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Sławomir i Ostrowska 
na Dniach Żarowa

Najlepsi sportowcy 
2018 roku

Chcesz wymienić piec?
Przyjdź na spotkanie

Na co dzień spędzają wol-
ny czas na bieżniach, 

matach lub na boiskach.
Dzięki swojej pasji i deter-

minacji osiągają sukcesy na 
najważniejszych turniejach, 
zawodach, olimpiadach. Są 

Gmina Żarów wspólnie z 
gminami z terenu Aglo-

meracji Wałbrzyskiej przy-
stąpiła do przygotowania 
wspólnego wniosku o do-
tację ze środków Unii Euro-
pejskiej na wymianę kotłów 
opalanych paliwem stałym.
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Czym grozi spalanie odpadów i jaka 
kara za to grozi? Przeczytasz w tym 
numerze gazety. 

Przypominamy mieszkańcom, że z 
dniem 1 lutego 2019 roku zmienia 
się numer rachunku bankowego 
gminy Żarów. 

Odszedł Kazimierz Bordulak, dzia-
łacz społeczny, sportowy, wieloletni 
prezes siatkarskiego TKKF „Chemik” 
Żarów, przyjaciel naszej gminy.

W ramach projektu moż-
liwe będzie dofinansowa-
nie modernizacji systemów 
grzewczych w budynkach 
jednorodzinnych oraz loka-
lach mieszkalnych w budyn-
kach wielorodzinnych.

więcej na str. 7

utalentowani i pełni samoza-
parcia. Najlepsi zawodnicy i 
działacze sportowi podczas 
spotkania noworocznego w 
czwartek, 24 stycznia zosta-
li nagrodzeni.

więcej na str. 3

To będą dwa wyjątkowe 
dni. To będą dwa wyjąt-

kowe koncerty.
Tegoroczne święto Żaro-

wa zostało zaplanowane w 
dniach 24-25 maja. Gwiaz-
dami Dni Żarowa będą 
Sławomir i Małgorzata 

Ostrowska. - Dni Żarowa 
tradycyjnie będą miały miej-
sce w ostatni weekend maja 
w Parku Miejskim. Cały czas 
pracujemy nad programem 
tegorocznego święta Żaro-
wa.

więcej na str. 3

Więcej
na str. 4

W tym roku nagroda dla najlepszego trenera powędrowała do Michała 
Mossonia. Nagrodę w jego imieniu odbierał na spotkaniu tato sportowca 
Adam Mossoń. 
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Kronika Policyjna

Nie bądźmy obojętni na bezdomnych
i potrzebujących

Uwaga na oszustkę! Podaje się
za pracownika Urzędu Miejskiego

Dzień Babci i Dziadka
w żarowskim Domu Seniora

Z okazji Dnia Babci i Dziadka pierwszoklasiści z SP Żarów odwiedzili Dom 
Seniora w Żarowie. Dla wszystkich był to wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka.

Posiadał przy sobie środki odurzające
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zatrzy-

mali 35-letniego mieszkańca Żarowa, który posiadał przy 
sobie środki odurzające. Przy mężczyźnie, który był trzeź-
wy, policjanci znaleźli 3,4 grama netto metamfetaminy. 

Kradzież w sklepie Biedronka
28-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany za usiło-
wanie kradzieży w żarowskim sklepie Biedronka. - Za-
trzymaliśmy młodego mężczyznę, który dokonał kradzieży 
sklepowej w dyskoncie Biedronka. Zatrzymany nie chciał 
uiścić zapłaty w kwocie 8,95 złotych i nie okazał doku-
mentu uprawnionemu organowi. Został zatrzymany celem 
doprowadzenia w trybie przyspieszonym do sądu. Powia-
domiliśmy także Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie 
– mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji 
w Żarowie.

Zatrzymani za kradzież i pobicie
Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariu-
szy policji w Żarowie za kradzież i pobicie 55-latka. - W 
bezpośrednim pościgu zatrzymaliśmy dwóch mieszkańców 
Żarowa, 30 i 33-letniego, którzy działając wspólnie i w po-
rozumieniu, poprzez bicie po głowie i całym ciele rękami 
i różnymi przedmiotami, doprowadzili 55-letniego mężczy-
znę do stanu bezbronności. Następnie dokonali kradzieży 
dwóch telefonów komórkowych, tabletu, dwóch dekoderów, 
słuchawek Panasonic, powodując straty w wysokości 800 
złotych na szkodę zgłaszającego. Pokrzywdzonego zespół 
karetki pogotowia zabrał do szpitala Latawiec, gdzie po-
został na obserwacji. Nietrzeźwych sprawców osadzo-
no celem wytrzeźwienia i wykonania dalszych czynności. 
Skradzione mienie odzyskano w całości. Sprawcom przed-
stawiono zarzuty za rozbój i wpływanie groźbą na świadka. 
30 i 33-latek trafili do policyjnego aresztu. W momencie 
zatrzymania, 30-latek miał blisko 2,5 promila, a 33-latek 
1,5 promila alkoholu w organizmie. Obaj zatrzymani znani 
są żarowskim policjantom i byli już wielokrotnie karani za 
różne przestępstwa. Kodeks karny za przestępstwo rozbo-
ju przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 
Zatrzymani mężczyźni za popełnione przestępstwo będą 
odpowiadać w warunkach tzw. recydywy, dlatego ich po-
stępowanie zagrożone jest karą surowszą – informuje ko-
mendant policji Katarzyna Wilk.

Bezpieczne ferie 
Dzieci i młodzież z województwa dolnośląskiego roz-
poczęły ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
policja podejmuje działania zmierzające do zapewnienia 
im bezpiecznego wypoczynku. Działania realizowane w 
szczególności przez policjantów prewencji oraz ruchu dro-
gowego, obejmować będą bezpieczeństwo na drogach, w 
miejscu wypoczynku i w miejscu zamieszkania. - Ferie 
zimowe to dla dzieci i młodzieży także wymarzony czas za-
baw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśli-
wie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy 
pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obo-
wiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimo-
wych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. 
Największe niebezpieczeństwo stwarzają corocznie zamar-
znięte stawy i sadzawki. Stąd zawsze apelujemy o rozwagę. 
To, że jest silny mróz nie oznacza, że zamarznięty stawik, 
sadzawka będą bezpieczne – przypomina komendant Ka-
tarzyna Wilk. 

Oprac. Magdalena Pawlik

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 10/2019 z dnia 
14.01.2019r. 

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przygotowali dla seniorów z żarowskiego Domu Seniora specjalną niespodziankę. Dla wszystkich było to 
wyjątkowe spotkanie, pełne wzruszeń i radości.

Dzieci pod czujnym okiem 
nauczycielek zaprezento-
wały wszystkim babciom 
oraz dziadkom piosenki i 
wierszyki, dziękując im za 
troskę, życzliwość, ciepły i 
serdeczny uśmiech. -  Dzię-
kujemy za tak miłe przyjęcie 

uczniów naszej szkoły. Mam 
nadzieję, że udało się po-
przez ten występ podarować 
wszystkim seniorom uśmiech. 
Dzień Babci i Dziadka to 
wyjątkowe święto nie tylko 
dla samych dzieci, ale rów-
nież nas dorosłych. To była 

pierwsza taka wizyta pierw-
szoklasistów w Domu Se-
niora w Żarowie, ale mamy 
nadzieję, że wrócimy tutaj na 
wiosnę, aby znów podarować 
seniorom wyjątkowy prezent 
– mówi Małgorzata Woje-
wodzic wychowawca klasy 

pierwszej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie.

