jesionowa w Żarowie”. Cał-
kowity koszt zadania to kwo-
ta 253.195,50 złotych.

Magdalena Pawlik

Rewitalizacja kolejnego budynku
w mieście

Zakończył się remont dachu budynku przy ul. Piastowskiej 2 w Żarowie. Był to już 
trzeci budynek który został wyremontowany w ramach projektu „Odnowa wielo-
rodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 
2014-2020”.

W piątek, 9 listopada w obec-
ności zastępcy burmistrza 
Grzegorza Osieckiego, kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie Agaty Krawiec, 
inspektor nadzoru Teresy Po-
jasek, pracownika Zakładu 
Gospodarki Lokalowej Ro-
mana Neczaja i przedstawi-
ciela wykonawcy inwestycji 
Zbigniewa Majchrzaka do-
konano technicznego odbioru 
wyremontowanego budynku. 
Za kilka dni techniczny odbiór 
przejdzie również budynek 
przy ul. Mickiewicza 21 w 
Żarowie. Ten budynek zyska 
nową elewację, zostanie wy-
konana tutaj także izolacja pio-
nowa ścian podziemia, opaski 
wokół budynku oraz stolarki 
okiennej. - Powoli kończą się 
prace remontowe budynku przy 
ul. Mickiewicza 21 w Żarowie. 
Ale nie są to jedyne inwestycje 
w poprawę wizerunku budyn-
ków, jakie wykonujemy teraz 
w naszym mieście. Zakończyły 
się także prace remontowe bu-
dynku przy ul. Piastowskiej 2 
w Żarowie, gdzie wymieniane 
było całe pokrycie dachowe. 
Roboty rozpoczęły się również 

na budynku przy ul. Piastow-
skiej 4 w Żarowie i tutaj rów-
nież wyremontowany zostanie 
dach. W następnym etapie cze-
kają nas jeszcze kolejne remon-
ty budynków. Ogłosiliśmy już 
przetargi na remonty budyn-
ków przy ul. Mickiewicza 1,3,5 
i 23, Zamkowej 7-7A-15 oraz 
Armii Krajowej 25 w Żarowie 
– wyjaśnia Grzegorz Osiecki 
zastępca burmistrza.

Remont budynku przy ul. 
Mickiewicza 21 pochłonie 
206.231,77 złotych, budynku 
przy ul. Piastowskiej 2 to koszt 
52.857,39 złotych, budynku 
przy ul. Piastowskiej 4 to kwo-
ta 51.590,73 złotych. 

Projekt rewitalizacji miasta 
dotyczyć będzie 27 budynków 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz dwóch budynków komu-
nalnych przy ul. Mickiewicza 
21 i Sikorskiego 2 w Żarowie. 
Wszystkie zadania zostaną 
sfinansowane z pozyskanego 
dofinansowania, budżetu gmi-
ny Żarów i środków własnych 
wspólnot mieszkaniowych. 
Całkowita wartość projektu, 
w ramach którego realizowane 
są remonty budynków wynosi  
2 845 126,18 złotych. Gmi-
na pozyskała na te zadania 
dofinansowanie w wysokości 
1.573.354,76 złotych. 

Magdalena Pawlik
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Ruszyła budowa kanalizacji na 
osiedlu domków jednorodzinnych

Uroczysta msza święta w intencji naszej Ojczyzny, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej i XX jubile-
uszowy Festiwal Pieśni Patriotycznej. Wspólnie z mieszkańcami naszej gminy świętowaliśmy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

Pieśni patriotyczne zostały zaprezentowane przez uczestników w różnych grupach wiekowych, indywidualnie, a 
także zaśpiewane przez chóry. Nagrody uczestnikom festiwalu wręczali burmistrz Leszek Michalak, poseł na Sejm 
RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Poseł 
Katarzyna Izabela Mrzygłocka ufundowała tradycyjnie nagrodę Grand Prix.

Pod żarowskim Pomnikiem Pamięci Narodowej złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze w hołdzie tym, któ-
rzy zginęli walcząc o wolną Polskę. Po oficjalnym przemówieniu wygłoszonym przez burmistrza Leszka Michalaka, 
kwiaty składali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żarowie,  radni Rady Miejskiej, przedstawiciele jednostek funk-
cjonujących na terenie gminy Żarów, stowarzyszeń, ugrupowań i partii politycznych, a także seniorzy i emeryci ze 
związków, uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół, strażacy, policjanci, a także zuchy „Dzielne Smoki” z 
Próbnej Zastrużańskiej Gromady Zuchowej wraz z opiekunami oraz mieszkańcy gminy Żarów. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie i Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach uroczystą 
akademią uczciły 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczęciem akademii było wspólne od-
śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Hymn wykonano dokładnie o godzinie 11.11, w ramach akcji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. Na zdjęciu społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach.

