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Miasteczko
Świętego Mikołaja

Remiza OSP Wierzbna 
zostanie rozbudowana

Zrealizowane
Inwestycje 2018 roku

Strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Wierzbnej czekali na 
taką wiadomość od dawna. 

Remiza strażacka na tere-
nie wsi zostanie rozbudowa-
na. Kilka dni temu burmistrz 

Dobiega końca 2018 rok.
Był to czas realizacji 

wielu strategicznych dla na-
szej gminy i jej mieszkańców 
inwestycji. Wśród najważ-
niejszych należy wymienić 
budowę centrum przesiadko-

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Kultura

Aktualności

Sport

7

2

8

Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie zaprasza do udziału w pią-
tej edycji konkursu kaligrafii „Mistrz 
Pióra – Żarów 2019”.

Uwaga! Zmiana godzin dyżuru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Sprawdź, kiedy dyżurują prze-
wodniczący i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Żarowa.

Podczas Turnieju Młodych Talen-
tów żarowscy zawodnicy przywieźli 
ponad dwadzieścia medali, z czego 
dziesięć jest najcenniejszego koloru!

wego, przebudowę głównego 
skrzyżowania i budowę ron-
da, rewitalizację budynków 
mieszkalnych, nowe ścieżki 
rowerowe, inwestycje wodno-
kanalizacyjne i wiele innych.

więcej na str. 3

Leszek Michalak, w obec-
ności radnej Rady Miejskiej 
Zuzanny Urbanik i skarb-
nik gminy Renaty Dawle-
wicz podpisał umowę o do-
finansowanie tego zadania.

więcej na str. 4

Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę o przyznaniu dofinansowania 
na rozbudowę remizy strażackiej w Wierzbnej.

Magia nadchodzących 
świąt Bożego Naro-

dzenia była wyczuwalna 
podczas tegorocznej edy-
cji Miasteczka Świętego 
Mikołaja.

Kolorowy orszak Kids Dance 
wprowadził Świętego Mikoła-
ja i Jego pomocników na tar-
gowisko miejskie, na którym 
czekały już tłumy żarowian. 

więcej na str. 5

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Państwu, aby ten 
wyjątkowy świąteczny czas upłynął 
na spotkaniach w gronie rodziny 
i przyjaciół. Aby był przepełniony 
spokojem, miłością i radością.

Niech świąteczny nastrój sprawi, że 
będziemy dla siebie bardziej serdeczni, 
życzliwi, pełni wiary i optymizmu.

Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, 
niech nowy 2019 rok obdarzy dobrym 
zdrowiem, spełnia marzenia, daje 
satysfakcję i siłę do pokonywania 
nowych wyzwań

Roman Konieczny
Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

NOWE CHODNIKI

W mieście i na terenach wiejskich sukcesywnie każdego roku powstają 
nowe chodniki. W 2018r. prace realizowane były przy ulicy Kasztanowej, 
Klonowej i Krzywoustego (przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Świebodzicach) w Żarowie. A na terenach wiejskich -  w Bukowie, Za-
strużu, Pożarzysku, Imbramowicach. 
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Kronika Policyjna Wybieramy najlepszego 
sportowca

i trenera 2018 roku

Kierowca wymusił pierwszeństwo prze-
jazdu
Funkcjonariusze KP Żarów otrzymali zgłoszenie o wy-
padku, do którego doszło na drodze Olszany-Modlęcin. 
- Kierujący samochodem osobowym marki Ford 46-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickiego, jadąc drogą Olszany-
Modlęcin, na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo prze-
jazdu na jadącym prawidłowo BMW, prowadzonym przez 
50-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego. W tej sytu-
acji doszło do zderzenia pojazdów, w trakcie którego 46-
latek doznał urazu lewej dłoni oraz skręcenia kręgosłupa 
szyjnego. Został przewieziony do szpitala w Świebodzicach 
i pozostaje na obserwacji. Pojazdy zostały zabezpieczone na 
parkingu strzeżonym w Miłochowie. Kierowcy byli trzeźwi i 
mieli zapięte pasy bezpieczeństwa – mówi Katarzyna Wilk 
komendant komisariatu policji w Żarowie.

Uwaga na zakupy przez Internet
Policjanci apelują o zachowanie rozwagi przy robieniu za-
kupów przez Internet. Pokrzywdzeni wpłacają pieniądze 
za towar, który nigdy nie zostaje wysłany albo otrzymują 
paczkę z zawartością zupełnie innego bezwartościowego i 
nie zgodnego z zamówieniem towaru. Taka sytuacja miała 
miejsce również na terenie naszej gminy. - 27-letnia miesz-
kanka zawiadomiła, że nieznany sprawca za pomocą portalu 
OLX wprowadził ją w błąd, co do sprzedaży zabawki inte-
raktywnej, za którą zapłaciła 110 złotych i do chwili obecnej 
zamówionego towaru oraz zwrotu pieniędzy nie otrzymała. 
Przypominamy wszystkim, że oszuści bardzo często uaktyw-
niają się w okresie świątecznym i noworocznym, kiedy szu-
kamy prezentów dla swoich bliskich. Apleujemy do Państwa, 
aby zachować zdrowy rozsądek, nie wierzyć w super okazje, 
a sprzedającego sprawdzić przed zakupem, a nie po fakcie – 
apeluje komendat Katarzyna Wilk.

Jak nie dać się okraść przed świętami?
Złodzieje nie próżnują w okresie Bożego Narodzenia. Kie-
dy wyjeżdżamy do rodziny na święta, możemy wrócić do 
pustego, ograbionego mieszkania. Włamywacz, zanim zde-
cyduje się dokonać włamania, zdobywa informację o stanie 
majątkowym, wyposażeniu mieszkania, zabezpieczeniach, 
z jakimi może się spotkać oraz zwyczajach domowników. 
Źródłem informacji dla włamywacza mogą być osoby trze-
cie, sami lokatorzy, jak również okoliczności związane z 
życiem codziennym lokatorów. Pamiętajmy, aby zawsze 
zamykać drzwi i zabezpieczać okna oraz wejścia balkono-
we tak, aby nie były one łatwe do otwarcia. Nie powie-
rzajmy też nigdy kluczy osobom obcym, mało znanym, 
uświadamiajmy swoje dzieci, aby również nikomu nie udo-
stępniały kluczy do mieszkania. Po wejściu do domu zamy-
kajmy za sobą drzwi i nigdy nie zostawiajmy dokumentów 
i kluczy do samochodu w przedpokoju. Jeżeli zauważymy 
podejrzane osoby w swoim otoczeniu poinformujmy o tym 
najbliższą jednostkę policji. Bądźmy uważni na co dzień i 
od święta.

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 204/2018 z dnia 06 grudnia 2018r. 

Na co dzień walczą o sukcesy i medale. Teraz powalczą o miano najlepszego sportowca 2018 roku. Miesz-
kańcy gminy Żarów po raz szósty wybiorą najlepszego sportowca i trenera. W tej edycji konkursu zostanie 
również wręczona nagroda specjalna „Zasłużony dla żarowskiego sportu”. Będzie to kolejna szansa, by doce-
nić tych, którzy dostarczali wyjątkowych emocji i nierzadko byli dumą mieszkańców.