Na zakończenie spotkania 
wszyscy seniorzy otrzymali 
od dzieci własnoręcznie wy-
konane ozdoby.

Magdalena Pawlik

Okres jesienno-zimowy 
to spadki temperatury, 

a co za tym idzie zagroże-
nie dla życia i zdrowia osób 
bezdomnych, samotnych, w 
podeszłym wieku i nietrzeź-
wych.

Zagrożenie to dotyczy 
przebywających w pomiesz-
czeniach nieogrzewanych, 
opuszczonych, a także na 
wolnym powietrzu. W związ-
ku z trwającym okresem zi-
mowym 2018/2019, policjanci 
kolejny raz realizują działania 

dotyczące przeciwdziałania 
zagrożeniom życia i zdrowia 
osób bezdomnych i bezrad-
nych. A w związku z tym na 
terenie powiatu prowadzone 
są wzmożone kontrole miejsc, 
w których mogą przebywać 
wymienione osoby, w celu 
udzielenia im niezbędnej po-
mocy.

Funkcjonariusze Policji ape-
lują do wszystkich mieszkań-
ców o informowanie policji 
o każdej zauważonej osobie 
leżącej lub siedzącej na ziemi, 

ławce, przystanku, w altanie 
ogrodowej, która mogłaby być 
narażona na wyziębienie. Nie 
bądźmy obojętni wobec ta-
kiej sytuacji, być może nasza 
pomoc przyczyni się do tego, 
że uratujemy komuś życie. In-
formacje można przekazywać 
telefonicznie na numer alar-
mowy 112 lub do najbliższej 
jednostki policji.

W ramach akcji prowadzona 
jest także współpraca z orga-
nami samorządu terytorialne-
go oraz organizacjami i pla-

cówkami społecznymi, które 
zobligowane są do udzielenia 
pomocy osobom potrzebują-
cym. Działania te mają cha-
rakter „pomocowy”, a nie 
represyjny, w związku z tym 
policjanci udzielają wszelkiej 
pomocy w dotarciu do placó-
wek bezdomnym oraz innym 
osobom wymagającym opie-
ki. Jeden telefon może urato-
wać życie.

Na podstawie informacji
z Komendy Powiatowej 

Policji w Świdnicy

Zmiana numeru konta bankowego od 1 lutego
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że od 1 lutego 2019r. zmienia się numer ra-
chunku bankowego gminy Żarów. 
Nowy rachunek bankowy prowadzony w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S. A. będzie miał numer:

49 1020 5226 0000 6702 0629 6869
Uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany numerów rachunków bankowych w swoich sys-
temach bankowości elektronicznej.

Na terenie gminy Żarów 
pojawiła się kobieta, 

która podaje się za pra-
cownika Urzędu Miejskie-
go, wchodzi do mieszkań 
pod pretekstem sprawdze-
nia sytuacji mieszkaniowej 
oraz zdrowotnej, proponu-

je  przeprowadzenie bada-
nia.

Odwiedza osoby starsze, 
często samotne. Dopytu-
je o termin otrzymywania 
świadczeń pieniężnych, pro-
si, aby rozmienić pieniądze, 
o poczęstowanie herbatą. 

Prosimy o ostrożność i 
nie wpuszczanie do domu 
osób nieznanych. Apeluje-
my również do wszystkich 
mieszkańców, aby o wszel-
kich próbach, czy przypad-
kach oszustw informowali 
Komisariat Policji w Żaro-

wie lub kontaktowali się na 
numer alarmowy 112. 

Apelujemy też do młod-
szego pokolenia, aby uświa-
damiali swoich dziadków i 
rodziców o czyhających ich 
zagrożeniach i przestrzega-
li przed takimi sytuacjami.
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

KAZIMIERZA BORDULAKA
Wieloletniego Prezesa TKKF „Chemik” Żarów, działacza społecznego, człowieka życzliwego, uśmiechniętego, służącego radą i pomocą. Był otwarty na 

potrzeby drugiego człowieka, zawsze miał czas dla innych. Straciliśmy Przyjaciela Naszej Gminy.
W żalu i smutku łączymy się z tymi, którzy odczuwają tak bolesną stratę. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

Burmistrz Leszek Michalak, Radni Rady Miejskiej,
pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych placówek w Żarowie

MICHAŁ MOSSOŃ
Żarowski lekkoatleta, który karierę rozpoczynał już w wieku 

szkolnym. Na co dzień trenuje w klubie Start Wrocław. Dziś 
jako trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych w dzie-
dzinie lekkoatletyki stoi za sukcesami swoich zawodników. 
Lekkoatleci pod jego opieką dostarczyli nam w minionym roku 
wiele radości. Ich udział w Lekkoatletycznych Mistrzostwach 
Europy Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku zakończył się 
zdobyciem 61 medali. 

JAKUB  SZRAM
Zawodnik klubu sportowego TKKF „Chemik” Żarów. 

Laureat wielu nagród dla najlepiej atakującego i najlepsze-
go zawodnika zdobytych na turniejach siatkówki w Zako-
panem, Wrocławiu podczas Mistrzostw Miasta Amatorów 
oraz Powiatowej Ligi Siatkowej. 

KRYSTIAN ROSSA
Zawodnik klubu sportowego Kickboxing Fighter Żarów. Ak-

tualny wicemistrz świata, mistrz Europy oraz mistrz Polski w 
kickboxingu. Młody, zdolny i utalentowany. Trenuje pod opie-
ką swojego trenera Pana Norberta Rossa, który jest jednocze-
śnie jego tatą. Swoją przygodę z judo rozpoczynał już w przed-
szkolu. Dziś poświęca tej pasji każdą wolną chwilę, odnosząc 
olbrzymie sukcesy. 

MARTYNA JANASZEK
Zawodniczka klubu AKS Strzegom. Rok 2018 przyniósł jej 

niezliczone sukcesy. Były to pierwsze miejsca zdobyte w: Su-
perlidze Judo Kobierzyce, Judo Świdnica, 11. Wrocławskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Superlidze Sobótka oraz Turnieju Mi-
kołajkowym w Strzegomiu. 

AGNIESZKA PIECHURSKA
Zawodniczka klubu sportowego UKS Judo Świdnica. Młoda i 

utalentowana. W 2018 roku zdobyła medale na Mistrzostwach 
Polski Juniorek, Mistrzostwach Dolnego Śląska – zajmując III 
miejsce oraz w Lidze Judo, gdzie zajęła II oraz III miejsce. 

MARTYNA WICHOT
Zawodniczka klubu sportowego Żarów Biega. W 2017r. w II 

Żarowskich Biegach Strefowych w swojej kategorii wiekowej 
zajęła trzecie miejsce wśród zawodniczek gminy Żarów. Rok 
2018 przyniósł zawodniczce drugie miejsce w swojej kategorii 
wiekowej podczas Biegu Kobiet organizowanego w Świdnicy 
na 470 zawodniczek oraz drugie miejsce w swojej kategorii 
wiekowej w III Żarowskich Biegach Strefowych. 

OKTAWIAN ŻYDEK
Na co dzień reprezentuje klub sportowy MKS Victoria Jawor. 

Rok 2018 przyniósł mu wiele sportowych sukcesów. Wśród 
nich należy wymienić pierwsze miejsce zdobyte w konkursie 
Puchar Polski w skokach indywidualnych na trampolinie, któ-
ry odbywał się w Poznaniu, Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w Jaworze w skokach indywidualnych i synchronicznych na 
trampolinie oraz konkursie Młode Talenty w Piasecznie.  

