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12 milionów złotych 
na kanalizację

70-lecie Żarowskiej
Orkiestry Dętej

Burmistrz i Rada
Miejska zaprzysiężeni

Żarowska Orkiestra Dęta 
kończy w tym roku 70 

lat.
Z tej okazji w piątek, 16 

listopada w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie odbył się okolicz-

Niespełna miesiąc po wy-
borach samorządowych, 

po raz pierwszy w nowym 
składzie żarowscy radni spo-
tkali się na pierwszej sesji 
Rady Miejskiej w Żarowie.

Odebrali od przewodniczącej 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW
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Inwestycje

Sport

7

5

8

Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie zaprasza do udziału w kon-
kursie „Bożonarodzeniowe smaki”.

Rozpoczął się remont kolejnej 
drogi na terenie naszego miasta. 
W tej chwili prace trwają przy ul. 
Sportowej w Żarowie. 

Runda jesienna rozgrywek piłkar-
skich dobiegła końca. 

Miejskiej Komisji Wyborczej 
zaświadczenia o zdobyciu 
mandatów, złożyli uroczyste 
ślubowanie i wybrali przewod-
niczącego i wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej.

więcej na str. 3

nościowy mini-koncert ju-
bileuszowy. Nie zabrakło 
także jubileuszowego tortu, 
a podziękowania i gratulacje 
na ręce muzyków składali 
zaproszeni gości.

więcej na str. 5

Więcej
na

str. 6

Na zdjęciu muzycy z Żarowskiej Orkiestry Dętej w pełnym składzie.

Jeszcze w tym roku ruszy 
kolejna duża inwestycja 

kanalizacyjna na terenie na-
szej gminy.

Burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał umowę na bu-
dowę kanalizacji w Kalnie, a 

pierwsze prace mają się rozpo-
cząć jeszcze w grudniu 2018 
roku. Budowa kanalizacji bę-
dzie także kontynuowana w 
Mrowinach, gdzie zakończył 
się już pierwszy etap.

więcej na str. 6

Burmistrz Leszek Michalak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny podpisali umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji w 
obecności posła na Sejm RP Wojciecha Murdzka.

Gratulacje na ręce burmistrza Leszka Michalaka składa na zdjęciu radna 
Barbara Zatoń.
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Kronika Policyjna

Uzupełnienie drzewostanu na terenie gminy

Laureaci konkursu
„100 książek na 100-lecie 

Niepodległości”

Zderzenie ciężarówek
Na drodze krajowej nr 5 w okolicach Mielęcina zderzyły się 

dwa samochody ciężarowe. Do zdarzenia doszło 23 listopada. - 
Kierujący pojazdem ciężarowym Volvo wraz z naczepą 23-letni 
mieszkaniec powiatu gorlickiego w wyniku nieustąpienia pierw-
szeństwa przejazdu, wyjazd z drogi podporządkowanej, dopro-
wadził do zderzenia bocznego z prawidłowo jadącym pojazdem 
ciężarowym marki Renault wraz z naczepą, kierowanym przez 
51-letniego mieszkańca powiatu ozimskiego. W wyniku zdarze-
nia kierujący pojazdem Renault doznał obrażeń poniżej siedmiu 
dni w postaci stłuczenia barku lewego i wstrząśnienia mózgu, 
natomiast 23-latek doznał obrażeń powyżej 7 dni – uraz kolana 
prawej nogi, złamania. Kierujący byli trzeźwi – mówi Katarzy-
na Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie.

Kradzież w sklepie jubilerskim
64-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego powiadomił, że 
nieznany sprawca pod pozorem kupna złotych łańcuszków wy-
korzystał nieuwagę pracownicy sklepu z wyrobami jubilerski-
mi i dokonał kradzieży około 25 złotych łańcuszków, o różnych 
wagach, wzorach i splotach. Łączna wartość skradzionego mie-
nia to kwota około 20 000 złotych na szkodę zgłaszającego. 
Policja ustala w tej chwili tożsamość złodzieja. 

Wszedł do mieszkania i ukradł portfel
z dokumentami
Nieustalony sprawca, wykorzystując sen domowników oraz 
fakt pozostawionych nie zamkniętych drzwi mieszkania, 
wszedł do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży komputera, 
portfela z zawartością dowodu osobistego i kart płatniczych, 
kluczy do mieszkania i kluczyków do pojazdu. Straty zostały 
oszacowane na kwotę 1000 złotych. Do zdarzenia doszło przy 
ul. Armii Krajowej w Żarowie. - Apelujemy do mieszkańców o 
rozwagę i ostrożność. Pamiętajmy, że wychodząc z mieszkania 
zawsze zamykajmy drzwi i okna, nie wpuszczajmy do miesz-
kania nieznajomych, nie trzymajmy wartościowych rzeczy na 
wierzchu. Informujmy sąsiadów o pojawieniu się w pobliżu 
naszych domów obcych osób zachowujących się podejrzanie. 
Starajmy się zapamiętać, jak najwięcej szczegółów dotyczą-
cych wyglądu, ubioru, marki, koloru i numeru rejestracyjne-
go pojazdu, jakim się poruszają, kierunku odjazdu. Wzmóżmy 
czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach (np. 
o sprawach dotyczących godzin pracy, terminach urlopu, itp.) 
osobom, których nie znamy, a które w ten sposób mogą prowa-
dzić rozpoznanie miejsca, które zamierzają okraść – apeluje 
komendant policji w Żarowie Katarzyna Wilk. 

Ukradł olej napędowy
Funkcjonariusze policji otrzymali zawiadomienie, że nieznany 
sprawca, wykorzystując nieuwagę osoby ochraniającej teren 
budowy, po wcześniejszym odkręceniu niezabezpieczonego 
korka wlewu paliwa samochodu ciężarowego, dokonał kra-
dzieży oleju napędowego w ilości 212 litrów. Straty oszacowa-
no na kwotę 1091 złotych. Do zdarzenia doszło na terenie ul. 
Przemysłowej w Żarowie. 

Przywłaszczył sobie telefon i tablety
49-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego powiadomił, że 

znany mu osobiście mieszkaniec powiatu świdnickiego przy-
właszczył należące do zgłaszającego telefon komórkowy oraz 
dwa tablety. Poniesione straty wynoszą 2000 złotych. 

 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 194/2018 z dnia 21 listopada 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 188/2018 z dnia 
19.11.2018r. 

Na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości biblioteka w Żarowie zorganizowała konkurs plastycz-
ny „100 KSIĄŻEK NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI!”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych 
oraz gimnazjum z terenu gminy Żarów.

Na zdjęciu laureaci konkursu patriotycznego, który zorganizowany został 
przez żarowską bibliotekę.

Na konkurs wpłynęło 50 
prac ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie, Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu 
i żarowskiego gimnazjum. - 
Oceniając prace plastyczne 
jury wzięło pod uwagę zgod-
ność prac z tematem i regu-
laminem konkursu, technikę 
wykonania, oryginalność, es-
tetykę. Wybór najpiękniejszej 
pracy był bardzo trudny, ale 

udało się przyznać nagrody 
oraz wyróżnienia. Konkurs 
cieszył się dużą popularno-
ścią. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, przed-
szkolaki ptasie mleczka, a 
pozostali nagrody książko-
we. Serdecznie gratulujemy i 
gorąco zapraszamy na kolej-
ne konkursy – mówi Stani-
sława Biernacka dyrektor 
biblioteki w Żarowie.