- W tegorocznym konkursie 
możemy oddawać swój głos w 
pięciu kategoriach. Do wybo-
ru jest zawodowiec, zawodnik 
amator-senior (powyżej 18 
roku życia), zawodnik ama-
tor-junior (poniżej 18 roku 
życia), trener i nagroda spe-
cjalna dla zasłużonego spor-
towca - wyjaśnia Kazimierz 
Bordulak przewodniczący 
Rady Sportu.

Do udziału w konkursie 
„Sportowe Indywidualności 
Gminy Żarów” zawodników 
sportowych może zgłaszać 
klub sportowy, przedstawi-

ciele Komisji ds. Sportu i 
Kultury przy Radzie Miej-
skiej w Żarowie bądź co 
najmniej 15-osobowa grupa 
mieszkańców. W każdej ka-
tegorii można zgłosić tylko 
jednego kandydata, który jest 
mieszkańcem gminy Żarów i 
trenuje poza Żarowem lub 
trenuje w klubie sportowym 
z terenu gminy Żarów albo 
reprezentuje gminę Żarów. 
- W zgłoszeniach prosimy 
zaznaczać klub sportowy, w 
jakim trenuje dany zawodnik, 
jego osiągnięcia, adres za-
mieszkania i datę urodzenia. 

Wytypowani sportowcy mu-
szą również wyrazić pisemną 
zgodę na udział w konkursie i 
publikację własnego wizerun-
ku - mówi Roman Koniecz-
ny przewodniczący Rady 
Miejskiej Żarowa.

Wyboru najlepszego spor-
towca 2018 roku dokona spe-
cjalnie powołana Kapituła w 
osobach burmistrza Leszka 
Michalaka, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, przed-
stawiciela Rady Sportu, 
Komisji ds. Sportu i Kul-
tury przy Radzie Miejskiej 
w Żarowie oraz Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Organizatorem 
konkursu jest burmistrz Le-
szek Michalak. Termin 
zgłaszania kandydatów 
upływa 21 grudnia o godz. 
15.30.

Wnioski o nadanie odzna-
czenia „Sportowa Indywidu-
alność Gminy Żarów” pobrać 
można w Biurze Obsługi 
Klienta, w Urzędzie Miej-
skim, ul. Zamkowa 2 w Żaro-
wie lub ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl Wypeł-
nione wnioski składamy w 
Biurze Obsługi Klienta.

Świąteczny prezent dla seniorów

Zapraszamy na 
otwarcie Żłobka

„Bajkowa Kraina”

Uwaga! Zmiana godzin 
dyżuru Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej

Na zdjęciu zuchy z 23 Świdnickiej Gromady Zuchowej Leśne Duszki pod-
czas występu artystycznego. (Foto: Dorota Chomiak)

To było wyjątkowe spo-
tkanie nie tylko dla sa-

mych dzieci, ale również se-
niorów z żarowskiego Domu 
Seniora.

Reprezentacja 23 Świdnic-
kiej Gromady Zuchowej Le-
śne Duszki w ramach zdoby-
wania sprawności „Strażnik 
Betlejemskiego Światełka 
Pokoju” ze swoim specjal-
nym programem artystycz-
nym wystąpiła przed pod-
opiecznymi Domu Seniora w 
Żarmedzie. 

Zaśpiewali kilka kolęd przy 
akompaniamencie instru-
mentów. Wraz z gromadą 

wystąpiła też solo uczenni-
ca Hania Piasecka z SP w 
Imbramowicach z kolędą pt. 
„Kolęda dla nieobecnych”. 
- Chcieliśmy poprzez ten 
występ podarować uśmiech 
wszystkim seniorom. I spra-
wić, aby ten przedświątecz-
ny czas był wyjątkowy dla 
każdego z nich. Cel chyba 
został osiągnięty. Zostaliśmy 
bardzo miło przyjęci, a senio-
rom zapewne też spodobał się 
program artystyczny zuchów, 
bo gromko nas oklaskiwali, a 
niekiedy śpiewali kolędy ra-
zem z nami. Nasz występ, dwie 
pary skrzypiec, trąbka spra-

wiły, iż u niejednej osoby po-
jawiły się łzy wzruszenia. Na 
koniec złożyliśmy wszystkim 
obecnym życzenia i wręczyli-

śmy własnoręcznie wykonane 
kartki – mówi Drużynowy 
hm. Michał Działowski HR 
opiekun drużyny. 

Burmistrz Leszek Michalak i Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Żłobka Miejskiego, zapraszają mieszkańców, zwłasz-

cza rodziców dzieci żłobkowych na otwarcie Żłobka „Baj-
kowa Kraina” w Żarowie. Podczas otwarcia  będzie można 
obejrzeć, jak wyglądają sale zajęć w tym nowoczesnym 
obiekcie i jak zostało zagospodarowane jego otoczenie. 

OTWARCIE ŻŁOBKA
„BAJKOWA KRAINA”
ul. Łokietka 14 A, 58-130 Żarów

8 stycznia 2019 roku, godz. 17.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny oraz Wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka będą 

przyjmować interesantów w każdy poniedziałek, w godz. 
13.30-15.30, w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 2 w 
Żarowie.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
mieszkańcom Bukowa, Marcino-
wiczek, Pyszczyna, Imbramowic i 
Zastruża zdrowia, pogody ducha, 
szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku

życzy Waldemar Ganczarek   
   radny Rady Miejskiej

Zdrowych, pogodnych
i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej

pomyślności
w Nowym Roku

życzy Urszula Ganczarek
radna Powiatu Świdnickiego
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ŚCIEŻKI ROWEROWE W NASZYM MIEŚCIE REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

CENTRUM MIASTA Z LOTU PTAKA PRZEBUDOWA DWORCA PKP

ZMODERNIZOWANE ULICE

WYREMONTOWANE DROGI NA TERENACH WIEJSKICH

BUDOWA ŻŁOBKA

Zrealizowane inwestycje 2018 rokuWybieramy najlepszego 
sportowca

i trenera 2018 roku
Dobiega końca 2018 rok. Był to czas realizacji wielu strategicznych dla naszej gminy i jej mieszkańców inwestycji. Wśród najważniejszych należy wymienić budowę 
centrum przesiadkowego, przebudowę głównego skrzyżowania i budowę ronda, rewitalizację budynków mieszkalnych, nowe ścieżki rowerowe, inwestycje wodno-
kanalizacyjne, nowe chodniki i parkingi wraz z oświetleniem, wyremontowane drogi, remonty placówek oświatowych, nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne oraz 
modernizację stadionu sportowego. Nasze miasto i wsie, dzięki zrealizowanym pracom zmieniły swój wizerunek. A to jeszcze nie koniec zmian, bowiem wiele zadań 
jest w toku realizacji i będzie nadal kontynuowanych.