ZASŁUŻONY DLA ŻAROWSKIEGO SPORTU

KOPALNIA GRANODIORYTU LAPIS
W ŁAŻANACH

Od wielu lat wspomagają działalność klubu sportowego 
„Zjednoczeni Żarów”. Wspierają również uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu oraz Szkoły 
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Szkoła Podsta-
wowa w Zastrużu otrzymała od firmy materiał na budowę 
parkingu oraz plac przy przystanku w Zastrużu. Ponadto, 
sponsorują stypendia uczniom szkoły w Zastrużu za wy-
sokie wyniki w nauce i zachowaniu, osiągnięcia sportowe 
uczniów. Włączają się również w akcje charytatywne orga-
nizowane przez szkołę w Zastrużu, między innymi przeka-
zując pomoc finansową na rzecz niepełnosprawnego dziecka 
z Zastruża. 

Sławomir i Ostrowska na Dniach Żarowa

Najlepsi sportowcy 2018 rokuDzień Babci i Dziadka
w żarowskim Domu Seniora

Na co dzień spędzają wolny czas na bieżniach, matach lub na boiskach. Dzięki swojej pasji i determinacji osią-
gają sukcesy na najważniejszych turniejach, zawodach, olimpiadach. Są utalentowani i pełni samozaparcia.

Najlepsi zawodnicy i dzia-
łacze sportowi podczas 
spotkania noworocznego w 
czwartek, 24 stycznia zostali 
nagrodzeni i otrzymali odzna-
czenia „Sportowych Indywi-
dualności Gminy Żarów”. Za 
wybitne osiągnięcia sportowe 
burmistrz Leszek Michalak 
uhonorował w tym roku Mi-
chała Mossonia w kategorii 
trener, Jakuba Szrama w 
kategorii zawodnik amator 
senior i Krystiana Rossa w 
kategorii zawodnik amator 
junior. Nagrody wyróżnienia 
zostały przyznane Martynie 
Janaszek, Agnieszce Pie-
churskiej, Martynie Wichot 
oraz Oktawianowi Żydek. 
Nagrodę specjalną „Zasłużo-
ny dla żarowskiego sportu” 
otrzymała Kopalnia LAPIS 
w Łażanach. - Wszystkim 
laureatom konkursu składa-
my serdeczne gratulacje za 
osiągnięte sukcesy w ubie-
głym roku. Życzymy dalszych 
wspaniałych wyników oraz 
determinacji w zdobywaniu 
najwyższych miejsc na po-
dium – gratulowali laureatom 
burmistrz Leszek Michalak 
i przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny. 

Nagrodę specjalną i ty-
tuł „Przyjaciela Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu” 
przyznał również Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. Za 
zaangażowanie, wspieranie 
imprez i przedsięwzięć orga-
nizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
uhonorowany został Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego. Na-
grodę odebrał prezes Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego 
Robert Jagła. - Cieszę się, 
że jestem mieszkańcem gminy 
Żarów i dziś mogę odebrać 
nagrodę obok tak utalentowa-
nych sportowców. Wszystkim 
serdecznie gratuluję i dziękuję 
za przyznane wyróżnienie. Li-
czę na to, że nasza współpraca 
dalej będzie tak samo owocna 
– dziękował w imieniu Fun-
duszu Regionu Wałbrzyskie-
go prezes Robert Jagła. 

To nie były jedyne wyróż-
nienia, które zostały przy-
znane podczas spotkania 
noworocznego. Burmistrz 
Leszek Michalak, w imie-
niu ówczesnego Rzecznika 
Praw Dziecka Marka Mi-
chalaka, odznaczył Helenę 
Słowik Odznaką Honorową 
Za Zasługi Dla Ochrony Praw 
Dziecka. - To dla mnie wielki 
zaszczyt otrzymać tak honoro-
we odznaczenie. Jednocześnie 

jest to także zobowiązanie do 
podejmowania jeszcze więk-
szych starań w codziennej 
pracy. Dzieci to nasz cały 
świat, a dla mnie jest to wielka 

przyjemność móc z nimi pra-
cować na co dzień. Serdecznie 
dziękuję za tą wyjątkową od-
znakę – dziękowała Helena 
Słowik.

Wspólne zdjęcie nagrodzonych laureatów w konkursie „Sportowe Indywi-
dualności Gminy Żarów” wraz z organizatorami.

Na zdjęciu nagrodę przyznaną przez Gminne Centrum Kultury i Sportu od-
biera Robert Jagła prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. 

Helena Słowik została odznaczona Odznaką Honorową Za Zasługi Dla 
Ochrony Praw Dziecka. 

Tegoroczną gwiazdą Dni Żarowa będzie Sławomir (FOTO: kultura.onet.pl)
Bawić będziemy mogli się także przy największych hitach Małgorzaty 
Ostrowskiej (FOTO: wyborcza.pl)

To będą dwa wyjątkowe 
dni. To będą dwa wyjąt-

kowe koncerty. Tegoroczne 
święto Żarowa zostało za-
planowane w dniach 24-25 
maja.

Gwiazdami Dni Żarowa 
będą Sławomir i Małgorza-
ta Ostrowska. - Dni Żarowa 
tradycyjnie będą miały miej-

sce w ostatni weekend maja 
w Parku Miejskim. Cały czas 
pracujemy nad programem 
tegorocznego święta Żarowa. 
Jednak już dziś chcemy uchy-
lić rąbka tajemnicy i zdradzić, 
kilka szczegółów dotyczących 
Dni Żarowa – mówi Tomasz 
Pietrzyk, dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 

w Żarowie. 
Przebojem wdarł się na kra-

jową scenę muzyczną. Nie 
ma chyba w Polsce osoby, 
która choć raz nie słyszała 
przebojów Sławomira. Takie 
hity jak „Miłość w Zakopa-
nem”, „Agata” czy „Megie-
ra” usłyszymy w piątek, 24 
maja w godzinach wieczor-

nych. Z kolei dzień później 
w sobotę, 25 maja na scenie 
przy ulicy Zamkowej wystą-
pi Małgorzata Ostrowska. 
Koncert byłej wokalistki ze-
społu Lombard zaplanowano 
na godzinę 21.00. Podczas 
święta miasta nie zabraknie 
też licznych atrakcji dla ca-
łych rodzin.
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Podsumowanie 2018 roku
To był rekordowy rok pod względem realizacji inwestycji. Począwszy od wyremontowanych dróg, chodników, wykonanych kanalizacji wodno-ściekowych na wsiach, 
po budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, zrewitalizowanych budynków mieszkalnych, ścieżek rowerowych, świetlic wiejskich i zapleczy Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Wyremontowaliśmy i oddaliśmy do użytku drogi gminne w mieście oraz dro-
gi do gruntów rolnych na terenie naszych wsi. Nowe nawierzchnie drogowe 
zyskały ulice Dworcowa, Kopernika, Wojska Polskiego, Kwiatowa, Koper-
nika, Plac Wolności, Puszkina i Słowackiego. Czekamy jeszcze na remont 
drogi przy ul. Mickiewicza, Sportowej i Zamkowej. Koszt zadania wynosi 
4.019.554,01 złotych, przy dofinansowaniu w wysokości 1.516.150,02 
złotych. Na terenach wiejskich wyremontowano drogi w Mielęcinie, Pysz-
czynie i na odcinku Mikoszowa-Przyłęgów. 