Magdalena Pawlik

● Kategoria: przedszkolaki i klasy 0:
– Mikołaj Cimoch   – kl. 0 „b” SP Żarów
– Anastazja Cyganek   – kl. 0 „b” SP Żarów
– Kaja Duszyńska   – kl. 0 „d” SP Żarów
– Wanessa Gałka   – kl. 0 SP Zastruże
– Agnieszka Kaczorowska  – kl. 0 „d” SP Żarów
– Mateusz Mazur   – 5 lat SP Zastruże
– Lena Momot    – kl. 0 „c” SP Żarów
– Paweł Odon – 3 lata Przedszkole „Bajlandia” w Zastrużu
– Nikola Woźniak   – kl. 0 „b” SP Żarów
 

● Kategoria: klasy I-III:
I miejsce: Antoni Wietecki  – kl. I SP Zastruże
II miejsce: Julia Przerwa  – kl. II „c” SP Żarów
III miejsce: Antoni Cienkus  – kl. II „a” SP Żarów

 
● Kategoria: klasy IV-VI:

I miejsce: Maja Brokos   – kl. IV „d” SP Żarów
oraz Wiktoria Plizga   – kl. IV „b” SP Żarów
II miejsce: Angelika Kołodziejczyk – kl. IV „e” SP Żarów
oraz Weronika Komaniecka  – kl. IV „e” SP Żarów
III miejsce: Jakub Cimoch  – kl. V „a” SP Żarów
oraz Zuzanna Tomalak   – kl. IV „d” SP Żarów
 

● Kategoria: klasy VII-VIII oraz gimnazjum:
I miejce: Róża Kulpińska  – kl. VII SP Zastruże
II miejsce: Patrycja Hawro  – kl. III Gimazjum

Wyniki konkursu
„100 książek na 100-lecie Niepodległości”

→ Sprzedam garaż w cen-
trum Żarowa ul. Ogrodowa 
– obok Szkoły Podstawowej. 
Nowy, murowany, wysoki, 
prąd. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 604 142 801.

PODZIĘKOWANIE DLA WYBORCÓW
Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom, którzy od-

dali na mnie swój głos w wyborach samorządowych. Po raz 
kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, 
powierzając funkcję radnego Rady Miejskiej na kolejnych 
pięć lat. Wasze zaufanie mobilizuje mnie do maksymalnej 
pracy dla dobra całej naszej społeczności

radny Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik

Wzdłuż dróg gminnych 
posadzone zostały 

nowe drzewa.
Nasadzenia pojawiły się w 

nowych miejscach oraz tam, 
gdzie wcześniej drzewa zo-
stały usunięte, na drodze – w 
kierunku wyjazdu z miejsco-
wości Wierzbna do Świdnicy 
oraz przy ul. Krasińskiego 
i Dworcowej w Żarowie. 
Łącznie, przy ul. Krasińskie-
go i Dworcowej w Żarowie 
przybyło 20 drzew, a na tere-

nie Wierzbnej posadzono 17 
nowych drzew. - Na terenie 
Wierzbnej w 2017 roku zosta-
ły usunięte topole, ponieważ 
drzewa rosły w bliskiej od-
ległości od jezdni, a spada-
jące z nich konary stwarzały 
zagrożenie dla pieszych i 
uczestników ruchu drogowe-
go. Wycinka drzew została 
przeprowadzona ze względów 
bezpieczeństwa. W zamian 
za usunięte wcześniej drze-
wa posadziliśmy tam 17 sztuk 

lipy. Przy ul. Krasińskiego 
posadziliśmy 10 sztuk am-
browca, a przy ul. Dworcowej 
10 sztuk wiśni japońskiej. Po-
nadto, na terenie cmentarza 
komunalnego w Żarowie do-
konaliśmy nasadzeń 59 sztuk 
drzewek tui – wyjaśnia Piotr 
Weiland kierownik Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-

skiego w Żarowie.
Koszt nowych nasadzeń 

to kwota 16.596,00 zło-
tych. Nasadzenia na terenie 
cmentarza komunalnego w 
Żarowie kosztowały 4.000 
złotych. Zadania zostały sfi-
nansowane ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów

Magdalena Pawlik 
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Bez zmian w powiecie 
świdnickim

Uzupełnienie drzewostanu na terenie gminy

Piotr Fedorowicz ponow-
nie pełnić będzie funk-

cję starosty powiatu świd-
nickiego, a Zygmunt Worsa 
funkcję wicestarosty. Tak 
zadecydowali radni powia-
tu świdnickiego w środę, 
21 listopada podczas pierw-
szej sesji Rady Powiatu. Na 
członków zarządu powiatu 
wybrano natomiast Alicję 
Synowską, Ryszarda Chołko 
i Marka Zywera. 

Za kandydaturą Piotra Fe-
dorowicza na stanowisko 
starosty świdnickiego zagło-
sowało 17 radnych, zaś 8 było 
przeciw. 

Radnymi Rady Powiatu 
zostali: Stanisław Jarzyna, 
Magdalena Urbańska-Ma-
lucha, Ryszard Chołko, 
Krystian Werecki, Barbara 
Burak, Zbigniew Zduńczyk, 

Andrzej Gondek, Ireneusz 
Pałac, Zygmunt Worsa, 
Alicja Synowska, Krzysztof 
Sołtys, Urszula Ganczarek, 
Jacek Krzaczek, Marek 
Zywer, Andrzej Zadziorski  
(w miejsce Grzegorza Osiec-
kiego, który zrzekł się manda-
tu), 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.

Źródło: Swidnica24.pl i 
mojaswidnica.pl

Burmistrz i Rada Miejska zaprzysiężeniLaureaci konkursu
„100 książek na 100-lecie 

Niepodległości”
Niespełna miesiąc po wyborach samorządowych, po raz pierwszy w nowym składzie żarowscy radni spotkali się na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Żarowie. 
Odebrali od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o zdobyciu mandatów, złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali spośród swojego grona prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Oficjalnie w czwartek, 22 listopada rozpoczęła się kolejna kadencja Rady Miejskiej, która zgodnie z nowymi 
przepisami trwać będzie pięć lat – w latach 2018-2023.

Tradycyjnie prowadzenie 
sesji, do wyboru oficjalne-
go przewodniczącego Rady 
Miejskiej powierzono rad-
nej-senior Barbarze Zatoń. 
Najważniejszym punktem 
pierwszej uroczystej sesji 
Rady Miejskiej było zaprzy-
siężenie. Nowi radni Rady 
Miejskiej zostali oficjalnie 
zaprzysiężeni. Od tej pory, 
przez kolejnych pięć lat, to 
oni decydować będą o naj-
ważniejszych dla gminy 
sprawach. Podczas uroczy-
stej sesji, po raz pierwszy 
w tej kadencji głosowali w 
sprawie wyboru przewod-
niczącego Rady Miejskiej. 
Zgodnie z ich wolą został 
nim Roman Konieczny, 
który pełnił funkcję prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej również w poprzedniej 
kadencji. Kandydatura Ro-
mana Koniecznego, któ-
rego na przewodniczącego 
Rady Miejskiej zapropono-
wała radna Iwona Nierad-
ka spotkała się z uznaniem 
wszystkich 15 radnych. - 
Serdecznie dziękuję za po-
wierzenie tak zaszczytnej 
funkcji. Ze swojej strony 
dołożę wszelkich starań, 
aby sesje były prowadzone 
sprawnie i zgodnie z literą 
prawa. Myślę, że znajdziemy 
wspólną nić porozumienia w 
podejmowaniu uchwał dla 
dobra naszej gminy Żarów 
i jej mieszkańców – mówił 
tuż po wyborze przewodni-
czący Rady Miejskiej Ro-
man Konieczny. Na zastęp-
cę przewodniczącego Rady 
Miejskiej wybrana została 
Iwona Nieradka. Tę kan-
dydaturę również poparli 
wszyscy radni. - Wszystkim 
radnym serdecznie dziękuję 
za poparcie mojej kandyda-
tury i za okazane zaufanie. 
Pragnę Państwa zapewnić, 
że postaram się jak najlepiej 
pełnić tę funkcję, zgodnie 

pracować z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej i godnie 
reprezentować Radę Miejską 
– dziękowała tuż po wybo-
rze nowa wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Ża-
rowie Iwona Nieradka.