Łącznie na terenie Żarowa powstało 8,20 kilometrów nowych dróg rowerowych, z których mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy. Nowe drogi dla rowerzystów powstały przy ulicach: Armii Krajowej, Alei Korczaka, Wiejskiej, Chro-
brego, Krasińskiego, na polnej drodze między ulicami Armii Krajowej a Przemysłową, Przemysłowej, Sikorskiego, 
Ogrodowej, Mickiewicza, Cembrowskiego, Dębowej, Słowiańskiej, Talowskiego, Bukowej, Świerkowej, Modrze-
wiowej, Wierzbowej, Jodłowej, Brzozowej i Jaworowej. Wartość całej inwestycji to kwota 5 114 351,75 złotych, 
przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 4 347 198,99 złotych. 

W 2018 roku ruszyły remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania „Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”. Do tej pory remontu doczekały 
się kamienice przy ul. Zamkowej 5, Armii Krajowej 28-30, Mickiewicza 21 oraz Piastowskiej 2 i 4. Całkowita wartość 
projektu, w ramach którego realizowane są remonty budynków wynosi 2 845 126,18 złotych. Gmina pozyskała na 
te zadania dofinansowanie w wysokości 1.573.354,76 złotych. 

Centrum naszego miasta to teraz zupełnie inne miejsce. W ramach projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
- budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych 
wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” powstało w Żarowie pierwsze rondo, które udostępniono użytkowni-
kom ruchu drogowego w 2018 roku. 

PKP S.A. zakończyła gruntowną przebudowę dworca kolejowego w Żarowie. Dzięki trwającej niewiele ponad rok 
inwestycji, podróżni mogą korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Dworzec został lepiej dostosowany 
do współczesnych potrzeb pasażerów. Pomieszczenia w budynku zostały przebudowane i dostosowane do no-
wych funkcji. Do dyspozycji podróżnych oddano poczekalnię, Biuro Obsługi Klienta oraz toalety. Koszt modernizacji 
wyniósł ok. 5 mln zł i został pokryty ze środków własnych PKP S.A. i środków budżetu państwa. Gmina zagwa-
rantowała sobie częściową eksploatację obiektu. W budynku dworca funkcjonuje nowa siedziba Żarowskiej Izby 
Historycznej. Do użytku gminy oddano także mieszkania socjalne. 

Poprawił się także stan techniczny dróg gminnych na terenie Żarowa. W ramach projektu „Rewitalizacja zdegra-
dowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni 
publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych” wyre-
montowane zostały drogi przy ul. Wojska Polskiego, Dworcowej, Kopernika, Kwiatowej, Placu Wolności, Puszkina i 
Słowackiego. Na remont czekają jeszcze drogi przy ul. Mickiewicza, Sportowej i Zamkowej. Wartość całego zadania 
opiewa na kwotę 5.866.510,15 złotych. 

W 2018r. zakończyła się budowa budynku nowego żłobka przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie. Koszt budowy 
nowego budynku żłobka to kwota 2.660.490 złotych. Inwestycja była finansowana ze środków własnych budżetu 
gminy Żarów i pozyskanego dofinansowania w wysokości 1 831 716,00 złotych na realizację projektu: „Rozbudowa 
Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt zostanie oddany do 
użytku początkiem 2019 roku. 

Uwaga! Zmiana godzin 
dyżuru Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej

Zakończyliśmy także w 2018r. I etap budowy kanalizacji w Mrowinach. Inwestycja zakończyła się odtworzeniem 
nawierzchni drogowej oraz regulacją urządzeń kanalizacyjnych na sieciach wodociągowych. Ten etap prac w Mro-
winach kosztował 1.999.000,00 złotych, dofinansowanie to kwota 780.273,72 złotych. W 2019r. zadanie to będzie 
dalej kontynuowane. 

BUDOWA KANALIZACJI W MROWINACH

W tym roku na terenach wiejskich wyremontowane zostały drogi w Pyszczynie, Mielęcinie, Mikoszowej i Przyłęgo-
wie. Całkowity koszt przebudowy czterech dróg to koszt 978.879,58 złotych. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego wyniosło ponad 200 tysięcy złotych.
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Remiza OSP Wierzbna zostanie rozbudowana
Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbnej czekali na taką wiadomość od dawna. Remiza strażacka na terenie wsi zostanie rozbudowana. Kilka dni 
temu burmistrz Leszek Michalak, w obecności radnej Rady Miejskiej Zuzanny Urbanik i skarbnik gminy Renaty Dawlewicz podpisał umowę o dofinansowanie tego 
zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację zadania 
„Rozbudowa i nadbudowa 
garażu OSP z przeznacze-
niem na obiekt użyteczności 
publicznej – miejsce spo-
tkań i działań zmierzają-
cych do zwiększenia aktyw-
ności społecznej i lokalnej 
w miejscowości Wierzbna” 
gmina Żarów otrzymała 
dofinansowanie w wyso-
kości 234.813,00 złotych. 
Umowę o dofinansowanie 
projektu na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka wręczył 
Paweł Czyszczoń dyrektor 
Wydziału Obszarów Wiej-

skich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dol-
nośląskiego. - Sam projekt 
dotyczy rozbudowy i udo-
stępnienia tej części świe-
tlicowej dla mieszkańców 
Wierzbnej. To jest bardzo 
aktywna miejscowość. Cie-
szę się, że kolejne środki w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich trafią 
do gminy Żarów i mam na-
dzieję, że nie będą to ostatnie 
pieniądze, które przekażemy 
na realizację projektów w 
tej gminie. Wierzbna to wieś, 
która uczestniczy aktywnie w 

programie Odnowa Wsi na 
Dolnym Śląsku. Mam nadzie-
ję, że ta rozbudowa przyczyni 
się do tego, że będzie więcej 
takich inicjatyw, a przede 
wszystkim stowarzyszeń na 
obszarach wiejskich – mówi 
Paweł Czyszczoń dyrektor 
Wydziału Obszarów Wiej-
skich.

Sama inwestycja ruszy w 
przyszłym roku, ale naj-
pierw zostanie jeszcze ogło-
szony przetarg, a w następ-
nej kolejności podpisana 
będzie umowa z wyłonio-
nym wykonawcą zadania. - 
Będzie to  rozbudowa świe-

tlicy wiejskiej, ale o część 
związaną z funkcjonowaniem 
Straży Pożarnej. Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzbnej znajduje się w 
Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Gaśniczego, dlatego 
jest wysyłana do wszystkich 
zdarzeń. Wreszcie strażacy 
będą mieli więcej miejsca, 
a dzięki temu też sprawniej 
będzie mogła funkcjonować 
świetlica wiejska. Pierw-
sze prace powinny ruszyć 
na wiosnę – podkreśla bur-
mistrz Leszek Michalak.

Dzięki planowanej rozbu-
dowie, więcej dodatkowego Pierwsze prace przy rozbudowie remizy ruszą na wiosnę 2019 roku. Wizualizacja przebudowanego obiektu w Wierzbnej.

