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Ulica Sportowa
z nową nawierzchnią

Trwa rewitalizacja 
budynków

Talent w boksie!
Bardzo udany debiut za-

liczyła 16-letnia miesz-
kanka Kalna, Alicja Klimala 
zostając wicemistrzynią Dol-
nego Śląska w boksie w kat. 
do 54 kg.

Sukces tym bardziej cenny, 
iż zawodniczka trenuje od 
niespełna roku. 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Do walki o medale naszego 
wojewódzkiego czempionatu 
w Lubaniu stanęło blisko 140 
zawodników z 26 klubów. 

Aby dostać się do finału, 
zawodniczka klubu MKS Po-
lonia Świdnica musiała sto-
czyć dwa pojedynki.

więcej na str. 7

Zakończył się remont ko-
lejnej drogi na terenie 

naszego miasta.
Ulica Sportowa, dzięki 

przeprowadzonym pracom 
zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową. W ramach inwe-
stycji położone zostały także 

Kontynuowane są re-
monty i modernizacje 

kolejnych budynków miesz-
kalnych w ramach projektu 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 

nowe krawężniki oraz wyre-
gulowano studzienki kanali-
zacyjne. Wszystkie drogowe 
zadania realizowane są w 
ramach unijnego projektu 
dotyczącego rewitalizacji 
obszarów miejskich.

więcej na str. 3

Żarów na lata 2014-2020”. 
Prace realizowane są w bu-

dynkach przy ul. Mickiewi-
cza 1,3,5 oraz Sportowej 3,  
Armii Krajowej 27 i Sikor-
skiego 2.

Więcej
na str. 3

Więcej
na str. 7

Kolejne budynki w Żarowie już niebawem zmienią swój wizerunek.

więcej na str. 6

Droga przy ul. Sportowej w Żarowie doczekała się kompleksowej moder-
nizacji. 
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Kronika Policyjna

Na zdjęciu nagrodzeni uczestnicy wraz z organizatorami konkursu.

15-latek zatrzymany z marihuaną
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali 
15-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który posiadał 
przy sobie środek odurzający w postaci marihuany w ilości 
1,78 g. Sprawa została przekazana do Sądu Rodzinnego i Nie-
letnich w Świdnicy.

Włamał się i ukradł olej napędowy
Nieznany sprawca włamał się na teren jednego z żarowskich 
zakładów i dokonał kradzieży oleju napędowego. - Trwają 
czynności w tej sprawie. Nieustalony sprawca, z ogrodzone-
go terenu jednej z żarowskich firm, po uprzednim wyłamaniu 
korka wlewu paliwa, w pojeździe ciężarowym Mercedes, do-
konał kradzieży około 200 litrów oleju napędowego. Łączne 
straty na szkodę firmy oszacowano na kwotę 1000 złotych. Na 
miejscu wykonano czynności z udziałem technika kryminalisty-
ki – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji 
w Żarowie. 

Złodziej ukradł wędki z garażu
Do Komisariatu Policji w Żarowie wpłynęło zgłoszenie o wła-
maniu do garażu i kradzieży sprzętu wędkarskiego. - Otrzy-
maliśmy powiadomienie od  70-letniego mieszkańca Żarowa, 
że nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby, włamał się 
do wnętrza garażu, skąd dokonał kradzieży 9 sztuk wędek oraz 
innych akcesoriów wędkarskich. Straty oszacowane zostały na 
szkodę zgłaszającego w kwocie 1000 złotych. Trwają czynno-
ści zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy – informuje 
komendant Katarzyna Wilk.

Nietrzeźwy kierował traktorem
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę ciągnika oraz 
motoroweru. - Pierwszy 54-latek kierował ciągnikiem rol-
niczym marki Ursus będąc w stanie nietrzeźwości. Pierwsze 
badanie wykazało 1,01 mg/l, a drugie 0,96 mg/l. Kierowcą 
motoroweru był 31-letni mieszkaniec powiatu wrocławskie-
go, który kierował po drodze publicznej, będąc pod wpływem 
alkoholu. Pierwsze badanie alkomatem wskazało 0,98 mg/l, a 
drugie 1,01 mg/l. Apelujemy o rozwagę. Kierowanie pojazdem 
po alkoholu jest niebezpieczne i powoduje realne zagrożenie 
dla uczestników ruchu drogowego. Będąc pod wpływem alko-
holu nasza uwaga jest rozproszona, a reakcje opóźnione. Nie 
potrafimy właściwie ocenić odległości, a wyobraźnia namawia 
do brawury. To wszystko powoduje, że nie powinniśmy wsia-
dać za kierownicę. Konsekwencje pijanych kierowców ponoszą 
nie tylko oni, ale również ich pasażerowie oraz inni uczestnicy 
ruchu drogowego - zaznacza Katarzyna Wilk komendant po-
licji w Żarowie. 

Śmiertelne  pobicie  w Żarowie?
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wyjaśnia okoliczności 
śmierci 32-letniego mieszkańca gminy Żarów. Nie wiado-
mo, czy mężczyzna zmarł w wyniku pobicia, czy z innych 
przyczyn. - Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmier-
telnego pobicia ustalonej osoby na terenie Żarowa. Aktualnie 
trwają przesłuchania świadków, celem ustalenia okoliczności 
w jakich ujawniono pokrzywdzonego. Przeprowadzono sek-
cję zwłok, zabezpieczono m.in. wycinki histopatologiczne. 
Wstępnie biegły nie określił bezpośredniej przyczyny zgonu 
pokrzywdzonego. Po uzyskaniu wyników badań biegły określi 
bezpośrednią przyczynę zgonu. Aktualnie nikt  w tej sprawie 
nie został oskarżony, śledztwo pozwoli na wyjaśnienie okolicz-
ności zgonu – wyjaśnia Beata Piekarska-Kaleta zastępca 
Prokuratora Rejonowego w Świdnicy.  

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Wynajmę mieszkanie w 
Mrowinach. Pokój, kuchnia, 
łazienka, I piętro, 34 m2 (po re-
moncie). Tel. 723 346 238.

→ W Gołaszycach sprzedam 
grunt orny 0,92 ha, w tym 0,27 
ha zalesione i 2 działki budow-
lane w trakcie przekształcania. 
Cena 8 zł/m2. Tel. 723 346 238.

OPTYK
okulary korekcyjne, okulary słoneczne

szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ

Stanisław Lubiński, tel. 609 861 994
Żarów, ul. Armii Krajowej 56, II p., pok. 41

„Medicus. NZOZ” (poniedziałki i środy)
Świdnica, ul. Westerplatte 8
(pon., wt., czw., pt., sob.)

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 43/2019 z dnia 04 marca 2019r. 

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 41/2019 z dnia 
01.03.2019r. 

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 37/2019 z dnia 14 lutego 2019r.  

Laureaci konkursu
„Bezpieczne zakupy w sieci”

Uczniowie szkół podsta-
wowych oraz gimna-

zjum wzięli udział w konkur-
sie plastycznym „Bezpieczne 
zakupy w sieci”, którego or-
ganizatorem była żarowska 
biblioteka. 