Pierwsze posiedzenie 
Rady Miejskiej w nowej ka-
dencji nie mogło obejść się 
bez zaprzysiężenia burmi-
strza. W obecności radnych, 
sołtysów, dyrektorów szkół, 
pracowników Urzędu Miej-
skiego w Żarowie Leszek 
Michalak złożył uroczyste 
ślubowanie. - Gratuluję rów-
nież wszystkim wybranym na 
radnych Rady Miejskiej. Jest 
to odpowiedzialna praca, 
którą w większości Państwo 
pokazaliście, że potraficie 
sprawować z największym 
zaangażowaniem. Ze swojej 
strony pragnę Państwu za-

W Radzie Miejskiej pojawiły się też nowe twarze. Po raz pierwszy funkcję radnego pełnią Piotr Zadrożny, Bartosz 
Żurek i Joanna Kaczorowska.

Pierwszą najważniejszą decyzją nowych radnych był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej.

To była pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji.

IWONA NIERADKA
WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ ŻAROWA
Jest radną kilku kadencji, pełniła funkcję przewodni-

czącej Komisji ds. Oświaty i Kultury, dobrze zna pracę w 
Radzie Miejskiej. To także oddana nauczycielka, od ponad 
trzydziestu lat pracuje w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie jako nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej. Praca z dziećmi to dla niej powołanie i pasja. Zaan-
gażowana w życie społeczne mieszkańców naszej gminy, 
inicjatorka wielu przedsięwzięć, współorganizatorka im-

prez lokalnych i charytatywnych. Współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami.

ROMAN KONIECZNY 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŻAROWA

Jest wieloletnim nauczycielem, wychowawcą, byłym wie-
loletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach. Zaangażowany społecznie w sprawy miesz-
kańców Mrowin. Jego zaangażowanie przyniosło wiele 
korzyści dla społeczności Mrowin: budowa kanalizacji, 
oświetlenia ulicznego, nowych świetlic, remizy strażackiej 
i wiele innych. To także organizator wielu imprez i uroczy-
stości, które odbyły się na terenie Mrowin: Turniej Wsi, Bal 
Sołtysa, turnieje piłkarskie, pikniki. Pozyskane dochody z 
części z tych imprez przekazywane były na budowę Kościo-

ła w Mrowinach. Jest obecnie wiceprezesem Stowarzyszenia „Mrowiny na Swoim”. W po-
przedniej kadencji 2014-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.

deklarować, że praca, którą 
będę wykonywać będzie dla 
mieszkańców, rozwoju gmi-
ny. Zawsze możecie Państwo 
na mnie liczyć. Serdecznie 
dziękuję – powiedział bur-
mistrz Leszek Michalak 
tuż po ślubowaniu.

Skład
Rady Miejskiej

kadencji 2018-2023: 
Piotr Zadrożny, Barbara 
Zatoń, Maria Tomaszew-
ska, Roman Konieczny, 
Tadeusz Pudlik, Iwona 
Nieradka, Zuzanna Urba-
nik, Mieczysław Myrta, 
Joanna Kaczorowska, 
Waldemar Ganczarek, 
Robert Kaśków, Bartosz 
Żurek, Mariusz Borowiec, 
Norbert Gałązka, Ewa 
Góźdź. 

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

Zgodnie z nowymi przepisami kadencja Rady Miejskiej trwać będzie pięć lat.
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Renowacja budynków
w naszym mieście

Zakończył się remont kolejnych budynków na terenie Żarowa. Jak do tej pory, w ramach projektu  „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach re-
witalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” remontu doczekały się kamienice przy ul. Zamkowej 5, Armii Krajowej 28-30, Mickiewicza 21 oraz Piastowskiej 2 i 4.

Kilka dni temu, dwa bu-
dynki przy ul. Mickiewicza 
21 oraz Piastowskiej 4 prze-
szły odbiór techniczny, a 
zrealizowane prace zostały 
oficjalnie zatwierdzone przez 
zastępcę burmistrza Grze-
gorza Osieckiego, Agatę 
Krawiec kierownik Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 
inspektora nadzoru budow-
lanego i inwestorskiego oraz 
przedstawicieli wykonawcy 
inwestycji. - Prace przy re-
moncie budynku na ul. Mickie-
wicza 21 przebiegały zgodnie 

To był pierwszy budynek przy ul. Zamkowej 5 wyremontowany w ramach 
programu rewitalizacji miasta Żarów. Budynki przy ul. Piastowskiej 2 i 4 zyskały nowe pokrycie dachowe.

Dach został również wyremontowany na budynku przy ul. Armii Krajowej 
28-30 w Żarowie. 

Cały czas trwają także intensywne prace przy budowie nowej bieżni na 
stadionie. 

Trwa montaż stalowych słupów stanowiących konstrukcję dachu przy no-
wych trybunach. 

Tak na wizualizacji wyglądają nowe trybuny wraz zadaszeniem.

z założonym harmonogra-
mem. Efekt końcowy cieszy 
oko, zachowany został piękny 
kamienny cokół wraz z cegłą i 
dziś budynek ten stał się kolej-
ną wizytówką  Żarowa. Duża 
też w tym zasługa władz mia-
sta, którzy dbają o elementy 
architektury na terenie mia-
sta, co przekłada się na efekt 
wizualny. Wyremontowanych 
budynków przybywa, a być 
może będzie to także dodat-
kowy impuls dla mieszkańców 
budynków wspólnot miesz-
kaniowych, aby pielęgnować 
swoje miejsca zamieszkania 

i tereny znajdujące się wokół 
tych budynków – mówi Sta-
nisław Stojewski inspektor 
nadzoru inwestorskiego.

Budynek przy ul. Mic-
kiewicza 21 w Żarowie, w 
ramach przeprowadzonych 
prac, zyskał nową elewację, 
wykonano tutaj także izola-
cję pionową ścian podziemia, 
opaski wokół budynku oraz 
stolarki okiennej. Remont 
drugiego budynku przy ul. 
Piastowskiej 4 dotyczył z ko-
lei wymiany całego pokrycia 
dachowego. - Są to kolejne 
budynki wyremontowane w 
ramach unijnego projektu re-
witalizacji naszego miasta. 

Budynek przy ul. Mickiewicza 
21 w Żarowie jest w stu pro-
centach własnością gminy i 
tutaj wszelkie decyzje były po-
dejmowane w bardzo szybkim 
tempie. W najbliższym czasie 
planujemy ogłaszać następne 
przetargi w ramach tego za-
dania. Jest jeszcze kilka bu-
dynków do wyremontowania 
i mamy tylko nadzieję, że wy-
konawcy będą zgłaszać się na 
te prace. Wszystkie prace po-
winny potrwać do końca maja 
2019 roku, a później czeka nas 
rozliczenie całej inwestycji z 
Aglomeracją Wałbrzyską – 
wyjaśnia Grzegorz Osiecki 
zastępca burmistrza.

Remont budynku przy ul. 
Mickiewicza 21 kosztował 
206.231,77 złotych, a budyn-
ku przy ul. Piastowskiej 4 to 
koszt 51.590,73 złotych. Cał-
kowita wartość projektu, w 

ramach którego realizowane 
są remonty budynków wynosi 
2 845 126,18 złotych. Gmina 
pozyskała na te zadania do-
finansowanie w wysokości 
1.573.354,76 złotych. 