Kolejne ważne zrealizowane w 2018r. zadanie – budowa chodników przy 
drogach gminnych i powiatowych. Do użytku oddaliśmy kolejne ciągi pie-
sze w Żarowie, Zastrużu, Bukowie, Imbramowicach, Pożarzysku, Łażanach 
i Wierzbnej. Łączny koszt zadania wyniósł 683.315,83 złotych.

W minionym roku zrealizowany został pierwszy etap budowy kanalizacji w 
Mrowinach. Wartość całego zadania to kwota 1.867.581,55 złotych, w tym 
dofinansowanie 1.290.605,14 złotych. Koszty gminy wyniosły 227.752,85 
złotych. Całe zadanie zostało podzielone na trzy etapy i w 2019 roku inwe-
stycja ta będzie kontynuowana. Na zdjęciu wyremontowana nawierzchnia 
drogowa po zakończeniu zadań kanalizacyjnych w tym miejscu. 

W Przyłęgowie, Pyszczynie, Mielęcinie, Krukowie i Imbramowicach po-
wstały siłownie zewnętrzne. Zadanie było finansowane ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów (koszt wyniósł 106.500,00 zł) oraz funduszu 
sołeckiego (koszt wyniósł 54.500,00 zł).

Remont dworca PKP w Żarowie to była inwestycja długo wyczekiwana 
przez mieszkańców. Inwestorem było PKP S.A., a koszt remontu wyniósł 
6.184.440,00 złotych. Udział Gminy to zwolnienie z kosztów zajęcia pasa 
drogowego, zagospodarowanie pomieszczeń pod Żarowską Izbę Histo-
ryczną oraz przejęcie dwóch mieszkań tymczasowych. 

Rok 2018 to również rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w 
Żarowie. W minionym roku wyremontowano 6 z 29 budynków. Szacunko-
wy koszt zadania wynosi 3.271.979,28 złotych, a przyznane dofinanso-
wanie 1.573.354,76 złotych. Na chwilę obecną ogłoszone są przetargi na 
kolejne remonty budynków.

Przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie na ul. 1 Maja powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna (koszt wyniósł 157.000,00 zł), pętla 
postojowa (koszt zadania to kwota 100.000,00 zł). W budynku szkoły przy ul. Ogrodowej w Żarowie zmodernizowane zostało ogrzewanie (koszt zadania 
150.000,00 zł). 

Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych wraz z parkin-
gami, chodnikami i oświetleniem to kolejne ważne zadanie inwestycyjne 
zrealizowane w 2018 roku. Koszt budowy Centrum Przesiadkowego wy-
niósł 1.517.793,31 złotych, z czego dofinansowanie to kwota 994.501,10 
złotych. Wykonanie dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetle-
niem kosztowało 3.886.575,73 złotych, z przyznanym dofinansowaniem w 
wysokości 3.303.589,37 złotych. 

Staraliśmy się wykorzystać 
każdą możliwość pozyskania 
dodatkowych środków ze-
wnętrznych, czego efektem są 
przeprowadzone zadania, któ-
re zmieniły wizerunek naszej 
gminy. Zorganizowaliśmy tak-
że wiele imprez kulturalnych 
i uroczystości oraz wyjątko-
wych jubileuszy. Dzięki stabil-
nej sytuacji finansowej nasza 
gmina mogła rozwijać się w 
każdej dziedzinie. Od popra-
wy infrastruktury drogowej, 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
jak również podniesienia stan-

dardów opieki zdrowotnej czy 
szkolnictwa. O tym, jaki był 
2018 rok w gminie Żarów z 
parlamentarzystami, samo-
rządowcami, dyrektorami, 
prezesami i kierownikami 
gminnych jednostek, przed-
siębiorstw i zakładów oraz 
mieszkańcami gminy Żarów 
mówił podczas spotkania no-
worocznego w czwartek, 24 
stycznia burmistrz Leszek 
Michalak. Dziś na łamach 
gazety podsumowujemy kolej-
ny rok i podejmowane w nim 
inicjatywy.
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Nowy Rok, nowe inwestycje

Budowa wiaduktu nad torami i nowego przejścia podziemnego wraz z peronem to zadania, które wymagają wielu 
konsultacji, decyzji, uzgodnień i przygotowań zwłaszcza z zarządem PKP. Nie byłyby to inwestycje jednoroczne, 
bowiem zakres prac przy takich przedsięwzięciach jest bardzo duży. W 2019 roku planowane jest przygotowanie 
koncepcji projektowej, przy udziale projektowym PKP S.A.

Będziemy kontynuować zadania związane z budową kanalizacji w Mrowinach (szacunkowy koszt zadania to kwota 
9.966.793,13 zł), a także przy ul. Słowiańskiej w Żarowie, Kalnie (wartość zadania to kwota 5.527.934,29 zł) oraz 
kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej i Żarowie (koszt zadania w 2019r. wynosi 200.000,00 zł)

Mamy także złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach. Wartość zadania wynosi 601.854,04 złotych. 

W tym roku zaprojektowana zostanie również ścieżka historyczna, która ma powstać w centrum naszego miasta, tuż 
przy rondzie. W miejscu wyburzonego budynku przy ul. Krasińskiego w Żarowie powstanie plac z Mamutem. Będzie 
to plac z instalacją przedstawiającą szkielet mamuta. Wyodrębniona zostanie tam również przestrzeń wypoczynko-
wa z elementami małej architektury (pojawią się ławki, tablice informacyjne oraz fontanna). Przy ul. Krasińskiego, na 
zielonej przestrzeni postawione będą także urządzenia zabawowe dla dzieci.

W tym roku będziemy także kontynuować zadania związane z rewitalizacją budynków mieszkalnych. Wyremonto-
wanych zostało do tej pory 6 budynków, na remonty czekają jeszcze 23 budynki w Żarowie. 

Budowa szatni sportowej, trybun oraz bieżni – te inwestycje będą zrealizowane w 2019 roku. Koszt zadania to 
kwota 2.322.641,40 złotych, przyznane dofinansowanie wynosi 998.785,63 złotych. 

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łaża-
nach – koszt zadania wynosi 856.000,00 zł, planowane 
dofinansowanie na poziomie 63 procent. Projekt będzie 
realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

W 2019 roku rozbudowana zostanie świetlica wiejska w 
Wierzbnej. Koszt zadania wynosi 385.712,99 zł, a przy-
znane dofinansowanie to kwota 234.813,00 zł. Zadanie 
będzie realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania 

„Szlakiem Granitu”.

Realizacja kolejnych etapów budowy kanalizacji w Mrowinach oraz budowy kanalizacji w Kalnie i Żarowie, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbnej, przebudowa 
i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach, kontynuacja remontów budynków mieszkalnych w ramach programu rewitalizacji, budowa wiaduktu nad torami, szatni 
sportowej, trybun oraz bieżni, zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Miejskim i OSP Żarów wraz z ulicą Sportową, budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul. 
Rzemieślniczej w Żarowie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zakup samochodu dla OSP Imbramowice, zagospodarowanie centrum miasta i powstanie ścieżki 
historycznej, budowa nowego przejścia podziemnego wraz z peronem, dotacje na zabytki, dofinansowanie do wymiany pieca, monitoring na wsi. To jedne z ważniej-
szych zadań inwestycyjnych, które planuje się zrealizować w 2019 roku. Niektóre z nich będą kontynuowane, a jeszcze inne, z uwagi na potężne nakłady finansowe 
oraz liczne przygotowania, uzgodnienia i konsultacje, realizowane również w późniejszym czasie. O planach na nowy rok mówił burmistrz Leszek Michalak pod-
czas tradycyjnego spotkania noworocznego.
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI:
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Umowy na  wsparcie 
hospicjum i rehabilitację 

podpisane

Lekarz Ginekolog
potrzebny
w Żarowie

Odprawa roczna funkcjonariuszy KP Żarów

Kilkadziesiąt podpisów ze-
brały mieszkanki gminy 

Żarów pod petycją o przy-
wrócenie opieki ginekolo-
gicznej w ramach Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.