Konkurs, który odbył się 
27 lutego oraz 1 marca został 

WYNIKI KONKURSU:
Kategoria klasy IV-VI:

- Nathaniel Banasiak kl. IV „d”
- Nadia Skoczyńska kl. IV „d”

- Kamila Zakrzewska kl. IV „d”
Kategoria Klasy VII-VIII i gimnazjum:

- Karolina Łuczak kl. VII „b”
- Paulina Pituła kl. VII „b”

- Sofia Plakhotnik kl. VII „b”

przeprowadzony w dwóch 
kategoriach wiekowych: kla-
sy IV-VI oraz VII-VIII i gim-
nazjum, a wspólna rywaliza-
cja rozpoczęła się od krótkiej 
lekcji bibliotecznej. - Ser-
decznie gratulujemy zwycięz-
com. Zdobywcy pierwszego 
miejsca otrzymali słuchawki 

bezprzewodowe bluetooth, a 
wszyscy uczestniczy pamiąt-
kowe dyplomy. Cieszymy się, 
że tematyka konkursu zainte-
resowała tak wielu uczniów. 
Mamy nadzieję, że będą wcie-

lać w życie nabytą wiedzę. 
Zapraszamy do obejrzenia 
wystawy prac konkursowych 
w holu biblioteki – mówi Sta-
nisława Biernacka dyrektor 
biblioteki w Żarowie.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
ROD „Relaks” w Żarowie

Na piątek, 22 marca zaplanowane zostało zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „Relaks” w Żarowie: 

I termin godz.16:00, II termin godz.16:30

Program zebrania w skrócie
1. Otwarcie zebrania; 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego; 4. Zatwierdzenie porządku obrad zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego; 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2019r. i za kadencje.; 7. Sprawozdanie finansowe za okres 2019r.  
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2019 r. za kadencje 
9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną za 2019r. i całą kadencję oraz wniosek o udzielenie absolutorium
10. Projekt planu pracy i preliminarza na 2019r.; 11. Ocena preliminarzy finansowych  ROD na 2019r.
12. Wybory: a)Zarządu ROD, b)Komisji Rewizyjnej ROD; 13. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
14. Uchwalenie opłat ogrodowych, planu inwestycji.

Wgląd w materiały możliwy będzie w dniach: 
13.03.2019r. w godz. 14.00-19.00 i 15.03.2019r. w godz. 14.00-19.00
Obecność i prawo głosu mają tylko członkowie ROD.
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Ulica Sportowa z nową nawierzchnią
Zakończył się remont ko-

lejnej drogi na terenie 
naszego miasta. Ulica Spor-
towa, dzięki przeprowadzo-
nym pracom zyskała nową 
nawierzchnię asfaltową.

W ramach inwestycji poło-
żone zostały także nowe kra-
wężniki oraz wyregulowano 
studzienki kanalizacyjne. 
Wszystkie drogowe zadania 
realizowane są w ramach 
projektu „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów na 
terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospo-

Ulica Sportowa, dzięki przeprowadzonym pracom zyskała teraz nowy wi-
zerunek.

darowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych”, który otrzymał unijne 
dofinansowanie w wysokości  
3 867 257,09 złotych. 

- Zgodnie z podpisaną umo-
wą wszystkie zadania drogo-
we, które realizowane są w ra-
mach tego projektu, mają się 
zakończyć w sierpniu. Oprócz 
drogi przy ul. Sportowej nowe 
nawierzchnie asfaltowe zy-
skały też ulice Wojska Pol-

skiego, Dworcowa, Puszkina, 
Słowackiego, Plac Wolności, 
Kopernika i Kwiatowa. W tej 
chwili remontowana jest ulica 
Zamkowa, a niebawem także 
ostatnia droga przy ul. Mic-
kiewicza. Wszystkie wymie-
nione drogi były w złym stanie 
technicznym i wymagały kom-
pleksowej przebudowy – mówi 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Wartość inwestycji drogo-
wych przy ul. Sportowej i 
Zamkowej to kwota 577 ty-

sięcy złotych. Zadanie jest 
finansowane ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów oraz pozyskanego dofi-
nansowania. Wartość całego 
projektu opiewa na kwotę 
5.866.510,15 złotych. 

Niebawem rozpocznie się 
remont drogi przy ul. Mickie-
wicza i kierowcy będą musie-
li liczyć się z utrudnieniami w 
ruchu drogowym. O wszyst-
kich uciążliwościach drogo-
wych będziemy Państwa na 
bieżąco informować.

Magdalena Pawlik 

Laureaci konkursu
„Bezpieczne zakupy w sieci”

Nadzór Budowlany 
skontrolował działkę

Przewodniczący o „otaczarni”
Od kilku miesięcy powstanie zakładu, który miałby produkować masę bitumiczną (tzw. asfaltownię) wywołuje wiele emocji. W internecie można przeczytać wiele 
komentarzy i opinii na ten temat, łącznie z tym, że radni żarowskiej Rady są w tej sprawie bezczynni. O komentarz poprosiliśmy Romana Koniecznego – Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Żarowa.

– Na grudniowej Sesji Bur-
mistrz przedstawił informa-
cję o planowanej inwestycji. 
Wtedy nikt z Rady, w tym 
Pan nie mieliście żadnych 
pytań i wydawało się, że to 
bezpieczna inwestycja. Kie-
dy pojawiły się wątpliwości?

– Wątpliwości pojawiają się 
zawsze, kiedy pojawia się in-
westor, który chce coś budo-
wać na terenie gminy. Podob-
nie jest, kiedy osoba prywatna 
sprzedaje grunt pod budowę, 
to nigdy nie wiadomo, co na 
tej działce powstanie i czy 
nie będzie zagrożeniem. Od 
tego są odpowiednie służby, 
których zadaniem jest czu-
wanie nad bezpieczeństwem 
i dlatego każdy inwestor musi 
uzgadniać z nimi swoje plany. 
W tym konkretnym przypad-
ku wiedziałem, że Burmistrz 
zażądał od inwestora, aby 
przedłożył Raport o oddzia-
ływaniu inwestycji na środo-
wisko. 

– A czy nie zaświeciła się 
Panu czerwona lampka, 
gdy usłyszał Pan na Sesji o 
„otaczarni”, przecież w in-
ternecie jest wiele informa-
cji o społecznych protestach 
przeciwko ich budowie?

– Fakt, jest wiele protestów 
i w sporej ich części sporów 
wygrywa inwestor, który ku-
pując grunt od prywatnej 
osoby może realizować tam 
przedsięwzięcia zgodne z 

prawem i spełniające wymo-
gi ochrony środowiska. Poza 
tym, w pewnym sensie, Ja, jak 
i pozostali radni czujemy się 
trochę oszukani. Informacje, 
które otrzymaliśmy mówiły o 
bezpiecznym zakładzie budo-
wy dróg. Jak się dalej okazało 
były nieścisłe i nieprecyzyjne. 
Zresztą takie odczucie ma 
również Burmistrz, który ma 
świadomość, że mając nie-
pełne i nieścisłe informacje 
wprowadził Radę w błąd.

– Czyli dopiero społeczny 
protest spowodował zmianę 
stanowiska Rady?

– Radni nie mogą działać 
wbrew prawu, tylko w opar-
ciu o fakty. To, że inwestycja 
jest szkodliwa dla środowiska 
i mieszkańców musi wyni-
kać z dokumentów i analiz, 
a nie pomówień i rzucanych 
na oślep oszczerstw. Istnieje 
wiele nowoczesnych insta-
lacji, które zlokalizowane są 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań mieszkalnych i 
mają pozwolenie na ich eks-
ploatację. Przypominam, że 
inwestorzy zapewniali o tym, 
że instalacja będzie nowocze-
sna, wręcz przełomowa. Do-
piero przedłożone dokumenty 
pokazały, że inwestor mocno 
podkoloryzował swoje zapew-
nienia. 

   Pamiętajmy również o tym, 
że narzekamy na fatalny stan 
dróg po których jeździmy, 

chodzimy, spacerujemy. Wy-
dawać by się mogło, że zakład 
budowy dróg – dziś głośno 
wymawiana „Otaczarnia” 
mogła zmienić ten stan rzeczy 
w Naszej Gminie. Tak, jak są-
dzę, już się nie stanie.

– Panie Przewodniczą-
cy są głosy, szczególnie po 
ostatniej Sesji, że Pan i rad-
ni nie wykazujecie żadnej 
inicjatywy, by zatrzymać tę 
inwestycję, czy to prawda?

– Rolą radnych jest sta-
nowienie lokalnego prawa i 
w tym zakresie każde z nas 
działa w oparciu o materiały 
przygotowywane przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w Żarowie i w oparciu o obo-
wiązujące w Polsce prawo. 
Uważam, że w tym zakresie 
cała Rada działa prawidłowo 
– podejmujemy uchwały, które 
sprawiają, że życie w Naszej 
Gminie staje się coraz lep-
sze. Nie jesteśmy celebrytami 
i nie obnosimy się w mediach 
i internecie z tym co robimy, 
a podejmujemy wiele działań 
we wszystkich dziedzinach, za 
które odpowiada gmina. 