Trwa rewitalizacja stadionu miejskiego w Żarowie

LGD „Szlakiem Granitu” zaprasza  
     na szkolenieW związku z planowa-

nymi naborami wnio-
sków w najbliższym czasie, 
Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem 
Granitu” zaprasza na szkole-
nia/warsztaty na temat:

„Możliwości samozatrud-
nienia, rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej, 
utworzenia inkubatorów 
przedsiębiorczości/inkuba-
torów kuchennych”. 

Szkolenie na terenie gmi-
ny Żarów odbędzie się 
12.12.2018r. o godz. 11.00, 
w Urzędzie Miejskim w 
Żarowie, przy ul. Zamko-
wej 2 w Żarowie. 

Do końca marca mają 
potrwać prace mo-

dernizacyjne na stadionie 
miejskim w Żarowie.

W ramach inwestycji po-

wstaną nowe trybuny wraz 
z zadaszeniem, szatnia oraz 
wiata spotkań wraz z in-
stalacjami wodno-kanali-
zacyjnymi, elektrycznymi 

i gazowymi, kanalizacją 
deszczową i sanitarną oraz 
nowa bieżnia dla spacero-
wiczów, chodziarzy, biega-
czy i rolkarzy. Wszystkie 
zadania realizowane są tutaj 
w ramach dużego zadania 
„Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów - rewi-
talizacja parku miejskiego 
wraz z boiskiem sporto-
wym”. Łączny koszt inwe-
stycji to ponad 2 miliony 
złotych. - Jest to już drugi 
etap prac, które przeprowa-
dzane są na naszym stadio-
nie sportowym w Żarowie. 
Pierwsze roboty rozpoczęły 
się początkiem września od 
rozbiórki starych trybun i 
betonowania fundamentów 
pod budowę budynku no-
wej szatni sportowej. W tej 
chwili wybrano grunt pod 
budowę bieżni, gdzie trwa 
również wykonanie warstwy 
podbudowy i obsadzanie 
obrzeży betonowych. Na 
dzień dzisiejszy wykonano 
także betonowe ławy funda-
mentowe oraz zamontowano 
stalowe słupy stanowiące 
konstrukcję dachu przy try-

bunach. W miejscu, gdzie 
stanie budynek nowej szatni 
dla sportowców również wy-
konane zostały już betonowe 
ławy fundamentowe – mówi 
Piotr Neczaj z Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Całkowity koszt wszyst-
kich inwestycji na stadionie 
to kwota 2 322 641,40 zło-
tych. Wartość projektu, w 
ramach którego przebudo-
wany zostanie również sta-
dion miejski w Żarowie wy-
nosi 5 866 510,15 złotych, 
dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu pań-
stwa to kwota 3 867 257,09 
złotych. 

Przebudowa stadionu spor-
towego w Żarowie została 
także wcześniej omówiona z 
zarządem klubu sportowego 
„Zjednoczeni Żarów”, dla-
tego mecze drużyn senior-

skich odbywają się na wy-
jazdach. Ostatnim etapem 
prac będzie także montaż 
nowego ogrodzenia i bramy 
wjazdowej. 

Magdalena Pawlik

Dzięki zrealizowanym pracom dziś budynek ten stał się kolejną wizytówką 
naszego miasta. 
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Jubileusz 70-lecia Żarowskiej Orkiestry Dętej

Muzycy z Żarowskiej Orkiestry Dętej to grupa ludzi z pasją, którzy poświę-
cają swój wolny czas, żeby grać. Koncertują nie tylko na terenie gminy 
Żarów podczas lokalnych uroczystości, ale także na terenie innych miast i 
gmin. Wciąż się rozwijają, pracują nad nowym repertuarem, a ich muzyka 
wzbudza duże zainteresowanie.

W podziękowaniu za 70 lat muzykowania burmistrz Leszek Michalak oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny wręczyli na ręce kapel-
mistrza Dariusza Piechowiaka statuetkę symbolicznego klucza wiolinowe-
go oraz kwiaty. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć również jubileuszowego tortu. 

Kapelmistrz Dariusz Piechowiak na zdjęciu po odebraniu statuetki.

Droga przy ul. Sportowej w Żarowie była w złym stanie technicznym i wy-
magała kompleksowej przebudowy.

Stara kostka, którą pokryta jest nawierzchnia przy ul. Sportowej nareszcie 
zostanie zerwana. 

LGD „Szlakiem Granitu” zaprasza  
     na szkolenie

Szkoła Podstawowa 
w Żarowie pomaga 

HospicjumPrzebudowa ulicy Sportowej
Kontynuujemy kolejne in-

westycje drogowe na te-
renie naszego miasta.

Jak do tej pory wyremonto-
wane zostały drogi przy ul. 
Wojska Polskiego, Dworco-
wej, Placu Wolności, Koper-
nika, Słowackiego, Puszkina i 
Kwiatowej. W tej chwili prace 
rozpoczęły się także przy ulicy 
Sportowej w Żarowie i zrywa-
na jest tam stara nawierzchnia, 
która wykonana była jeszcze 
ze starej, zniszczonej kostki. 
Wszystkie zadania drogowe 
są realizowane w ramach du-
żego projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na 

terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospoda-
rowanie terenów i przestrzeni 
publicznych w celu przywró-
cenia lub nadania im nowych 
funkcji społecznych, eduka-
cyjnych i rekreacyjnych”. - W 
sumie do użytku mieszkańców 
oddano już łącznie siedem 
przebudowanych nawierzchni 
drogowych. Rozpoczął się re-
mont drogi przy ulicy Sporto-
wej w Żarowie, a w następnym 
etapie ruszymy już z pracami 
drogowymi na ulicy Zamko-
wej. Jako ostatnia wyremon-
towana zostanie nawierzchnia 
przy ulicy Mickiewicza, która 

przebudowana będzie na od-
cinku od ronda do przejazdu 
kolejowego. Zakończenie całe-
go zadania określone zostało 
w umowie na sierpień 2019 
rok  – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Wszystkie inwestycje dro-
gowe finansowane są ze środ-
ków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz dofinansowania, 
które zostało przyznane w ra-
mach realizacji unijnego 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”. Wartość do-
finansowania to kwota 3 867 
257,09 złotych. Koszt remont 
dróg przy ulicy Sportowej oraz 
Zamkowej wynosi 577 tysięcy 
złotych. 

Dzięki przeprowadzonym 
pracom drogi gminne na te-
renie naszego miasta zyskały 
nowe nawierzchnie, co wpły-
nęło nie tylko na estetykę, ale 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo użytkowników ruchu 
drogowego.

Magdalena Pawlik

Żarowska Orkiestra Dęta kończy w tym roku 70 lat. Z tej okazji w piątek, 16 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbył się okolicznościowy 
mini-koncert jubileuszowy. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu, a podziękowania i gratulacje na ręce muzyków składali zaproszeni gości.

- Serdecznie gratulujemy 
dotychczasowych osiągnięć 
artystycznych i jednocze-
śnie serdecznie dziękujemy 
za wszelkie działania ar-
tystyczne, zaangażowanie, 
życzliwość i stałą obecność 
w życiu kulturalnym naszej 
gminy. Świadczy o tym wspa-
niała historia Orkiestry wy-
pełniona wieloma sukcesami, 
nagrodami i nie zliczonymi 
koncertami, a także repre-
zentowanie naszej gminy 
również poza granicami na-
szego kraju. Wszystkim mu-
zykom życzymy dalszych suk-
cesów muzycznych i owocnej 
pracy. Aby następne lata 
współpracy tworzyły ciąg 
dalszy tej wspaniałej, nieza-
pomnianej przygody muzycz-
nej – gratulowali muzykom 

z Żarowskiej Orkiestry Dę-
tej burmistrz Leszek Mi-
chalak i Roman Konieczny 
przewodniczący Rady Miej-
skiej.