Umowę na dofinansowanie tego zadania przekazał burmistrzowi Leszkowi 
Michalakowi dyrektor Paweł Czyszczoń.

miejsca zyskają nie tylko 
strażacy. Zgodnie z zało-
żeniem projektu będzie to 
także miejsce spotkań, z 
którego będą mogli korzy-
stać również mieszkańcy 
Wierzbnej. - To wspaniała 
wiadomość, czekaliśmy na tę 
inwestycję już od dłuższego 
czasu. Sam zakres inwestycji 
dotyczyć będzie rozbudowy 
klatki schodowej, która bę-
dzie łączyła nadbudowaną 
świetlicę z wykorzystaniem 
poddasza znajdującego się 
nad świetlicą. Będziemy mieć 
więcej miejsca dla siebie, 
którego obecnie nam bra-

kuje. Cieszy się także nasze 
Koło Gospodyń Wiejskich, 
które działa prężnie na tere-
nie Wierzbnej – dopowiada 
radna Zuzanna Urbanik.

Koszt całkowity zadania 
według kosztorysu inwestor-
skiego to kwota 369.029,18 
złotych, ale oficjalna kwota 
zostanie podana po zakoń-
czeniu procedury przetargo-
wej. Dofinansowanie zostało 
przyznane w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego przez 
społeczność objętego PROW 
na lata 2014-2020.

Magdalena Pawlik
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Remiza OSP Wierzbna zostanie rozbudowana Miasteczko Świętego Mikołaja

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli organizacyjnie Miasteczko 
Świętego Mikołaja. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie, pomoc i wsparcie firmie Thermaflex Polska, Electrolux oraz

Państwu Marcie i Jackowi Marczyńskim.

Magia nadchodzących świąt Bożego Narodzenia była wyczuwalna podczas tegorocznej edycji Miasteczka Świętego Mikołaja. Kolorowy orszak Kids Dance wprowa-
dził Świętego Mikołaja i Jego pomocników na targowisko miejskie, na którym czekały już tłumy żarowian. Gorąca czekolada, czerwony barszcz, świąteczne ozdoby, 
występy artystyczne, warsztaty gwiazdkowe czy przejażdżki na osiołku to tylko niektóre z atrakcji, jakie Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaplanowało 
podczas tegorocznego miasteczka. Pachnące świętami pierniki, choinki, smakołyki i ozdoby wprawiły każdego w doskonały przedświąteczny nastrój.

W niedzielę, 9 grudnia teren targowiska miejskiego w Żarowie zamienił się w bajkowe 
Miasteczko Świętego Mikołaja. A w nim mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organiza-
torów imprezy: Gminne Centrum Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Żarowie przy wsparciu: 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie, Elec-
trolux i Thermaflex.

Do wspólnej zabawy zapraszał także Kids Dance i Ryszard Fidler w programie „Święty 
Mikołaj zawitał do miasta”. Nie zabrakło Świętego Mikołaja, który jak zawsze nie zawiódł 
i przybył do Żarowa z workami prezentów, ale przede wszystkim licznych niespodzianek, 
przygotowanych przez jego nieodłącznych pomocników. 

Rozstrzygnięto także konkursy: na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, w którym 
nagrodę Grand-Prix zdobyła Weronika Darowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie, 3. edycji wielkiego testu wiedzy „Co ty wiesz o Żarowie?”: mistrzem 
wiedzy historycznej został Bolesław Moryl, a wicemistrzem Ryszard Prawdzik oraz kon-
kurs „Bożonarodzeniowe smaki”, w którym nagrody zdobyli: Anna Sikora, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wierzbnej, Kalna i Bożanowa.

Przygotowane stoiska artystyczne również cieszyły się dużym zainteresowaniem naj-
młodszych. Choinkowe warsztaty tradycyjnie prowadziła Elżbieta Kulas. Był przepyszny 
czerwony barszcz przygotowany przez Martę i Jacka Marczyńskich, gorąca czekolada 
i herbata oraz słodkie smakołyki. Odwiedzający w tym dniu Miasteczko Świętego Miko-
łaja mogli w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego nabyć także oryginalne prezenty pod 
choinkę. 

W tym roku podczas Miasteczka Świętego Mikołaja zbieraliśmy pieniądze na leczenie i 
rehabilitację Adasia Szczurka, mieszkańca gminy Żarów. Wspólnymi siłami udało się 
uzbierać 3462,79 złotych, 4 euro i 71 centów. - Bardzo dziękujemy wszystkim za oka-
zane serca i pomoc. W imieniu swoim i syna, jak również bardzo dziękuję gminie za zor-
ganizowanie zbiórki, dziękuję także wolontariuszom. Dziękujemy z całego serca – mówi 
Paulina Szczurek mama Adasia.

Na scenie wystąpił chór Senyor Rici zapraszając mieszkańców do wspólnego kolędowa-
nia. Życzenia mieszkańcom naszej gminy składali poseł na Sejm RP Katarzyna Izabela 
Mrzygłocka, burmistrz Leszek Michalak, radna powiatu świdnickiego Urszula Gancza-
rek i Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
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Finał „Szlachetniej Paczki” w Żarowie
Blisko 40 odwiedzonych rodzin, 11 obdarowanych rodzin, paczki o łącznej wartości blisko 50 tysięcy złotych, 6 wolontariuszy – to bilans tegorocznej edycji Szla-
chetnej Paczki w Rejonie Żarów. To już XVIII edycja Szlachetnej Paczki w Polsce, natomiast II w Żarowie. Jest to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez 
Stowarzyszenie Wiosna. Głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera 
się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce.

Na terenie gminy Żarów 
w tym roku pracowało sze-
ściu wolontariuszy, którzy 
odwiedzili blisko 40 rodzin. 
Większość osób to pracow-
nicy Daicel Safety Systems 
Europe (DSSE), którzy roz-
kręcili tę akcję w Żarowie. 

Jak podkreślają wolonta-
riusze: - Wszystko zaczęło 
się w Daicelu i nadal będzie 
tam kontynuowane. Zasadą 
działania projektu jest tzw. 
mądra pomoc, czyli taki ro-
dzaj bezpośredniego wspar-
cia, który ma dać wybranym 

rodzinom narzędzia do tego, 
by były w stanie zacząć sa-
modzielnie rozwiązywać 
swoje problemy. Organiza-
torzy projektu deklarują, 
że „nie pomagają biedzie 
roszczeniowej” i chcą, aby 
„ludzie sami radzili sobie w 
życiu”. - Łącznie odwiedzi-
łyśmy blisko 40 rodzin. Były 
one wskazane głównie przez 
MOPS i nauczycieli. Do pro-
jektu udało się włączyć jede-
naście rodzin, które otrzyma-
ły pomoc o łącznej wartości 
50 tysięcy złotych. Kryteria 
przyjęcia rodziny są od za-
wsze takie same i zawierają 
m.in. kryterium dochodowe. 
Dlatego wiele rodzin po-
przez pomoc 500 + znacznie 
przekroczyło dopuszczalne 

Na zdjęciu pracownicy żarowskiej DSSE wraz z darczyńcami. 

Szlachetna Paczka to akcja, która ma na celu pomoc rodzinom, znajdują-
cym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Drugi rok z rzędu, dzięki 
zaangażowaniu pracowników żarowskiej firmy Daicel Safety Systems Eu-
rope, akcja rozkręciła się także w naszej gminie. 