– Uważa Pan, że nie ma 
Pan sobie i radnym niczego 
do zarzucenia w tej spra-
wie?

– Stawianie sprawy w ten 
sposób jest niesprawiedli-
we. Po pierwsze działania w 
sprawie prowadzi Burmistrz 
Żarowa. To jego domena i 
uważam, że prowadzi czyn-
ności rozważnie i zgodnie z 
prawem. Każdy kto byłby na 
jego miejscu, a chciałby dzia-
łać zgodnie z prawem, pewnie 
działałby bardzo podobnie. 
Ani ja, ani nikt z Rady nie 
może wchodzić w kompeten-
cje Burmistrza i pracowników 
Urzędu Miejskiego. Urucho-
miona jest procedura, która 
wymaga zasięgnięcia opinii 

Inspekcji Sanitarnej, Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska i Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Burmistrz wystąpił do tych 
instytucji, a instytucje wyzna-
czyły termin wydania stosow-
nej opinii. Radni mogą i oczy-
wiście robią to – wystąpiłem 
do tych instytucji i przekaza-
łem im opinie mieszkańców. 
Wystąpiłem również do firm 
zlokalizowanych w otoczeniu 
planowanej inwestycji z proś-
bą o zajęcie stanowiska. Od-
powiedzi spływają do Urzędu 
Miejskiego i będą uwzględ-
nione przez Burmistrza, który 
podejmie ostateczną decyzję.

– Pomimo tego, że firma 
nie otrzymała od Burmi-
strza decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia, to jednak 
rozpoczęła prace na dział-
ce, czy to nie jawna kpina 
z działań podejmowanych 
przez gminę?

– To oczywiście mocno 
niepokojące działanie, ale w 
tym zakresie gmina zrobiła 
wszystko, co mogła. Dokona-
no zgłoszeń do Powiatowego 
Nadzoru Budowlanego, In-
spekcji Ochrony Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej. Mamy 
już pierwsze działania ze 
strony tych służb. Wezwano 
inwestora do złożenia wyja-
śnień i chyba są pewne po-
zytywne efekty, bo zniknął 
tajemniczy kabel, którym 
najprawdopodobniej podłą-
czono prąd na plac budowy, a 
od kilku dni hałda frezowiny 
staje się coraz mniejsza, więc 
to być może efekt powolnego 
wycofywania się inwestora 
z planów budowy tutaj „ota-
czarni”. Inwestor musi sobie 
zdawać z tego sprawę, że go 
tu nie chcemy.

Dziękuję za rozmowę.

We wtorek, 5 marca in-
spektorzy Powiato-

wego Nadzoru Budowlanego 
przeprowadzili kontrolę dział-
ki, na której firma Pro-Tra Bu-
ilding planuje wybudowanie 
„otaczarni”.

Kontrolę przeprowadzono na 
wniosek Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, który pismem z 31 
grudnia 2018 roku poinformo-
wał Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (PINB) 
o prowadzeniu przez firmę in-
westycji bez pozwolenia na 
budowę. Ponadto, pismem z 
20 lutego 2019 roku poinfor-
mowano Nadzór Budowlany 
o tym, że inwestor kontynuuje 
prace, które w myśl obowiązu-
jącego prawa uznawane są za 
rozpoczęcie inwestycji. 

Urząd Miejski w Żarowie 
zgłosił wolę uczestniczenia 
pracownika UM w kontroli, 
jednakże Nadzór Budowlany 
nie wyraził na to zgody, ale 
ostatecznie w kontroli, z ra-
mienia gminy Żarów, uczest-
niczył burmistrz  Leszek Mi-
chalak. 

O wynikach kontroli i ewen-
tualnych zaleceniach Nadzór 

Budowlany powiadomi Urząd 
Miejski w Żarowie na piśmie 
w późniejszym terminie. Wte-
dy okaże się, czy inspektorzy 
uznali wykonane prace za 
rozpoczęcie inwestycji bez 
pozwolenia, czy zaliczą je 
do prac porządkowych, które 
mogły być wykonane przez 
właściciela nieruchomości bez 
żadnych pozwoleń i zgłoszeń. 

Dwumiesięczny czas ocze-
kiwania na kontrolę i obo-
wiązkowe powiadomienie o 
terminie kontroli, pozwoliło 
inwestorowi na zatrzymanie 
prac i zdemontowanie tajemni-
czego, niebieskiego kabla, któ-
ry łączył plac z funkcjonującą 
nieopodal firmą Eko-Service.

To kolejna kontrola, którą, 
na wniosek Urzędu Miejskie-
go, przeprowadzono na tym 
terenie. Nadal czekamy na 
ustalenia Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska 
(WIOŚ), który wystosował do 
inwestora wniosek o złożenie 
wyjaśnień dotyczących ma-
teriałów zgromadzonych na 
nieruchomości. Od tych wyja-
śnień zależeć będą dalsze kro-
ki podjęte przez WIOŚ.
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Świetlica wiejska w Łażanach już niebawem zyska nowy wygląd. 

Na stadionie sportowym w Żarowie już niebawem powstaną nowe trybuny.Budowa budynku szatni sportowej ma portwać do sierpnia.

Dofinansowanie na przebudowę świetlicy wiejskiej
w Łażanach przyznane

Inwestycje na żarowskim
stadionie sportowym

Prace remontowe na żarowskim stadionie miejskim nabierają tempa. Choć sam dojazd do obiektu jest utrudniony, bo równocześnie remontowane są drogi przy ul. 
Sportowej oraz Zamkowej, z dnia na dzień widać, że inwestycja nabiera nowego wyglądu.

W tej chwili roboty kon-
centrują się przy budowie 
budynku szatni i trybun 
sportowych oraz moderniza-
cji bieżni. Wszystkie zadania 
realizowane są w ramach 
dużego projektu “Rewitali-
zacja zdegradowanych ob-
szarów – rewitalizacja parku 
miejskiego wraz z boiskiem 
sportowym”. - Kontynuujemy 

prace remontowe na stadionie 
sportowym w Żarowie. Wy-
konawca inwestycji wykonał 
już konstrukcję stalową zada-
szenia i w najbliższym czasie 
nastąpi montaż konstrukcji 
drewnianej dachu oraz mon-
taż betonowych trybun. Trwa 
także układanie obrzeży oraz 
kostki betonowej na bieżni. 
Ponadto wymurowano ściany 

fundamentowe przy powsta-
jącym budynku szatni. Wy-
konywana jest tam również 
instalacja przeciwwilgociowa 
– mówi Piotr Neczaj z Refe-
ratu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. 

Sam budynek szatni spor-
towej, zgodnie z podpisaną 
umową ma być gotowy do 
końca sierpnia. Dużo wcze-
śniej zakończy się budowa 
trybun sportowych oraz 
modernizacja bieżni. - W 
tej chwili montujemy kon-
strukcję dachową, następnie 
ruszymy z pokryciem dacho-
wym, a potem z elementami 
trybun. Prace wykonywane 
są zgodnie z opracowanym 
harmonogramem – wylicza 
Krystian Staworzyński 
wykonawca inwestycji KS 
Invest Dom. Tempa nabrały 
także prace przy budowie 

budynku szatni. - Stawiamy 
ściany nośne i przygotowuje-
my posadzkę do wylania. W 
następnym etapie pracować 
będziemy przy konstrukcji 
dachowej oraz stropach – 
mówi Arkadiusz Broński 
Zakład Ogólnobudowlany 
wykonawca budowy budyn-
ku szatni. 

Łączny koszt wszystkich 
inwestycji wynosi 2 322 
641,40 złotych. Moderni-
zacja stadionu miejskiego 
w Żarowie realizowana jest 
w ramach dużego projektu 
unijnego, którego całkowi-
ta wartość wynosi 5 866 
510,15 złotych. Gmina na 
to zadanie otrzymała dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa 
w wysokości 3 867 257,09 
złotych. Dwie inwestycje: 

budowa trybun oraz moder-
nizacja bieżni finansowane 
są ze środków unijnych oraz 
własnych budżetu gminy 
Żarów, a budowa budyn-
ku szatni tylko ze środków 
własnych budżetu naszej 
gminy. 

Sportowcy, ale i żarow-
scy kibice z niecierpliwo-
ścią czekają na zakończenie 
wszystkich prac. Za kilka 
miesięcy stadion zmieni 
swój wizerunek. 

Magdalena Pawlik

Budynek świetlicy wiej-
skiej w Łażanach już 

niebawem zmieni swój 
wygląd. Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
przyznał środki finansowe 
na przebudowę i rozbudo-
wę świetlicy wiejskiej w 
Łażanach.

Wniosek na przebudowę 
świetlicy złożyło Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, a przyznana 
kwota dofinansowania wy-
nosi 500.000,00 złotych. 
Promesę na realizację tej 
inwestycji przekazał na 
ręce Tomasza Pietrzyka 
dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie oraz radnej Rady 
Miejskiej Marii Toma-
szewskiej wicemarszałek 
województwa dolnoślą-

skiego Marcin Gwóźdź. 
- Inwestowanie w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne 
na obszarach wiejskich są 
bardzo potrzebne, widać to 
po dużym zainteresowaniu 
lokalnych samorządowców. 
W imieniu samorządu wo-
jewództwa, składam na Wa-
sze ręce te symboliczne pro-
mesy i mam nadzieję, że już 
nie długo efekty będziemy 
mogli podziwiać na własne 
oczy – mówił wicemarsza-
łek Marcin Gwóźdź. 

Pierwsze prace remonto-
we ruszą po zakończeniu 
całej procedury przetargo-
wej i podpisaniu umowy z 
wyłonionym wykonawcą. 
Przetarg na przebudowę 
i rozbudowę świetlicy w 
Łażanach ma zostać ogło-
szony już niebawem. Cał-

kowity koszt jej remontu 
wyniesie ponad 800 tysięcy 
złotych. - Świetlica wiejska 
w Łażanach służy wszyst-
kim naszym mieszkańcom 
jako centrum organizacji 
spotkań rekreacyjno-kultu-
ralnych., ale także imprez i 

uroczystości integrujących 
całą społeczność wiejską. 
Dzieci i młodzież czekają 
również na nowej zajęcia, 
które prowadzić będzie dla 
nich Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. 
Cieszę się, że dzięki wspól-

nej pracy udało się pozyskać 
dofinansowanie na remont 
tego obiektu. Czekamy te-
raz na pierwsze prace, któ-
re powinny się rozpocząć 
już wkrótce – mówi radna 
Maria Tomaszewska.

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego przyznał 
środki finansowe na prze-
budowę i rozbudowę świe-
tlicy wiejskiej w Łażanach 
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Magdalena Pawlik
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Kolejne zabytki na terenie naszej gminy, dzięki dotacji udzielonej z budżetu 
gminy Żarów odzyskają utracowny blask. 

Zakończyła się rekrutacja do przedszkola i żłobka w Żarowie.

Będzie zmiana stawek za wywóz 
odpadów?

Dzieci przyjęte
do przedszkola i żłobka

Dotacje na renowację
zabytków

Parafie z terenu gminy Żarów otrzymają dotacje z budżetu gminy Żarów na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Żarowscy radni na sesji Rady Miej-
skiej w czwartek, 28 lutego poparli wniosek burmistrza Leszka Michalaka w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Żarów.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

znajdujących się na terenie gminy Żarów otrzymają:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramo-
wicach, na przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego wraz z instru-
mentem muzycznym stanowiącego wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach w wysokości 24.500 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbnej 
na wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, ekspertyzy budowlanej posadowienia 
budynku kościoła oraz wykonania projektu budowlanego w celu przeprowadzenia remontu 
części romańskiej kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbnej w 
wysokości 39.768 zł
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach na przepro-
wadzenie prac konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie autorstwa Johannesa Claes-
sensa „Pokłon Trzech Króli” znajdującego się w Kaplicy Pałacowej kościoła parafialnego 
p.w.  Matki Bożej Królowej Polski w Zastrużu w wysokości 30.000 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie na 
przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza p.w. Św. Trójcy w kaplicy południowej ko-
ścioła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie w wysokości 44.010 zł 
5. Pan Witold Markiewicz na prace konserwatorskie dla drewnianych elementów ma-
szyn do obróbki zboża z malowanymi oznaczeniami fabrycznymi młyna w Siedlimowi-
cach w wysokości 8.064 zł

Dzięki dotacji dawne za-
bytki mają szansę odzyskać 
utracony blask. Wśród pod-
miotów, które otrzymają do-
datkowe wsparcie finansowe 
są nie tylko parafie z terenu 
gminy Żarów, ale także za-
bytkowy młyn w Siedlimo-
wicach. - W tym roku o do-
tację ubiegały się nie tylko 
podmioty kościelne. Przypo-
mnę tylko, że każdy zabytko-
wy obiekt, który będzie od-
nawiany musi mieć założoną 
białą kartę zabytków. Na pra-
ce konserwatorskie zabytków 
przeznaczyliśmy z budżetu 
naszej gminy środki finanso-
we w wysokości 150 tysięcy 
złotych – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wszystkie wnioski podmio-
tów ubiegających się o przy-
znanie dotacji na prace konser-
watorskie zabytków oceniali 

członkowie specjalnej komisji 
w składzie: Sylwia Pawlik 
sekretarz gminy, Iwona Nie-
radka radna Rady Miejskiej, 
Przemysław Sikora kierow-
nik Referatu Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, Syl-
wia Niedźwiecka inspektor 
ds. gospodarki przestrzennej 
i ochrony środowiska Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz Jo-

anna Kulik z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków-
Delegatura w Wałbrzychu. 

Radni jednogłośnie prze-
głosowali uchwałę w sprawie 
przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków.  

Magdalena Pawlik

Prawdopodobnie od 1 maja 
2019r. mieszkańców gmi-

ny Żarów będą obowiązy-
wały nowe stawki za wywóz 
odpadów komunalnych. Ma 
zmienić się opłata za odbiór 
odpadów segregowanych z 11 
złotych na 15 złotych za oso-
bę oraz odpadów niesegre-
gowanych z 14 złotych na 18 
złotych za osobę. Takie stawki 
będą jednak nadal niższe niż 
te, które płaciliśmy jeszcze w 
2013 roku firmie Alba Dolny 
Śląsk Sp. z o.o., przed przeję-
ciem przez gminę obowiązku 
prowadzenia systemu gospo-
darowania odpadami. Skąd 
takie zmiany? Zapytaliśmy o 
to Tomasza Kuskę z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

→ Dlaczego zmianie ule-
gną dotychczasowe, obowią-
zujące naszych mieszkańców 
stawki za wywóz śmieci?

Podstawową przyczyną 
jest wzrost tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, czyli opłaty 
za każdą tonę składowanych 
odpadów, której wielkość 
wzrasta w latach 2018-2020 
o kilkaset procent. Zgodnie 
z obowiązującym prawem, 
system gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie musi 
się samofinansować, co w 

praktyce oznacza, że wydatki 
związane z wywozem śmieci 
muszą być pokryte wyłącz-
nie z opłat od mieszkańców. 
Gmina nie może dopłacać do 
systemu, przykładowo przesu-
wając środki z innych zadań, 
ani wydawać pieniędzy z opłat 
mieszkańców na cele inne niż 
śmieci. Zaznaczyć należy, że 
mieszkańcy naszej gminy jako 
nieliczni w powiecie świdnic-
kim nie mieli podwyżki opłat 
za śmieci. Pomimo tego, że 
koszty ciągle rosły, udawało 
nam się utrzymać opłaty na 
pierwotnym poziomie i jedno-
cześnie podnosić jakość usług, 
choćby zwiększając częstotli-
wość odbioru odpadów biode-
gradowalnych czy otwierając 
dla mieszkańców Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

→ Jak więc będą kształto-
wać się opłaty za wywóz od-
padów dla przeciętnej czte-
roosobowej rodziny?

Przed przejęciem przez gmi-
nę w roku 2013 obowiązku 
prowadzenia systemu gospo-
darowania odpadami, prze-
ciętna czteroosobowa rodzina 
w naszej gminie posiadająca 
pojemnik 120 L opróżniany 
raz w tygodniu płaciła Albie 
Dolny Śląsk Sp. z o.o. 80,00 zł 

brutto miesięcznie. Po wpro-
wadzeniu zmian stawek taka 
rodzina, segregująca śmieci 
będzie płaciła 60,00 zł opłaty 
śmieciowej. Również będzie 
dysponowała pojemnikiem 
120L, a dodatkowo będzie 
korzystała z innych elemen-
tów systemu, jak możliwość 
oddawania innych odpadów 
do PSZOKu czy pozbywania 
się odpadów wielkogabaryto-
wych, zużytego sprzętu RTV i 
AGD w ostatni piątek każdego 
miesiąca. Oczywiście te do-
datkowe usługi są bezpłatne. 
Więc podwyżka i tak nie bę-
dzie skutkowała osiągnięciem 
poziomu cen z 2013 roku. 

→ Czy mieszkańcy innych 
ościennych gmin na terenie 
naszego powiatu też zapłacą 
więcej za wywóz śmieci?

Wzrost tzw. opłaty marszał-
kowskiej powoduje, że ceny 
rosną wszędzie, co skutkuje 
zwiększeniem obciążeń po-
noszonych przez gminy i ko-
niecznością podniesienia opła-
ty śmieciowej mieszkańcom, 
gdyż gminy nie mogą dofinan-
sowywać systemu śmiecio-
wego z innych środków wła-
snych. Po podwyżkach stawki 
opłat w gminach okolicznych 
kształtują się na poziomie 17 
– 20 złotych za osobę segregu-

jącą śmieci oraz 23-30 złotych 
za osobę, która tych śmieci nie 
zamierza segregować. W przy-
padku Gminy Żarów planowa-
ne podwyżki od 1 maja będą 
wynosić odpowiednio 15 i 18 
złotych. Będziemy Państwa na 
bieżąco informować od kiedy 
dokładnie będą obowiązywać 
nowe stawki, wcześniej musi 
zostać jeszcze podjęta stosow-
na uchwała Rady Miejskiej w 
tej kwestii. 

Magdalena Pawlik

Zakończył się już nabór 
dzieci do przedszkola i 

żłobka prowadzonego przez 
Bajkowe Przedszkole w Ża-
rowie.

Od nowego roku szkolnego 
do przedszkola uczęszczać 
będzie 155 dzieci, a do żłob-
ka 66 maluchów. - W naborze 
dzieci do przedszkola sugero-
waliśmy się kryteriami ściśle 
określonymi w przepisach 
prawa oświatowego. Przyjęte 
zostały dzieci wychowujące 
się w rodzinie wielodzietnej, 
niepełnosprawne, mające ro-
dziców niepełnosprawnych 
lub niepełnosprawne rodzeń-
stwo, rodziców samotnie wy-
chowujących i dzieci objęte 
pieczą zastępczą. Odbyły się 
dwa posiedzenia komisji re-

krutacyjnej 6 marca do przed-
szkola, podczas których anali-
zowaliśmy wszystkie podania, 
biorąc pod uwagę kryteria 
określone w ustawie o prawie 
oświatowym. Dzieci, które nie 
zostały przyjęte znajdują się 
na liście rezerwowej przed-
szkola – mówi Elżbieta Wie-
rzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

W piątek, 6 marca odbyło 
się także posiedzenie komi-
sji rekrutacyjnej do Żłobka 
Miejskiego „Bajkowa Kra-
ina” w Żarowie. Na listę 
rezerwową do żłobka wpi-
sanych zostało 22 dzieci. 
- Analizowaliśmy wszystkie 
podania, które wpłynęły do 
żłobka, biorąc pod uwagę 
kryteria według regulaminu 
rekrutacji. Do żłobka zostały 
przyjęte dzieci zamieszkałe na 

terenie gminy Żarów, pocho-
dzące z wielodzietnej rodziny, 
niepełnosprawne i mające 
niepełnosprawnych rodziców, 
rodziców samotnie wychowu-
jących dziecko, objęte pieczą 
zastępczą, wychowujące się w 
rodzinie o wyjątkowo trudnej 
sytuacji materialnej i dzie-
ci wymagające wydłużonej 
opieki żłobkowej – dopowiada 
dyrektor Żłobka Miejskiego 
„Bajkowa Kraina” Elżbieta 
Wierzyk.

Listy przyjętych dzieci do 
przedszkola i żłobka oraz 
dzieci wpisanych na listy re-
zerwowe będą wywieszone 
w holu żarowskiej placówki. 
Protokoły z posiedzeń komisji 
rekrutacyjnych będą także do-
stępne na stronie internetowej  
www.przedszkole-zarow.pl

Magdalena Pawlik
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Trwa rewitalizacja
budynków na terenie miasta

Kontynuowane są remonty i modernizacje kolejnych budynków mieszkalnych w ramach projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewi-
talizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”. Prace realizowane są w budynkach przy ul. Mickiewicza 1,3,5 oraz Sportowej 3,  Armii Krajowej 27 i Sikorskiego 2. Są to 
już kolejne budynki, które dzięki przeprowadzonym pracom zyskają nowy wygląd.

- W budynkach przy ul. Mic-
kiewicza w Żarowie wykona-
ny zostanie remont elewacji  
oraz prace polegające na 
wykonaniu nowych obróbek 
blacharskich i odwodnieniu 
dachu. Remont budynku przy 
ul. Sportowej 3 polegać będzie 

na remoncie instalacji wod-
no-kanalizacyjnej i montażu 
przewodów wentylacyjnych, 
remoncie klatki schodowej i 
ociepleniu ściany frontowej. 
W ramach rewitalizacji bu-
dynku przy ul. Armii Krajo-
wej 27 przemurowane zosta-

ną kominy, wyremontowane 
będzie całe pokrycie dachowe 
i nastąpi wymiana obróbek 
blacharskich, rynien i rur 
spustowych. Przy ul. Sikor-
skiego 2 zrealizowane zostaną 
roboty polegające na wyko-
naniu zadaszenia strefy wej-
ściowej, przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, izolacji pionowej 
ścian podziemia, wymianie 
stolarki okiennej oraz izolacji 
termicznej i przeciwwodnej 
stropodachu – mówi Agata 
Krawiec kierownik Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Remont budynków przy 
ul. Mickiewicza 1,3,5 to 
koszt 266.237,88 złotych. 
Prace remontowe budynku 
przy ul. Sportowej 3 kosz-

Będą to już kolejne budynki mieszkalne remontowane w ramach programu 
rewitalizacji miasta Żarów. 

Budynek przy ul. Sportowej 3 zyska nową elewację. 

Na zdjęciu zespół Krukowianie – pomysłodawca charytatywnego koncertu 
karnawałowego. 

We wspólny projekt na rzecz mieszkańca Krukowa chętnie włączyła się 
także Żarowska Orkiestra Dęta. 

W koncertowej kawiarence przygotowanej przez mieszkańców Krukowa 
można było nabyć ciasta i inne pyszności. 

Na zdjęciu podkomisarz Mariusz Andrzejewski, który w Żarowie będzie na 
razie pełnił obowiązki zastępcy komendanta policji w Żarowie. 

tować będą 119.000,00 zło-
tych, a budynku przy ul. 
Armii Krajowej 27 to kwota 
87.502,19 złotych. Rewi-
talizacja budynku przy ul. 
Sikorskiego 2 będzie kosz-
tować 112.000,00 złotych. 
Całkowita wartość projektu, 
w ramach którego rewitali-
zowane są budynki miesz-
kalne wynosi 2 845 126,18 
złotych. Gmina pozyskała 
na te zadania dofinansowanie 
w wysokości 1.573.354,76 
złotych. Wszystkie prace 
inwestycyjne finansowane 
są z pozyskanych środków 
unijnych, środków własnych 
budżetu gminy Żarów oraz 
środków własnych wspólnot 
mieszkaniowych. 