Żarowska Orkiestra Dęta 
powstała w maju 1948r. pod 
patronatem Dolnośląskich 
Zakładów Chemicznych. 
Pierwszym kapelmistrzem 
był Pan Chutyra, bardzo 
dobry puzonista grający 
w tym okresie w Operetce 
Wrocławskiej. Orkiestra 
przetrwała do roku 1958. Z 
tego okresu zostało dwóch 
orkiestrantów, a byli to pa-
nowie Tadeusz Sipiora 
i Władysław Piorun. W 
roku 1965 zaczął się nowy 
nabór orkiestrantów i w 
następnym roku powsta-
ła Orkiestra Dolnośląskich 

Zakładów Chemicznych w 
Żarowie. Założycielem i 
kapelmistrzem był Pan Ste-
fan Istelski, który zmarł w 
1984 toku. Kapelmistrzo-
stwo objął Pan Stanisław 
Kłyszcz i pełnił tę funkcję 
do 1996r. Następnym kapel-
mistrzem został Pan Wła-
dysław Piorun, kierujący 
orkiestrą do 2001r. Po roku 
2001 kapelmistrzem został 
Pan Władysław Zawalski. 
W międzyczasie Zakłady 
Chemiczne „Organika” wy-
powiedziały utrzymanie 
orkiestry. Dzięki staraniom 
ówczesnej burmistrz Żaro-
wa, Lilli Gruntkowskiej 
nie została ona zlikwido-
wana. Burmistrz Grunt-
kowska podjęła decyzję, 
by orkiestra funkcjonowała 

w strukturach Żarowskiego 
Ośrodka Kultury. Kapelmi-
strzem w tym czasie byli pa-
nowie: Władysław Zawal-
ski, Eugeniusz Rzeźnik, 
Przemysław Dudek, Bar-
tosz Warkoczyński. Obec-
nie orkiestrą kieruje Da-
riusz Piechowiak, muzyk 
Filharmonii Sudeckiej. Dziś  
orkiestra liczy 15 członków, 
w skład których wchodzą 
zarówno muzycy amatorzy 
i zawodowcy, grający rów-
nież w innych orkiestrach 
we Wrocławiu, Wałbrzychu 
czy Dzierżoniowie. Wszyst-
kich muzyków łączy w sobie 
pasja grania muzyki wielu 
gatunków: muzyki rozryw-
kowej, marszy wojskowych, 
utworów patriotycznych, 
a nawet swingu. Orkiestra 

ma za sobą setki koncertów 
i występów na terenie nie 
tylko Żarowa, ale i całego 
powiatu Świdnickiego. 

W tym roku, za swoją do-
tychczasową działalność 
na rzecz kultury muzycy z 
Żarowskiej Orkiestry Dętej 

zostali nagrodzeni również 
statuetką „Mamuta Kultu-
ry”. Nagroda została wrę-
czona podczas inauguracji 
roku kulturalnego w Gmin-
nym Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

W ubiegłym roku Szko-
ła Podstawowa im. 

Jana Brzechwy w Żarowie 
nawiązała współpracę ze 
Stowarzyszeniem Medycz-
nym „Hospicjum dla Dzieci 
Dolnego Śląska”.

Już drugi rok uczestniczy-
my w Projekcie „Formuła 
Dobra”, w ramach którego 
jesteśmy wolontariuszami i 
bierzemy udział w akcjach 
charytatywnych na rzecz 
podopiecznych Hospicjum.

W ramach zbliżającego 
się Dnia Świętego Mikołaja 
w naszej szkole od połowy 
listopada trwała akcja, któ-

rej celem była świąteczna 
zbiórka słodyczy i specja-
listycznych produktów dla 
dzieci z rodzin objętych 
opieką hospicyjną. Ucznio-
wie i nauczyciele z naszej 
szkoły po raz kolejny wyka-
zali się wielkim altruizmem, 
empatią i wrażliwością na 
drugiego człowieka, a ilość 
zebranych darów przerosła 
najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów i pracowników 
Hospicjum.

Marcin Perzyńki – koordy-
nator wolontariatu

Anna Dziedzic, Agata Ko-
vaci – Samorząd Uczniowski
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50 lat temu powiedzieli sobie „TAK”
Znali się od dziecka, razem też uczęszczali do Szkoły Powszechnej w Bukowie, ale prawdziwe uczucie pojawiło się później.

12 milionów złotych
dofinansowania na kanalizację

Święty Mikołaj zawita do Żarowa
Wspólne zdjęcie jubilatów oraz zaproszonych gości.

Halina i Henryk Rycerz sakramentalne „TAK” powiedzieli sobie pół wieku 
temu. Do dziś kochają się, szanują i okazują sobie wzajemne wsparcie. 

Burmistrz Leszek Michalak wręczył parze dyplomy, upominki oraz medale 
od prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Podpisany dokument w rękach posła na Sejm RP Wojciecha Murdzka, bur-
mistrza Leszka Michalaka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Żarowa 
Romana Koniecznego.

Przy podpisaniu umowy na budowę kanalizacji w Kalnie obecny był radny 
Mieczysław Myrta.

Jest taki dzień, jedyny w 
całym roku, kiedy zapach 

pieczonych pierników i czer-
wonego barszczu rozcho-
dzi się po całym mieście. 
Dzwoneczki świętego Miko-
łaja rozbrzmiewają niczym 
dzwony kościelne, a na gło-
wach mieszkańców pojawia-
ją się czerwone czapki. 

Już 9 grudnia o godzinie 
15:00 targowisko miejskie 
w Żarowie zamieni się w 
bajkowe Miasteczko Świę-
tego Mikołaja. Podobnie jak 
w poprzednich latach będzie 
smacznie i kolorowo. Nie za-
braknie zabaw i gier dla dzie-
ci oraz występów artystycz-
nych. Przejażdżki i zabawy z 
pomocnikami Świętego Mi-
kołaja, warsztaty zdobienia 
choinkowych ozdób, wspól-
ne śpiewanie to tyko niektóre 
atrakcje i niespodzianki, ja-
kie przygotowali organizato-
rzy tegorocznego Miasteczka 
Świętego w Żarowie. 

Od kilku lat nieodłącz-
nym elementem Miasteczka 
Świętego Mikołaja jest jar-
mark bożonarodzeniowy, na 
którym nie zabraknie orygi-
nalnych świątecznych ozdób, 
prezentów, czy smakołyków 
kojarzonych ze świętami.

Program Miasteczka
Świętego Mikołaja Żarów 

9.12.2018r. godz. 15.00-18.00, Targowisko Miejskie 
15:00 Parada Świętego Mikołaja – start Dworzec PKP
15:15 Otwarcie Miasteczka Świętego Mikołaja i Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego
15:25 Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejszą 
kartkę świąteczną i zwycięzcom 3. edycji wielkiego testu wie-
dzy „Co ty wiesz o Żarowie?” 
15:30 Przejażdżki /zabawy z pomocnikami Świętego Mikołaja
15:40 Występ Kids Dance - grupa najmłodsza
15.45 Spotkania z Mikołajem, gwiazdkowe listy z życzeniami 
16:00 Choinkowe warsztaty 
16.30 Kids Dance i Ryszard Fidler w programie „Święty Miko-
łaj zawitał do miasta”
17.00 Wypuszczenie w niebo gwiazdkowych życzeń
17:15 Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Bożonarodze-
niowe smaki” - piernik 
17:30 Wspólne śpiewanie 
18:00 Życzenia od Burmistrza Żarowa 
Organizatorzy:
Gminne Centrum Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Żarowie
Wspierają nas:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Żarowie, Electrolux, Thermaflex.