Niebawem radni Rady Miejskiej będą podejmować projekt uchwalenia no-
wego budżetu gminy na 2019 rok.

Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej radni wybrali spośród swojego grona 
członków komisji, w których będą pracować w obecnej kadencji.

progi – stąd ta pomniejszo-
na liczba względem zeszłego 
roku – komentuje Izabela 
Słociak lider rejonu.  

Pomoc rodzinom przeka-
zywana jest podczas Finału 
Szlachetnej Paczki, nazywa-
nego „weekendem cudów”. 
Taki cud odbył się w tym 
roku w dniach 8-9 grud-
nia. Magazyn dla darczyń-
ców został zorganizowany 
dzięki gościnności dyrektor  
Heleny Słowik w Szkole 
Podstawowej. Pojawili się 
też sponsorzy, którzy przy-
gotowali prezenty i poczę-
stunek dla hojnych Darczyń-
ców: Biały Las, Geospace, 
Żaruś, Żarmed. W tym roku 
żarowską paczką dowodzi-
ła Izabela Słociak. Przy jej 

boku pracowały także wete-
ranki z zeszłego roku: Mał-
gorzata Adamczyk, Sara 
Kądziołka, Agnieszka So-
łek, Grażyna Stanaszek, 
Monika Wójcik. – Bardzo 
dziękujemy wszystkim Dar-
czyńcom, Daicel Safety Sys-

tems Europe i sponsorom za 
okazanie dobroci, za każdą 
pomoc i wkład w przygoto-
wanie żarowskiej paczki. Do 
zobaczenia za rok -  mówi 
Małgorzata Adamczyk z  
Daicel Safety Systems Eu-
rope.

Nowe składy komisji w Radzie Miejskiej UWAGA! Zmiana
organizacji ruchuSkłady stałych komisji Rady Miejskiej

na lata 2018-2023:

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Barbara Zatoń
Członkowie: 
Ewa Góźdź, Zuzanna Urbanik

Komisja ds. Rolnictwa:
Przewodniczący: Waldemar Ganczarek
Członkowie:
Mieczysław Myrta, Barbara Zatoń

Komisja ds. Budżetu i Gospodarki:
Przewodniczący: Maria Tomaszewska
Członkowie:
Ewa Góźdź, Joanna Kaczorowska, Bartosz Żurek, Walde-
mar Ganczarek

Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpie-
czeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego:
Przewodniczący: Mieczysław Myrta
Członkowie:
Zuzanna Urbanik, Piotr Zadrożny, Barbara Zatoń, Maria 
Tomaszewska, Robert Kaśków, Joanna Kaczorowska

Komisja ds. Oświaty i Pomocy
Społecznej:
Przewodniczący: Mariusz Borowiec
Członkowie:
Norbert Gałązka, Iwona Nieradka

Komisja ds. Sportu i Kultury:
Przewodniczący: Norbert Gałązka
Członkowie:
Tadeusz Pudlik, Iwona Nieradka, Mariusz Borowiec, Piotr 
Zadrożny

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący: Zuzanna Urbanik
Członkowie: Robert Kaśków, Tadeusz Pudlik, Bartosz Żurek

Żarowscy radni praco-
wać będą w siedmiu 

stałych komisjach.
Na pierwszej roboczej se-

sji Rady Miejskiej w środę, 
5 grudnia ustalili składy 
osobowe wszystkich komi-
sji i wybrali spośród swoje-
go grona ich przewodniczą-
cych. Każdy radny zgłosił 
swoją kandydaturę do pra-
cy w dwóch stałych komi-
sjach. Najbardziej liczne 
są trzy komisje: Komisja 
ds. Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa, Zdrowia 
i Porządku Publicznego  

(7 osób), której przewod-
niczy radny Mieczysław 
Myrta,  Komisja ds. Spor-
tu i Kultury (5 osób), prze-
wodniczącym której został 
radny Norbert Gałązka 
oraz Komisja ds. Budże-
tu i Gospodarki (5 osób), 
której na przewodniczą-
cą wybrano radną Marię 
Tomaszewską. Zgodnie 
z nowymi przepisami, w 
tej kadencji działać będzie 
także Komisja ds. Skarg, 
Wniosków i Petycji.

Magdalena Pawlik

Wraz z zakończeniem re-
montów dróg przy Pla-

cu Wolności oraz ulicach Pusz-
kina, Kwiatowej, Słowackiego 
i Kopernika wprowadzona zo-
stała nowa organizacja ruchu, 
którą muszą przestrzegać 
wszyscy użytkownicy ruchu 
drogowego. 

Wszelkie zmiany, które obo-
wiązują kierowców od kilku 
już dni, zostały wcześniej 
skonsultowane i zaakcepto-
wane przez mieszkańców tego 
rejonu miasta. 

Zgodnie z obowiązującą 
organizacją ruchu na Placu 
Wolności wprowadzony zo-
stał ruch jednokierunkowy, a 
w miejscu kolizyjnego skrzy-
żowania przy Placu Wolności 
oraz ulicy Kwiatowej i Pusz-
kina powstało mini rondo, aby 
upłynnić ruch w tym miejscu. 

Przypominamy zatem, że 
przy ulicy Słowackiego w 
Żarowie –  na odcinku od 
ulicy Mickiewicza do ulicy 
Kopernika obowiązuje ruch 
jednokierunkowy. To nie je-

dyne zmiany, które wprowa-
dza nowa organizacja ruchu. 
Ruch jednokierunkowy przy 
Placu Wolności obowiązuje na 
odcinku od ulicy Puszkina do 
ulicy Hutniczej oraz od skrzy-
żowania z ulicą Słowackiego 
do skrzyżowania z ulicą Pusz-
kina. Przy ulicy Kwiatowej zo-
stał zamontowany próg zwal-
niający, co obliguje kierowców 
do zmniejszenia prędkości na 
tym odcinku drogowym. Przy 
skrzyżowaniu Placu Wolności 
z ulicą Puszkina i ulicą Kwia-
tową powstało rondo i zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego 
obowiązuje tam ruch okrężny. 
Prosimy o stosowanie się do 
wprowadzonych zmian nowej 
organizacji ruchu. 

W przyszłym roku rozpocz-
ną się także kolejne zmiany 
przy Placu Wolności. Teren ten 
zostanie zrewitalizowany, bo-
wiem powstanie tam siłownia 
zewnętrzna z nowymi urzą-
dzeniami sportowymi oraz 
nowy plac zabaw dla dzieci.

Magdalena Pawlik
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Nowy harmonogram
wywozu śmieci na 2019 rok

Studenci UTW jak co roku spotykają się przed świętami, aby podzielić się 
opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

Finał akcji
„Drogowskaz dla 

Świętego Mikołaja”

Spotkanie opłatkowe słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zostań Mistrzem Pióra
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PAMIĘTAJ !    Prosimy o wystawianie pojemników w dniu wywozu do godz. 06:00                       

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  2019  GMINA ŻARÓW 

 
MIEJSCOWOŚĆ/ ULICA 

RODZAJ 
ODPADU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD 

 
GRUDZIEŃ 

 

Rejon I: PONIEDZIAŁEK Żarów: 
ul. A. Krajowej (obie strony); K. 

