
Gazeta bezpłatna23 maja 2019 / Żarów / www.um.zarow.pl

Gazeta Żarowska
ISSN 1231-4552 08/167/2019

Budynki
po remoncie

w mieście

Nowe trybuny
na stadionie
sportowym

Biblioteka świętowała
10-lecie nadania 
imienia ks. Jana
Twardowskiego
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Z okazji obchodzonego w tym roku 
100-lecia firmy Electrolux, zaprasza-
my wszystkich mieszkańców na sto-
isko Electrolux podczas Dni Żarowa.

Trzy wystawy w najbliższym czasie 
będzie można zobaczyć w Żarow-
skiej Izbie Historycznej. Szczegóły 
w tym numerze gazety. 

Po raz czwarty biegaczki i biegacze 
powalczą o triumf w Żarowskich Bie-
gach Strefowych.

więcej na str. 4

więcej na str. 4

Z okazji jubileuszu burmistrz Leszek Michalak i przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny złożyli podziękowania na ręce dyrektor biblioteki 
Stanisławy Biernackiej.

Dzięki nowej elewacji budynek przy ul. Sikorskiego 5 w Żarowie zmienił 
swój wygląd.

więcej na str. 3

Nowe trybuny sportowe wraz z zadaszeniem są już gotowe i oddane zo-
stały do użytku kibiców. 
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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. śr. czw. pt.)

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 88/2019 z dnia 
07.05.2019r. 

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 92/2019 z dnia 
16.05.2019r. 

Ukradł alkohol ze sklepu
Pracownik ochrony sklepu Biedronka w Żarowie zawiadomił, 
że nieznany sprawca dokonał kradzieży alkoholu. – Mężczy-
zna ten miał ukraść 7 sztuk butelek whisky, powodując straty 
łącznie 565,93 złotych na szkodę Jeronimo Martins z/s w Ko-
strzyniu. W toku podjętych czynności operacyjnych policjanci 
Komisariatu Policji w Żarowie ustalili i zatrzymali sprawcę 
kradzieży, 41-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, któ-
rego po wykonaniu czynności zwolniono. Mienia nie odzyska-
no – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji 
w Żarowie.

Złodziej ukradł ze zbiornika olej napędowy
Nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do zbior-
nika paliwa wozidła technologicznego. – Po uprzednim zerwa-
niu kłódki z korka wlewu paliwa, ukradł z baku 300 litrów oleju 
napędowego. Złodziej spowodował łączne straty w wysokości 
1500 złotych na szkodę jednej z żarowskich firm – informuje 
komendant policji Katarzyna Wilk.

Pijani rowerzyści
Jeden kierował rowerem, a drugi motorowerem, będąc pod 
wpływem alkoholu. – Funkcjonariusze policji zatrzymali przy 
ul. 1 Maja w Żarowie 21-letniego mieszkańca powiatu świd-
nickiego, który kierował motorowerem marki Junak, będąc w 
stanie nietrzeźwości. Pierwsze badanie wykazało 0,84 mg/l, a 
drugie badanie 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Drugi zatrzymany to 33-letni mężczyzna, który po drodze pu-
blicznej kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwo-
ści. Rower przekazano osobie wskazanej, kierującego ukarano 
mandatem i po wykonaniu czynności zwolniono – mówi Kata-
rzyna Wilk z KP Żarów. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Wybory do Izb 
Rolniczych

Wybory do Walnych 
Zgromadzeń Izb 

Rolniczych odbędą się 28 
lipca 2019 roku. 

Zostaną przeprowadzo-
ne w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, w 
godz. 8.00-18.00.

Co dalej z „otaczarnią”?

Dzielne Smoki na Rajdzie Czerwonego Misia

Jak zamieścić ogłoszenie w Gazecie Żarowskiej?

W sobotę, 11 maja za-
strużańska gromada 

„Dzielne Smoki” wzięła 
udział w Rajdzie Czerwo-
nego Misia w Świebodzi-
cach.

Zuchy musiały pokonać 
pieszo trasę na 15 km, aby 
finalnie, jak wskazywa-

ła mapa, dojść do Zamku 
Książ w Wałbrzychu – 
mety rajdu. Tematem prze-
wodnim trasy była „Kraina 
Lodu”, a głównym celem 
odnalezienie Elzy. Po dro-
dze uczestnicy musieli 
wykonać szereg zadań od 
bohaterów „Krainy Lodu”: 

wykonanie bałwanka Ola-
fa, lampionów, odgonienie 
wilków od Anny, zbudowa-
nie zamku dla księcia. 

Świetnej zabawy nie po-
psuł nawet deszcz, który 
pojawił się pod koniec im-
prezy. Na dzielne zuchy 
czekała w szkole pyszna, 

rozgrzewająca grochówka i 
ciepłe napoje oraz soki. Na 
deser mogli samodzielnie 
upiec w ognisku jabłka po-
lane czekoladą. Był to dzień 
pełen wrażeń i emocji.

Szkoła Podstawowa im. 
Astrid Lindgren 

w Zastrużu

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę w Gazecie Żarowskiej? Ogłoszenia można przekazywać osobiście do biblioteki 
przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie albo wysyłać na adres mailowy: biblioteka@um.zarow.pl dokonując wpłaty w kasie 

biblioteki lub na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A.  31 1090 2369 0000 0001 3364 3639. Cena ogłoszenia 
zależy od wielkości wybranego modułu z cennika. 
CENNIK opłat za reklamy i ogłoszenia zamieszczone w „Gazecie Żarowskiej”:
1. podstawowy moduł  65x43 mm - 30,00 zł,  2. cała strona 260x347 mm - 700,00 zł, 3. ½ strony 260x173 mm - 400,00 zł,  
4. ¼ strony 130x173 mm - 250,00 zł, 5. 1/8 strony  130x86 mm - 150,00 zł, 6. 1/16 strony  65x86 mm - 80,00 zł
Ogłoszenie lub reklama na pierwszej i ostatniej stronie – cena wyższa o 50 %.
Ogłoszenia o przetargach Urzędu Miejskiego w Żarowie – 0,85 zł/cm2
Ogłoszenia prasowe drobne
Tylko dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej  – 5,00 zł za każde 150 znaków ogłoszenia (spacje liczone są tak 
samo jak litery i znaki interpunkcyjne). Wrzutka Włożenie do gazety ulotek (gazetek) reklamowych: 300 zł za 1 sztukę publi-
kacji reklamowej.  Uwaga! 1. Redakcja może odmówić publikacji reklam, ogłoszeń lub przyjęcia ulotki reklamowej.
2. Materiały do publikacji i wrzutki powinny być dostarczone na co najmniej 7 dni przed zamknięciem numeru do druku.
Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.30. Informacje 
udzielane są pod numerem telefonu 74 858 05 40.

- Sprzedam mieszkanie w Mrowi-
nach przy ulicy Wojska Polskiego, 
pow. 34 m2,  I piętro, po remoncie. 
Tel. 723 346 238, 513 045 027.

W poniedziałek, 20 maja, w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się spotkanie władz gminy, 
radnych oraz przedstawicieli Komitetu protestacyjnego „Nie dla otaczarni” w sprawie omówienia działań po-
dejmowanych przez Burmistrza w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanej przez firmę Pro-Tra 
Building tzw. „otaczarni” w Żarowie.

W spotkaniu wzięli rów-
nież udział przedstawiciele 
firmy Zielone Oko ze Świd-
nicy, która na zlecenie Urzę-
du Miejskiego w Żarowie 
przygotowała analizę postę-
powania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunko-
waniach dla Wytwórni Mas 
Bitumicznych. 

Na wstępie Burmistrz Le-
szek Michalak przedstawił 
zebranym działania, jakie 
były podjęte w tej sprawie w 
przeciągu ostatniego miesią-
ca, jaki minął od ostatniego 
spotkania, a Krzysztof Okra-
siński omówił postępowanie 
administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
w przypadku budowy wy-

twórni mas bitumicznych.
Po prezentacji wywiązała 

się dyskusja, w trakcie któ-
rej przedstawiciele Komitetu 
protestacyjnego dopytywali 
o możliwości podejmowania 
dodatkowych działań zmie-
rzających do zablokowania 

budowy wytwórni mas bitu-
micznych. Wypowiedzi Bur-
mistrza Leszka Michalaka 
niosły jednoznaczną infor-
mację, że gmina podejmuje, 
zgodne z prawem działania, 
których celem jest zabloko-
wanie inwestycji.

W podsumowaniu dysku-
sji przedstawiciele Komite-
tu stwierdzili, że akceptu-
ją działania podejmowane 
przez Burmistrza i oczekują, 
że doprowadzą do tego, że in-
westycja nie powstanie.

GW
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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 91/2019 z dnia 14 maja 2019 r. 

Budynki po remoncie
 w mieście

Budynki przy ul. Mickiewicza niebawem będą wizytówką tej części miasta.

W budynku przy ul. Armii Krajowej 25 wymieniono całe pokrycie dachowe. 

Dach wyremontowany zostanie także w budynku przy ul. Armii Krajowej 
12 abc. 

Mieszkańcy ulicy Zamkowej i Sportowej w Żarowie czekali na remont tej 
części miasta. 

Teren parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie powoli zyskuje nowy 
wygląd. 

Prace trwają także przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj rów-
nież zagospodarowany zostanie cały ten teren. 

Trwają prace przy
ul. Zamkowej
i Sportowej

Jak zamieścić ogłoszenie w Gazecie Żarowskiej?

Przypominamy! Nie wszędzie można wieszać 
ogłoszenia i plakaty

Trzy kolejne budynki przy ul. Sikorskiego 2, Armii Krajowej 25 i Mickiewicza 1, 3, 5 zostały wyremontowane 
w ramach rewitalizacji miasta Żarów. W budynkach przeprowadzono remonty dachów oraz elewacji i oddano 
do użytku mieszkańców. Kilka dni temu w obecności zastępcy burmistrza Grzegorza Osieckiego, inspektorów 
nadzoru, kierownika budowy, zarządców budynków 
oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji dokonano 
technicznego odbioru wyremontowanych budynków.

– W budynku przy ul. Sikor-
skiego 2 wykonano zadasze-
nie strefy wejściowej, izola-
cję pionową ścian podziemia, 
wymianę stolarki okiennej 
oraz izolacji termicznej i 
przeciwwodnej stropodachu. 
W ramach rewitalizacji bu-
dynku przy ul. Armii Krajo-
wej 25 przemurowane zostały 
kominy, wyremontowano całe 
pokrycie dachowe i wymie-
niono obróbki blacharskie, 
rynny i rury spustowe. Łączny 
koszt remontów w budynkach 
wynosi 199.502,19 złotych. 
Nową elewację zyskał budy-

nek przy ul. Mickiewicza 1 
– mówi Agata Krawiec kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Prace remontowe w kolej-
nych budynkach na terenie 
naszego miasta wciąż jesz-
cze trwają. W jednych są 
wymieniane dachy, przemu-
rowywane kominy, wymie-
niane wadliwe instalacje, 
a inne kamienice zyskują 
nową elewację. Dzięki prze-
prowadzonym pracom bu-
dynki nie straszą już swoim 
wyglądem. Są estetyczne i 

schludne. Łącznie w ramach 
projektu „Odnowa wieloro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych w ramach rewitali-
zacji miasta Żarów na lata 
2014-2020” wyremontowa-
nych zostanie 27 budynków 
wspólnot mieszkaniowych 
i dwa budynki komunalne 
przy ul. Mickiewicza 21 i 

Sikorskiego 2 w Żarowie. 
Większość prac remonto-
wych już się zakończyła i 
budynki po zrealizowanych 
pracach zostały oddane do 
użytku. 

W najbliższych tygodniach 
zakończą się prace remonto-
we w kolejnych budynkach. 

Magdalena Pawlik

Rozpoczęły się prace przy 
ulicy Zamkowej i Spor-

towej w Żarowie. Jest to już 
kolejny etap inwestycji, któ-
re realizowane są w tej czę-
ści miasta. 

Kilka miesięcy temu przy 
ulicach Zamkowej i Sporto-
wej wyremontowane zostały 
drogi, a teraz zagospoda-
rowany zostanie teren przy 
budynku Urzędu Miejskiego 
oraz budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej. To ostanie 
zadanie, które realizowane 
jest w ramach dużego projek-
tu unijnego „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
na terenie miasta Żarów po-
przez remont dróg oraz za-
gospodarowanie terenów i 
przestrzeni publicznych w 
celu przywrócenia lub nada-
nia im nowych funkcji spo-
łecznych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych”. – Prace pro-
wadzone są równolegle przy 
ulicy Zamkowej oraz budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Na końcowy efekt będziemy 
musieli jeszcze trochę po-
czekać, ale dzięki przepro-
wadzonym inwestycjom roz-
budowane zostaną parkingi, 
których w tym miejscu bardzo 
brakowało. Ponadto zrobi się 
estetyczniej i bezpieczniej. 

Zakończenie inwestycji prze-
widujemy pod koniec waka-
cji – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Ulice Zamkowa i Sporto-
wa, dzięki zrealizowanym 
inwestycjom zmienią swój 
wizerunek. W ramach zada-
nia przebudowane zostaną 
parkingi, wykonane będą 
niezbędne odwodnienia, po-
jawią się także nowe nasa-
dzenia, a przy OSP również 
nowe wiaty. Zagospodarowa-
ny teren zostanie uporządko-
wany i zyska nowy wygląd. 
Rewitalizacja tej części mia-
sta pochłonie 1.340.958,30 
złotych. 

Projekt „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów na 
terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospoda-
rowanie terenów i przestrzeni 
publicznych w celu przywró-
cenia lub nadania im nowych 
funkcji społecznych, edu-
kacyjnych i rekreacyjnych” 
jest dofinansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
i środków budżetu państwa. 
Jego całkowity koszt wynosi 
5 866 510,15 złotych. Przy-
znane dofinansowanie to 
kwota 3 867 257,09 złotych. 

Magdalena Pawlik

Wywieszanie ulotek, 
plakatów i ogłoszeń 

jest możliwe tylko w miej-
scach do tego przeznaczo-
nych i również za zgodą 
właściciela danego miejsca. 
Niedopuszczalne jest samo-
wolne umieszczanie ogło-
szeń na słupach ogłosze-
niowych, energetycznych, 
lampach czy fasadach bu-
dynków bez zgody właści-
ciela czy zarządcy nierucho-
mości. 

Przypominamy mieszkań-
com, że słupy ogłoszenio-

we, które znajdują się na te-
renie naszego miasta są pod 
opieką Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żaro-
wie. W sprawie umiesz-
czania plakatów i innych 
ulotek na słupach ogłosze-
niowych należy dzwonić do 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu pod nr tel. 74 
8580-753 lub 74 8580-187. 
Aby umieścić tam jakie-
kolwiek ogłoszenie należy 
mieć zgodę tej instytucji. 
Regulamin eksploatowa-
nia słupów ogłoszeniowych 

na terenie miasta Żarów 
oraz cennik dostępne są na 
stronie internetowej: www.
centrum.zarow.pl (http://
www.centrum.zarow.pl /
index.php/oferta-handlo-
wa/slupy-ogloszeniowe).

To samo dotyczy wiesza-
nia ulotek, ogłoszeń i in-
nych plakatów informacyj-
nych na ścianach budynków 
znajdujących się na terenie 
gminy Żarów. O zgodę w 
tym przypadku należy py-
tać zarządcę danej nieru-
chomości. 

Apelujemy do mieszkań-
ców o rozsądek i stosowanie 
się do obowiązującego pra-
wa. Pamiętajmy, że wywie-
szanie ogłoszeń dozwolone 
jest w miejscach wyłącznie 
do tego przeznaczonych i 
tylko za zgodą właściciela 
danej nieruchomości. Je-
steśmy mieszkańcami tej 
gminy, dlatego dbajmy o 
estetykę i porządek. To w 
dużej mierze od nas samych 
zależy, jak wyglądać będzie 
miejsce, w którym żyjemy i 
pracujemy. 

Do wynajęcia lokal użytkowy 48 m2,
Żarów, ul. Sikorskiego.

Tel. 501 615 513
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Podróżuj w czasie
z firmą Electrolux

Niższe ligi piłkarskie

Nowe trybuny
na stadionie sportowym

Przed zaproszonymi gośćmi wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

Oprócz jubileuszu 10-lecia nadania imienia pracownicy biblioteki obchodzi-
li także Dzień Bibliotekarza.

Za kilka miesięcy sportowcy będą mogli użytkować także budynek nowej 
szatni sportowej.

Teraz, również przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych będzie 
można kibicować swoim drużynom. 

Specjalne podziękowania z okazji Dnia Bibliotekarza usłyszeli pracownicy 
żarowskiej biblioteki.

Biblioteka świętowała 10-lecie nadania
imienia ks. Jana Twardowskiego

Dokładnie dziesięć lat temu odbyła się uroczystość jubileuszowa biblioteki połączona z nadaniem placówce imienia księdza Jana Twardowskiego. Patrona naszej 
biblioteki wybierali mieszkańcy w drodze ogłoszonego wówczas konkursu. W przytoczonym uzasadnieniu stwierdzono, że poezja ks. Jana Twardowskiego jest pięk-
na w swojej prostocie, a wiersze poety adresowane są do każdego człowieka, małego i dorosłego, wierzącego i niewierzącego. Na pamiątkę tamtego wydarzenia 
w bibliotece stanęła okolicznościowa tablica ufundowana przez ówczesnych włodarzy miasta burmistrz Lillę Gruntkowską oraz Radę Miejską w Żarowie. Na tablicy 
wyryto słowa księdza Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

W czwartek, 9 maja ża-
rowska biblioteka obchodzi-
ła 10-lecie nadania imienia 
ks. Jana Twardowskiego. Z 
tej okazji uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie przygo-
towali montaż słowno-mu-
zyczny „W świecie poezji 
księdza Jana od biedronki”. 
Nie zabrakło także życzeń 
i podziękowań dla wszyst-

kich pracowników biblioteki 
z okazji Dnia Bibliotekarza. 
- Dziesięć lat w działalności 
biblioteki to niedużo, jed-
nak  w dzisiejszych czasach, 
w których świat pędzi w za-
wrotnym tempie do przodu, 
10 lat to bardzo dużo. Książ-
ka drukowana w tradycyjnej 
formie nie ma już monopo-
lu na miejsce w bibliotece. 
Obok innych dokumentów 

drukowanych dzieli je wraz z 
mediami cyfrowymi. Otacza-
ją nas zewsząd różnorodne 
źródła informacji, powstają 
nowe media społecznościo-
we, z których płynie do nas 
wiedza często nie spraw-
dzona i nieprawdziwa. I jak 
człowiek ma się odnaleźć w 
gąszczu tych informacji? Od 
tego właśnie jest biblioteka, 
w której wiedza jest upo-

rządkowana, a biblioteka-
rze wskazują do niej drogę 
ludziom, którzy poszukują 
konkretnych informacji. W 
bibliotece najważniejszy jest 
czytelnik, jego aktualne po-
trzeby i zainteresowania. To 
właśnie nasi czytelnicy, któ-
rzy uczestniczą w  bibliotecz-
nym życiu, motywują nas do 
działań i dają nam powera 
do dalszej pracy – mówiła 

podczas spotkania Stani-
sława Biernacka dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Ża-
rowie.

Na ręce dyrektor oraz 
wszystkich pracowników 
biblioteki podziękowania 
składali także zaproszeni 
goście. - Biblioteka zawsze 
była ważnym miejscem w 
naszej gminnej społeczności. 
Placówce patronuje ksiądz 

Jan Twardowski, który zo-
stawił nam wszystkim waż-
ne przesłanie. Dziękujemy 
wszystkim pracownikom za 
zaangażowanie i życzymy 
kolejnych takich pięknych 
jubileuszy – dziękowali bur-
mistrz Leszek Michalak 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Koniecz-
ny.

Magdalena Pawlik

Mecze na żarowskim 
stadionie sportowym 

kibice będą mogli obejrzeć 
zasiadając w nowych, wy-
godnych siedziskach zamon-
towanych przy trybunach.

Zakończyła się pierwsza 
część inwestycji, które reali-
zowane są na tym obiekcie 
sportowym. Nowe trybuny 
oraz bieżnia są już gotowe, 
ale na stadionie wciąż jesz-
cze trwa budowa szatni 
dla sportowców. Choć nie 
wszystkie jeszcze prace zo-
stały zakończone, obiekt 
zmienił swój wizerunek. - 
Jest to już kolejny etap prac, 
który wykonaliśmy na sta-
dionie. W 2016 roku powsta-
ło tutaj nowoczesne boisko 
treningowe, które uzyskało 
certyfikat FIFA Quality PRO. 
Do użytku mieszkańców od-
daliśmy kilka dni temu nowe 
trybuny wraz z zadaszeniem. 
Trwa jeszcze budowa nowego 
budynku szatni, gdzie prowa-
dzone są prace. W tej chwili 
montowana jest tam kon-
strukcja stalowa dla dachu 
nad wejściem i podjazdem 

dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto wykonawca inwesty-
cji prowadzi dalsze prace na 
dachu przy zbrojeniu wieńca. 
W następnym etapie rozpocz-
nie się już montaż konstrukcji 
drewnianej dachu. Jeszcze 
trochę cierpliwości i stadion 
sportowy zostanie zmoderni-
zowany – mówi Piotr Neczaj 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. 

Żarowski stadion sporto-
wy zyskał nowy wygląd, a 
wszystko dzięki przepro-
wadzonym pracom, które są 
tutaj systematycznie reali-
zowane. Wizerunek zmienił 
również teren przy stadionie 
sportowym. Wyremontowa-
no drogę przy ulicy Zam-
kowej, również na odcinku, 
który prowadzi na stadion. 
W końcowym etapie stadion 
ma zyskać także nowe ogro-
dzenie. 

Trybuny sportowe są goto-
we, kończą się także prace 
przy modernizacji bieżni dla 
biegaczy, najdłużej potrwa 
budowa szatni sportowej. To 

zadanie ma potrwać do koń-
ca sierpnia. Prace na stadio-
nie, które finansowane są ze 
środków budżetu gminy Ża-
rów, budżetu państwa oraz 
pozyskanego dofinansowa-
nia z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
to koszt 2 322 641,40 zło-
tych. Kwota dofinansowa-

nia wynosi 3 867 257,09 
złotych. Inwestycje reali-
zowane są w ramach dużego 
projektu unijnego “Rewi-
talizacja zdegradowanych 
obszarów – rewitalizacja 
parku miejskiego wraz z bo-
iskiem sportowym”, którego 
całkowita wartość wynosi  
5 866 510,15 złotych.

Z okazji obchodzonego w 
tym roku 100-lecia fir-

my Electrolux, zapraszamy 
wszystkich mieszkańców na 
nasze stoisko podczas Dni 
Żarowa.

W piątek, 24 maja cofniemy 
się w czasie do 1919 roku. 
Zobaczysz, jak wyglądał 
Electrolux 100 lat temu, jak 
się zmieniał i rozwijał. W 
tym dniu odbędą się: kon-
kurs wiedzy o Electrolux, 
wystawa starych fotografii 
oraz inne historyczne nie-
spodzianki. Na wszystkich 
uczestników czekają nagro-

dy oraz słodkie łakocie. 
W sobotę, 25 maja wra-

camy do współczesności. 
W tym dniu będziesz mógł 
wziąć udział w warszta-
tach „Drugie życie twojej 
odzieży”, podczas których 
będziemy przerabiać stare, 
zniszczone ubrania nadając 
im nowe życie. Poznasz nas 
jako stabilnego pracodaw-
cę i spróbujesz swoich sił w 
grach symulacyjnych jako 
„nasz” pracownik. Zaintere-
sowani będą mogli zobaczyć 
proces działania  zmywarki 
od środka. 

Kl. A
Wierzbianka Wierzbna – LKS Gilów 2:0 
bramki: Ciuba, Dąbrowski
Kl. B
Zryw Łażany – AKS II Strzegom 0:3
Zieloni Mrowiny – Grom Panków 10:1
bramki: 3 Zyl, 2 Łuczak, Hryciuk, Jernutowski, Jagła, 
Duda. 
Zieloni Mokrzeszów – Błyskawica Kalno 5:0
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

  959/13 4.339 SW1S/00050218/2 Sprzedaż prawa własności 130.000 zł 13.000 zł 9 00

Na działce znajduje się słup energetyczny średniego napięcia.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie 
podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893  najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz 
organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem nie-
ruchomości do sprzedaży w kwocie  615 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową – symbol C.13.U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniające-
go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne 
na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

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

położonych w Żarowie przy ul. Mickiewicza przeznaczonej pod zabudowę  usługową

Spławikowe Mistrzo-
stwa Wędkarskie

w Imbramowicach

Niższe ligi piłkarskie

Na zdjęciu uczestnicy wędkarskich zawodów w Imbramowicach. (Foto: Fa-
cebook PZW koło Żarów)

Bawić będziemy mogli się także przy największych hitach Małgorzaty Ostrow-
skiej (FOTO: http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21993969,malgorza-
ta-ostrowska-szklana-pogoda-czy-meluzyna-sa-w.html) 

Tegoroczną gwiazdą Dni Żarowa będzie Sławomir (FOTO: https://kultura.
onet.pl/muzyka/wiadomosci/slawomir-moze-w-tym-roku-zarobic-wiecej-
niz-zenek-martyniuk/smrv22v)

W niedzielę, 12 maja od-
były się kolejne Spła-

wikowe Mistrzostwa Koła 
PZW Żarów. 

Areną zmagań tradycyjnie 
był „duży” staw w Imbramo-
wicach. Pomimo niesprzy-
jających warunków atmos-
ferycznych potwierdziło się 
wędkarskie powiedzenie, że 
rybą deszcz nie przeszkadza 
o czym świadczyły wyniki 
najlepszych zawodników. Mi-
strzowie z poszczególnych 
kategorii wiekowych będą 
reprezentować Nasze Koło na 
Mistrzostwach Okręgu PZW 
Wałbrzych, które będą osta-
tecznym sprawdzianem przed 
Mistrzostwami Polski.

Klasyfikacja pucharowa pre-
zentowała się następująco:
KADECI:
1. Fabian Łuczków (4090 pkt.)
2. Kacper Moryl (3240 pkt.)
3. Kacper Kozłowski (2650 pkt.)
JUNIORZY:
1. Michał Łodej (1050 pkt.)
SENIORZY:
1. Piotr Wszołek (6780 pkt.) 
2. Krzysztof Bazga (5210 pkt.) 
3. Piotr Kondratowicz (4130 
pkt.)

Największą rybą zawodów 
był karp o długości 37cm zła-
pany przez Kacpra Kozłow-
skiego. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy wytrwałości 
podczas zawodów i udanych 
połowów.

Dni Żarowa 2019Biblioteka świętowała 10-lecie nadania
imienia ks. Jana Twardowskiego Ostatni weekend maja upłynie w naszym mieście pod znakiem imprez, zabaw i 

festynów organizowanych w ramach Dni Żarowa. W programie dwudniowej im-
prezy każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele 
nowych niespodzianek, które gwarantować będą udaną zabawę. Oprócz koncer-
tów zespołów muzycznych i wokalistów Sławomira, Małgorzaty Ostrowskiej, Zero 
Procent, Warakomski Trio, Ślad zaplanowano także szereg innych atrakcji.

Święto miasta i gminy roz-
pocznie uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, na której zostaną 
wręczone Złote Dęby. Po 
oficjalnym otwarciu Dni Ża-
rowa o godz. 17.00 na scenie 
zaprezentują się najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy – 
przedszkolaki z Bajkowego 
Przedszkola i Przedszkola 
Niepublicznego Chatka Ma-
łolatka. Po nich przyjdzie 
czas na występy zespołów 
Warakomski Trio oraz Zero 
Procent. Gwiazdą pierwsze-
go dnia święta miasta bę-
dzie SŁAWOMIR. Drugi 
dzień Dni Żarowa rozpocz-
nie się występami seniorów 
podczas XI Przeglądu Pio-
senki Ludowej i Biesiadnej. 
Nie zabraknie także pokazu 
młodych talentów oraz kon-
certu Żarowskiej Orkiestry 
Dętej. Przed publicznością 
wystąpi także zespół Ślad. 
Gwiazdą sobotniego wieczo-
ru będzie MAŁGORZATA 
OSTROWSKA. 

Dni Żarowa to także im-
prezy sportowe. Kibicować 
będzie można podczas zawo-
dów wędkarskich, turnieju 
piłki nożnej zakładów pracy, 
XIII Memoriału im. Edwar-

da Sypniewskiego w piłce 
siatkowej mężczyzn, turnieju 
deblowym tenisa ziemnego 
i turnieju koszykówki ulicz-
nej.

Magdalena Pawlik



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plRozmaitości6

Dotacje dla stowarzyszeń przyznane
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” otrzymały dotacje z budżetu gminy Żarów 
na realizację swoich działań. Kilka dni temu burmistrz Leszek Michalak podpisał umowy na wsparcie finansowe działań realizowanych przez stowarzyszenia funkcjo-
nujące na terenie gminy Żarów. Na realizację zadań, które podejmowane są dla mieszkańców przeznaczonych zostało 55 tysięcy złotych. Są to już kolejne pieniądze, 
które w tym roku zasiliły organizacje pozarządowe działające w gminie Żarów.

- Jak każdego roku, wspie-
ramy stowarzyszenia i or-
ganizacje pozarządowe, 
przeznaczając na ich funkcjo-
nowanie wsparcie finansowe. 
Na początku roku pomoc z 
budżetu gminy Żarów otrzy-
mało Towarzystwo Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum”, 
które wspiera w trudnych 
sytuacjach naszych miesz-
kańców oraz Żarowskie Sto-
warzyszenie „Edukacja” na 
świadczenie usług rehabili-
tacyjnych. Łącznie trafiło do 
nich 66 tysięcy złotych. Dziś 
znów przekazujemy stowa-
rzyszeniom środki finansowe, 
które przeznaczane są na or-
ganizację półkolonii letnich 
dla dzieci, upowszechnienie 
turystyki rowerowej poprzez 
organizację imprez i spotkań 
z mieszkańcami oraz dla na-
szych seniorów – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Działające na terenie na-

Wycieczki i rajdy rowerowe są organizowane przez stowarzyszenie „Ro-
werowy Żarów”.

Letnie półkolonie organizowane przez Żarowskie Stowarzyszenie „Eduka-
cja” cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży.

Każdego roku seniorzy z żarowskiego Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów otrzymują na swoją działalność wsparcie finansowe. 

W ostatnich dniach doszło do dwóch kolizji drogowych, a przyczyną było 
niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Nikt na szczęście nie 
ucierpiał. 

Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu 
rozwijają swoje zdolności poprzez udział w dodatkowych zajęciach, które 
oferuje im szkoła. 

szej gminy stowarzyszenia 
wydatkują przyznane środki 
finansowe najlepiej, jak po-
trafią, organizując przedsię-
wzięcia dla naszych miesz-
kańców. – Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów prze-
znacza otrzymane pieniądze 
na organizację okolicznościo-
wych imprez dla seniorów. 
Wśród nich jest Dzień Matki, 
Przegląd Piosenki Biesiadnej 
i Ludowej, Dzień Seniora i 
Dzień Inwalidy. Organizujemy 
także integracyjną wycieczkę 
wspólnie z niepełnosprawny-
mi mieszkańcami oraz oko-
licznościowe spotkania przy 
muzyce. Funkcjonuje u nas 
zespół Żarowianie, którego 
możemy posłuchać podczas 
różnych imprez na terenie 
naszej gminy i powiatu świd-
nickiego. Zespół występuje 
również w innych miejsco-
wościach. U nas nie sposób 
się nudzić, skupiamy blisko 

80 emerytów i mamy nadzie-
ję, że znajdą się chętni, aby 
do nas dołączyć. Serdecznie 
zapraszamy. Składka rocz-
na to tylko 30 złotych, nasza 
siedziba otwarta jest w każdy 
wtorek w godz. 9.00-13.00 
przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie – mówią Danuta 
Kwiatkowska i Stanisław 
Wójciuk ze Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów 
w Żarowie.

Stowarzyszenie „Rowe-
rowy Żarów” organizuje 

spotkania oraz imprezy dla 
naszych mieszkańców, upo-
wszechniając turystykę ro-
werową. Z kolei Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja” 
jest organizatorem letnie-
go wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. Swoim wspar-
ciem obejmuje także miesz-
kańców gminy Żarów, zaj-
mując się współorganizacją 
zabiegów rehabilitacyjnych. 
Prowadzi również świetlicę 
wsparcia dziennego dla dzie-
ci „Cztery Pory Roku”.

V Wiosenny Turniej w Bule

Przedszkolaki z Zastruża na StartNiedostosowanie prędkości 
przyczyną kolizji drogowych

Seniorzy z Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku z 

Żarowa, Świdnicy, Bielawy, 
Dzierżoniowa, Nowej Rudy 
i Ząbkowic rywalizowali 
w Wiosennym Turnieju w 
Bule.

Organizatorem sporto-
wej rywalizacji był żarow-
ski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. I to właśnie tutaj, 
na żarowskim bulodromie, 
w środę, 8 maja odbyły się 
zawody. Emocji nie bra-

Najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 

Astrid Lindgren w Zastrużu 
biorą udział w dodatkowych 
zajęciach specjalistycznych. 

Dzięki udziałowi szkoły w 
projekcie dofinansowanym z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020 
dzieci mają szansę zdobyć 
kolejne nowe umiejętności. - 
Jest to projekt realizowany od 
września 2018r., w ramach pod-
działania 10.1.4 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 
w oddziałach przedszkolnych 
w naszej szkole. Jego głównym 
celem jest zmniejszenie nierów-
ności w dostępie do edukacji 
przedszkolnej i do wysokiej ja-

kości dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych oraz specjalistycz-
nych dla 45 dzieci w wieku 3-6 
lat. W ramach projektu dzieci 
biorą udział w dodatkowych za-
jęciach: teatralnych, twórczych 
(plastycznych), muzycznych, 
kulinarnych, eksperymental-
no-odkrywczych i na basenie. 
Uczą się także języka angiel-

skiego poprzez dramę. Ponadto 
uczniowie uczestniczą w zaję-
ciach specjalistycznych: biofe-
edback, logopedia, integracja 
sensoryczna, gimnastyka z ele-
mentami gimnastyki korekcyj-
nej i psychoruchowej – mówi 
Krystyna Wardach dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu.

Z informacji przekazanych 
od funkcjonariuszy Ko-

misariatu Policji w Żarowie 
wiadomo, że przyczyną 
dwóch kolizji, do których 
doszło na terenie Żarowa 
było niedostosowanie pręd-
kości do warunków panują-
cych na drodze. 

Do pierwszego wypadku 
doszło w środę, 15 maja przy 
Rondzie Orderu Uśmiechu. 
41-letni kierowca BMW nie 
dostosował prędkości do 
panujących warunków at-
mosferycznych. Samochód 
wypadł z drogi, uderzając w 
znak drogowy, a następnie 
wpadł do rowu. Mężczyzna 
został ukarany mandatem 
karnym. Był trzeźwy.

Do drugiego wypadku do-
prowadził 21-letni kierow-
ca, mieszkaniec Mrowin. 
Do kolizji doszło w czwar-
tek, 16 maja na zakręcie 
przy ul. Wojska Polskiego 1 w 
Mrowinach. Kierowca Opla 
Astra również nie dostoso-
wał prędkości do warun-
ków panujących na drodze. 
Wypadł na zakręcie z dro-
gi, uszkadzając słup oświe-
tleniowy i ogrodzenie pry-
watnej posesji. W związku 
z tym zdarzeniem przez 
kilka dni mogą wystąpić 
na tym odcinku problemy 

z oświetleniem ulicznym. 
Kierowca był trzeźwy i zo-
stał ukarany mandatem w 
wysokości 300 złotych. 

Przyczyną wypadków była 
nadmierna prędkość. Funk-
cjonariusze policji ostrze-
gają przed zbyt szybką jaz-
dą i apelują o ograniczenie 
prędkości i dostosowanie jej 
do warunków drogowych. 
- Brawura i niedostosowa-
nie szybkości do warunków 
panujących na drogach to 
najczęstsze przyczyny wy-
padków. Zachowajmy ostroż-
ność, ograniczmy prędkość 
przy wjeździe do strefy za-
mieszkania, gdzie obowiązu-
je prędkość 20 km/h. Ponad-
to, w strefach zamieszkania 
obowiązują wszystkie prze-
pisy ruchu drogowego. Za 

ich złamanie, można zostać 
ukaranym mandatem. Uwa-
żajmy na pieszych, chwila 
nieuwagi i może dojść do 
nieszczęścia. Przypomina-
my również, że w terenie 
zabudowanym obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 
50 km/h, niestety nie wszy-
scy kierowcy stosują się do 
tych przepisów. Zwracajmy 
uwagę także na znaki dro-
gowe. Nieważne jednak czy 
jedziemy autem, rowerem 
czy też przemieszczamy się 
pieszo, to pamiętajmy, że 
jesteśmy odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo swoje oraz 
innych użytkowników drogi 
– apeluje Katarzyna Wilk 
komendant komisariatu po-
licji w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

kowało, jak to przy takich 
zawodach bywa, jednak 
najważniejsza była dobra 
wspólna zabawa. - Cieszy-
my się, że już po raz piąty 
nasz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza do Żarowa 
zaprzyjaźnionych seniorów 
z innych Uniwersytetów. 
Wszyscy razem dobrze się 
bawimy, spędzamy czas na 
aktywności sportowej, a 
przy okazji nabywamy nowe 
umiejętności. Dziękujemy 

wszystkim drużynom za za-
angażowanie i sportowego 
ducha – mówiła w imie-
niu studentów żarowskie-
go UTW prezes Krystyna 
Markiewicz.

Zdjęcia z zawodów do-
stępne są na www.um.za-
row.pl. Krótki reportaż 
można zobaczyć na kanale 
Youtube Kronika Filmowa 
Gminy Żarów.

Magdalena Pawlik
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Śladami historii

część
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Święto Optymizmu
w Bajkowym
Przedszkolu

Dzięki zajęciom i wspólnym zabawom przedszkolaki uczą się, jak być 
prawdziwymi optymistami.  

Przedszkolaki z Zastruża na Start

Tajemniczy cmentarz
w Mrowinach

Żarowska Izba Historyczna zaprasza na wystawy
Trzy wystawy będzie 

można zobaczyć w Ża-
rowskiej Izbie Historycznej.

Pierwsza to wystawa „Hu-
balczycy w KL Gross-Rosen”, 
jest opowieścią o niepokor-
nych żołnierzach Oddziału 
Wydzielonego WP mjr. Hen-
ryka Dobrzańskiego „Huba-
la”, którzy mimo kapitulacji 

Warszawy we wrześniu 1939 
r. „w mundurach i z bronią 
w ręku” nadal niestrudze-
nie walczyli z niemieckim 
najeźdźcą. Na wystawę pt. 
„Hubalczycy w KL Gros-
s-Rosen” według scenariu-
sza Renaty Paluch zaprasza 
Żarowska Izba Historyczna 
oraz Muzeum Gross-Rosen 

w Rogoźnicy. 
Na drugiej wystawie „Kufle 

na Piwo z XX wieku” będzie 
można oglądać egzemplarze 
pochodzące ze zbiorów Ża-
rowskiej Izby Historycznej. 
Tematyka wystawy to za-
gadnienia związane z wielo-
wiekową historią warzenia 
piwa.

Trzecia wystawa „Zabytki 
architektury na rysunkach 
Jacka Szumańskiego” to 
podsumowanie dorobku ar-
tystycznego Żarowianina i 
lokalnego artysty plastyka, 
autora projektu Herbu Mia-
sta  i Gminy Żarów Jacka 
Szumańskiego. - Lekcje 
rysunku pobierałem u profe-

sorów, którzy uczyli jeszcze 
przed wojną. Przez te 40 lat 
uzbierało się trochę prac. 
Gdy pracowałem jeszcze w 
dawnym Żarowskim Ośrod-
ku Kultury, to organizowa-
liśmy wiele wystaw malar-
skich, w sumie to chyba 50, 
jak nie więcej. Moje rysunki 
i obrazy prezentowane były 

we Wrocławiu, w Legnicy, 
kilka razy w sali Maksy-
miliana na zamku Książ – 
mówi Jacek Szumański.

Wystawy dostępne będą 
w Żarowskiej Izby Histo-
rycznej, w dniach 16.05-
14.06, ul. Dworcowa 3, 
wstęp wolny.

„Od Van Gogha do optymisty” pod takim hasłem Bajkowe Przedszkole w Żarowie 
obchodziło VIII Ogólnopolskie Święto Optymizmu.

Przedszkolaki poświęciły 
wiele czasu, aby przygoto-
wać się do obchodów tego 
święta. – Ten szczególny 
dzień w naszym przedszkolu 
przepełniony był radością 
i optymizmem. Dzieci wy-
konały piękne obrazy Van 
Gogha „Słoneczniki” oraz 
„Gwieździstą noc”. Mali 
artyści poznając życiorys 
sławnego malarza bardzo 
poważnie podeszli do ma-
lowania, które sprawiło im 
wielką radość i zadowolenie. 
W koszulkach białych, nie-
bieskich i żółtych (dominu-
jące kolory na obrazach Van 
Gogha) dzieci dumnie prze-
szły przez „optymistyczną 
bramę” z balonów. Biletem 
wstępu do wspólnej zabawy 
był uśmiech każdego przed-

szkolaka. Zainspirowane ra-
dosną zabawą poszczególne 
grupy postanowiły stworzyć 
optymistyczne obrazy przy 
użyciu dłoni. Z tych odbi-
tych dłoni powstały kre-
atywne dziecięce obrazy. 
Poza tym każdy przedszko-
lak mógł zasiąść na tronie 
„Optymista roku” i poczuć 

moc oraz siłę optymizmu. 
Ten tron zostanie z nami 
jeszcze kilka dni, aby każdy 
optymista mógł zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie – mówi 
Mariola Król koordynator 
Ogólnopolskiego Programu 
Optymistyczne Przedszkole 
w Bajkowym Przedszkolu 
w Żarowie.

Cmentarz dawniej był ogro-
dzony, co potwierdzają 

mieszkańcy. Po 1945 roku uległ 
zapomnieniu i stopniowej de-
wastacji.

Rodzi się pytanie kiedy i w 
jakim celu powstał ?. W 1925 
roku Mrowiny liczyły 1562 
mieszkańców, z czego 286 było 
wyznania katolickiego. Funk-
cjonujący do 1945 roku cmen-
tarz przy obecnej ul. Myśliw-
skiej w Mrowinach nie został 
w pełni zapełniony grobami, co 
potwierdziły w 2011 roku prace 
archeologiczno-ekshumacyjne 
przeprowadzone na jego terenie 
w związku z budową nowego 
kościoła. Ponadto posiadał on jak 
się wydaje przedzieloną murem 
część ewangelicką i katolicką 
(?). Jaka była więc potrzeba wy-
tyczania nowego, niewielkiego 
cmentarza, który funkcjonował 
z całą pewnością w latach 20-
tych XX wieku, jak potwierdza 

data z tablicy nagrobnej „192?” 
(nazwisko Iesionek nie figuruje 
w spisie mieszkańców Mrowin 
z 1942 roku). Napisy zachowane 
zarówno na wspomnianym na-
grobku oraz tablicy wykluczają 
istnienie cmentarza założonego 
w 1945 roku lub później dla 
osadników polskich, a także 
istnienie cmentarza „dziecięce-
go”. Nie wydaje się także, aby w 
pewnym momencie zakładano 
odrębny cmentarz dla miesz-
kańców wyznania katolickiego. 

Niewielka liczba grobów 
(obecnie ok.10-ciu czytelnych) 
wskazuje na jego niezbyt częste 
oraz długotrwałe użytkowanie. 
Niewielki obszar tego cmenta-
rza nie został oznaczony także 
na mapach topograficznych z 
1913, 1937 i 1942 roku (ozna-
czony dopiero na polskiej mapie 

topograficznej z 1965 roku w 
skali 1:25 000). Czy był to zatem 
cmentarz dla tzw. osób „niepo-
żądanych” jak samobójcy i inni 
zmarli w nie naturalny sposób, 
innowiercy, nie ochrzczeni, 
wyklęci, skazani przestępcy, 
zatwardziali grzesznicy. Od 
1751 roku Prusy zniosły wszel-
kie sankcje co do pochówków 
samobójców i in., którzy mogli 
już spocząć w tzw. „poświęco-
nej ziemi”, jednak nadal prak-
tykowano wydzielanie dla nich 
specjalnego miejsca lub nawet 
oddzielny cmentarz. Czy tak 
było w Mrowinach ?. Na to za-
pomniane i zaniedbane miejsce 
zwrócona jest dzisiaj twarz figu-
ry ukrzyżowanego Chrystusa, 
którego wandale najpewniej  w 
poszukiwaniu „cennych przed-
miotów” pozbawili kończyn.
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Dzień Dziecka na
żarowskim basenie

MOW Mrowiny
nie zwalnia tempa

Szachowe potyczki

Spadek Zjednoczonych
Dzień wcześniej 31 maja 

zapraszamy dzieci, mło-
dzież na basen w Żarowie. 
Czekają na Was konkurencje 
związane z wodnym torem 
przeszkód. Na wszystkich 
startujących organizator 
zapewnił ciekawe nagrody. 
Lubisz rywalizację i dobrą 
zabawę? Czekamy na Ciebie! 
Startujemy w konkuren-
cjach indywidualnych oraz 
powalczymy we współza-
wodnictwie drużynowym  
(2 osoby).

Sportowe wydarzenie bę-
dzie podzielone na 3 katego-

rie wiekowe: 7-9 lat, 10-13 
lat, 14-16 lat (chłopcy/dziew-
częta).

Dzieci biorące udział w za-
wodach zakupują bilet wstę-
pu na pływalnię w promo-
cyjnej cenie. Rozpoczęcie o 
godz. 17:30. Zakończenie za-
bawy zaplanowano na godz. 
19:00.

Szczegóły i zapisy pod nu-
merem tel. 74 8580 753 wew. 
30. Liczba miejsc ograniczo-
na. Komunikat organizacyj-
ny oraz zgody rodziców do 
pobrania na www.centrum.
zarow.pl

Pobiegną ulicami Żarowa
Po raz czwarty biegaczki i biegacze powalczą o triumf w Żarowskich Biegach Strefowych. Organizator Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przygotował w tym roku wiele nowinek.Głównym sponsorem sportowe-
go wydarzenie jest niezmiennie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. oraz 
projekt WSSE Aktywnie. Właśnie ruszyły zapisy!

Z okazji osiemnastolecia 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” 
już 22 września wszyscy mi-
łośnicy biegania będą mogli 
spróbować swoich sił. Na 
najlepszych zawodników na 
dyst. 5 oraz 10 km czekają 
nagrody finansowe. W te-
gorocznej edycji powstało 
dużo nowych kategorii. Po 
raz pierwszy w historii bie-
gu, osoby, które zdecydują 
się wystartować w obydwu 
dystansach sklasyfikowa-
ni zostaną w „Żarowskiej 
piętnastce”. Dodatkowo w 
biegu głównym na dystansie 
10 km zobaczymy na trasie 

małżeństwa. Oprócz kla-
syfikacji drużynowej firm 
działających w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekono-
micznej „Invest-Park” wyło-
niony zostanie najlepszy za-
wodnik i zawodniczka strefy 
na dystansie 10 km.

Start zaplanowano przy ul. 
Armii Krajowej. Biegi dla 
dzieci odbędą się na boisku 
lekkoatletycznym przy Szko-
le Podstawowej w Żarowie 
(ul. 1 Maja 2), tam też zloka-
lizowane będzie miasteczko 
biegowe, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

W ubiegłorocznych zawo-
dach na dystansie głównym 
10 km zwyciężył Marokań-

czyk Elasri Abderrahim 
z czasem 00:32,10. W kate-
gorii pań najlepsza okazała 
się Krystyna Kolomiets z 
Ukrainy (00:39,20). Rekord 
trasy należy do Mateusza 

Demczyszaka, który na po-
konanie 10 km potrzebował 
30 minut i 48 sekund.

Zapisy na portalu www.da-
tasport.pl

Krzysztof Dutkiewicz

Początek wiosny w na-
szym regionie już od 

pięciu lat upływa pod zna-
kiem zmagań sportowych w 
tenisie stołowym.

Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska Placówek Resocjalizacyj-
nych przyciągają do Wałbrzy-
cha amatorów tej dyscypliny 
z regionu Dolnego Śląska, 
Wielkopolski oraz Śląska 
Opolskiego. Wśród piętnastu 
startujących ekip nie mogło 
zabraknąć podopiecznych 
placówki z Mrowin. 

Tenis stołowy w środowi-
sku placówek resocjalizacyj-
nych to dyscyplina szczegól-
na, bowiem jest dostępna dla 
każdego. Wychowankowie 
tego typu ośrodków, szcze-
gólnie w okresie zimowym 
szlifują swoje umiejętno-
ści, które w połączeniu z 
wytrwałością i rzetelnym 
treningiem dają solidne rze-
miosło, które później mogą 
zaprezentować na arenie 

zmagań Mistrzostw Dolne-
go Śląska. Młodzież bierze 
zatem udział nie tylko w 
wydarzeniu sportowym, ale 
i wychowawczym. Zdobyte 
medale, puchary i nagrody 
dla uczestników, ale i sama 
możliwość pokazania się „z 
tej lepszej strony” kształtuje 
charakter młodzieży, często 
określanej mianem „trud-
nej”.

Tegoroczne zawody po-
zwoliły na rozegranie blisko 
200 bezpośrednich meczy, 
które po kilkugodzinnej 
walce pozwoliły wyłonić 
najlepszych zawodników, 
zawodniczki oraz drużyny 
na Dolnym Śląsku. W kla-
syfikacji drużynowej MOW 
Mrowiny został wicemi-
strzem Dolnego Śląska, 
przegrywając zaledwie o 
dwa punkty z triumfatorem 
MOW Babimost. Podium 
uzupelnił trzeci MOW Wał-
brzych. 

Po raz pierwszy od kilku 
lat nie zobaczymy sza-

chistów Gońca Żarów w 
ogólnopolskim finale „Złotej 
Wieży”. W finale dolnoślą-
skim klub z Żarowa zajął do-
piero piąte miejsce. 

W ubiegłych sezonach re-
prezentanci Gońca zajmo-
wali regularnie pierwsze lub 

drugie miejsce premiowane 
awansem do finału krajowe-
go. Tym razem musieli zado-
wolić się dopiero 5. lokatą. 
Był to najsłabszy występ od 
blisko dziesięciu lat. Z awan-
su do wielkiego finału cieszą 
się gracze Wieży Pęgów oraz 
UKS Giecek Radków. Tra-
dycyjnie mistrzostwa woje-

wództwa rozegrano w Nowej 
Bystrzycy.

Goniec Żarów: Damian 
Daniel, Marek Szmyd, Łu-
kasz Reichel, Ernest Soj-
ski, Jowita Dranka. 

Szachiści żarowskiego klu-
bu wystąpili w Finale Dol-
nośląskim LZS w szachach 
indywidualnych. Najlepszy 
rezultat osiągnęła Jagoda Dy-
dyńska oraz Bogdan Żmin-

da zajmując czwarte miejsca 
wśród seniorów. Pozostałe 
wyniki reprezentantów Goń-
ca Żarów: młodziczki – 7. 
Weronika Komaniecka, 9. 
Angelina Kołodziejczyk, 
młodzicy – 11. Jan Molec-
ki, juniorzy mł. - 10. Maciej 
Kaczmarzyk, seniorzy – 19. 
Marek Szmyd, 23. Wiktor 
Chołody. 

Krzysztof Dutkiewicz

Na trzy kolejki przed koń-
cem rundy wiosennej 

Zjednoczeni Żarów żegnają 
się z rozgrywkami IV ligi. W 
ostatniej serii spotkań po-
znaliśmy mistrza. Z triumfu 
cieszą się piłkarze WKS Ślą-
ska II Wrocław. 

Zaledwie rok trwała radość 
żarowskich kibiców z obec-
ności w IV lidze. Beniami-
nek po porażce 3:0 z Piastem 
Nowa Ruda dołącza do Nysy 
Kłodzko i spada do okręgów-
ki. Nysę do zwycięstwa po-
prowadził Chabrowski oraz 
Sarkowicz. Ten pierwszy 
dwukrotnie celnie trafiał do 
bramki Zjednoczonych.

Zjednoczeni: Błaszczyk 
– Wojnowski, Szewczyk, 
Krupczak (‘46 Kaczmar-
czyk), Marzec (‘64 A. Ciu-
piński), Szuba, P. Ciupiński, 
Łagiewka (78’ Janikowski), 
Kołodziej, Czoch, Uszczyk. 

Dzięki zwycięstwu w Żaro-
wie, Piast odskoczył od strefy 
spadkowej. Drugim zespo-
łem, który w ostatniej serii 
spotkań zrobił ogromny krok 
ku utrzymaniu jest GKS Mir-

ków Długołęka. Triumf 3:0 
nad piłkarzami z Ząbkowic 
Śląskich pozwolił zawodni-
kom GKS-u awansować na 
jedenastą pozycję w ligowej 
hierarchii. Dla ząbkowiczan 
z kolei ta porażka oznacza, 
że znaleźli się razem z MPK 
Wołów w bardzo trudnej sy-
tuacji i mogą dołączyć do 
spadkowiczów z Żarowa oraz 
Kłodzka. 

Na trzy kolejki przed za-
kończeniem sezonu Śląsk II 
Wrocław ma dziesięć punk-

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Śląsk II Wrocław 27 75 25 0 2 99-14
2.  Górnik Wałbrzych 27 65 20 5 2 70-22
3.  Polonia-Stal Świdnica 27 56 17 5 5 50-25
4.  Orzeł Prusice 27 48 15 3 9 57-45
5.  Sokół Wielka Lipa 27 44 13 5 9 57-41
6.  Sokół Marcinkowice 27 43 13 4 10 57-42
7.  Bielawianka Bielawa 27 39 11 6 10 45-40
8.  Unia Bardo 27 37 12 1 14 50-51
9.  Piast Żerniki 27 35 10 5 12 45-43

10.  Polonia Trzebnica 27 35 10 5 12 41-57
11.  GKS Mirków/Długołęka 27 33 10 3 14 50-70
12.  Piast Nowa Ruda 27 30 10 0 17 37-62
13.  Orzeł Ząbkowice Śl. 27 26 7 5 15 38-63
14.  MKP Wołów 27 25 8 1 18 38-61
15.  Zjednoczeni Żarów 27 17 5 2 20 28-86
16.  Nysa Kłodzko 27 14 4 2 21 42-82

tów przewagi nad Górnikiem 
Wałbrzych, co gwarantuje mu 
pierwsze miejsce w grupie 
i awans do baraży o III ligę. 
Rywalem WKS-u będzie 

prawdopodobnie ktoś z trój-
ki Chrobry II Głogów, Apis 
Jędrzychowice i AKS Strze-
gom.

Krzysztof Dutkiewicz

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

Wyniki 27. kolejki

Tabela IV ligi, gr. wschód