Na Miasteczku Świętego Mikołaja w Żaro-
wie prowadzona będzie także zbiórka cha-

rytatywna na leczenie i rehabilitację Adasia 
Szczurka z Żarowa.

Dla Haliny i Henryka Ry-
cerz minęło już 50 lat, odkąd 
połączyli swój los węzłem 
małżeńskim. Kilka dni temu, 
w obecności najbliższej rodzi-
ny i zaproszonych gości odno-
wili przysięgę małżeńską. Para 
odznaczona została również 
medalami Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. Wręczył je 
małżonkom burmistrz Leszek 
Michalak. Jubilaci otrzymali 
także życzenia, pamiątkowe 
dyplomy i upominki. - Cieszę 
się bardzo, że od momentu 
wypowiedzenia sakramental-
nego „TAK” trwacie Państwo 
nieprzerwanie i niestrudzenie 
razem, oddani sobie i najbliż-
szym – we wspólnym życiu, 
przeżywając wiele wspaniałych 
i radosnych chwil, ale także do-
świadczając trosk i problemów 
życia codziennego. Życzę Pań-
stwu dużo zdrowia oraz tyle 
samo radości w otoczeniu ko-
chającej rodziny - składał gra-
tulacje dostojnym jubilatom 
burmistrz Leszek Michalak. 

Halina i Henryk Rycerz 

sakramentalne „TAK” powie-
dzieli sobie 50 lat temu. Pobra-
li się w 23 listopada 1968r. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Żarowie, przyrzekając sobie 
miłość, szacunek i przyjaźń. 
Nowożeńcy zamieszkali w 
domu rodzinnym Pana Hen-
ryka, który zawsze dbał, aby 
jego rodzinie niczego nie za-
brakło. Ciężko pracował w 
kolejnych zakładach pracy. 
Najpierw w Elektronicznych 
Zakładach Elbro we Wrocła-
wiu, a później w Częstochow-
skiej Firmie Budex, wyjeżdżał 

w ramach delegacji do Czecho-
słowacji i Estonii. Był ceniony 
jako bardzo dobry pracownik 
z zakresu prac budowlanych. 
Przez pewien czas przebywał 
na rencie, aż w końcu prze-
szedł na zasłużoną emeryturę. 
Pani Halina po ślubie zajmo-
wała się prowadzeniem domu 
i wychowaniem syna Piotra i 
córki Natalii. Gdy dzieci pod-
rosły podjęła pracę w Barze 
Gastronomicznym w Świdni-
cy. Kulinaria były zawsze jej 
pasją. 

Państwo Rycerz zawsze żyli 

na rzecz lokalnej społeczności, 
dając z siebie, jak najwięcej in-
nym ludziom. Pan Henryk na-
leżał i należy do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bukowie, 
drugą kadencję jest sołtysem 
Bukowa, uczestniczy w życiu 
Parafii, jako członek Rady 
Parafialnej. Pani Halinka zaś 
czynnie uczestniczy w pra-
cach Koła Gospodyń swojej 
wsi. Dumą Państwa Rycerz są 
ich dzieci, 4 wnuków: Sylwia, 
Sebastian, Patrycja, Marek 
i prawnuczęta: Julia, Hubert, 
Inga, Hania i Zosia.

Jeszcze w tym roku ruszy 
kolejna duża inwestycja 

kanalizacyjna na terenie na-
szej gminy. Burmistrz Leszek 
Michalak podpisał umowę na 
budowę kanalizacji w Kalnie, 
a pierwsze prace mają się roz-
począć jeszcze w grudniu 2018 
roku.

Budowa kanalizacji będzie 
także kontynuowana w Mro-
winach, gdzie zakończył się 
już pierwszy etap tego zadania 
oraz na osiedlu domków jedno-
rodzinnych i przy ul. Słowiań-
skiej w Żarowie. 

Na wszystkie inwestycje 
kanalizacyjne w Kalnie, 
Mrowinach i Żarowie gmi-
na otrzymała rekordowo 
wysokie dofinansowanie w 
wysokości 11.940.907,76 
złotych z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Wartość 
całego zadania wynosi do-
kładnie 23.188.242,14 zło-
tych. Dofinansowanie zostało 
przyznane dzięki determinacji 
burmistrza Leszka Micha-
laka oraz zaangażowaniu 
posła na Sejm RP Wojciecha 
Murdzka. - Nie jest to pierw-
szy krok samorządu w Żaro-
wie przy staraniu się o środki 
zewnętrzne. Dzięki temu, że 
wnioski gminy Żarów są profe-
sjonalnie przygotowane, w któ-
rych nie brakuje dobrej argu-
mentacji – te pieniądze mogły 

zostać przyznane. Przy okazji 
takich inwestycji, jak budowa 
kanalizacji pięknieją chodniki, 
zmieniają się drogi. Cieszę się, 
że mogłem pomóc, a determi-
nacja burmistrza i całej Rady 
Miejskiej zakończyły się sukce-
sem. Gratuluję gminie Żarów i 
życzę mieszkańcom, aby lepiej 
się wszystkim tutaj żyło, miesz-
kało i funkcjonowało – mówi 
Wojciech Murdzek poseł na 
Sejm RP.

Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Kalnie z przesyłem 
do Żarowa wraz z usunięciem 

kolizji na sieci wodociągowej 
kosztować będzie dokładnie 
5.527.934,29 złotych. Pierw-
sze prace przy realizacji tej in-
westycji rozpoczną się jeszcze 
w grudniu. Na kolejne zadanie 
– budowę kanalizacji w Mro-
winach zostanie w grudniu 
rozpisane postępowanie prze-
targowe. Trzecie zadanie – bu-
dowa kanalizacji na osiedlu 
domków jednorodzinnych przy 
ul. Świerkowej, Modrzewiowej 
i Jesionowej w Żarowie – prace 
rozpoczęły się w listopadzie.

Magdalena Pawlik
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Święto kolejarzy i informatyków
w żarowskim Zespole Szkół

12 milionów złotych
dofinansowania na kanalizację

Konkurs
„Bożonarodzeniowe smaki”

Memoriał pamięci
żarowskich szachistów

Andrzejki w żarowskiej bibliotece

Na zdjęciu uczniowie w trakcie konkursu ze znajomości specyficznego 
słownictwa kolejowego i informatycznego.

Z okazji święta kolejarza burmistrz Leszek Michalak złożył na ręce dyrektor 
szkoły Doroty Jasztal gratulacje dla całej społeczności szkolnej. 

Seniorzy na wspólnej zabawie andrzejkowej w bibliotece. 

Moment podpisania deklaracji o współpracy z PKP Intercity oraz Pogoto-
wiem Świdnickim.

Najliczniejszą grupę szachistów stanowili najmłodsi adepci tej dyscypliny 
sportu, fot. FB/gonieczarow.

Zespół Szkół w Żarowie to jedyna szkoła na terenie powiatu świdnickiego, która uczy przyszłych kolejarzy. 
Uczniowie kształcąc się na kierunku technik transportu kolejowego mogą korzystać ze specjalnego progra-
mu stypendialnego, płatnych staży, praktyk, które oferuje im szkoła.

O tajnikach zawodu koleja-
rza można było usłyszeć pod-
czas uroczystego spotkania, 
które zorganizowane zostało 
w żarowskim Zespole Szkół 
z okazji Dnia Kolejarza i 
Dnia Informatyka. W trakcie 
uroczystości szkoła podpisa-
ła także kolejną deklarację o 
współpracy w sprawie prze-
dłużenia innowacji „Pocią-
giem w przyszłość” z PKP 
Intercity oraz Pogotowiem 
Świdnickim. - Dzięki inno-
wacji uczniowie mogą prak-
tycznie zastosować swoją 
wiedzę z zakresu transportu 
kolejowego, a także zdobyć 
umiejętności obsługi pasaże-
ra niepełnosprawnego oraz 
udzielania pierwszej pomocy. 
Pracownicy pogotowia, prze-
prowadzając szkolenie egza-
minują uczniów, którzy na-
stępnie otrzymują certyfikaty 
z tych umiejętności – mówi 
Dorota Jasztal dyrektor Ze-
społu Szkół w Żarowie. 