Wielkiego; B. Chrobrego; H. Brodatego; H. 
Pobożnego; W. Polskiego; Spokojna; 

Piastowska; Ks. Jadwigi; B; Krzywoustego; 
Łokietka; Mieszka I; Górnicza; Wiejska; 
Dworcowa; Szkolna; 1 Maja; Parkowa;  

Zamkowa; Sportowa, Wiosenna; Rybacka; 
Słoneczna; Polna; Kręta; Brzozowa; 
Klonowa; Kasztanowa; Jaworowa; 

Akacjowa; Lipowa; Dębowa; Słowiańska; 
Wyspiańskiego; Mickiewicza; Puszkina; Pl. 

Wolności; Kwiatowa; Przemysłowa; 
Fabryczna; Strefowa; Słowackiego; 
Kopernika; Hutnicza; Krasińskiego; 

Ogrodowa; Cicha; Mała; Sikorskiego; 
Cembrowskiego; Jarzębinowa; Jesienna; 

Pogodna; Topolowa; Wierzbowa; 
Świerkowa; Jesionowa; Modrzewiowa; 
Bukowa; Jodłowa; Fiołkowa; Krótka, 

Stumetrówka, Wewnętrzna 
+ STREFA 

ODPADY 
ZMIESZANE 
 

7, 14, 21, 
28 

4, 11, 18, 
25 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 15, 
23*, 29 

6, 13, 20, 
27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8, 
15, 22, 

29 

5, 12, 19, 
26 

2, 9, 16, 
23, 30 7, 14, 21, 28 4, 12*, 

18, 25 
2, 9, 16, 
23, 30 

Rejon II: ŚRODA  
Wierzbno, Bożanów, Kalno, Wostówka, 
Gołaszyce, Siedlimowice, Pożarzysko 

2, 9, 16, 
23, 30 

6, 13, 20, 
27 

6, 13, 20, 
27 

3, 10, 17, 
24, 30* 

8, 15, 22, 
29 

5, 12, 
18*, 26 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 13*, 
21, 28 

4, 11, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
29* 

6, 13, 
20, 27 

4, 11, 18, 
24* 

Rejon III: CZWARTEK 
Mrowiny + Żarów (SM): 

ul. A. Krajowej; B. Krzywoustego; 
Hutnicza; Kopernika; Krasińskiego; 

Łokietka; Mickiewicza; Piastowska; Pl. 
Wolności; Słowackiego; Puszkina  

+ Przyłęgów, Mikoszowa, Łażany 
 

3, 10, 17, 
24, 31 

7, 14, 21, 
28 

7, 14, 21, 
28 

4, 11, 18, 
25 

2, 9, 16, 
23, 30 

6, 13, 
19*, 27 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 14*, 
22, 29 

5, 12, 19, 
26 

3, 10, 17, 
24, 30* 

7, 14, 
21, 28 

5, 12, 19, 
27* 

Rejon IV: PIĄTEK 
Tarnawa, Imbramowice, Buków, 

Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże, 
Kruków, Mielęcin 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 15, 
22 

1, 8, 15, 
22, 29 

5, 12, 19, 
26 

4*, 10, 
17, 24, 31 

7, 14, 21, 
28 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

6, 13, 20, 
27 

4, 11, 18, 
25, 31* 

8, 15, 
22, 29 

6, 13, 20, 
28* 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów. Wprowadzone zmiany będą 
obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku. Wydruki z nowym harmonogramem firma Eneris S.A. Oddział w 
Krapkowicach dostarczy do gospodarstw jednorodzinnych lub wrzuci do skrzynek pocztowych.

Choć był bardzo zapra-
cowany, nie mógł za-

pomnieć o najmłodszych 
mieszkańcach gminy Żarów. 
I nie zawiódł! 

Święty Mikołaj w środę, 5 
grudnia obdarował świątecz-
nymi prezentami 69 dzieci. 
A wszystko dzięki mikołaj-
kowej akcji „Drogowskaz 
dla Świętego Mikołaja”, re-
alizowanej przez żarowski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Cała akcja nie byłaby możli-
wa, gdyby nie hojność i ofiar-
ność mieszkańców gminy 
Żarów oraz instytucji, firm i 
przedsiębiorstw funkcjonują-
cych na terenie gminy Żarów. 
- Drogowskaz dla Świętego 
Mikołaja to akcja społeczna, 
mająca na celu pomoc naj-
bardziej potrzebującym dzie-
ciom z terenu Gminy Żarów 
poprzez wyszukanie Świętych 
Mikołajów oraz przygoto-

wanie paczek świątecznych 
dla wcześniej wytypowanych 
maluchów. Finał tegorocznej, 
szóstej już edycji projektu, 
odbył się 5 grudnia w sali wi-
dowisko-sportowej w Żaro-
wie. W tym dniu paczki trafiły 
do 69 dzieci w wieku od 1 do 
12 roku życia. W oczekiwaniu 
na prezenty,  dzieci wzięły 
udział w atrakcjach przygoto-
wanych przez Mikołaja i jego 
Elfa. Wspólne  zabawy przy 
zimowych piosenkach przy-
niosły dzieciom dużo radości. 
Nie zabrakło mikołajkowych 
tańców, quizu mikołajkowego 
oraz śmiesznych gier i kon-
kursów dla dzieci z użyciem 
kolorowych zabawek. Ser-
decznie dziękujemy naszym 
„Mikołajom” za zaangażo-
wanie w akcję – mówi Marta 
Łoboda z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Podziękowania kierujemy do podmiotów, 
działających na terenie naszej Gminy:

1. Szkoły Podstawowej w Żarowie
2. Szkoły Podstawowej w Imbramowicach
3. Szkoły Podstawowej w Zastrużu
4. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
5. Komisariatu Policji w Żarowie
6. Szkoły Podstawowej w Mrowinach
7. Biblioteki Publicznej w Żarowie
8. Radnych Rady Miejskiej w Żarowie
9. Urzędu Miejskiego w Żarowie
10. Bajkowego Przedszkola w Żarowie
11. Firmy Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o.
12. Firmy NOVA sp. z o.o.
13. Firmy Yagi Poland Factory
14. Firmy Colorobia Polska sp. z o.o.
15. Firmy ILP sp. z o.o.
16. Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

W akcję włączyły się także osoby indywidualne, za co 
serdecznie dziękujemy:
1. Lucynie Skorupskiej
2. Magdalenie Zaśko
3. Joannie Pabis
4. Halinie Hryciuk
5. Joannie Cieleckiej
6. Marzenie Kołodka
7. Annie Bujak
8. Kolecie Politacha
9. Ewie Kaczorowskiej
Słowa podziękowania kierujemy w stronę wszystkich 

zaangażowanych w realizację
„Drogowskazu dla Świętego Mikołaja”.

Spotkanie opłatkowe stu-
dentów żarowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, 
jak co roku zgromadziło licz-
ne grono sympatyków, przy-
jaciół i zaproszonych gości.