Zgodnie z tradycją w święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości do Żarowa zjeżdżają muzycy z całego regio-
nu. To tutaj, w Żarowie odbywa się Festiwal Pieśni Patriotycznych. W tym roku dwudziesta jubileuszowa edycja 
festiwalu w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie spotkała się z rekordowo wysokim zainteresowaniem 
zespołów muzycznych oraz solistów. Podczas koncertu finałowego w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
zaśpiewali sami zwycięzcy i wyróżnieni artyści. 

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy piosenką i wierszem uczcili 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Rangę tego wydarzenia podkreśliły nie tylko galowe stroje, ale także biało-czerwone symbole narodowe. Podczas 
uroczystej akademii przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie zaśpiewały również wszystkie zwrotki Ma-
zurka Dąbrowskiego, co wywarło ogromne wrażenie wśród siedzących na widowni gości.

100-lecie Odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Więcej zdjęć z obchodów Święta Narodowego 11 listopada można znaleźć na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz www.centrum.zarow.pl
oraz Facebooku Gmina Żarów i Gminne Centrum Kultury i Sportu.

11 listopada 2018 roku – to wyjątkowa data w tegorocznym kalendarzu. W 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, po 123 latach nie-
woli, z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, uczciliśmy pamięć poległych, pomordowanych i zaginionych. Oddaliśmy 
hołd wszystkim Przodkom, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń – o wolność dla nas. Bez względu na różnice, jakie je dzie-
liły – jedno ich łączyło – Wolna Niepodległa Polska.

LEGIONY
TO ŻOŁNIERSKA NUTA

LEGIONY TO OFIARNY STOS 
LEGIONY

TO ŻOŁNIERSKA BUTA
LEGIONY

TO STRACEŃCÓW LOS.
MY, PIERWSZA BRYGADA,
STRZELECKA GROMADA
NA STOS RZUCILIŚMY

SWÓJ ŻYCIA LOS
NA STOS, NA STOS. 
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Pierwszoklasiści z SP Żarów
i SP Imbramowice po ślubowaniu

Droga Mikoszowa-Przyłęgów
zostanie wyremontowana

SP Imbramowice
w gronie finalistów

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach przygotowywali się do tej uroczystości już pewien czas. Uczyli się wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób. 
Kilka dni temu, podczas oficjalnych uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności.

Pasowanie na pierwszoklasistę to ważne wydarzenie w życiu każdego 
pierwszoklasisty. Na zdjęciu uczniowie SP Żarów tuż przed występem ar-
tystycznym.

Na zdjęciu uczestnicy turnieju wraz z pracownikami Fundacji Marcina Gor-
tata „Mierz Wysoko” oraz dyrektor SP Imbramowice Krystyną Waliszak i 
nauczycielem Januszem Dominikiem. 

Dzięki pracom, które każdego roku realizowane są na terenie gminy Żarów, 
kolejne wsi zyskują wyremontowane drogi do gruntów rolnych. 

Składając ślubowanie pierwszoklasiści przyrzekali starać się być dobrym i 
uczciwym, szanować rodziców i nauczycieli, strzec honoru i dobrego imie-
nia szkoły, uczyć się tego, co piękne oraz kochać swoją Ojczyznę. 

Wspólne zdjęcie pierwszoklasistów z SP Imbramowice wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.

W obecności rodziców, 
dziadków, starszych kolegów, 
nauczycieli, dyrektora i wice-
dyrektora szkoły oraz wszyst-
kich zaproszonych gości uro-
czyście ślubowali dbać o dobre 

imię szkoły, okazywać innym 
szacunek i uczyć się sumien-
nie. Przyrzekali być dobrym 
kolegą, dobrą koleżanką oraz 
swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i na-

uczycielom. Po ślubowaniu w 
SP Żarów zostali pasowani na 
uczniów przez dyrektor szkoły 
Helenę Słowik, wicedyrekto-
ra Adama Ciupińskiego oraz 
burmistrza Leszka Michala-
ka. - Będzie to dla Was kolejny 
rok szkolny obfitujący w nowe 
bogate doświadczenia. Wcho-
dzicie w nowy etap życia. Za 
chwilę złożycie ślubowanie, po 
którym zostaniecie uczniami 
pierwszej klasy. Życzę Wam, 
drogie dzieci, samych wspania-
łych i pogodnych chwil w naszej 
szkole – życzyła pierwszoklasi-
stom Helena Słowik dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie. 

W Szkole Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach 
również po złożeniu uroczy-
stego ślubowania na sztandar 
szkoły, pierwszoklasiści zo-
stali pasowani na ucznia przez 
dyrektor szkoły Krystynę 
Waliszak. Tradycyjne pasowa-
nie dużym ołówkiem i uścisk 
dłoni dyrektora przypieczęto-
wały oficjalną przynależność 
do grona wielkiej, szkolnej ro-

Jeszcze w tym roku dro-
ga na odcinku Mikoszo-

wa-Przyłęgów doczeka się 
kompleksowego remontu.  
Burmistrz Leszek Michalak 
podpisał kolejną już w tym 
roku umowę na remonty 
dróg do gruntów rolnych na 
terenach wiejskich.

Inwestycja będzie reali-
zowana w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych”. Będą to już 
cztery zmodernizowane w 
tak krótkim czasie drogi. 
Dwie poprzednie, drogi w 
Pyszczynie oraz Mielęcinie 
zyskały nowe nawierzchnie 
asfaltowe. Pierwsze prace 
mają się rozpocząć już nie-

bawem. Remont zostanie 
sfinansowany ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów oraz pozyskanego przez 
gminę dofinansowania. - Jak 
co roku z Funduszu Rekul-
tywacji Gruntów Rolnych 
korzystamy przy realizacji 
dróg na terenach wiejskich 
w naszej gminie. W tym roku, 
już w czerwcu pozyskaliśmy 
dodatkowe środki na budo-
wę dwóch dróg w Pyszczy-
nie i Mielęcinie. W czerwcu 
Rada Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego zatwierdziła 
dotację na kolejną drogę w 
dwóch naszych miejscowo-
ściach – w Przyłęgowie oraz 
Mikoszowej. Do końca roku 
nie zostało już za wiele cza-

su, ale rozpisaliśmy przetarg, 
wykonawca inwestycji został 
wyłoniony, umowa podpi-
sana i niebawem ruszą tam 
pierwsze prace remontowe – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Droga na odcinku Miko-
szowa-Przyłęgów jest znisz-
czona i wymaga kapitalne-
go remontu. Dzięki pracom, 
które już niebawem zostaną 
tutaj zrealizowane miesz-
kańcy będą mogli bez pro-
blemu z niej korzystać. - To 
bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców naszych wsi, 
którzy czekali od dawna  na 
remont tych dróg. Zniszczo-
ne drogi na tym odcinku są 
problemem komunikacyjnym 
dla mieszkańców i kierow-
ców, dlatego cieszymy się, że 
jeszcze w tym roku to zadanie 
będzie w całości zakończone. 
Dla nas – mieszkańców wsi są 
to bardzo istotne inwestycje – 
mówi radna Barbara Zatoń.

Remont drogi Mikoszowa-
Przyłęgów, zgodnie z pod-
pisaną umową kosztować 
będzie 588.879,58 złotych. 
Zadanie to zostanie sfinanso-

wane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów, a 
także pozyskanego dofinan-
sowania z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych Woje-
wództwa Dolnośląskiego w 
wysokości ponad 200 tysię-
cy złotych. Całkowity koszt 
przebudowy czterech dróg w 
Pyszczynie, Mielęcinie, Mi-
koszowej oraz Przyłęgowie 
to koszt 978.879,58 złotych.

Magdalena Pawlik

Szkoła Podstawowa im. 
UNICEF w Imbramowi-

cach zakwalifikowała się do 
udziału w projekcie  „Szkol-
ny Skills Challenge 2018” or-
ganizowanym przez Funda-
cję Marcina Gortata „Mierz 
Wysoko”. 

Głównym założeniem było 
pokonanie na czas przez wy-
branych uczniów specjalnie 
przygotowanego toru spraw-
nościowego. Jego poszcze-
gólnymi elementami były 
zadania związane z dyscy-
plinami sportowymi najczę-
ściej uprawianymi podczas 
zajęć wychowania fizycz-
nego. Tytuł Mistrza Szkoły 
zdobył piątoklasista Alek-
sander Gadzicki uzysku-
jąc czas, który na półmetku 
ogólnopolskiego turnieju 
zapewnia mu udział w wiel-
kim finale Szkolnego Skills 
Challenge „Mierz Wysoko”. 
Wielki finał odbędzie się w 
Łodzi – rodzinnym mieście 
Marcina Gortata, a nagro-
dą dla zwycięzcy, ale rów-
nież nauczyciela wychowa-
nia fizycznego jest wyjazd do 
USA na mecz ligi NBA oraz 