Zakończenie całego pro-

jektu jest zaplanowane na 
przełom maja i czerwca 2019 
roku. Wszystkie prace reali-
zowane są szybko i sprawnie. 
Przypomnijmy, że projekt 
rewitalizacji miasta, który 
realizuje gmina ze wspólno-

tami mieszkaniowymi doty-
czy 27 budynków wspólnot 
mieszkaniowych oraz dwóch 
budynków komunalnych 
przy ul. Mickiewicza 21 i Si-
korskiego 2 w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Koncert charytatywny
dla Waldemara Grzelki

Nowy zastępca
komendanta policji 

w ŻarowieWystęp zespołu Kruko-
wianie i Żarowskiej 

Orkiestry Dętej oraz ka-
wiarenka koncertowa, na 
której można było nabyć 
ciasta i inne przysmaki to-
warzyszyły charytatywne-
mu koncertowi, który od-
był się w sobotę, 2 marca. 
Organizatorem koncertu 
byli Krukowianie wspólnie 
z Żarowską Orkiestrą Dętą 
oraz Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żaro-
wie. 

Dochód ze sprzedaży 
cegiełek i ciast został w 
całości przekazany na 
rehabilitację i leczenie 
Pana Waldemara Grzel-
ki mieszkańca Krukowa. 
W pomoc dla Pana Wal-
demara zaangażowało się 
wiele osób, w tym miesz-
kańcy Krukowa i Łażan, 
a także uczennice żarow-

skiego gimnazjum. Udało 
się wspólnie uzbierać do-
kładnie 4228,37 złotych. 
- Pomysł zorganizowania 
koncertu charytatywnego 
narodził się spontanicznie. 
Pan Waldemar jest miesz-
kańcem naszej wsi, a my 
chcieliśmy włączyć się w 
pomoc i wesprzeć jego le-
czenie. Dlatego wszystkie 
uzbierane datki podczas 
dzisiejszej imprezy zosta-
ną przekazane w całości 
na leczenie i rehabilitację 
Pana Waldka, który jest 
emerytowanym strażakiem 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Świdnicy. Przy oka-
zji można się także dobrze 
bawić. Na scenie zabrzmią 
najpopularniejsze przeboje 
muzyki rozrywkowej, bo to 
przecież zakończenie kar-
nawału – mówiła Magda-
lena Rypan z Krukowa po-

mysłodawczyni koncertu 
charytatywnego.

Zespół Krukowianie w 
składzie: Agnieszka Bana-
sik, Danuta Wieloch, He-
lena Petryszyn, Magdale-
na Rypan, Henryk Daniel, 
Dorota Gańko, Zofia Do-
magała, Rafał Miodow-
ski, Henryka Lichwała, 
Małgorzata Miodowska i 
Krystyna Ziaja zaśpiewał 

na scenie największe prze-
boje muzyki karnawało-
wej. Muzycy zaśpiewali do 
akompaniamentu Żarow-
skiej Orkiestry Dętej. 

Organizatorzy koncertu 
składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy 
zaangażowali się w pomoc 
na rzecz pana Waldemara 
z Krukowa.

Magdalena Pawlik 

Zapraszamy
na kiermasz wielkanocny

Gminne Centrum Kultury i Sportu po raz dwudziesty 
piąty organizuje konkurs „Pisanka, palma, tradycje 
wielkanocne”. Finał konkursu zaplanowano na 7 kwiet-
nia 2019r. w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Pia-
stowskiej 10. Również w tym samym dniu będzie miał 
miejsce Kiermasz Wielkanocny. 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby 
zaprezentować swoje wyroby do kontaktu z Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pod nr telefonu 74 
858 07 53, termin zgłoszeń upływa 29.03.2019. Więcej 
informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie in-

ternetowej www.centrum.zarow.pl

Komendant Komisariatu 
Policji w Żarowie Kata-

rzyna Wilk ma nowego za-
stępcę.

W kierowaniu żarowską 
komendą będzie jej pomagał 
podkomisarz Mariusz An-
drzejewski, który w służbie 
policyjnej pracuje od 19 lat. 
Na razie nie otrzymał jeszcze 

oficjalnie stanowiska i w Ża-
rowie będzie pełnił obowiąz-
ki zastępcy komendanta. 

Podkomisarz Mariusz An-
drzejewski do tej pory pra-
cował w Wydziale do Walki 
z Przestępczością Gospodar-
czą w Komendzie Powiato-
wej Policji w Świdnicy.

Magdalena Pawlik
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Śladami historii

część
I

Żarowianie w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową koszulkę oraz medal.
Tuż przed startem grupa biegaczy z „Żarów Biega” poprowadziła krótką 
rozgrzewkę z mieszkańcami.

Dawne młyny wodne
w Łażanach i Wierzbnej

II Taneczny Turniej 
w Żarowie

Uczniowie otrzymali kalendarz ucznia

Nowy zastępca
komendanta policji 

w Żarowie

Wystartowali, aby oddać hołd Żołnierzom Wyklętym. Żarowianie przyłączyli się w niedzielę, 3 marca do ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym. Uczestnicy do 
pokonania mieli dystans 1963 metrów, co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

Biegaczom rozdano pakie-
ty startowe z pamiątkową 
koszulką, a na mecie medal. 
Wśród uczestników żarow-
skiego biegu nie zabrakło 
całych rodzin, dzieci oraz 
młodzieży, a także seniorów. 
- Cieszymy się, że możemy dziś 
przyłączyć się do żarowskiego 
biegu, który poświęcony jest 
pamięci Żołnierzom Wyklę-
tym. Jesteśmy tutaj całą ro-
dziną, bo warto takie wartości 
wpajać także dzieciom już od 
najmłodszych lat. A ponad-
to, razem aktywnie spędzamy 
czas – mówił Sławomir Mo-
mot mieszkaniec Żarowa.

Bieg Tropem Wilczym 
został zorganizowany w 
Polsce już po raz szósty, a 
w Żarowie w tym roku od-
była się jego druga edycja. 
Nie liczyła się rywalizacja i 
pierwsze miejsce na mecie, 
tylko szczytny cel. - Kolejny 
raz spotykamy się w Parku, 
aby uczcić pamięć o Żołnier-
zach Wyklętych. To symbo-
liczny bieg, dlatego dziękuję 
wszystkim mieszkańcom za 
tak liczny udział w tym wy-
darzeniu  – mówił Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. 

Tuż przed oficjalnym star-
tem grupa biegaczy z „Żarów 
Biega” poprowadziła krótką 
rozgrzewkę z mieszkańcami. 

Organizatorem Biegu Tropem 
Wilczym w Żarowie było 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu. Na mecie zawodników 

dekorowali burmistrz Leszek 
Michalak oraz Tomasz Pie-
trzyk i Anna Suchodolska z 
Gminnego Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie. 
Wśród uczestników biegu 

rozlosowane zostały nagrody. 
Magdalena Pawlik

Młyn wodny to budowla 
z urządzeniem do prze-

miału ziarna na mąkę i kaszę, 
poruszanym za pomocą koła 
wodnego lub turbiny wodnej, 
usytuowana nad rzekami.

Za najstarsze udokumento-
wane istnienie młyna wod-
nego na ziemiach polskich 
przyjmuje się młyn wzniesio-
ny w Łęczycy, o którym źró-
dła wspominają w 1145 roku. 
Pierwsza pisemna informacja 
o młynie na Śląsku datowana 
jest na 1149 roku, na Pomorzu 
Gdańskim z 1198 roku, na 
zachodnim Mazowszu z 1207 
roku, na Pomorzu Zachodnim 
z 1213 roku, w Wielkopolsce 
z 1242 roku, w Małopolsce z 
1268 roku, a na Kujawach z 
1280 roku. Profesor Bohdan 
Baranowski w XIII wieku 
doliczył się, że było 485 udo-
kumentowanych przypadków 
istnienia (lub wydania ze-
zwolenia na budowę) mły-

nów wodnych, w tym: 120 na 
Pomorzu Gdańskim, 119 w 
Wielkopolsce, 116 na Śląsku, 
102 w Małopolsce i 28 na Ma-
zowszu i Kujawach. 

W XIV wieku ilość mły-
nów uległa dalszemu zwięk-
szeniu. Wiek XVI i XVII to 
okres, kiedy na ziemiach pol-
skich odnotowano najwięcej 
funkcjonujących młynów w 
całej historii młynarstwa. 
Wiązało się to bez wątpienia 
z jego upowszechnieniem, 
ale także ze wzrostem licz-
by ludności i wzrostem pro-
dukcji, za czym szło również 
podniesienie poziomu tech-
nicznego młynarstwa. Po-
daje się, że w latach 70-tych 
XVI wieku w powiatach sie-
radzkim i radomszczańskim 
jeden młyn (wodny lub wia-
trak) przypadał na 18,9 km² i 
300 mieszkańców. Okres ten 
został przerwany licznymi 
wojnami, które o ile w okre-
sie wcześniejszym z rzadka 
dotykały tereny wewnątrz 

kraju, o tyle od połowy XVII 
wieku aż do lat 20-tych XVIII 
wieku toczyły się na całym 
terytorium Rzeczypospolitej. 
Nie inaczej było na ówcze-
snym Śląsku, spustoszonym 
w trakcie wojen husyckich, 
śląskich, napoleońskich i 
podczas tzw. wojny trzydzie-
stoletniej z lat 1618-1648. 
Zniszczenia spowodowane 
były głównie przez przemar-
sze i stacjonowanie wojsk 
najeźdźcy, ale również przez 
niepłatne rodzime wojsko, 

którym towarzyszyły kon-
tyngenty, szaber,  dewastacje 
i mordy. W ślad za wojnami 
szedł głód i epidemie, a to 
pociągało za sobą poważne 
zachwianie skromnych bu-
dżetów młyńskiej klienteli. 
Skutki tego dotknęły także 
młyny wodne, które praco-
wały niegdyś w Łażanach 
(Laasan) i Wierzbnej (Wür-
ben).

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

Do wszystkich uczniów ze 
szkół z terenu gminy Ża-

rów trafił Kalendarz Ucznia 
na 2019 rok zawierający treści 
profilaktyczne.

Kalendarz stanowi ważny 
element Turnieju Wiedzy o 
Zagrożeniach i Bezpieczeń-
stwie, którego założenia 
obejmują przede wszystkim 
kształtowanie wśród dzieci 
i młodzieży zachowań mi-
nimalizujących lub chro-
niących przed negatywnym 
oddziaływaniem substancji 
psychoaktywnych, a także 

przekazanie podstawowej 
wiedzy z zakresu uzależnień 
od substancji psychoaktyw-
nych, prewencji, bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego oraz 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W tym roku 
temat przewodni Kalendarza 
Ucznia brzmi „Alkohol i pa-
pierosy to trucizna”. - Kalen-
darz rozpowszechniony został 
wśród blisko 1100 uczniów z 
placówek oświatowych z terenu 
gminy. W Kalendarzu zostały 
zamieszczone rysunki o tema-
tyce profilaktycznej, wykonane 

przez uczniów szkół, grup zaję-
ciowych i przedszkola - mówi 
Marta Łoboda z Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żarowie.

Osoby, których prace zostały 
zawarte w Kalendarzu Ucznia 
podczas finału Międzyszkol-
nego Turnieju Wiedzy o Za-
grożeniach i Bezpieczeństwie, 
otrzymają nagrody rzeczowe. 
Są to: Wiktoria Szywała, 
Bartek Załubski, Emilia 
Misiurka, Maja Boguszew-
ska, Gracjan Łuczyk, Kinga 
Nicieja, Nikola Kuc, Róża 
Kulpińska, Ignacy Kwie-

cień, Kornel Mikołajek, 
Bianka Mikołajek, Han-
na Bal, Anastazja Worsa, 
Karolina Zięba, Amelia 
Jurkowska, Paulina Pituła. 
Kalendarz, redagowany jest 
przez Panią Iwonę Nieradkę 
i Panią Małgorzatę Świtoń, 
za co serdecznie dziękujemy. 
Sfinansowany został z budże-
tu Gminy Żarów, ze środków 
przeznaczonych na realizację 
Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Gminie Żarów na 2018 rok.

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

oraz Kids Dance serdecznie 
zapraszają na największe 
taneczne wydarzenie na te-
renie gminy Żarów.

Disco-Dance, Hip-Hop, 
Jazz, Modern czy Bre-
ak-Dance to tylko niektó-
re formy tańca, które już  
5 kwietnia 2019 r. będzie 
można zaprezentować na II 
Turnieju Tanecznym o Pu-
char Burmistrza Miasta Ża-
rów. 

Do udziału zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież 
mieszkające na terenie gmi-

ny Żarów. 
Zgłoszenia udziału oraz re-

gulamin dostępne są na stro-
nie www.centrum.zarow.pl 
oraz w sekretariacie GCKiS 
przy ul. Piastowskiej 10A. 

Termin zgłoszeń do 29 
marca 2019

Organizator: Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie oraz Kids Dance 

Miejsce i termin : Sala I p. 
GCKiS ul. Piastowska 10 A,  
5 kwietnia 2019 godz. 16.00 
Biuro organizacyjne:
a.suchodolska@centrum.za-
row.pl i kids.dance@wp.pl,
tel. 531 269 750, 661 674 450
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Na ratunek Maciej Jaworski
Trzy mecze rozegrano na inaugurację piłkarskiej rundy wiosennej IV Ligi dolnoślaskiej. We Wrocławiu i Świdnicy nie było niespodzianek, w Bardzie do takiej doszło, 
a sprawcami okazali się Zjednoczeni Żarów. Tym samym udany debiut zaliczył nowy szkoleniowiec biało-niebieskich Maciej Jaworski.

Będąca jedno miejsce nad 
strefą spadkową Unia Bardo 
podejmowała na własnym 
obiekcie Zjednoczonych Ża-
rów, którzy przed tym spotka-
niem mieli zaledwie 4 punkty 
i zamykali ligową tabelę. 

Za sprawą Damiana 
Uszczyka, Zjednoczeni tuż 
przed końcem pierwszej po-
łowy wyszli na prowadzenie. 
Napastnik żarowskiej druży-
ny bezwzględnie wykorzystał 
sytuację sam na sam z bram-
karzem, umieszczając futbo-
lówkę w siatce rywali. Chwilę 
później za zagranie piłki ręką 
w polu karnym odgwizdany 
został rzut karny dla gospo-
darzy. Uderzenie Czachora 
wylądowało na prawym słup-
ku, dzięki czemu do szatni z 
jednobramkowym prowadze-
niem schodzili Zjednoczeni. 

Nie można było wyobra-
zić sobie lepszego początku 

Data Godz. Spotkanie Wynik
09.03.2019 15:00 Unia Bardo – Zjednoczeni Żarów 1:2
16.03.2019 15:00 Zjednoczeni Żarów – WKS Śląsk II Wrocław

24.03.2019 11:00 Zjednoczeni Żarów – MKP Wołów

30.03.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Mirków Długołęka

06.04.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Nysa Kłodzko

13.04.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Orzeł Prusice

20.04.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Sokół Marcinkowice

27.04.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Górnik Wałbrzych

01.05.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Polonia-Stal Świdnica

04.05.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Polonia Trzebnica

11.05.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Piast Żerniki Wrocław

18.05.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Piast Nowa Ruda

25.05.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów –  Orzeł Ząbkowice Śl. 

01.06.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Sokół Wielka Lipa

08.06.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Bielawianka Bielawa

Terminarz IV ligi, gr. wschód. Spotkania Zjednoczonych Żarówdrugiej połowy dla przyjezd-
nych. Po faulu w polu kar-
nym, główny arbiter nie miał 
żadnych wątpliwości i wska-
zał na jedenasty metr boiska. 
Karnego na bramkę zamienił 
kapitan żarowskiej drużyny 
Konrad Sajdak. Jak się oka-
zało jedyne celne trafienie dla 
bardzian, mocnym strzałem 
pod poprzeczkę zdobył w 68. 
minucie Tomasz Zieliński. 

Do końca spotkania wynikł 
nie uległ zmianie. Żarowianie 
wygrali drugi mecz w sezonie 
i choć ich sytuacja wciąż jest 
bardzo trudna, to pokazali, że 
będą walczyć o utrzymanie w 
lidze do końca rozgrywek. 

Zjednoczeni: Błaszczyk - 
Szuba, Wojnowski, Dopie-
ralski, Krupczak - Khvo-
stenko (85’ Śliwa), Chłopek, 
Łagiewka (80’ P. Ciupiń-
ski), Kołodziej, Uszczyk (89’ 
Czoch) – Sajdak.

Podczas zimowego okna 
transferowego Zjednoczeni 
Żarów pozyskali kilku no-
wych zawodników. Mowa o 
juniorze Szymonie Krup-
czaku (obrońca – Górnik 
Wałbrzych, IV liga), mło-
dzieżowcu Gracjanie Błasz-
czyku (bramkarz – Polonia 
Stal-Świdnica, IV liga). Z 
wypożyczenia powrócili 
Krystian Dopieralski, Ma-
teusz Kołodziej (obaj Darbor 
Bolesławice, A klasa). Szere-
gi żarowskiego klubu opuścił 
Marcin Gawryszewski (po-
wrót do Darboru Bolesławice, 
A klasa). Z zespołem trenuje 
wychowanek Zjednoczonych, 
junior, Eryk Śliwa.  

Pozostałe wyniki zaległych 
spotkań: GKS Mirków – 
Śląsk II Wrocław 0:5, Polonia 
Stal-Świdnica – Piast Nowa 
Ruda 2:1.

- Już w najbliższą sobotę 

do Żarowa zawita lider, dru-
ga drużyna wrocławskiego 
Śląska Wrocław. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 

na to sportowe wydarzenie, 
podczas którego będzie można 
nabyć kartę członkowską na-
szego klubu. Koszt wynosi 50 

złotych. Pierwszy gwizdek za-
brzmi o godz. 15:00 – zachęca 
Norbert Gałązka, w-ce pre-
zes KS Zjednoczeni Żarów.

Flesz sportowy Talent w boksie!

Święto koszykówki w GCKiS

>>> Siatkarze w Mezimesti
Siatkarze TKKF Chemik Żarów zdobyli drugie miejsce pod-
czas tradycyjnego 24-godzinnego turnieju siatkówki, roz-
grywanego w czeskim Mezimest. Jak na okrągły jubileusz 
przystało (30. lat) impreza miała bogaty program sportowo-
kulturalny. Chemik: B. Kądziołka, E. Talarska, A. Gaik, 
Ł. Jadach, M. Żyła, W. Młodożeniec, Z. Dobrowolski,  
A. Kaczmarek. 

>>> Tuż za podium
Nie udało się szachistom Gońca Żarów wywalczyć miejsca na 
podium w IV lidze wałbrzyskiej. O wszystkim zadecydowały 
dwie ostatnie rundy. Przegrane 2-3 z UKS Giecek II Radków 
oraz 1,5-3-5 uplasowały drugi zespół Gońca Żarów na najgor-
szym dla sportowców, czwartym miejscu. Na piątej pozycji 
swój udział w sezonie zakończył Goniec III Żarów. Zwycięz-
cą ligi bezapelacyjnie KS Polonia-Zdrój. Goniec II Żarów:  
K. Gałusz, Ł. Rychel, J. Kilański, J. Dranka, M. Biesz-
czad, M. Cygan, H. Król, J. Molecki, K. Roubo. Goniec 
III Żarów: Z. Zieliński, C. Stec, K. Serwin, A. Adamek,  
E. Sojski, J. Woźny, W. Chołody, M. Kaczmarczyk.

>>> Siatkarskie derby
TKKF Chemik Żarów lepszy od Volley Żarów. W bezpośred-
nim pojedynku 50. edycji Powiatowej Ligi TKKF, obrońca 
mistrzowskiego tytułu Chemik pokonał Volley 3:2, umacnia-
jąc się tym samym na pozycji lidera rozgrywek. Volley Żarów 
aktualnie jest drugą siłą w lidze. 

>>> Przegrana z Bogatynią
W rozegranym zaległym meczu V rundy III Dolnośląskiej 
Ligi Szachowej Goniec Żarów przegrał z aktualnym liderem, 
zespołem UKS SP3 Bogatynia 1-4. Punkty dla żarowskiego 
zespołu zdobył M. Szmyd oraz Z. Zieliński, którzy zremiso-
wali swoje pojedynki. Do zakończenia rozgrywek pozostały 
dwie rundy. Goniec Żarów zajmuje obecnie 6. miejsce.

Bardzo udany debiut za-
liczyła 16-letnia miesz-

kanka Kalna, Alicja Klimala 
zostając wicemistrzynią Dol-
nego Śląska w boksie w kat. 
do 54 kg. Sukces tym bardziej 
cenny, iż zawodniczka trenu-
je od niespełna roku. 

Do walki o medale naszego 
wojewódzkiego czempionatu 
w Lubaniu stanęło blisko 140 
zawodników z 26 klubów. 

Aby dostać się do finału, za-
wodniczka klubu MKS Polo-
nia Świdnica musiała stoczyć 
dwa pojedynki. Zwycięstwa 
dały upragniony awans oraz 
gwarancję medalową. W rin-
gu naprzeciw Alicji stanęła 
starsza, bardziej doświad-

czona rywalka. Przegrana 2:1 
dała w debiucie srebrny medal 
mistrzostw województwa. 

W swojej kategorii wieko-
wej powalczy jeszcze przez 
dwa lata. Następnym celem 
są Mistrzostwa Polski. Umie-
jętności rozwija głównie pod 
okiem trenera Mirosława 
Treczyńskiego.

Alicja jest siostrą Patryka 
Klimaly, piłkarza ekstrakla-
sowej Jagielonii Białystok. 
Czy pójdzie w ślady starsze-
go brata i osiągnie sukces 
sportowy? Bacznie będziemy 
przyglądać się rozwojowi tej 
młodej, uzdolnionej i bardzo 
sympatycznej zawodniczki.

Krzysztof Dutkiewicz
Alicja Klimala tuż po dekoracji ze swoim drugim trenerem Mariuszem Ku-
cem. Fot. Źródło: FB.

W rozgrywanych na 
obiekcie GCKiS za-

wodach o Puchar Igner-
Home w mini koszykówce 
wzięli udział młodzi koszy-
karze (rocznik 2007 i młod-
si) z Siechnic, Szczawna 
Zdrój, Świdnicy oraz swój 
debiut turniejowy zali-
czyła żarowska młodzież z 
sekcji koszykówki. 

Rywalizacja była oczy-
wiście na drugim planie, 
głównie liczyła się dobra 
koszykarska zabawa, wzbo-
gacona o występy akroba-
tek i cheerleaderek z Kids 
Dance. Były emocje, pu-
chary, medale dla wszyst-

kich, pizza, więc zdecydo-
wanie sportowa impreza 
musiała być udana.

Organizatorzy święta ko-
szykówki: GCKiS w Żaro-
wie oraz Basket Świdnica. 

Przy okazji zaprasza-
my chłopców i dziewczę-
ta (rocznik 2009-2006) 
na treningi koszykówki. 
Zajęcia odbywają się we 
wtorki (godz. 17.00-18.30) 
i czwartki (godz. 16.15-
17.45) w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Trene-
rem sekcji jest Jarosław 
Moczulski. 

Krzysztof Dutkiewicz

Komisja ds. Rolnictwa zaprasza rolników na posiedzenie

Na poniedziałek, 18 marca o godz. 9.00 zaplanowana 
została Komisji ds. Rolnictwa.

Tematyka posiedzenia:
- zatwierdzenie planów łowieckich i spotkanie z myśli-
wymi
- szkolenie na temat Dyrektywy Azotanowej
- spotkanie z przedstawicielem Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa

Zapraszamy rolników z terenu gminy Żarów.