Do końca 2018 roku Żaro-
wianki mogły korzystać jesz-
cze z prywatnych usług gine-
kologa, który przyjmował w 
Poradni Ginekologiczno-Po-
łożniczej w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„Medicus” w Żarowie. Od 
nowego roku przychodnia nie 
ma lekarza ginekologa, któ-
ry mógłby świadczyć takie 
usługi. Przychodnia od 2012 
roku nie otrzymała kontraktu 
z NFZ na poradnię ginekolo-
giczną. Gabinet, który jest w 
pełni wyposażony i dostoso-
wany do potrzeb pacjentek stoi 
pusty. W tej sprawie odbyło 
się już spotkanie w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, w któ-
rym uczestniczyli burmistrz 
Leszek Michalak, kierownik 
NZOZ „Medicus” Violetta 
Kołodziejczyk, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie Małgorzata Sie-
mińska, radna Rady Miej-
skiej Iwona Nieradka i He-
lena Słowik, dyrektor SP w 
Żarowie. - Rzeczywiście jest 
to duży problem. Bezpłatną 
opiekę ginekologa powinna 
mieć każda mieszkanka w 
każdej gminie. Takie usługi 
powinny się znaleźć w koszyku 
podstawowej opieki zdrowot-

nej. Mamy pewien pomysł, jak 
pomóc naszym mieszkankom, 
ale najważniejszą kwestią 
jest teraz znalezienie lekarza, 
który mógłby tutaj w Żarowie 
świadczyć takie usługi – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Poradnia Ginekologiczno-
Położnicza to jedyna tego 
typu poradnia na terenie gmi-
ny Żarów. Od 1 stycznia 2019 
roku pacjentki jednak nie 
będą mogły korzystać nawet 
z prywatnych usług gineko-
loga. - Od kilku już lat nie ma 
ogłoszonego konkursu z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
na poradnie ginekologiczne w 
mniejszych miejscowościach. 
Nasza poradnia ginekologicz-
na jest w pełni przystosowana 
do przyjmowania pacjentek 
i jeżeli tylko taki konkurs zo-
stałby ogłoszony, na pewno 
w nim wystartujemy. Innym 
problemem jest obecnie tak-
że brak odpowiedniej kadry 
medycznej. Jeżeli znajdzie się 
lekarz ginekolog, to myślę, że 
wspólnie z władzami gminy 
Żarów, uda nam się rozwią-
zać ten problem – informuje 
Violetta Kołodziejczyk kie-
rownik NZOZ „Medicus” w 
Żarowie.

Na razie jednak, mieszkanki 
do lekarza specjalisty muszą 
jeździć do Świdnicy. Do spra-
wy tej na łamach gazety bę-
dziemy jeszcze wracać. Być 
może już niebawem uda się 
napisać więcej konkretów.

Gabinet ginekologiczny w żarowskiej przychodni „Medicus” jest w pełni wy-
posażony i dostosowany do potrzeb pacjentek. 

Rehabilitacja oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzie-
ży. Umowę na realizację tych zadań podpisały Helena Słowik i Stanisława 
Biernacka z Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”. 

Jak każdego roku wspieramy zadania z zakresu zdrowia. Na zdjęciu wraz 
z burmistrzem Leszkiem Michalakiem przedstawiciele świdnickiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

Odprawa podsumowująca wyniki rocznej pracy policjantów odbywa się w 
naszej gminie każdego roku.

Uwaga! Zmiana numerów konta
do opłaty za odpady komunalne

Informujemy, że od 1 lutego zmieniają 
się numery kont do opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy otrzymają pisma

z podanym nowym numerem konta.
Wszyscy, którzy uiszczają opłaty za 

pomocą książeczki mogą zgłosić się do 
Urzędu Miejskiego po nową książeczkę 

z nowym numerem konta.

Funkcjonariusze żarow-
skiego komisariatu policji 

podsumowali 2018 rok na 
dorocznej odprawie, która 
odbyła się we wtorek, 22 
stycznia w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

W tym roku gościli ich u 
siebie burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz zastępca burmi-
strza Grzegorz Osiecki. W 
spotkaniu uczestniczyli tak-
że zastępca komendanta po-
wiatowego policji nadkomi-
sarz Adam Jacek Pilch oraz 
radny Mieczysław Myrta 
przewodniczący Komisji ds. 
Ochrony Środowiska, Bez-
pieczeństwa, Zdrowia i Po-

rządku Publicznego. 
Sprawozdanie z całorocz-

nej pracy komisariatu policji 
w Żarowie przedstawiła ko-
mendant Katarzyna Wilk. - 
W minionym roku podjęliśmy 
2405 interwencji. Wśród nich 
były zatrzymania sprawców 
na gorącym uczynku, zatrzy-
mania osób poszukiwanych, 
wypadki i kolizje drogowe, 
czynności w ramach pomocy 
prawnej do wykroczeń, postę-
powania sprawdzające, ujaw-
nione wykroczenia i wiele in-
nych. Dobrze zadziałała także 
wprowadzona Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 
związku z jej funkcjonowa-

niem komisariat policji w Ża-
rowie otrzymał kilkadziesiąt 
zgłoszeń. Mieszkańcy infor-
mowali o problemach związa-
nych ze spożywaniem alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, 
przekraczaniu dozwolonej 
prędkości, nieprawidłowym 
parkowaniu, złej organiza-
cji ruchu drogowego, aktach 
wandalizmu czy używaniu 
środków odurzających. Na 
terenie powiatu świdnickiego 
odnotowanych zostało razem 
130 wypadków. To o 7 mniej 
mniej niż w 2017 roku. W sa-
mej gminie Żarów doszło do 
12 wypadków oraz 115 koli-
zji drogowych, w których nie 
było ani jednej ofiary śmier-
telnej, ale 18 osób zostało 
rannych – mówiła w trakcie 
spotkania komendant policji 
w Żarowie Katarzyna Wilk. 
Wśród ważniejszych wyda-
rzeń na terenie gminy Żarów 
komendant policji wskazała 
zdarzenie dotyczące wybu-
chu gazu w budynku przy ul. 
Wojska Polskiego w Żarowie, 
w którym interweniowali 

funkcjonariusze policji oraz 
zatrzymaniu 18-letniego 
mężczyzny, sprawcy pobi-
cia 50-latka z Żarowa. Na 
zakończenie odprawy ko-
mendant  podziękowała wła-
dzom miasta i radnym Rady 
Miejskiej za wspieranie poli-
cji w Żarowie. 

W trakcie spotkania bur-
mistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Grze-
gorz Osiecki oraz radny 
Mieczysław Myrta podzię-
kowali funkcjonariuszom 
za podejmowane inter-
wencje, ale także wskazali 
miejsca, w których należa-
łoby zwrócić większą uwa-
gę na poprawę bezpieczeń-
stwa. Wytypowane miejsca 
to dworzec PKP w Żarowie, 
gdzie często przesiadują 
osoby bezdomne i pijane 
oraz tereny przykopalniane 
w Gołaszycach. Zwrócono 
również uwagę na kwestię 
zwiększonego monitoringu, 
tak na terenie miasta, jak i 
wsi.