Święto Kolejarza w Zespole 
Szkół im. Jędrzeja Śniadec-
kiego było także okazją do 
wręczenia nagród uczniom, 
którzy otrzymują stypendium 
od Intercity. Nagrody powę-
drowały do Justyny Kisz-
czak, Vanessy Szymczyk i 
Adriana Gala. Podczas spo-
tkania sami uczniowie rów-
nież pokazali, że posiadają 
wiedzę z zakresu transportu 
kolejowego, biorąc udział 
w konkursie ze znajomości 

specyficznego słownictwa 
zawodowego kolejowego i 
informatycznego, konkursie 
zręcznościowym  oraz ry-
sunkowym „Sylwetka patro-
na Jędrzeja Śniadeckiego”. 

Życzenia z okazji Dnia 
Kolejarza, na ręce dyrek-
tor szkoły Doroty Jasztal, 
składali również zaprosze-
ni gości, wśród których nie 
zabrakło burmistrza Leszka 
Michalaka, wicestarosty 
świdnickiego Zygmunta 
Worsy, Małgorzaty Jur-
kowskiej dyrektor Pogoto-
wia Ratunkowego w Świdni-
cy, Rafała Nowakowskiego 
dyrektora zakładu zachod-
niego PKP Intercity S.A. w 
Poznaniu, Jacka Krawczu-
na dyrektora PKP Cargo 
S.A., Piotra Rachwalskie-
go prezesa zarządu KD S.A. 
i Heleny Słowik dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
wraz z uczniami gimna-
zjum. 

Zespół Szkół w Żarowie 
realizuje obecnie kilka cie-
kawych projektów. Są to: 
„Rynek pracy coraz bliżej 
– dla uczniów szkół kształ-
cenia zawodowego powiatu 
świdnickiego”, „Zawodo-
wy Dolny Śląsk”, „Czas na 
zawodowców” oraz projekt 
twardy „Wyposażenie w no-
woczesny sprzęt i materia-
ły dydaktyczne pracowni i 
warsztatów zawodowych”.

Tradycyjnie biblioteka 
oraz Uniwersytet Trze-

ciego Wieku w Żarowie 
zorganizowali wieczór an-
drzejkowy dla seniorów.

Wśród atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów nie 
zabrakło wspólnego karaoke, 
andrzejkowych wróżb i tańca 
do późnych godzin wieczor-
nych. Impreza odbyła jak co 
roku w żarowskiej bibliotece. 
- Andrzejki, które organizuje-
my w naszej bibliotece cieszą 
się niesłabnącą popularno-
ścią. Specyficzny klimat, który 
panuje wśród książek, sprzyja 
dobrej zabawie i serdecznym 
rozmowom. Zabawę rozpo-
częliśmy od wspólnego od-
śpiewania piosenki „Listopad, 
gdy już kończy dzień”, a potem 
były piosenki biesiadne i tury-
styczne, śpiewane solo i chó-
rem, tańce w rytm współcze-
snych melodii i z lat 80-tych. A 

wszystko przeplatane andrzej-
kowymi wróżbami. Wiedźma 
Ania, w którą tradycyjnie wcie-
liła się Anna Sikora, przygo-
towała wiele zabaw i wróżb, 
m.in. andrzejkowe puzzle, wy-
bór Wiedźmy 2018, taniec in-
tegracyjny „Powitanie”, taniec 
z wałkiem, liczbowe wróżby i 
wiele innych atrakcji. Zabawa 
była przednia, śmiechu było co 
niemiara. Czas upłynął bardzo 
szybko w radosnej atmosfe-

rze. Dziękujemy wszystkim za 
wspólnie spędzony wieczór i do 
zobaczenia za rok na kolejnych  
Andrzejkach – mówi Stani-
sława Biernacka dyrektor 
biblioteki w Żarowie.

Impreza została zorganizo-
wana wspólnie ze słuchacza-
mi Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a sprzęt użyczyło na 
potrzeby seniorów Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Uwielbiasz piec ciasta? 
Uważasz, że robisz to do-

skonale? Ten konkurs jest dla 
Ciebie. Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie za-
prasza wszystkich do udziału 
w konkursie „Bożonarodze-
niowe smaki”. 

Aby wziąć udział w kon-
kursie należy samodzielnie 
upiec piernik i dostarczyć go 
9 grudnia na specjalne stoisko 
znajdujące się na Miasteczku 
Świętego Mikołaja. Konkurs 
skierowany jest do osób in-
dywidualnych, jak również 
organizacji (Koła Gospodyń 

Wiejskich, szkoły, przedszko-
la, firmy). Specjalnie powoła-
ne jury będzie oceniało smak, 
wygląd i ogólne wrażenie. Dla 
najlepszych czekają nagrody i 
tytuł Mistrza Bożonarodze-

niowych Smaków 2018. 
Formularz zgłoszeniowy 

oraz regulamin konkursu 
do pobrania ze strony inter-
netowej www.um.zarow.pl i 
www.centrum.zarow.pl

W Żarowie przez dwa 
dni ponad 80 mi-

łośników królewskiej gry 
rywalizowało w 6. Memo-
riale Szachowym pamięci 
żarowskich szachistów Jana 
Kipczaka i Pawła Paradow-
skiego. 

Turniej rozegrano w czte-
rech grupach, w najsilniej-
szej triumfował Wojciech 
Gospodarczyk z Legnicy. 
Wśród zawodników Gońca 
Żarów, najwyższe 3. miej-
sce zajął Kamil Gałuszka. 
Lokaty pozostałych repre-
zentantów żarowskiego klu-
bu: 5. Janusz Kilański, 6. 
Mirosław Cygan, 10. Jan 
Woźny.

W grupie B1 zwycięstwo 
przypadło Janowi Sabu-
kowi z Lubina. Szachiści 
Gońca zajęli odpowiednio 
miejsca: 4. Oskar Lesiak, 
5. Maciej Kaczmarczyk, 6. 
Jan Molecki, 7. Weronika 
Komaniecka.

Zwycięstwem Konstante-
go Roubo (Goniec Żarów) 
zakończyła się rywalizacja 
w grupie B2. Zawodnik osią-
gnął normę na III kategorię 
szachową. Pozostałe miejsca 

szachistów Gońca Żarów: 
8. Jakub Komaniecki, 12. 
Adam Najniger, 19. Ange-
lika Kołodziejczyk.

Najliczniejszą grupę sta-
nowili najmłodsi adepci tej 
dyscypliny sportu. Przy sza-
chownicach pochyliło się 44 
zawodników, a zwycięstwo 
odniósł Paweł Zieliński 
z MDK Gambit Świdnica. 
Wysokie 5 miejsce zajął 
jeden z najmłodszych za-
wodników w turnieju, repre-
zentant żarowskiego klubu 
Filip Hennig. Pozostałe 
miejsca szachistów Gońca 
Żarów: 15. Sebastian Ma-
zur, 16. Emilia Chrzan, 
17. Krystian Grzybowski, 
25. Kamil Mierlak, 28. 
Luiza Szczepańska, 43. 
Antoni Cienkus i 44. Szy-
mon Zawadzki. W tej gru-
pie Krystian Grzybowski 
i Emila Chrzan zdobyli IV 
kategorię szachową, a Luiza 
Szczepańska osiągnęła V 
kategorię szachową. 

Areną zmagań była Szko-
ła Podstawowa w Żarowie, 
zlokalizowana na Osiedlu 
Piastów. 