spotkanie z samym Marci-
nem Gortatem. - Do naszej 
szkoły przyjechali pracowni-
cy fundacji i przeprowadzili 
wśród uczniów turniej spraw-
nościowy. Wystartowała w 
nim grupa uczniów zgłoszo-
na przez nauczyciela wycho-
wania fizycznego Janusza 
Dominika. Uczniowie poko-
nywali tor na czas, tak aby 
po zakończeniu rywalizacji 
wyłonić zwycięzcę. Wszyscy 
dzielnie walczyli, starając się 
uzyskać jak najlepszy rezul-
tat. Dziękujemy uczestnikom, 
nauczycielom, pracownikom 
obsługi i uczniom za odpo-
wiednie zachowanie i gorący 
doping – mówi Krystyna 
Waliszak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach.

Do projektu organizowane-
go przez Fundację Marcina 
Gortata „Mierz Wysoko” 
zakwalifikowało się w sumie 
pięćdziesiąt szkół podstawo-
wych. W każdej z nich, na 
podstawie uzyskanego czasu 
wyłaniany jest zwycięzca, 
który ma szansę dołączyć do 
grona dziesięciu finalistów, 
którzy uczestniczyć będą w 
Ogólnopolskim Finale Szkol-
nego Skills Challenge „Mierz 
Wysoko” w Łodzi. Wśród 
nich jest także uczeń Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach. Trzymamy 
kciuki za jak najlepsze wyni-
ki sportowe!

Oprac. Magdalena Pawlik

dziny. - Gratuluję wspaniałej 
uroczystości i życzę Wam – dro-
dzy uczniowie - wytrwałości, 
samych dobrych chwil i wielu 
sukcesów w czasie 8-letniej 
edukacji w murach naszej szko-
ły – mówiła dyrektor szkoły 
w Imbramowicach Krystyna 
Waliszak. 

W podziękowaniu za przy-
gotowaną część artystyczną 
pierwszoklasiści otrzymali 
słodkie upominki od wycho-
wawców, nauczycieli oraz 
Rady Rodziców, a także star-
szych kolegów i koleżanek. 
Życzenia na ręce pierwszo-

klasistów, ich rodziców oraz 
słodkie upominki przekazał 
również burmistrz Leszek 
Michalak. - Drodzy ucznio-
wie - jestem pod wrażeniem 
Waszych umiejętności. Jestem 
pewien, że kolejny etap na-

uczania będzie dla Was wspa-
niałą przygodą edukacyjną. 
Gratuluję i życzę Wam samych 
sukcesów w nauce – gratulo-
wał pierwszakom burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik
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Co wiemy o sporcie? 
Sprawdź swoją wiedzęNr działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza
Wys. 

wadium
Godz. rozpocz.

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 50.000 zł 5.000 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 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 10 grudnia 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. 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  1.093,26 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   – symbol C.26 MN 
i C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 10.12.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami prze-
targu 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.
15. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.11.2016r., 13.01.2017r., 07.04.2017r., 09.06.2017r., 03.10.2017r., 24.11.2017r., 06.03.2018r., 
24.05.2018r., 04.10.2018r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA X PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej położonej

w Wierzbnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem
Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje szóstą edycję mikołajkowej akcji „Drogowskaz dla Świętego Mikołaja”. Jest to akcja społeczna, mająca na celu 
pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom z terenu gminy Żarów poprzez wyszukanie Świętych Mikołajów oraz przygotowanie paczek świątecznych dla wcześniej 
wytypowanych dzieci.

DROGOWSKAZ DLA ŚW. MIKOŁAJA
Waszym zadaniem jest przygotowanie paczki dla wybranego dziecka z załączonej podpowiedzi, a my gwarantujemy, że prezent nie tylko trafi do obda-

rowanego, ale zadbamy, aby był to jeden z najpiękniejszych momentów w jego życiu:
1. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (Żarów, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3, koordynator akcji: Marta Łoboda) otrzymasz podpowiedź z 

imieniem i wiekiem dziecka do którego dzięki Tobie Mikołaj dotrze. Dzieci zasłużyły na prezent, a rodzice z powodu trudnej sytuacji finansowej najprawdopo-
dobniej nie złożyli jeszcze zlecenia do Świętego Mikołaja.

2. Chcemy, aby u jak największej liczby dzieci pojawił się uśmiech przy odbiorze prezentu. Dlatego do 22 listopada 2018r. wybierz swojego „Szczęśliwca”
3. Przygotowaną paczkę dostarcz do Ośrodka Pomocy Społecznej: Żarów, ul. Armii Krajowej 54 w dniach 29-30.11.2018r. w godz. 8.00-15.00. Prezent 

musi być podpisany Imieniem obdarowanego dziecka oraz jego wiekiem. Ponadto na załączonej kartce należy wskazać numer dziecka z listy głównej, którą 
otrzymasz kontaktując się z koordynatorem.

4. Prosimy nie pakuj do paczki owoców, aby się nie popsuły, chipsów, żywności (np. makaron, zupy instant, kasza itp.), cukierków z alkoholem oraz jogurtów, 
a także używanych rzeczy tj. zabawki, ubrania. Nie martw się też, że nie otrzymałeś podpowiedzi rozmiaru buta, odzieży. Nie o takie prezenty nam chodzi. 
Postaw na swoją intuicję. Niestety nie mamy też możliwości, aby dotrzeć do listów pisanych do Mikołaja, ale wiemy, że nasze dzieci są wdzięczne z otrzymy-
wanych prezentów. Aby prezenty nie były zbyt zróżnicowane, prosimy o zachowanie tradycji. Z doświadczenia wiemy, że najwięcej prezentów szacowało się w 
kwocie 60-80 złotych. 

5. Paczki trafią do dzieci do 7 grudnia, a Ty już na zawsze będziesz Świętym Mikołajem, który znalazł drogowskaz i tym razem dotarł do dzieci!

Prelekcja historyczna „Polacy na frontach I wojny światowej”
i wystawa „Co ziemia oddała”

SP Imbramowice
w gronie finalistów

Prelekcja historyczna „Po-
lacy na frontach I wojny 

światowej” oraz otwarcie wy-
stawy „Co ziemia oddała?”.

Te dwa wydarzenia zorga-
nizowane zostały przez Ża-
rowską Izbę Historyczną dla 
uczczenia dostojnej roczni-
cy 100-lecia Niepodległości. 
Licznie przybyli mieszkań-
cy Żarowa oraz okolic mie-
li okazję obejrzeć kilkaset 
zabytkowych przedmiotów 
m.in. elementy ubioru, przed-
mioty codziennego użytku, 
numizmaty, biżuterię, zabyt-
ki archeologiczne, militaria z 
czasów wojen pruskich, I i II 

wojny światowej oraz wiele 
innych, które w większości 
wyeksponowane zostały w 
Żarowskiej Izbie Historycznej 
po raz pierwszy. - Dzisiejsza 
wystawa odbiega co prawda 
tematyką od rocznicy 100-lecia 
Niepodległości, a niektóre z 
prezentowanych przedmiotów, 
datowane są nawet na kilka 
tysięcy lat wstecz. Mieszkamy 
bowiem w specyficznym miej-
scu i regionie, który na prze-
strzeni wieków kilkukrotnie 
zmieniał swoją przynależność 
administracyjną. Mieszkają-
cy tutaj ludzie żyli i umierali 
pod rządami kolejnych królów 

i cesarzy. Dawni mieszkańcy 
Ziemi Żarowskiej pozostawili 
po sobie nie tylko spuściznę w 
postaci budowli oraz dokumen-
tów piśmienniczych, lecz także 
wiele drobnych przedmiotów, 
które do niedawna skrywała 
ziemia, a które dzisiaj powró-
ciły do nas jako eksponaty 
prezentowane na tej wystawie 
– mówił specjalista d/s zbio-
rów muzealnych, archeolog 
Bogdan Mucha.

Drugim punktem piątkowe-
go spotkania była wspomnia-
na prelekcja, która przybliżyła 
zgromadzonym uczestnikom 
historię Polskich formacji woj-

skowych tworzonych podczas 
I wojny światowej zarówno 
po stronie państw centralnych 
(Austro-Węgry i Niemcy), 
jak i koalicji (głównie Rosja, 
Francja). Zaprezentowany ma-
teriał multimedialny ukazał 
szlak bojowy, stoczone walki 
oraz losy Polaków służących 
w takich formacjach jak: Ar-
mia Polska we Francji, Legion 
Bajoński i Riuelczycy, Legion 
Puławski i Legion Lubelski, 
Brygada i Dywizja Strzelców 
Polskich, I – III Korpus Pol-
ski, Legia Rycerska, Dywizja 
Ułanów, Lekka Brygada III 
Korpusu, Polska Oddzielna 

Brygada na Kaukazie, Polski 
Oddział w Odessie, Oddział 
Murmańczyków, Pierwsza 
Kompania Kadrowa, I – III 
Brygada Legionów Polskich, 
Polski Korpus Posiłkowy. Jak 
usłyszeli uczestnicy prelek-
cji... według różnych źródeł 
podczas I wojny światowej w 
armii Austro-Węgierskiej słu-
żyło 1,4 mln Polaków, w armii 
Carskiej Rosji ok. 1,2 mln oraz 
blisko 800 000 w armii Ce-
sarstwa Niemieckiego. Wedle 
szacunków ponad pół miliona 
z nich.