Magdalena Pawlik

Jak co roku burmistrz Leszek Michalak przyznał dofinansowania z budżetu gminy Żarów stowarzyszeniom i 
organizacjom pozarządowym działającym w naszym mieście. Jak do tej pory, na ich działalność przeznaczo-
nych zostało ponad 66 tysięcy złotych.

Kilka dni temu podpisane 
zostały umowy z Towarzy-
stwem Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Świdnicy 
na realizację zadania „Dzia-
łania na rzecz osób w ter-
minalnej fazie choroby 
nowotworowej” oraz Ża-
rowskim Stowarzyszeniem 
„Edukacja” na dwa zada-
nia: „Świadczenie usług 
rehabilitacyjnych na terenie 
miasta Żarów” i „Prowa-
dzenie placówki wsparcia 
dziennego na terenie miasta 
Żarów”.

Na wsparcie hospicjum, 
z którego usług korzystają 
także mieszkańcy gminy 
Żarów i inni mieszkańcy 
powiatu świdnickiego prze-
kazanych zostało 12.200 
złotych. Dzięki wsparciu 
finansowemu z budżetu 
gminy Żarów z opieki świd-
nickiego hospicjum mogą 
bezpłatnie korzystać miesz-
kańcy naszej gminy. - Pan 
Leszek Michalak Burmistrz 
Żarowa podpisał jako pierw-

szy samorządowiec umowę 
na wsparcie swoich miesz-
kańców bezpłatną opieką 
medyczną, jaką świadczymy. 
Serdecznie dziękujemy. W 
minionym roku z tych usług 
skorzystało 9 osób z terenu 
gminy Żarów - wyjaśnia 
Gabriela Kaczkowska z 
Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum” w 
Świdnicy.

Środki z budżetu gminy 
Żarów otrzymało także 
Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja”. Na realiza-
cję zadania „Świadczenie 
usług rehabilitacyjnych 
na terenie miasta Żarów” 
stowarzyszenie otrzyma-
ło dotację w wysokości 24 
tysięcy złotych, a na zada-
nie „Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego na te-
renie miasta Żarów” kwotę 
30 tysięcy złotych. Umowę 
podpisali burmistrz Leszek 
Michalak, Helena Słowik 
prezes Żarowskiego Sto-
warzyszenia „Edukacja” 

oraz Stanisława Biernac-
ka dyrektor biblioteki w 
Żarowie. W minionym roku 
z dofinansowanych usług 

rehabilitacyjnych skorzy-
stało 388 mieszkańców na-
szej gminy. 

Magdalena Pawlik
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Kolejny etap prac
na żarowskim stadionie

Skontrolują – czym 
palimy w piecach

Jeszcze chwila cierpliwości i stadion miejski w Żarowie zostanie wyremon-
towany.

Dzięki zrealizowanym pracom obiekt ten stanie się kolejną wizytówką na-
szego miasta. 

Co roku w sezonie grzewczym występuje ten sam problem 
spalania śmieci w przydomowych piecach. 

Ciemny, gęsty dym często jest dowodem na to, że właściciel 
domu pali tym, co zakazane. Żarowianie także zwrócili na 
ten problem uwagę, wskazując, że niektóre firmy działające 
na terenie naszego miasta również spalają różne odpady. 

Z interwencją w tej sprawie zwrócili się mieszkańcy ulicy 
Kwiatowej w Żarowie, choć problem spalania różnych odpa-
dów przez jedną z firm tam funkcjonujących był znany już 
kilka lat temu. - Wielokrotnie interweniowaliśmy w tej sprawie 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Sane-
pidu, a także policji. Jednak przeprowadzone kontrole wykaza-
ły, że spalanie materiałów odbywa się tam we właściwy sposób 
i zgodnie z przepisami. W tym przypadku również zwróciliśmy 
się do Sanepidu celem przeprowadzenia kontroli. Na terenie 
firmy funkcjonującej przy ul. Kwiatowej w Żarowie interwenio-
wała także policja, ale kontrola również wykazała, że spalanie 
odpadów odbywa się tam we właściwy sposób. Ponadto, Gmi-
na powoła także komisję i upoważni osoby, które będą kon-
trolować mieszkańców i ich gospodarstwa domowe, w kwestii 
spalania odpadów. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż 
obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na te-
renie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpa-
dy łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim 
szkodzimy sobie. Palenie śmieci jest wykroczeniem, niezależnie 
od tego, czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym podwórku 
i we własnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach pro-
wadzonej działalności – mówi Michał Działowski z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pamiętajmy, domowy piec nie jest przeznaczony do spa-
lania odpadów.

NIE WOLNO SPALAĆ:
● wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, po-
jemników, toreb foliowych
● zużytych opon i innych odpadów z gumy
● odzieży, obuwia
● elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregno-
wanych
● sztucznej skóry
● opakowań po farbach, lakierach
● opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony ro-
ślin
● papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb ko-
lorowych

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:
● pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenia białaczką
● tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca
● tlenki węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia trans-
port tlenu w organizmie
● dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu
● chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny silnie żrący
● cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje 
nieodwracalnie oddychanie tkankowe
● dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, 
mają działania alergiczne

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę śro-
dowiska w naszej gminie rozpoczęły się kontrole palenisk do-
mowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający 
się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodli-
wych odpadów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu 
odpadów muszą liczyć się z surowymi karami. 

Gmina podjęła także działania związane z zakupem czuj-
ników monitoringu jakości powietrza, które mierzą poziom 
stężeń pyłów PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie oraz 
wilgotność. 

Magdalena Pawlik 

Choć za oknem zima, na stadionie miejskim w Żarowie trwają prace modernizacyjne, które realizowane są 
w ramach dużego zadania unijnego. Za nami kolejny etap prac, które prowadzone są w tym miejscu od kilku 
miesięcy.

Widać już zamontowane 
słupy, które stanowią kon-
strukcję dachu  przy trybu-
nach. A na odcinku, gdzie 
stanie budynek nowej szatni 
dla sportowców zainstalowa-
no betonowe ławy fundamen-
towe. W następnym etapie 
na bieżni zostanie wyłożona 
kostka. - Przystąpiliśmy do 
kolejnego etapu prac na sta-
dionie. Na bieżni została wy-
konana podbudowa pod nową 
kostkę i niebawem będziemy 
ją układać. Ponadto, zainsta-
lowane są słupy, a w tej chwi-
li trwa tam montaż płatwi i 
prefabrykowanych betono-
wych fundamentów. Wkrótce 
rozpocznie się także muro-
wanie ścian fundamentowych 
powstającego budynku szatni 
sportowej - mówi Piotr Ne-
czaj z Referatu Inwestycji i 
Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Przypomnijmy, że w ra-
mach inwestycji powstaną 

nowe trybuny wraz z zada-
szeniem, szatnia oraz wiata 
spotkań wraz z instalacjami 
wodno-kanal izacyjnymi, 
elektrycznymi i gazowymi, 
kanalizacją deszczową i sa-
nitarną oraz nowa bieżnia dla 
spacerowiczów, chodziarzy, 
biegaczy i rolkarzy. Wszyst-
kie zadania realizowane są 
tutaj w ramach projektu „Re-
witalizacja zdegradowanych 
obszarów - rewitalizacja 
parku miejskiego wraz z bo-
iskiem sportowym”. Łączny 
koszt inwestycji to kwota po-
nad 2 miliony złotych. 