Krzysztof Dutkiewicz
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa,
gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XXVIII/214/2016 z dnia 27 
października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: 
http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, 
o godz. 10.00 w pok. nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 
stycznia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski w 
Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2081) zawiadamiam:

• o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na śro-
dowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

• że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapew-
nieniu możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej. 

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu 
należy składać do dnia 22 stycznia 2019 r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia 
Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: „mpzp 
Mikoszowa” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Podsumowanie piłkarskiej jesieni
Runda jesienna rozgrywek piłkarskich dobiegła końca. Drużyny reprezentujące gminę Żarów kończą pierwszą część sezonu z mieszanymi nastrojami.

Z pewnością do udanych 
pierwszej rundy nie zaliczą 
Zjednoczeni Żarów, wystę-
pujący w grupie wschodniej 
IV Dolnośląskiej Ligi. Pod-
opieczni Adama Łagiewki z 
piętnastu spotkań zdołali wy-
grać tylko jeden pojedynek z 
Piastem Nowa Ruda. Mecz 
zakończył się w 88. minucie 
przy stanie 2:3 dla Zjedno-
czonych, kiedy to jeden z ki-
biców gospodarzy naruszył 
nietykalność cielesną sędzie-

go. Ostatecznie spotkanie za-
kończyło się walkowerem na 
korzyść żarowskich piłkarzy. 
Remisem 3:3 zakończyła się 
konfrontacja z GKS Mirków/
Długołęka. W pozostałych 
pojedynkach Zjednoczeni 
musieli uznać wyższość ry-
wali, często przegrywając 
bardzo wysoko. Najbardziej 
bolesną, była porażka 12:1 
z Sokołem Marcinkowice. 
To jedyny tak wysoki wy-
nik rundy jesiennej, w któ-

rym drużyna zdołała strzelić 
przeciwnikowi więcej, niż 
dziesięć bramek. Ostatecznie 
z dorobkiem czterech punk-
tów na koncie i bilansem bra-
mek 15:61 Zjednoczeni Ża-
rów zamykają ligową tabelę. 
Największym problemem 
żarowian rundy jesiennej 
oprócz osiągniętych rezulta-
tów była sytuacja kadrowa. 
W niektórych spotkaniach na 
ławce rezerwowych zasiadał 
tylko dodatkowy bramkarz. 

Na czele Górnik Wałbrzych. 
Co prawda wałbrzyszanie 
posiadają identyczną ilość 
punktów, co rezerwy wro-
cławskiego Śląska, jednak 
piłkarze ze stolicy Dolnego 
Śląska mają rozegrany o je-
den pojedynek mniej od swo-
jego głównego konkurenta 
do wygrania ligi.

O utrzymanie w wałbrzy-
skiej kl. A (gr. III) walczą 
również piłkarze Wierzbian-
ki Wierzbnej. Zespół pro-

wadzony przez Sebastiana 
Błaszczyka w stawce 16. 
drużyn zakończył zmagania 
pierwszej rundy na 14. miej-
scu. Liderem Płomień Mako-
wice. 

Zgoła odmiennie przedsta-
wia się sytuacja Zielonych 
Mrowiny, którzy po roze-
graniu pierwszej części se-
zonu są samodzielnym lide-
rem wałbrzyskiej kl. B (gr. 
I) Drużyna Andrzeja Za-
dziorskiego posiada osiem 

punktów przewagi nad dru-
gim zespołem LKS Marcino-
wice. W całej rundzie Zieloni 
wygrali dwanaście spotkań, 
jeden mecz zakończył się re-
misem. Jako jedyna drużyna 
w lidze Mrowiny nie prze-
grały ani jednego pojedynku. 
Wśród czternastu zespołów 
9. miejsce piastuje Zryw Ła-
żany, Błyskawica Kalno za-
kończyła rywalizację pierw-
szej rundy na 10. pozycji.

Krzysztof Dutkiewicz

Wystartował Electrolux Cup!Sprawdzili swoją wiedzę
sportową Rozpoczęła się 11. edycja 

Żarowskiej Ligi Futsa-
lu Electrolux Cup, która co 
roku gromadzi pasjonatów 
halowej piłki nożnej, zarów-
no aktywnych piłkarzy, jak 
i kibiców sportowych zma-
gań.

Sensacyjne wyniki, duża 
ilość bramek pokazały, iż w  
sezonie 2018/19 Electrolux 
Cup emocji nie zabraknie do 
końca rozgrywek. 

Tegoroczna edycja podzie-
lona jest na dwie ligi. Wśród 
drużyn występujących w I 
Lidze Electrolux Cup, kom-
plet punktów zachował tyl-
ko Wektor Świdnica, który 
broni mistrzowskiego tytułu. 
Jedno zwycięstwo na koncie 
posiadają piłkarze Canna-
bis, AUTO-SHOP Żarów, 
KKZ Zaskoczeni Żarów oraz 
Perlaże Rakserwis. Wciąż 

na pierwsze punkty czekają 
zawodnicy Darbor Bolesła-
wice.

Wśród drugoligowców nie-
pokonanymi drużynami po-
zostają Electrolux Żarów oraz 
Detonatorzy. 

Runda zasadnicza potrwa 
do 10 lutego. Tydzień później 
rozegrany zostanie wielki fi-
nał, który zadecyduje o koń-
cowej klasyfikacji 11. edycji 
Electrolux Cup. 

Mecze odbywają się w 

każdą sobotę w hali spor-
towej GCKiS w Żarowie. 
Początek spotkań o godz. 
15:20. Tabele, statystyki, 
terminarze dostępne na ofi-
cjalnej stronie internetowej 
rozgrywek:
www.electroluxcup.zarow.pl 

Sponsorem głównym roz-
grywek jest Electrolux z 
siedzibą zakładu w Żaro-
wie. Organizatorem ligi jest 
GCKiS w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Drużyna AUTO-SHOP Żarów

Uczestnicy IV Mistrzostw Kibiców Sportowych, na pierwszym planie zwy-
cięzca Edward Buszka.

Po raz czwarty spotkali 
się sympatycy sportu, 

by sprawdzić swoją wiedzę 
w Mistrzostwach Kibiców 
Sportowych.

W pierwszej części na 
uczestników czekał test. W 
drugim etapie zawodnicy 
zmierzyli się z pytaniami 
otwartymi. Tematyka nawią-
zywała do wydarzeń histo-
rycznych oraz najnowszych 
dziejów sportu. Łącznie na 
jednego uczestnika przypa-
dło 50 pytań.

Ostatecznie najlepszym 
znawcą tematyki sportowej 
i tym samym tegorocznym 
mistrzem gminy Żarów zo-
stał Edward Buszka, który 
obronił tytuł mistrzowski 
z ubiegłego roku. Na kolej-
nych miejscach znaleźli się: 
Dariusz Heród, Włodzi-
mierz Kutiuk, Leonard 
Rychel, Bolesław Moryl. 
- Przez cztery lata Mistrzostw 
Kibiców Sportowych uczest-
nicy zmagali się z ponad 
500 pytaniami. Sport cały 
czas nas bawi i sprawia, że 
lepiej funkcjonujemy w co-
dziennym życiu - podkreśla 

Ryszard Prawdzik, po-
mysłodawca wydarzenia, 
któremu pomagała Ewa 
Wołek oraz Jan Caliński. 
Zwycięzca z rąk Zastępcy 
Burmistrza Miasta Żarów 
Grzegorza Osieckiego 
otrzymał nagrodę pienięż-

ną oraz okolicznościowy 
puchar, a na wszystkich 
zgromadzonych tego dnia 
kibiców czekała słodka nie-
spodzianka. Organizatorem 
wydarzenia było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.