Organizatorzy wystawy i 
prelekcji składają serdecz-

ne podziękowania uczest-
nikom piątkowego spotka-
nia. Wystawa dostępna jest 
dla wszystkich zaintere-
sowanych od 13 listopada  
(w godz. otwarcia Izby). Za-
praszamy.

Od kilku lat w listopadowy wieczór spotykają się miłośni-
cy sportu, by sprawdzić swoją wiedzę w Mistrzostwach 

Kibiców Sportowych Gminy Żarów.
Co wiemy o sporcie? Przekonamy się już 23 listopa-

da. Wydarzenie odbędzie się w Żarowskiej Izbie Hi-
storycznej, ul. Dworcowa 3. Startujemy o godz. 18:00. 
 
Zapraszamy uczestników oraz kibiców. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. DO ZOBACZENIA!
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Grzegorz Reda i Marcin
Czyżewski z tytułem Wicemistrza
Zawodnicy reprezentujący 

gminę Żarów w składzie 
Grzegorz Reda i Marcin Czy-
żewski dobrze kończą tego-
roczny sezon rajdowy. 

Ostatnia rudna Tarmac Ma-
sters, która rozgrywana była w 
Świdnicy przyniosła im drugie 
miejsce w klasie i tytuł dru-
giego Wicemistrza w klasie 
pierwszej Tarmarc Masters.

Najważniejszym celem, 
który postawili przed sobą 
zawodnicy była obrona 
trzeciego miejsca w rocz-
nym cyklu, zważywszy na 
fakt, iż był to ich pierwszy 
sezon na prawdziwych odcin-
kach. - Od pierwszego odcin-
ka ogarniał nas stres, ale od 
drugiego zaczęliśmy jechać, 
unikając wypadnięcia z trasy. 
Dojechaliśmy do mety, zajmu-
jąc drugie miejsce w klasie i co 

To był kolejny udany sezon dla zawodnika z Żarowa.

Krystian oraz Norber Rossa podczas włoskch mistrzostw świata.

najważniejsze wraz z Marci-
nem Czyżewskim staliśmy się 
posiadaczami tytułu drugiego 
Wicemistrza w klasie pierwszej 
Tarmac Masters! Sezon jak 
najbardziej udany, dziękujemy 
oczywiście wszystkim, którzy 
nam pomogli: Gmina Żarów i 
Panu Burmistrzowi Leszkowi 
Michalakowi, Michałowi Ko-
zak Geospace, Zygmuntowi i 

jego Strefie Okazji, Przemkowi 
z Auto-Shop, Marcinowi Pietrz 
za cenne uwagi, Mariuszowi 
Koma Kondraciuk za grzeba-
nie przy aucie, swojej żonie jak 
i żonie pilota, wszystkim rywa-
lom SK1 oraz wszystkim, któ-
rzy kibicowali i trzymali kciuki. 
Do przyszłego sezonu! - mówi 
Grzegorz Reda.

Oprac. Magdalena Pawlik

Srebro mistrzostw świata!
Bardzo dobre informacje dotarły z Rzymu. Podczas Mistrzostw International Combat Organization srebrny 
medal zainkasował Krystian Rossa!

W stolicy Italii oglądaliśmy 
zmagania reprezentacji kilku 
światowych federacji kick 
boxingu m.in. WKA i WKL.

Polskę reprezentował 10- 
osobowy skład, w tym miesz-
kaniec Żarowa, 12-letni 
Krystian Rossa. Zawodnik 
Fighter Żarów w kategorii 
kick light szedł jak burza, 
rozprawiając się z kolejny-
mi przeciwnikami. System 
pucharowy jest bezlitosny, 
przegrywający odpada. Do-
bra postawa pozwoliła mło-
demu zawodnikowi awan-
sować do półfinału, gdzie 
rywalem okazał się Irland-
czyk. Zdecydowane zwycię-
stwo oznaczało finał i pewny 
medal!