Całkowity koszt wszyst-
kich inwestycji na stadionie 
to kwota 2 322 641,40 zło-
tych. Wartość projektu, w 
ramach którego przebudowa-
ny zostanie również stadion 
miejski w Żarowie wynosi 
5 866 510,15 złotych, dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa to 

kwota 3 867 257,09 złotych. 
Pierwszy etap prac zaplano-

wany został do końca marca, 
a kolejny, w którym powsta-

nie budynek nowej szatni dla 
sportowców ma się zakoń-
czyć początkiem sierpnia. 

Magdalena Pawlik

Chcesz przeżyć przygodę i spróbować swoich sił na scenie? 
Masz talent i szukasz miejsca, gdzie możesz go rozwijać?

Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala w Żarowie szuka mło-
dych aktorów. - Wszystkich chętnych, którzy chcą występować na 
scenie, rozwijać swój talent i doskonalić warsztat aktorski, poznać 
przyjaciół, tworzyć, przeżyć przygodę zapraszamy do naszego te-
atru. Czekamy na kolejnych młodych aktorów. Jeżeli scena to twój 
żywioł i masz talent aktorski, muzyczny, pantomimiczny, przyjdź 
do żarowskiego teatru. Zapraszamy dzieci i młodzież – mówi Ry-
szard Dykcik założyciel Teatru Bezdomnego w Żarowie.

Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala w Żarowie zaprasza w 
dniach 4-5 lutego 2019r. od godz. 16.00 na prezentacje teatral-
ne. Każdy przybyły uczestnik będzie mógł zaprezentować swoje 
umiejętności, a także zobaczyć, jak wystawiane są spektakle te-
atralne.

Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala, ul. Zamkowa 15 w 
Żarowie. 

Żarowski Teatr Bezdomny 
czeka na nowych aktorów

Jesteś zainteresowany wymianą pieca? 
Przyjdź na spotkanie

Gmina Żarów wspólnie z 
gminami z terenu Aglo-

meracji Wałbrzyskiej przy-
stąpiła do przygotowania 
wspólnego wniosku o do-
tację ze środków Unii Euro-
pejskiej na wymianę kotłów 
opalanych paliwem stałym.

W ramach projektu moż-
liwe będzie dofinansowa-
nie modernizacji systemów 
grzewczych (np. wymiana 
kotła, instalacji grzewczej) w 
budynkach jednorodzinnych 
oraz lokalach mieszkalnych w 
budynkach wielorodzinnych.

Każdy zainteresowany wy-
mianą źródła ciepła na takie 
proekologiczne, może przyjść 
w poniedziałek, 4 lutego 

2019r. na spotkanie z urzęd-
nikami, którzy będą wy-
jaśniać, jak skorzystać ze 
wsparcia. 

Spotkanie w sprawie po-
zyskania środków na wy-
mianę kotłów opalanych 
paliwem stałym (np. koks, 
węgiel, ekogroszek) na bar-
dziej przyjazne środowisku 
źródła ciepła (gaz sieciowy, 
gaz butlowy, pellet, energia 
elektryczna, instalacja foto-
woltaiczna jako uzupełnienie 
nowego źródła ciepła) zapla-
nowano zostało na 4 lutego 
2019r. o godz. 18.00 w auli 
Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II przy ul. Piastowskiej 
10 w Żarowie.
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Sezon rajdowy 2019 
rozpoczęty

Electrolux Cup 

Trzecim miejscem na po-
dium zakończył się udział 

Grzegorza Redy i pilota Mar-
cina Czyżewskiego w pierw-
szej rundzie Rally Trophy. 

Runda ta rozpoczynała Da-
rvit Walimską Zimówkę. - 
Pierwsza rudna już za nami. 
Oprócz podjazdu na Przełęcz 
Walimską mieliśmy również 

do pokonania odcinek wokół 
Jeziora Bystrzyckiego. Tam, 
poruszając się „płaskim” od-
cinkiem nadrabialiśmy straty 
mocowe, wygrywając nawet 
OS6! Uzyskany rezultat na 
mecie to 3 miejsce. Dla nas to 
pierwszy duży sukces – mówi 
Grzegorz Reda z Żarowa. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Rok 2019 rajdowcy rozpoczynają zajęciem trzeciego miejsca w pierwszej 
rundzie Rally Trophy.

Electrolux Żarów jako jedyny zespół w rozgrywkach zdołał zgromadzić 
komplet punktów.

Pod wodzą Kazimierza Bordulaka w ubiegłorocznym sezonie „Chemik” się-
gnął po tytuł mistrzowski Powiatowej Ligi TKKF w siatkówce.

Ireneusz Pękała - kapitan drużyny TKKF „Chemik” Żarów na zdjęciu z Ka-
zimierzem Bordulakiem.

W rocznym kalendarzu „Chemik” Żarów był organizatorem wielu turniejów 
sportowych. Kazimierz Bordulak podczas zamknięcia mistrzostw OTKKF 
siatkarek.

Odszedł Kazimierz Bordulak
Odszedł Kazimierz Bordulak, działacz społeczny, sportowy, wieloletni prezes siatkarskiego TKKF „Chemik” 
Żarów, człowiek pracowity i życzliwy.

Kazimierz Bordulak przybył do Żarowa w 1971 roku z Czer-
niny Dolnej (woj. Poznańskie, powiat Góra). Od początku po-
bytu w naszym mieście był bardzo związany ze sportem, któ-
ry na zawsze pozostał mu bliski. W 1976 roku, jako zawodnik 
rozpoczął siatkarską przygodę w klubie TKKF „Chemik” Ża-
rów, działającym przy Zakładach Chemicznych „Organika”. 
Wraz z kolegami zdobył 11-krotnie tytuł mistrza Powiatowej 
Ligi TKKF, najstarszych amatorskich rozgrywek na Dolnym 
Śląsku. Pod koniec lat 80-tych piastował funkcję w-ce preze-
sa piłkarskiego KS Zjednoczeni Żarów. W 1998 objął stery 
prezesa siatkarskiego „Chemika” Żarów. Do męskiej repre-
zentacji klubu dołączyła sekcja żeńska. Panie szybko osią-
gnęły wspaniałe rezultaty, zdobywając m.in. tytuł mistrzyń 
województwa dolnośląskiego. Klub cały czas się rozwijał, 
czego efektem było powstanie męskiej reprezentacji koszy-
karzy. Prezes organizował turnieje o zasięgu wojewódzkim i 
ogólnopolskim w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Wolon-
tariat, który prowadził wraz z kolegami z „Chemika” Żarów, 
pozwalał propagować kulturę fizyczną oraz różne formy spę-
dzania czasu wolnego mieszkańców gminy Żarów podczas 
licznych turniejów i festynów. Od blisko 20 lat pełnił funcję 
przewodniczącego żarowskiej Rady Sportu. Od 2011 roku 
był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OTKKF Sudety 
Wałbrzych. W 2006 roku Ognisko TKKF „Chemik” Żarów 
za osiągnięcia otrzymało order „Złoty Dąb”, najważniejsze 
odznaczenie Gminy Żarów, przyznawane zasłużonym miesz-
kańcom oraz organizacjom. W 2015 roku Kazimierz Bordu-
lak otrzymał statuetkę indywidualną. Zmarł w wieku 70 lat.      