Był czas na życzenia, ła-
manie się opłatkiem i wspól-
ną wieczerzę wigilijną. Na 
pięknie przystrojonych sto-
łach nie zabrakło wigilijne-
go barszczu i świątecznych 
ciast. - Serdecznie dziękuję 
za ten rok pełen sukcesów, 
radości, ale i wytężonej pra-
cy. Wszystkim Państwu życzę 
szczęśliwych Świąt Bożego 
Narodzenia, niech będą dla 
Państwa czasem odpoczynku 
i wzajemnej życzliwości - mó-
wiła podczas świątecznego 
spotkania Krystyna Mar-

kiewicz prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żarowie.

Życzenia zgromadzonym 
seniorom składali także bur-
mistrz Leszek Michalak, 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu oraz Helena Słowik 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie. - Święta Bożego 
Narodzenia to czas pokoju, 
pojednania i radości. Życzę 
wielu radosnych przeżyć, 
spotkań z bliskimi i aby nad-
chodzące dni upłynęły w peł-
nej miłości i nadziei rodzinnej 
atmosferze. A nowy 2019 rok 
niech będzie rokiem pomyśl-
ności, sukcesów oraz speł-
nienia najskrytszych marzeń 
- życzył studentom seniorom 

burmistrz Leszek Micha-
lak.

Podczas spotkania opłat-
kowego Chór Senyor Rici 
zaprezentował zgromadzo-
nym uczestnikom najpięk-
niejsze polskie kolędy. O 
świąteczny nastrój zadbały 
także przedszkolaki z Baj-

kowego Przedszkola w Ża-
rowie, prezentując swoją 
wersję jasełek. To był wspa-
niały prezent świąteczny 
dla wszystkich seniorów. 
Występ dzieci został nagro-
dzony wielkimi brawami. W 
nagrodę maluchy otrzymały 
słodkie podarunki.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, po 

raz piąty organizuje konkurs 
kaligrafii „Mistrz Pióra – Ża-
rów 2019”.

Honorowy patronat nad im-
prezą objął burmistrz Leszek 
Michalak. Sponsorem kon-

kursu jest firma NOVA Sp. 
z o.o. w Żarowie. Głównym 
celem konkursu jest rozpo-
wszechnianie sztuki kaligra-
fii, uwrażliwienie na pięk-
no pisma odręcznego ksiąg 
ręcznie iluminowanych. 
Konkurs adresowany jest do 

wszystkich od klasy II szko-
ły podstawowej do… nie ma 
górnej granicy wiekowej. 

W tym roku proponuje-
my cztery tury czasowe i 
wiekowe:

I kat. - godz. 9.00-9.45 - 
uczniowie klas  II-III szkół 
podstawowych,

II kat.- godz. 10.15 – 11.00 
– uczniowie klas IV-VI szkół 

podstawowych,
III kat. - godz. 11.30 – 12.30 

– uczniowie klasy VII- VIII 
szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum,

IV kat. - godz. 16.00 – 17.00 
– uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych oraz osoby doro-
słe

Uczestnicy zmagania roz-
poczną w poniedziałek, 21 

stycznia 2019r. w sali wi-
dowiskowej GCKiS, ul Pia-
stowska 10 A w Żarowie. Na 
zgłoszenia uczestników kon-
kursu czekamy do 14 stycz-
nia 2019r. 

Regulamin konkursu moż-
na pobrać ze strony interne-
towej www.um.zarow.pl i 
www.centrum.zarow.pl
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Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski:
oficjalny tytuł drugiego wicemistrza

Ligi szachowe

Worek medali

Obronić
tytuł

Turniej piłkarski o Puchar
Burmistrza Miasta Żarów

Na zdjęciu zawodnicy Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski, którzy kończą 
sezon z oficjalnym tytułem drugiego wicemistrza. (FOTO: Facebook Nie-
chwiadowicz.com Photography)

Drużyna Turbokozaki

Na zdjęciu zawodnicy wszystkich klubów sportowych wraz z trenerami i 
opiekunami podczas turnieju piłkarskiego o puchar Burmistrza Miasta Ża-
rów.

Tegoroczny sezon rajdo-
wy zakończył się dla nich 

zdobyciem drugiego miejsca 
i tytułu drugiego Wicemi-
strza w klasie pierwszej Tar-
mac Masters.

W sobotę, 8 grudnia za 
swoje dokonania sportowe 
zawodnicy reprezentujący 
gminę Żarów: Grzegorz 
Reda i Marcin Czyżewski 
otrzymali statuetki Tarmac 
Masters 2018. 

Wyróżnienia zostały wrę-
czone podczas gali Tarmac 

Masters w Świdnicy. - Dla 
naszej załogi to wielki suk-
ces stanąć na podium wśród 
najlepszych zawodników tej 
dyscypliny sportowej i to 
w pierwszym roku startów. 
Oprócz naszych zawodników 
wspierali nas także inni, któ-
rym dziś składamy serdeczne 
podziękowania: Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Mi-
chalak, Patryk Zywer, Ziggi 
Wo, Michał Kozak, Przemek 
Kościelski – mówi Grzegorz 
Reda.

Wyrównany poziom
w Electrolux Cup

Wśrod pierwszoligowców Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup nie ma drużyny niepokonanej. Wszystko za 
sprawą zwycięstwa Perlaże Rakserwis nad liderującym Wektorem Świdnica.

Po pierwszej połowie 
utrzymywał się remis 1:1. W 
drugiej odsłonie spotkania 
Perlaże zdołali strzelić prze-
ciwnikowi cztery bramki, 
Wektor odpowiedział tylko 
dwoma celnymi trafieniami. 
Tym samym z dorobkiem 
dziewięciu punktów I Ligę 
otwiera AUTO-SHOP Ża-
rów.

W ostatniej kolejce spo-
tkały się drużyny, które w 
rozgrywkach triumfowały 
czterokrotnie. Mowa o KKZ 
Zaskoczonych Żarów oraz 
Wektorze Świdnica. Zwy-
cięsko z pojedynku wyszli 
świdniccy piłkarze, pokonu-
jąc rywala 5:2. 

Pierwsze punkty zdobyli 
zawodnicy Darboru Bole-
sławice, którzy okazali się 
zdecydowanie lepsi od Per-
laże Rakserwis. Pojedynek 
zakończył się pewnym zwy-
cięstwem 3:0. 

Wśród pierwszoligowców 
tempa nie zwalniają zawod-
nicy Electrolux Żarów oraz 
Detonatzorzy, dopisując 
systematycznie kolejne trzy 
punkty do swojego konta. 
Na uwagę zasługuje spotka-
nie Turbokozaków z Kuźnią 
Talentów. Po zaciętej walce 
pojedynek zakończył się bez-
bramkowym remisem, co dla 
obydwu zespołów oznacza 
pierwsze ligowe punkty. 

W rozgrywkach trwa prze-
rwa świąteczno-noworocz-
na. Ponownie na parkiet hali 
sportowej GCKiS Żarowie 
piłkarze wybiegną 5 stycz-
nia. Tabele, statystyki, termi-
narze dostępne na oficjalnej 
stronie internetowej rozgry-

wek: www.electroluxcup.
zarow.pl 

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

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt.
1 UKS SP3 w Bogatyni 2168 8.0 13.5
2 WIEŻA PĘGÓW 2208 7.0 14.5

3
MDK Fabryczna Polonia 
Wrocław

2239 7.0 14.0

4
Wrocławski Klub Szachowy 
HETMAN

2044 6.0 13.0

5 Biały Król Wisznia Mała 2069 6.0 12.0
6 UKS Skoczek Milicz 1897 4.0 10.5
7 GLKS Goniec Żarów 2031 3.0 7.5

8
MUKS MDK Śródmieście 
Wrocław

2135 2.0 8.0

9 UKS Debiut Przedwojów 2026 2.0 6.0
10 UKS "Giecek" Radków 1968 1.0 7.5
10 UKS POGOŃ Oleśnica 1948 1.0 7.5
12 SKFiS Kudowianka 1940 1.0 6.0

Trwają ligowe zmagania 
Gońca Żarów występu-

jącego w III Dolnośląskiej Li-
dze Szachowej oraz IV Lidze 
Wałbrzyskiej.

Trzecioligowcy w ostat-
nim spotkaniu musieli uznać 
wyższość MDK Fabrycznej 
Polonii Wrocław, przegrywa-
jąc pojedynek 4.0-1.0. Jedyne 
zwycięstwo w żarowskim 
zespole odniosła Klara Cza-
plewska. Swoje mecze prze-
grali: Marek Szmyd, Kamil 
Gałuszka, Przemysław Bo-
rowski, Zbigniew Zieliński. 
Po rozegraniu czterech rund 
Goniec w stawce dwunastu 
zespołów zajmuje siódme 
miejsce. Liderem UKS SP3 
Bogatynia. 

W IV Lidze wysokie wy-
grane żarowskich zespołów 
pozwoliły awansować w 

ligowej tabeli. W ostatniej 
rundzie Goniec III Żarów 
zwyciężył 4.0-1.0 Złote 
Piony Bielawa. Pojedynki 
wygrali: Zbigniew Zieliń-
ski, Czesław Stec, Ernest 
Sojski, Wiktor Chołody. 
Porażka: Artur Adamek. 
Goniec II Żarów znalazł re-
ceptę na zawodników junio-
rów Wieży Pęgów pokonując 
rywala 4.0-1.0. Zwycięstwa 
na szachownicach odnieśli: 
Kamil Gałuszka, Jowita 
Dranka, Mirosław Cygan, 
Jan Molecki. Porażka: Łu-
kasz Reichel. Dzięki takim 
rezultatom III zespół Gońca 
jest wiceliderem rozgrywek. 
Tuż za nim na trzeciej pozy-
cji Goniec II Żarów. Pierw-
sza lokata dla KSz Jelonka I 
Jelenia Góra.

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejny sukces młodych 
wojowników Kicboxing 

Fighter Żarów. Podczas Tur-
nieju Młodych Talentów 
żarowscy zawodnicy przy-
wieźli ponad dwadzieścia 
medali, z czego dziesięć było 
najcenniejszego kruszcu!

Tak duży dorobek przyniósł 
pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej. Łącznie 
w Roztoce wystąpiło ponad 
sześćdziesięciu zawodników 
z siedmiu klubów. Dla więk-
szości reprezentantów Figh-
ter Żarów były to pierwsze 
zawody, dlatego sukces tym 
bardziej cenny. 

- Wśród piętnastoosobowej 
ekipy na wyróżnienie zasłu-
żył Mateusz Strzelczyk, który 
po bardzo wyrównanej wal-
ce z bardzo doświadczonym 
zawodnikiem zainkasował 

srebrny medal. Serdecznie 
dziękuję rodzicom za wspar-
cie organizacyjne, a zawod-
nikom za pełne zaangażowa-
nie oraz za wielkiego ducha 
walki – relacjonuje Norbert  
Rossa, trener Kicboxing Fi-
ghter Żarów.

Pierwsze miejsca: D. Wit-
kowski (dwa złote medale), 
M. Makuch (dwa złote me-
dale), K. Rossa (dwa złote 
medale), O. Kler, P. Satoła, 
M. Chybowski, S. Miro-
cha.

Drugie miejsca: M. Gro-
belny (dwa srebrne medale), 
D. Kokociński, H. Chrebe-
la, P. Satoła, W. Dziubak, 
K. Maślankiewicz, O. Ski-
ra, A. Wiśniowski. 

Trzecie miejsca: M. Chy-
bowski, O. Skira. 

Krzysztof Dutkiewicz

Po raz 50. wystartowała Po-
wiatowa Liga TKKF Ziemi 

Świdnickiej w piłce siatkowej. 
W stawce sześciu zespołów 

występują dwie żarowskie 
drużyny. Mistrzowskiego ty-
tułu z poprzedniego sezonu 
bronią zawodnicy TKKF Che-
mik Żarów. 

Na czele stawki po trzech 
kolejkach z kompletem punk-
tów TKKF Chemik Żarów. W 
ostatnim spotkaniu Chemik 
pokonał 3:1 Swidnica24.pl. 
Volley Żarów w błyskawicz-
nym tempie rozprawił się z 
Volley Gang Witoszów, wy-
grywając 3:0.

Liga TKKF to najstarsze, 
nieprzerwanie prowadzone 
rozgrywki amatorskie w Pol-
sce. 

Krzysztof Dutkiewicz

Młodzi piłkarze rywalizo-
wali w kolejnym już w 

tym roku turnieju piłkarskim 
o puchar Burmistrza Miasta 
Żarów.

W niedzielę, 16 grudnia na 
hali sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie rozegrane zostały mecze 
finałowe, w którym udział 
wzięli zawodnicy z czterech 
klubów sportowych z Żarowa, 
Kalna i Mrowin. Wszystkich 
uczestników turnieju przywi-
tali burmistrz Leszek Micha-
lak oraz Norbert Gałązka 
wiceprezes klubu sportowego 
„Zjednoczeni Żarów”. - Życzy-
my udanej zabawy i trzymamy 
kciuki za osiągnięte wyniki 
sportowe. Bawcie się dobrze, 
grajcie z uśmiechem i nie za-
pominajcie o postawie fair play 

– mówili podczas otwarcia 
zawodów burmistrz Leszek 
Michalak i wiceprezes klubu 
Norbert Gałązka. 

Sportowa walka była bardzo 
wyrównana, nie brakowało 
emocji, a wszystkich zawod-
ników dopingowali trenerzy, 
opiekunowie oraz rodzice 
dzieci. Ostatecznie pierwsze 
miejsce zajęli zawodnicy z klu-
bu sportowego „Zjednoczeni 

Żarów” Młodziki, drugie KS 
Silesia Żarów, trzecie miejsce 
wywalczyli zawodnicy z Kal-
na, a czwarte miejsce sportow-
cy z Mrowin. Bez względu na 
końcowe wyniki wszystkie 
drużyny otrzymały puchary, a 
zawodnicy medale.

Wcześniej turnieje piłkarskie 
dla dzieci rozegrane zostały 
także w Łażanach, Mrowi-
nach i Kalnie. 