- W finale Krystian zdaniem 
wielu obserwatorów prezen-
tował się zdecydowanie lepiej 

od swojego przeciwnika, re-
prezentanta Włoch. Nieste-
ty werdykt był niekorzystny 
dla zawodnika klubu Fighter 
Żarów, co oznaczało srebr-
ny medal mistrzostw świata. 
Wyjazd nie byłby możliwy, 
gdyby nie liczni sponsorzy. Z 
tego miejsca pragnę serdecz-
nie podziękować: Arkadiusz 
Kaczmarek - trener kadry 
narodowej, Ireneusz Łuckoś, 
Drog-Ziem - Piotr Ochocki, 
Proinstal - Paweł Nazar-
ko, Artur Kubicki, Marek 
Przybylski, Geospace - Mi-
chał Kozak, Robert Orze-
chowski, Michał Wiecheć, 
Janek Niedźwiecki. To dzięki 
wam młodzi zawodnicy mogą 
spełniać swoje marzenia. - 
podsumowuje tato Krystia-
na, a zarazem trener Fighter 
Żarów Norbert Rossa.

Kontuzja po pierwszym 
dniu turnieju nie pozwoliła 
Krystianowi wystartować w 
kolejnej formule walk, a mia-
nowicie K1. Zawodnik bar-
dzo lubi tę sztuki walki, bo-
wiem można w niej zadawać 
również kopnięcia kolanem. 
- Wspólnie z trenerem ka-
dry narodowej Arkadiuszem 
Kaczmarkiem zdecydowali-

śmy, że nie będziemy wysta-
wiać naszego zawodnika do 
kolejnych walk – dopowiada 
Norbert Rossa.

Krystian Rossa, to aktu-
alny mistrz Polski, aktualny 
mistrz Europy. Do bogatego 
dorobku mały żarowianin 
dorzucił kolejny tytuł,  wice-
mistrzostwo świata!

Krzsztof Dutkiewicz

O czym pisze w swojej książce 
Paweł Fajdek?

100 km na 100 lat 
Niepodległej!

Przerwany mecz z Piastem!

Marzył o tym, by zostać 
piłkarzem, ale zamiast 

zdobywać bramki dla repre-
zentacji, zdołał po latach 
jedynie zadebiutować w B-
klasie.

Ojciec chciał zrobić z nie-
go kolarza, ale dla niego 
jeżdżenie po górach było 
katorgą. Zamiast dwóch kó-
łek wybrał więc jedno duże 
koło – to znajdujące się na 
lekkoatletycznym stadionie. 
Paweł Fajdek debiutuje z 

książką „Petarda, historie z 
młotem w tle”.

Czymkolwiek by się nie 
zajął, świat prędzej czy póź-
niej by o nim usłyszał. Bo 
życie Pawła Fajdka od po-
czątku było pełne przygód: 
zaspał na zawody, by wy-
grać je jednym rzutem, zgu-
bił złoty medal w taksówce, 
o mało nie zabił młotem 
swojego trenera, a bójka, w 
której ratował zaatakowaną 
koleżankę, mogła zakończyć 

jego karierę.
O tym wszystkim trzykrot-

ny mistrz świata opowiada 
w pełnej anegdot i humoru 
książce. Jak sam zapowiada, 
na autobiografię przyjdzie 
jeszcze czas, więc teraz do-
starcza świetnej rozrywki, 
odsłaniając nieco kulis zza 
lekkoatletycznej kurtyny. 
Usiądźcie wygodnie i za-
pnijcie pasy. Ta „Petarda” 
was rozwali!

Krzysztof Dutkiewicz

O tym, że Nowa Ruda to 
gorący teren wiadomo 

nie od dziś. Niestety, kibice 
Piasta często są powodem 
kłopotów klubu, zamiast 
wsparciem dla drużyny. Tak 
było również w 12. kolejce 
dolnośląskiej IV ligi, kiedy 
Piast na własnym obiekcie 
podejmował piłkarzy Zjed-
noczonych Żarów.

Żarowianie przyjechali do 
Nowej Rudy z jednym punk-
tem na koncie. Gospodarze 

mieli ich dziewięć, więc dla 
obu zespołów było to bardzo 
ważne spotkanie.

Piast jako pierwszy wy-
szedł na prowadzenie. Zjed-
noczeni odpowiedzieli cel-
nym trafieniem, wyrównując 
stan rywalizacji tuż przed 
zakończeniem pierwszej po-
łowy. Na listę strzelców wpi-
sał się Roman Khvostenko. 
Po zmianie stron ponownie 
Khvostenko zdobywa swo-
ją drugą bramkę w meczu. 

Niespełna pięć minut później 
Piast doprowadził do remisu. 
Pod koniec spotkania żaro-
wianie za sprawą Radosła-
wa Wojnowskiego wyszli 
na prowadzenie. Niedługo 
potem w 88 minucie sędzia 
przerwał mecz. Boczny ar-
biter został oblany płynem 
przez jednego z kibiców Pia-
sta. Wcześniej mecz został 
również na chwilę wstrzy-
many, gdyż sędziowie nie 
czuli się bezpiecznie. Osta-
tecznie spotkania nie udało 
się dokończyć.

Decyzją komisji dyscypliny 
DZPN pojedynek zakończył 
się walkowerem 3:0. Trzy 
punkty wędrują na konto 
Zjednoczonych, a w przy-
padku powtórzenia sytuacji, 
Piast Nowa Ruda pożegna się 
z rozgrywkami IV ligi.

Zjednoczeni: Janikowski 
– Wojnowski, Borowiec, 
K. Hruszowiec, Szewczyk, 
Szuba, Łagiewka, Khvo-
stenko, Uszczyk, Rudnik, 
Sajdak.

Polonia-Stal Świdnica 2-1 Nysa Kłodzko
Polonia Trzebnica 0-1 Górnik Wałbrzych
Piast Żerniki (Wrocław) 0-1 Sokół Marcinkowice
Piast Nowa Ruda 0-4 Orzeł Prusice
Orzeł Ząbkowice Śląskie 5-0 Zjednoczeni Żarów
Sokół Wielka Lipa 7-3 GKS Mirków/Długołęka
Bielawianka Bielawa 4-0 MKP Wołów
Śląsk II Wrocław 6-0 Unia Bardo

Nysa Kłodzko 2-3 Śląsk II Wrocław
MKP Wołów 3-0 Unia Bardo
Orzeł Prusice 4-2 Orzeł Ząbkowice Śląskie
Sokół Marcinkowice 1-2 Piast Nowa Ruda
Górnik Wałbrzych 3-2 Piast Żerniki (Wrocław)
Polonia-Stal Świdnica 2-2 Polonia Trzebnica
Bielawianka Bielawa 2-1 GKS Mirków/Długołęka
Sokół Wielka Lipa 8-0 Zjednoczeni Żarów

Wyniki 13. kolejki

Wyniki 14. kolejki

Kl. A
Wierzbianka Wierzbna
– Polonia Ząbk. Śl 0:7

Kl. B
11. kolejka - Zieloni Mrowiny
– LKS Marcinowice 1:0
Zryw Łażany
– Huragan Olszany 7:0
Grom Panków
– Błyskawica Kalno 3:4
12. kolejka
- LKS Piotrowice Św.
– Zieloni Mrowiny 0:6

LKS Marcinowice
– Zryw Łażany 1:0
AKS II Strzegom
– Błyskawica Kalno 5:0

W wyjątkowy sposób 
biegacze uczcili 100-

lecie odzyskania przez nasz 
kraj Niepodległości, biorąc 
udział w biegu na 100 kilo-
metrów.

To była jedyna, niesamowi-
ta i niepowtarzalna sztafeta!

Swój patriotyczny manifest 
zawodnicy prezentowali prze-
biegając przez miejscowości 
gminy Żarów. Każdy biegacz 
posiadał okolicznościową 
koszulkę oraz biało-czerwo-
ną opaskę na ramieniu. Łącz-
nie na trasie zobaczyliśmy 10 
sztafet. Start nastąpił o godz. 
6:00 spod krytej pływalni w 
Żarowie. Zawodnicy poko-
nali dwie rundy, odwiedzając 
następujące miejscowości: 
Łażany - Przyłęgów - Miko-
szowa - Mielęcin - Zastruże 
- Kruków - Tarnawa - Marci-
nowiczki - Pyszczyn - Buków 
- Imbramowice - Pożarzysko 
- Siedlimowice - Gołaszyce - 
Kalno - Mrowiny - Żarów.

Kolorowy peleton wzbu-

dzał duże zainteresowanie 
okolicznych mieszkańców.  
Na zakończenie na wszyst-
kich uczestników czekało 
wspólne ognisko.

Sztafetę reprezentowali:  
K. Skrzypiec, B. Fur-
tak-Gałan, M. Łuczak,  
K. Kluzek, T. Pietrzyk,  
A. Anusz, Z. Anusz,  
H. Anusz, M. Chlewicki,  
Ł. Brańka, O. Brańka,   
P. Lisiecki, B. Adam-
ski, P. Kraus, W. Roubo,  
M. Wichot, D. Tyrański,  
S. Kogut, M. Kułakowska, 
T. Miłkowski, K. Długołęc-
ki, S. Zając, A. Lompart,  
S. Junik, B. Bielecka,  
J. Przybylski, A. Su-
chodolska, Z. Urbanik,  
A. Urbanik, E. Blusiewicz, 
K. Michalak, L. Michalak. 
K. Morawska, A. Chrzan, 
M. Nowak. 

Organizatorem sportowe-
go wydarzenia było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 