Kazimierza Bordulaka wspominają:
Ireneusz Pękała, kapitan siatkarskiej drużyny TKKF „Che-
mik” Żarów: 
- Do klubu TKKF Chemik Żarów trafiłem w 1995 roku. Już 
wtedy prezesem był Kazimierz Bordulak. Kazik był człowie-
kiem z zasadami. Traktował wszystkich kadrowiczów jedna-
kowo. Potrafił pozyskać nowych zawodników do drużyny, 
ponieważ po rozmowie z nim od razu wiedzieli, że trafili na 
odpowiedniego człowieka i do odpowiedniej drużyny. Wielu z 
nas grało w innych klubach, ale dopiero tutaj poczuliśmy się 
jak w domu. Był dla nas jak ojciec. Potrafił godzinami ciekawie 
opowiadać o życiu i siatkówce. Kazik był prawdziwym preze-
sem, który dbał o swoich zawodników. Był doskonałym organi-
zatorem. Zorganizował wiele turniejów, które zawsze dopinał 

na ostatni guzik. Bardzo chciał zdobyć dla klubu i dla miasta 
Żarów tytuł mistrza powiatu w najstarszej lidze amatorskiej na 
Dolnym Śląsku, lidze TKKF. W zeszłym roku odbyła się 49. 
edycja tych rozgrywek. Czekał na to aż 28 lat i jesienią 2018 
doczekał się, by jego klub wywalczył tytuł mistrzowski. Puchar, 
który zdobyliśmy, ja jako kapitan drużyny złożyłem do grobu 
naszego prezesa. Wiemy, jak bardzo czekał na to zwycięstwo i 
to jest odpowiednie miejsce dla tego trofeum. Będzie nam Jego 
bardzo, bardzo brakowało oraz tego, że zawsze na nas czekał 
przed treningami....

Marek Maciejowski, prezes OTKKF Sudety Wałbrzych:
- Kolegę Kazimierza Bordulaka poznałem w latach 80-tych w 

Zagórzu Śląskim, na którymś ze zlotów wojewódzkich TKKF, 
gdzie pełniłem funkcję Komendanta Zlotu. Kazik był kierow-
nikiem ekipy Ogniska TKKF Chemik Żarów. Był człowiekiem, 
dla którego nie było rzeczy niemożliwych. Umiał zmobilizować 
innych do współpracy, umiał wszystko załatwić i zorganizować. 
Bardzo dobrze współpracował z Samorządem Terytorialnym, 
ze wszystkimi burmistrzami jacy pełnili tę funkcję w Żarowie. 
Do władz wojewódzkich się nie pchał, wystarczało mu to co 
robił w Żarowie. Zdecydował się dopiero w 2007 roku na kan-
dydowanie do Komisji Rewizyjnej i przez jedną kadencję pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego. Od 2011 był jej Przewodni-
czącym do chwili śmierci. Kazik dla działalności Okręgowego 
TKKF „Sudety” dołożył wiele cegiełek, był współorganiza-
torem wielu znaczących dla nas imprez, w szczególności tur-
niejów siatkówki kobiet i mężczyzn. Kazimierzu, my działacze 
Okręgowego TKKF „Sudety” nigdy Cię nie zapomnimy.

Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów 
i Lilla Gruntkowska była Burmistrz Miasta 
Żarów

TYLE PO NAS POZOSTAJE, ILE DOBRA
ZDĄŻYMY UCZYNIĆ

Drogi Kazimierzu,
O wielu ludziach możemy powiedzieć, że po prostu byli, ale 

tak niewielu pozostawia swój trwały ślad  pośród tych, z któ-
rymi żyli, dla których pracowali, którym oddali swój talent, 
zapał i serce. My -  mieszkańcy Gminy Żarów zawsze mogli-
śmy na Ciebie liczyć. Mamy na myśli codzienną pracę prezesa 
i prawdziwego lidera TKKF Żarów, skupiającego pasjonatów 
amatorskiej siatkówki pań i panów oraz koszykówki. Mamy na 
myśli także przyjaciela i organizatora niezliczonych festynów, 
turniejów wsi oraz wakacyjnego wypoczynku dzieci, zawsze 
gotowego na krótki telefon – jesteś potrzebny – zawsze gotów 
odpowiedzieć; „powiedz kiedy i co mam zrobić”. Twój trwa-
ły wkład to także wieloletnie, odpowiedzialne przewodnicze-
nie Radzie Sportu przy Burmistrzu Żarowa. To w ramach tej 
odpowiedzialności przygotowywałeś propozycje, prowadziłeś 
dyskusje i  gasiłeś spory przy corocznym podziale grantów 
wspierających wszystkie gminne środowiska sportowe.

Dziś przepełnieni bólem, mówimy tak zwyczajnie po ludzku - 
dziękujemy. Dziękujemy, że byłeś z nami, że zawsze, w każdej 
potrzebie wspierałeś nas swoim doświadczeniem,  radą,  auto-
rytetem. Żarów i  gminny sport utracił wiele Twoim odejściem, 
ale gorąco wierzymy, że patrząc wysoko z góry pozostajesz 
wśród nas i będziesz jak zawsze przesyłał swoje trafne podpo-
wiedzi. Chociaż dzisiaj nie możemy być z Tobą tu w Żarowie, 
to wiedz, że myśli nas obojga nigdy od Ciebie nie odejdą. Od-
poczywaj w pokoju.

Krzysztof Dutkiewicz

Do zakończenia rundy 
zasadniczej Żarowskiej 

Ligi Futsalu Electrolux Cup 
pozostały zaledwie dwie 
kolejki.

Wśród pierwszoligowców 
szansę na triumf w całych 
rozgrywkach posiada każda 
drużyna. Wszystko za spra-
wą nieoczywistych wyni-
ków oraz wielkich emocji w 
Electrolux Cup!

Ostatnia drużyna I Ligi 
Darbor Bolesławice do li-
dera Wektor Świdnica tra-
ci zaledwie trzy punkty! 
Oprócz wymienionej dwój-
ki szansę na zdobycie mi-
strzowskiej korony mają: 
Cannabis, KKZ Zaskoczeni 
Żarów, AUTO-SHOP Ża-
rów, Perlaże RAKSERWIS. 
Zgoła odmiennie wygląd 
sytuacja wśród drugoligow-
ców. Electrolux Żarów jako 
jedyna drużyna zdołała za-
chować komplet punktów. 
Wszystko wskazuje, iż naj-
większym konkurentem do 
zdobycia mistrzowskiej ko-
rony będą Detonatorzy, któ-
rzy na dwie kolejki przed 
zakończeniem rundy tracą 
pięć punktów do lidera. 

Ostatniego słowa nie po-
wiedzieli jeszcze piłkarze 
Wierzbianki Wierzbnej. 

Przypomnijmy, iż po za-
kończeniu rundy zasadni-
czej odbędzie się dodatkowa 
kolejka, która zadecyduje o 
triumfie w całych rozgryw-
kach Electrolux Cup. W 
finałowej batalii drużyny, 
które zakończyły zmaga-
nia na pierwszej i drugiej 
pozycji, zagrają mecz o 1. 
miejsce. Trzecie i czwarte 
miejsca rundy zasadniczej 
zobaczymy w konfrontacji 
o brązowy medal rozgry-
wek. Drużyna walcząca o 5. 
lokatę w I lidze utrzyma się 
w rozgrywkach, natomiast 
przegrany spada do ligi niż-
szego szczebla. Zwycięzca II 
Ligi w nowym sezonie zasili 
szeregi pierwszoligowców. 
Wszystkie spotkania od-
bywają się w każdą sobotę 
w hali sportowej GCKiS w 
Żarowie. Pierwszy gwizdek 
o godz. 15:20. Wstęp wolny. 
Organizatorem sportowe-
go wydarzenia jest Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz


