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Prezesa ZWiK

Przemysław Sikora, od kilknastu dni pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów. 

Przemysław Sikora
nowym Zastępcą Burmistrza

Burmistrz Leszek Michalak powołał z dniem 18 czerwca 2019r. Przemysława Sikorę na 
stanowisko nowego Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów. 
Do tej pory Przemysław Sikora był kierownikiem Referatu Rozwoju, a w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie pracuje od 14 lat. Ukończył studia magisterskie na kierunku Administra-
cja Publiczna na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu oraz studia podyplomowe 
na kierunkach: Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności UE na Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu oraz Prawo Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W Urzędzie Miejskim w Żarowie zajmował się tematyką związaną z pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych na realizację inwestycji i projektów na terenie gminy Żarów oraz 
rozliczaniem wniosków unijnych.
Przemysław Sikora zastąpił na stanowisku dotychczasowego wiceburmistrza Grzegorza 
Osieckiego, który od dnia 17 czerwca pełni funkcję nowego prezesa Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Żarowie. 
– Dziękuję Burmistrzowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył, liczę na wsparcie ze strony 
pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie. Nowe obowiązki zobowiązuję się wykonywać 
sumiennie i rzetelnie, pracując na rzecz mieszkańców gminy Żarów. Podziękowania za 
bardzo dobrą współpracę składam także byłemu zastępcy Grzegorzowi Osieckiemu – mówi 
Przemysław Sikora nowy zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik 

Nowym prezesem Zakładu Wodociągów Kanalizacji w Żarowie został Grzegorz Osiecki. 

Grzegorz Osiecki 
prezesem żarowskiego ZWiK-u 
Grzegorz Osiecki został z dniem 17 czerwca 2019r. powołany przez Radę Nadzorczą na 
stanowisko prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie. Do tej pory Grzegorz 
Osiecki był Zastępcą Burmistrza Miasta Żarów. W Urzędzie Miejskim w Żarowie pracował 
od 1 marca 2009 roku. W Urzędzie Miejskim w Żarowie odpowiedzialny był za nadzo-
rowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy Żarów, zajmował się także sprawami 
związanymi z tematyką kanalizacyjną i przebudową wodociągów. Sprawował również nad-
zór nad realizacją inwestycji unijnych związanych z  budową kanalizacji w Wierzbnej oraz 
Bożanowie. 
Grzegorz Osiecki zastąpił na stanowisku dotychczasowego prezesa ZWiK-u Waldemara 
Baranowskiego, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
– Serdecznie dziękuję byłej burmistrz Żarowa Lilli Gruntkowskiej oraz burmistrzowi Lesz-
kowi Michalakowi za możliwość pracy na rzecz mieszkańców gminy Żarów. Za pomoc 
dziękuję także wszystkim radnym Rady Miejskiej, sołtysom, przedstawicielom stowarzy-
szeń, klubów sportowych, pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz biblioteki w Żarowie, seniorom z żarowskiego UTW i ZEiR, preze-
som i dyrektorom zakładów pracy. Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom. 
Podziękowania składam także dotychczasowemu prezesowi Waldemarowi Baranowskiemu 
za współpracę i zaangażowanie. Mojemu następcy życzę powodzenia, a ze swojej strony 
deklaruję wszelką pomoc – mówi nowy prezes ZWiK Grzegorz Osiecki. 

Magdalena Pawlik 

Drugi etap prac 
w Mrowinach

Rewitalizacja tere-
nu przy Urzędzie

Absolutorium
dla Burmistrza
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„Dzieci – Oto pierwsza i najważniejsza troska naszych czasów”
Anna Jenke – patronka Szkoły Podstawowej w Mrowinach

Apel do wszystkich ludzi wielkiego serca 
„Zachowajmy pamięć o Kristinie”

Kilka dni temu pożegnaliśmy naszą przyjaciółkę, 
ukochaną koleżankę, uczennicę Kristinę. To brutalne 
morderstwo spowodowało zachwianie równowagi 
i poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców 
mrowin, ale szczególnie tych najmłodszych – dzieci, 
jej przyjaciół, koleżanek i kolegów. Ci najmłodsi cier-
pią najbardziej, ponieważ nie jesteśmy w stanie im do 
końca wytłumaczyć tej okrutnej tragedii i utraty bli-
skiej osoby. Jednak nie możemy bezradnie przejść do 
szarej codzienności. Nie możemy po-
zwolić, by ostatnie słowo należało do 
zła i śmierci. Dlatego chcemy podjąć 
piękną inicjatywę na rzecz wszystkich 
dzieci z Mrowin, przyjaciół, koleżanek 
i kolegów Kristiny, po to, by zachować 
i pielęgnować pamięć o niej. Chcemy 
stworzyć dla wszystkich dzieci z Mro-
win bepieczne, monitorowane, nowo-
czesne i atrakcyjne miejsce, w którym będą one mogły 
spędzać swój wolny czas. Pragniemy w pierwszą 
rocznicę śmierci otworzyć Plac Zabaw imienia Kristi-
ny w Mrowinach. Niech to miejsce będzie pamiątką 
po niej, żywym pomnikiem, symbolem zjednoczenia 
ludzi wielkich serc. 
Plac zabaw jest odpowiedzią na potrzeby najmłod-
szych. Wstępnie planujemy, aby plac zabaw powstał 

w miejscu najbardziej dostępnym dla wszystkich 
dzieci – w okolicach stadionu sportowego, w pobliżu 
zbudowanej niedawno siłowni zewnętrznej, z której 
korzystają dorośli mieszkańcy wsi. Plac będzie ogro-
dzony i monitorowany, tak by przebywające tu dzieci 
były naprawdę bezpieczne. 
Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej 
woli z całej Polski i poza nią, którzy jednoczą się 
z nami w bólu i żałobie. Zjednoczcie sie z nami 

w tworzeniu tej wspaniałej inicjatywy 
na rzecz dzieci z Mrowin, przyjaciół  
i kolegów Kristiny. Prosimy szlachet-
nych darczyńców o wpłatę pieniędzy 
na konto Żarowskiego Stowarzy-
szenia „Edukacja” BZ WBK 68 
1090 2369 0000 0001 0310 6306 
z dopiskiem: „Zachowajmy pamięć 
o Kristinie”. Niech to miejsce po-

wstanie na Jej pamiątkę, aby nawet z największego 
zła można było wyprowadzić dobro.
Organizatorem zbiórki jest Komitet Społeczny 
„Zachowajmy pamięć o Kristinie”. 

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy Kristiny
Mieszkańcy Mrowin

Radny wsi  Mrowiny, Sołtys i Rada Sołecka
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. 

Anny Jenke w Mrowinach

Sprzedaż mieszkań 
1-, 2-, 5-pokojowych

w Świebodzicach, 
ul. Kolejowa 36.

Mieszkania bezczynszo-
we, bardzo oszczędne

609 371 999 
www.walesta.com

Kronika policyjna
Wypadek 

w Mielęcinie
Do wypadku, którego doszło na 
terenie Mielęcina doprowadził 
71-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego. – Kierujący pojaz-
dem marki Peugeot 306 nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierują-
cemu pojazdem ciężarowym marki 
DAF, w wyniku czego doprowadził 
do zderzenia pojazdów. 71-letni 
kierowca oraz pasażerka doznali 
obrażeń ciała i zostali przewiezieni 
do szpitala w Świdnicy. Lekarz 
stwierdził obrażenia w postaci 
obrażeń głowy i urazu kręgosłupa 
szyjnego. Kierujący pojazdem DAF 
nie korzystał z pomocy medycznej. 
Kierowcy byli trzeźwi – mówi Ka-
tarzyna Wilk komendant komisa-
riatu policji w Żarowie.

Ukradł przewo-
dy miedziane

Funkcjonariusze policji otrzymali 
zgłoszenie o kradzieży przewo-
dów miedzianych. – Nieznany 
sprawca z terenu firmy przy ul. 
Przemysłowej w Żarowie dokonał 
kradzieży różnego rodzaju prze-
wodów miedzianych w otulinie 
plastikowej, zasilających maszyny. 
Straty zostały oszacowane na kwo-
tę 1560 złotych na szkodę jednej 
z żarowskich firm – zaznacza ko-
mendant policji Katarzyna Wilk. 

Nie wywiązał się z wa-

runków umowy
50-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego zgłosił zawiadomie-
nie na policję o oszustwie, którego 
padł ofiarą. – Otrzymaliśmy po-
wiadomienie, że nieznana osoba 
zagwarantowała naprawę dwóch 
komputerów samochodowych 
o wartości 800 złotych i pomimo 
przelania na wskazany adres środ-
ków pieniężnych w wysokości 520 
złotych zamówiona usługa do dnia 
dzisiejszego nie została zrealizowa-
na. Przelane przez zgłaszającego 
pieniądze i wysłane komputery 
nie zostały zwrócone. Kontakt 
z realizującym umowę urwał się, 
w wyniku czego poszkodowany 
poniósł straty w wysokości 1320 
złotych – wyjaśnia Katarzyna Wilk 
z komisariatu policji.

Posiadał przy so-
bie marihuanę

Funkcjonariusze policji zatrzyma-
li 32-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, który posiadał 
w mieszkaniu środki odurzające 
w postaci marihuany o wadze 
łącznej 23,61 grama netto oraz 
woreczek strunowy z zawartością 
substancji psychotropowej amfe-
taminy o wadze 0,09 grama netto. 
Za posiadanie narkotyków grozi 
mu kara do trzech lat pozbawie-
nia wolności.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Festyn charytatywny „Gramy dla Wiktora”
Rozgrywki piłkarskie, loteria fantowa, kiermasz ciast oraz gry i zabawy. Organizatorzy festynu rekreacyjno-
-sportowego, który odbył się w sobotę, 15 czerwca na stadionie sportowym w Żarowie zadbali także o gorące 
kiełbaski z grilla, popcorn oraz zimne napoje. 

Wspólnymi siłami, dzięki hojno-
ści uczestników festynu udało się 
uzbierać 6480,50 złotych oraz 1 
euro, które zostaną przekazane 
na leczenie chorego chłopca z Ża-
rowa. 
– Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za udział w festynie na rzecz 
Wiktora. Odwiedziło nas wiele 
wspaniałych osób, które pokazały 
swoje ogromne serce. Jesteśmy 
ogromnie wdzięczni za okazaną 
życzliwość oraz pomoc – mówiły 
Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie oraz 
Paulina Denker-Jarosz pomysło-
dawczyni całej akcji.
Charytatywną akcję wspierali 
także Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak, Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie, Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu, Ochotni-

cza Straż Pożarna w Żarowie, klub 
sportowy Silesia Żarów oraz Zjed-
noczeni Żarów i Kids Dance. 
– Dzisiaj nie wynik sportowy 
jest najważniejszy, tylko nasze 
wsparcie i pomoc na rzecz chore-
go chłopca. Przy okazji możemy 
dobrze się bawić, a zawodnicy 
z klubów sportowych zaprezento-
wać swoje piłkarskie umiejętności 
– dopowiadali trenerzy klubów 
sportowych Adam Ciupiński 
i Dawid Sobel.
Organizatorzy festynu składają 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim trenerom, wolontariuszom, 
rodzicom z Bajkowego Przed-
szkola oraz współorganizatorom: 
Silesia Żarów, Zjednoczeni Żarów, 
GCKiS, Bajkowe Przedszkole za 
pomoc przy organizacji i prowa-
dzeniu festynu. Odwiedziło nas 

wiele wspaniałych osób, które 
pokazały swoje ogromne serce: 
strażacy z OSP w Żarowie, Pa-
tryk Klimala, Bożena Kula-Pani 
Czasu, Klaunikowa Fifi, ROZ-
RYWKOLAND, Elżbieta Kulas.  
Ogromne podziękowania należą 
się również firmom, które wsparły 
akcję finansowo: DSSE, AKS, Tp 
Reflex Polska, Piekarnia rodzina 
Kozłowscy i M. Kubicka. Nie 
zapomnijmy jeszcze o najważniej-
szych osobach tego wydarzenia 
o młodych piłkarzach, którzy dali 
z siebie wszystko. Dziękujemy za 
pot, łzy, walkę i dobrą zabawę. 
Sponsorem medali dla sportow-
ców była firma Geospace.

Magdalena Pawlik 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom festynu. Teraz trzyma-
my mocno kciuki za powodzenie w leczeniu Wiktorka.

Mistrzowie Pięknego Czytania
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie wybierała mistrzów pięknego czytania. W piątek, 14 czerwca 
w szkolnej bibliotece odbywał się Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III. 

Uczniowie, dzięki Narodowemu Programowi Roz-
woju Czytelnictwa mogli wybierać do czytania nowe, 
piękne książki, o które wzbogaciła się biblioteka 

szkolna w bieżącym roku szkolnym. 
– Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali 
swoje umiejętności na bardzo dobrym pozio-
mie. Zostali nagrodzeni dyplomami, płytami 
i oczywiście nowymi książkami. Gratulujemy 
uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zapraszamy 
do bibliotek! Na wakacjach – do Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Żarów, a od września do 
biblioteki szkolnej, która mieści się w budynku 
szkoły przy ul. 1 Maja 2 i przy ul. Piastowskiej 10 
– mówi Beata Jurczak ze szkolnej biblioteki.
Organizatorkami konkursu czytelniczego byli na-
uczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie: Iwona Nieradka, Małgorzata Nowak 
i Beata Jurczak. 

Na zdjęciu:
Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami.
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Wojska Polskiego w Mrowinach. 
– Rozpoczęliśmy drugi etap bu-
dowy  kanalizacji sieci sanitarnej, 
wodociągowej i deszczowej. Prace 
rozpoczęły się od sfrezowania 
nawierzchni asfaltowej, a całość 
inwestycji zakończy się odtwo-
rzeniem i odbudową zniszczonej 
nawierzchni drogowej – wyjaśnia 
Krzysztof Droźnik z Przedsiębior-
stwa Usługowo-Produkcyjnego 
i Handlowego „COM-D” Sp.  z o.o. 
wykonawca inwestycji.
Budowa kanalizacji to ogromne 
przedsięwzięcie, które wiąże się 
z licznymi utrudnieniami, zwłasz-
cza w ruchu drogowym.  

– Cieszymy się, że kolejne prace 
przy budowie kanalizacji są na 
terenie naszej wsi kontynuowa-
ne. Jednak inwestycja wiąże się 
z licznymi uciążliwościami, które 
z pewnością będą występowały do 
zakończenia wszystkich prac. Dla-
tego kierujemy apel do naszych 
mieszkańców, ale także tych, 
którzy korzystają z poszczegól-
nych objazdów, aby dostosować 
odpowiednią prędkość do prze-
jazdu przez drogi. Największym 
utrudnieniem teraz dla naszych 
mieszkańców jest opadający kurz, 
zwłaszcza przy tak wysokich 
temperaturach – mówi Roman 
Konieczny przewodniczący Rady 
Miejskiej i mieszkaniec Mrowin. 
Są to już kolejne prace kanaliza-
cyjne na terenie Mrowin.
– Najtrudniejszy był pierwszy 
etap tej inwestycji. Utrudnienia 
musimy przeczekać, bo jest to 
inwestycja bardzo nam wszystkim 
potrzebna – dodaje Krystyna Po-
pek sołtys Mrowin.
W ramach drugiego etapu wy-
konane zostaną sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej, 
usunięcie kolizji z kanalizacją 
deszczową, odtworzenie na-
wierzchni asfaltowych oraz wy-
konanie przepompowni ścieków 
wraz z zasilaniem. Budowa ka-
nalizacji w Mrowinach to kolejne 
zadanie, które realizowane jest 

przy współudziale środków Unii 
Europejskiej. 
– Jest to kolejny etap realizacji 
tej inwestycji współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
poprzez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Przypomnę tylko, że 
w ramach tego dużego zadania 
inwestycyjnego wykonane zostały 
prace kanalizacyjne w Łażanach, 
przy pierwszym etapie budowy 
kanalizacji w Mrowinach, Kal-
nie oraz w Żarowie. Przed nami 
jeszcze trzeci etap budowy kana-
lizacji w Mrowinach oraz przy ul. 
Słowiańskiej w Żarowie. Drugi 

etap prac w Mrowinach to nie tyl-
ko kanalizacja sanitarna, to także 
wykonanie nowego wodociągu. 
Największym problemem w Mro-
winach był wodociąg azbestowy, 
który ulegał ciągłemu uszkodze-
niu. Duża część tego wodociągu 
jest wymieniona, a w ramach tego 
projektu założona jest wymiana 
pozostałej sieci wodociągowej 
z rur azbestowych – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak. 
Łączny koszt tego etapu to kwota 
5 598 765,43 złotych. Budowa 
kanalizacji w Mrowinach, Kal-
nie i Żarowie realizowana jest 
w ramach dużego zadania, któ-
rego całkowita wartość wynosi 
23.188.242,14 złotych. Dofinan-
sowanie zostało przyznane z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 11.940.907,76 zło-
tych.

Magdalena Pawlik 

II etap budowy 
kanalizacji w Mrowinach
Ruszyły pierwsze prace przy budowie kanalizacji w Mrowinach. Jest to 
już drugi etap tej inwestycji, która w latach 2017-2018 została zreali-
zowana w części Mrowin. Roboty rozpoczęły się na odcinku od ulicy 

Inwestycja zakończy się odtworzeniem zniszczonej drogi.

Podziękowania dla Policji
Składam gorące podziękowania Komendantowi Wojewódzkie-
mu Policji we Wrocławiu oraz Komendantowi Powiatowemu 
w Świdnicy za zaangażowanie wszystkich pracowników Policji 
w wyjaśnienie okoliczności i sprawcy tragicznej śmierci miesz-
kanki naszej gminy – 10-letniej Kristiny. 
Dziękuję również wszystkim osobom, które zaangażowały się 
w wyjaśnienie sprawy i okazały daleko idącą pomoc funkcjona-
riuszom Policji w trakcie prowadzonego dochodzenia.

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych w Żaro-
wie przy ul. Talowskiego przeznaczonych pod lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową
Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nie-

ruchomości/opis
Cena wywo-
ławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

988/3 4.037 SW1S/00081019/3 Sprzedaż prawa wła-
sności

170.000 zł 17.000 zł 9:00

988/4 4.037 SW1S/00081019/3 Sprzedaż prawa wła-
sności

170.000 zł 17.000 zł 9:10

1. Przetargi odbędą się w dniu 16 
lipca 2019 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, pokój nr 19  o go-
dzinach podanych w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej poda-
nej w tabeli na konto: PKO BP 
64 1020 5226 0000 6102 0629 
6893  najpóźniej do dnia 12 lip-
ca 2019r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, zaliczone zostanie na po-
czet 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 zaofe-
ruje cenę o co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej.

5. Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. 

W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Oferent nabywający nierucho-
mość zobowiązany będzie do 
uiszczenia podatku VAT w wy-
sokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg 
zobowiązany będzie do ponie-
sienia kosztów szacunkowych 
i geodezyjnych związanych 
z przygotowaniem nieruchomo-
ści do sprzedaży w kwocie  1.476 
zł, kosztów dokumentacji w wy-
sokości 200 zł  oraz kosztów 
notarialnych.  

8. W miejscowym planie zago-
spodarowania nieruchomości 
posiadają funkcję terenu loka-
lizacji instalacji odnawialnych 
źródeł energii oraz zabudowy 
produkcyjno-usługowej, symbol 
2.PE/PU.

9. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie interneto-
wej 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 przetar-
gowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczest-
nikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika, 
powinna przedłożyć do wglądu 
aktualny wypis z Krajowego Re-
jestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także 
małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na 
przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczest-
nika przetargu jest równo-
znaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od 
wszelkich obciążeń na rzecz 
osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.

Beata Pis – przedszkolanka na medal
Zakończyło się głosowanie w plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Nauczyciela Wychowania Przed-
szkolnego 2018 roku. Drugie miejsce wśród nauczycieli startujących z terenu powiatu świdnickiego zajęła Pani 

Beata Pis, która jest nauczycielem 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 
Kilka dni temu pani Beata Pis 
odebrała nagrodę oraz podzięko-
wanie na gali finałowej. To były 
wzruszające chwile, w których 
towarzyszyła jej także Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola. 
– Cieszę się, że mam takich zdol-
nych i wyjątkowych nauczycieli 
w kadrze Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie. Pani Beata to nauczy-
cielka z powołania. Dla niej praca 
to przyjemność, kocha dzieci i ko-
cha miejsce, w którym pracuje. 
I potrafi to robić z wielką pasją 
oraz zaangażowaniem. Serdecznie 
gratuluję pani Beacie i życzę ko-

lejnych sukcesów – mówi Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie. 
O tym, jak dzieci czują się 
w przedszkolach, nie decyduje 
wyłącznie otoczenie, w którym 
spędzają czas. Najważniejsze nie 
są zabawki, place zabaw czy po-
moce edukacyjne. Największą role 
odgrywają nauczyciele, którzy 
mają bezpośredni kontakt z dzieć-
mi. Tym bardziej gratulujemy 
Pani Beacie i dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, którzy oddali 
na nią swój głos.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu: 
Beata Pis nagrodzona nauczycielka 
oraz Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 
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Uwaga mieszkańcy Mrowin!
Z uwagi na prace realizowane przy II etapie budowy kanalizacji 
w Mrowinach nastąpią zmiany w jednym kursie autobusowym 
z przystanku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Mro-
winach.
Kurs o godz. 6.58 do Świdnicy został tymczasowy zawieszony do od-
wołania.
Pozostałe kursy odbędą się zgodnie z planem. 



Rada Miejska oceniła pozytywnie gospodarowanie finansami w 2018 roku. 

Burmistrz otrzymał absolutorium
Na sesji Rady Miejskiej w piątek, 21 czerwca radni udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absoluto-
rium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba 
Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna.

W posiedzeniu Rady Miejskiej 
uczestniczyło 14 radnych. Sta-
nowiska na temat wykonania 
budżetu przedstawiła także Iwona 
Nieradka przewodnicząca klubu 
„Wspólnota Samorządowa” oraz 
radni opozycyjni. 
Na posiedzeniu, przed głosowa-
niem nad udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium odbyła się 
debata nad raportem o stanie 
gminy Żarów za 2018 rok. Bur-
mistrz 31 maja 2019r. przedstawił 
Radzie Miejskiej raport, który 
obejmuje podsumowanie dzia-
łalności Burmistrza w minionym 
roku, a w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu. 
Radni zgłaszali swoje wnioski do-
tyczące przedstawionego raportu, 
a na koniec udzielili Burmistrzowi 
wotum zaufania. Raport jest udo-
stępniony do wglądu w formie 
tradycyjnej w Biurze Rady Miej-
skiej oraz w wersji elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (http://bip.um.zarow.pl/pliki/
raporty/Raport.2018.pdf).
Uchwalony przez Radę Miejską 
budżet gminy na 2018 rok prze-
widywał realizację dochodów 
w kwocie 67.046.730,84 zł. Do-

chody wykonane zostały w kwocie 
61.150.429,60 zł, co stanowi 91,21 
procent wykonania planu. Plan 
wydatków budżetowych zakładał 
z kolei kwotę 74.359.850,84 zł, 
a zrealizowano je w wysokości 
70.643.548,25 zł. To w konse-
kwencji daje 95 procent wykona-
nia planu. Na realizację inwestycji 
zaplanowano w budżecie gminy 
kwotę 23.326.001,72 zł, a wydano 
kwotę 21.100.474,98 zł. Ostatecz-
nie budżet gminy za 2018 rok za-
mknął się deficytem w wysokości 
9.493.118,65 zł. 
– Dziękuję za okazane zaufanie. 
Wszystkie Państwa uwagi, któ-
re pojawiły się w dyskusji nad 

przedstawionym raportem o sta-
nie gminy Żarów za 2018 rok są 
ważne i wskazują, jaki jeszcze 
obszar pracy trzeba wykorzystać. 
Dziękuję również za udzielone ab-
solutorium. Racjonalnie wykorzy-
stujemy możliwości naszego bu-
dżetu i możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Gmina 
nie posiada z tytułu zaciągniętych 
pożyczek żadnych zobowiązań 
wymagalnych i nie przekracza 
dopuszczalnego wskaźnika zadłu-
żenia, co świadczy o stabilizacji 
finansowej. A to daje gwarancję 
dalszego rozwoju – mówił bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 

Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. 

Uwaga rolnicy!
Burmistrz Miasta Żarów informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w godzinach pracy 
Urzędu, w pokoju nr 8, został wyłożony do wglądu spis człon-
ków izby rolniczej z terenu gminy, uprawnionych do głosowa-
nia w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.
Spis wyłożony zostanie w dniach 17 czerwca-28 lipca 2019r.
Urząd Miejski w Żarowie czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30 – 15.30, 
a we wtorki w godz. 8.00 – 16.00. 

Burmistrz 
Miasta Żarów 

informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, zo-
stał wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy w oparciu 
o Zarządzenie Burmistrza Mia-
sta Żarów Nr 105/2019 z dnia 
05 czerwca 2019 r. 

Informacja 
dla rolników!

Rolnicy, których upra-
wy zostały uszkodzone 
w wyniku gradobicia 
w dniu 15.06.2019r. 
mogą zgłaszać ten fakt 
Komisji Rolnictwa 
w Gminie Żarów

Waldemar Ganczarek
Przewodniczący 

Komisji ds. Rolnictwa

Zagłosuj w sklepie Tesco 
na projekt „Święto Dyni” 

Projekt „Święto Dyni”, który organizowany jest w Wierzbnej prze-
szedł do kolejnego etapu Programu „Decydujesz, pomagamy”. To do-
piero połowa sukcesu. Teraz wszystko w rękach naszych mieszkańców, 
którzy mogą zagłosować na projekt w sieciach sklepu Tesco. 

– Zachęcamy Żarowian, ale także 
miłośników potraw wszelakich 
z dyni, mieszkańców wsi Wierzb-
na i nie tylko, bo wiemy doskona-
le, że na październikowe Święto 
dyni do Wierzbnej zjeżdżają się 
goście z całego Dolnego Śląska, do 
głosowania na ten projekt – czyta-
my na Facebooku Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie.

Gdzie i jak głosować?
Głosowanie w sklepach TESCO 
ruszyło 17 czerwca i potrwa do 14 
lipca 2019r. W tych dniach klienci 
Tesco za każdy dokonane zakupy 
otrzymują żeton uprawniający do 
głosowania. W każdym sklepie 
znajdują się specjalne urny do 
głosowania na trzy lokalne pro-
jekty. Klienci, wrzucając żeton do 
odpowiedniej przegrody, decydu-
ją o tym, kto otrzyma grant za I, 
II i III miejsce w danym mikrore-
gionie.
Na projekt „Święto Dyni” można 
głosować w następujących skle-
pach TESCO:
Żarów Bolesława Chrobrego 3
Świdnica Strzegomska 2
Dzierżoniów Świdnicka 71
Jawor Poniatowskiego 17
Tegoroczna edycja Święta Dyni 

w Wierzbnej odbędzie się 12 paź-
dziernika 2019 roku. 
Projekt „Święto Dyni w Wierzb-
nej” będzie obejmował malowanie 
dyni przez najmłodszych, sadze-
nie krokusów, konkursy na naj-
cięższą dynię, na najsmaczniejszą 
zupę z dyni, dyniowe przebranie, 
stoiska ze zdrową żywnością, 
warsztaty rękodzielnicze. Dla 
najmłodszych przygotowane zo-
staną liczne atrakcje, warsztaty 
plastyczne, wycieczka z arche-
ologiem po historycznej części 
Wierzbnej, a dla dorosłych feeria 
dyniowych smaków. 

Opieka w przedszkolu 
i w oddziałach przedszkolnych w wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z terminami przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowa-

dzonych przez Gminę Żarów.
Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie 
wakacyjnym 2019r. odbywać się będzie w czterech 
placówkach oświatowych – związane jest to z re-
montami i modernizacjami przedszkoli, ale także 
urlopami nauczycieli. Dziecko należy wcześniej 
zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie 
wniosek, minimum 2 dni przed rozpoczęciem dane-
go tygodnia zajęć w konkretnej szkole.   
Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada 
za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę 
pracownikowi przedszkola/szkoły. Do odbierania 
dziecka z przedszkola/szkoły uprawnieni są rodzi-
ce/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione 
pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na 
druku upoważnienia. Szkoły, w ramach opieki nie 
zapewniają wyżywienia.
Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko pro-
szone są o zapisanie godziny przyprowadzenia i od-
bioru dziecka we wniosku. 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.
um.zarow.pl (https://nowa.um.zarow.pl/kultura-i-os-
wiata/n,72896,wakacyjna-opieka-w-przedszkolu-i-
w-oddzialach-przedszkolnych.html) 

Przerwa technologiczna
na żarowskim basenie

Przegląd instalacji, wymiana wody, serwis gwarancyjny to tylko niektóre czynności, jakie zostaną 
wykonane podczas przerwy technologicznej na basenie w Żarowie.
Już 1 lipca kryta pływalnia w Żarowie, na czas przerwy technologicznej, zostanie zamknięta dla 
wszystkich klientów. Zaplanowane wyłączenie pływalni z użytku jest konieczne, aby firmy dostar-
czające technologię basenową mogły dokonać przeglądów gwarancyjnych.

Wszystkich miłośników pływania zapraszamy ponownie do Żarowa z początkiem sierpnia.
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Dołącz 
do Zespołu Żarowianie

Kierownictwo zespołu Żarowianie ogłasza 
nabór do zespołu. Jeśli lubisz śpiewać, grać 
i występować – możesz spróbować swoich sił 
w zespole. Spotkania zespołu odbywają się 
w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00-12.00 
w siedzibie Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie.



Na starcie 16 czerwca pojawiło się 
107 załóg, z czego tylko 70 udało 
się dotrzeć do mety. Choć sam 
rajd był bardzo ciężki, ostatecznie 
zawodnicy z Żarowa wygrali za-
wody, zdobywając drugie miejsce 
i awansując z czwartej na drugą 
pozycję w klasyfikacji rocznej. 
Zawodników z Żarowa wspiera 
także Gmina Żarów. – Odcinki 
w okolicach Mirska były bardzo 
wymagające, dodatkowo pogoda 
zafundowała nam dodatkowe 
atrakcje w postaci ulewnego desz-
czu na przemian z palącym słoń-
cem. Już na pierwszym odcinku 
naszej załodze nie szło. Najpierw 
zmienna nawierzchnia, potem 
wypadek załogi poprzedzającej 

i między innymi te okoliczności 
sprawiły, że przy ponad 100km/h 
wypadliśmy z trasy. Po ratowa-
niu i kilku obrotach znaleźliśmy 
się w rowie. Na szczęście autem 
udało się nam przejechać i po 
ponad pół minuty wróciliśmy na 
trasę. Na dru-
giej pętli udało 
nam się nawet 
wygrać odcinek 
nr 3 w naszej 
klasie, ale po 
przygodzie na 
pierwszym od-
cinku strata była 
olbrzymia. Do 
mety dotarliśmy 
już bez więk-

szych problemów, plasując się na 
drugiej pozycji w rajdzie i tym 
samym awansując z 4 na drugą 
pozycję w klasyfikacji rocznej. Te-
raz wakacje, pod koniec sierpnia 
druga część sezonu. Dziękujemy 
oczywiście tym, którzy nas wspie-
rają: Gmina Żarów, Auto Zywer, 
Auto-Shop, Geospace, Strefa Oka-
zji, Serwis Park, DSEE oraz Euro-
-Car – relacjonuje Grzegorz Reda.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Druki wniosków będą wydawane 
w pok. nr 1 od 15 lipca 2019 r. - 
dostępne są również na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej (http://ops.gmina.

zarow.pl/)
Pełną informację na temat za-
sad przyznawania i wypłacania 
zasiłku rodzinnego/świadczeń 
wychowawczych/dobrego startu/

funduszu alimentacyjnego można 
uzyskać w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie przy ul. Armii 
Krajowej 54, w pokoju nr 1 w go-
dzinach urzędowania Ośrodka.

Informacje można uzyskać na 
stronie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz telefonicznie pod 
nr tel. 74 30 67 012.

umowy. 
Dachy w całości pokryte są nową 
blachodachówką i przeszły już 
procedurę odbioru technicznego. 
Wykonane prace zostały zatwier-
dzone w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie i Zakładu Gospodarki Loka-
lowej, wykonawcy inwestycji oraz 
samych mieszkańców budynku. 
–  Dach budynku przy ul. Mickie-
wicza 12 był już w bardzo złym 
stanie technicznym i wymagał ka-
pitalnego remontu. W ramach zre-
alizowanych prac przemurowane 
zostały kominy z cegły klinkiero-
wej, wzmocniono krokwie, a dach 
pokryty został nową dachówką. 
Wykonaliśmy również nowe obrób-

ki blacharskie i odwodnienie dachu 
– mówi Zbigniew Majchrzak wy-
konawca inwestycji.

Koszt zrealizowanych prac to 
kwota 252.729,48 złotych. Inwe-
stycje zostały sfinansowane ze 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów, środków wspólnot miesz-
kaniowych oraz pozyskanego 
dofinansowania na realizację pro-
jektu „Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w ra-
mach rewitalizacji miasta Żarów 
na lata 2014-2020”.
Kolejne remonty budynków 
na terenie miasta wciąż trwają. 
Niebawem swój wygląd zmienią 
kolejne kamienice. Realizowany 
projekt zakłada wyremontowanie 
27 budynków wspólnot mieszka-
niowych i 2 budynków komunal-
nych.

Magdalena Pawlik 

Trwa rewitalizacja budynków
Na terenie naszego miasta coraz więcej jest wyremontowanych budynków mieszkalnych. Kilka dni temu za-
kończyły się remonty dachu budynków przy ul. Mickiewicza 11 i 12 w Żarowie, a budynek przy ul. Adama 
Mickiewicza 3 zyskał nową elewację. Wszystkie prace zrealizowane zostały zgodnie z terminem podpisanej 

Kompleksowy remont dachu wykonany został na budynku przy ul. Mic-
kiewicza 12 w Żarowie.

Dzięki wyremontowanym kamienicom zmienia się także wizerunek na-
szego miasta. 

Budowa 
szatni na finiszu 

Od kilku miesięcy na stadionie sportowym trwa budowa nowego budynku 
szatni dla sportowców. Nie jest to jedyna inwestycja, która realizowana 
jest w ostatnim czasie na tym obiekcie sportowym. Kilka tygodni temu 
do użytku kibiców oddano nowe trybuny, zmodernizowana została także 
bieżnia. Budynek szatni sportowej ma być gotowy do końca lipca. 

Na zdjęciu powstający budynek nowej szatni sportowej. 
– W powstającym budynku szat-
ni wykonane zostały przyłącza 
gazowe i wody, rozprowadzono 
instalację c.o. oraz wody. Wyko-
nano także podłoża pod posadzki 
wewnątrz budynku, a w tej chwili 
trwa docieplenie budynku styro-
pianem – mówi Piotr Neczaj z Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 
Wszystkie inwestycje na stadionie 
realizowane są w ramach dużego 
projektu unijnego „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów – re-
witalizacja parku miejskiego wraz 
z boiskiem sportowym”, którego 
całkowita wartość wynosi 5 866 
510,15 złotych. Koszt wszystkich 

prac zrealizowanych na stadionie 
sportowym w Żarowie wynosi 2 
322 641,40 złotych. Inwestycja 
jest finansowana ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów, bu-
dżetu państwa oraz pozyskanego 
dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Kwota dofinansowania wynosi 3 
867 257,09 złotych.
Dzięki nowym trybunom, rów-
nież przy niesprzyjających wa-
runkach atmosferycznych będzie 
można kibicować swoim druży-
nom. Za kilka tygodni sportowcy 
będą mogli użytkować także bu-
dynek nowej szatni sportowej.

Magdalena Pawlik 

Wakacyjny rozkład 
jazdy autobusów

Przypominamy, że na czas wakacji, od 24 czerwca do 31 sierpnia zmie-
nia się rozkład jazdy autobusów. Wszystkie kursy, które obowiązywały 
w dni nauki szkolnej nie będą realizowane. Pozostałe kursy będą odby-
wać się zgodnie z godzinami podanymi w rozkładach rozwieszonych na 

przystankach autobusowych.
Dodatkowo, dzięki podpisanej przez Burmistrza Miasta Żarów umowy 
z przewoźnikiem, przez okres wakacji uruchomione zostaną dodatkowe 
kursy na odcinku: Żarów – Kruków – Zastruże – Pyszczyn – Mielęcin – 
Łażany – Żarów. Kursy te będą obowiązywały w dni powszednie, od po-
niedziałku do piątku i ułatwią mieszkańcom pobliskich wsi dotarcie do 
Żarowa. Będzie to duże ułatwienie, zwłaszcza, gdy przez okres wakacji 
nie będą kursować autobusy obowiązujące w dni nauki szkolnej. Kursy 
zostaną dofinansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów. 

Linia komunikacyjna nr 2 
Żarów ul. Dworcowa – Kruków – Zastru-

że – Pyszczyn – Mielęcin – Łażany – Żarów
Żarów ul. Dworcowa 10:20 14:25
Mrowiny 10:23 14:28
Tarnawa 10:26 14:31
Marcinowiczki 10:28 14:33
Pyszczyn 10:31 14:36
Zastruże 10:33 14:38
Kruków 10:36 14:41
Mielęcin 10:40 14:45
Łażany 10:43 14:48
Żarów ul. Dworcowa 10:50 14:53

Żarowscy rajdowcy znów na podium
Sukcesem zakończył się udział dwóch zawodników reprezentujących 
gminę Żarów: Grzegorza Redy i Marcina Czyżewskiego w 2 Rally Skars 
podczas 3 Rundy Tarmac Masters 2019. 

Podziękowanie
Sołtys i Rada Sołecka Siedlimowic dziękują Panu 

Ryszardowi Rojek za pracę na parkingu.

Uwaga! Terminy 
składania wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019r. 
można składać wnioski na: świadczenie wychowawcze (500+), dobry 
start (300+), fundusz alimentacyjny oraz na świadczenia rodzinne 
w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.
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Turniej Wsi
rozstrzygnięty

Nie wynik był najważniejszy, tylko dobra wspólna zabawa. Mieszkań-
cy wsi w sobotę, 8 czerwca rywalizowali w Turnieju Wsi, który każ-
dego roku odbywa się na terenie gminy Żarów. Swoich sił można było 

spróbować w kilku konkuren-
cjach: jazda na nartach, piłowanie 
belki, ubijanie piany z jajek i rzut 
lotkami do tarczy. 
Do podliczeniu punktów zwycię-
żyli mieszkańcy Łażan, zdoby-
wając największą ilość punktów. 
Drugie miejsce zajęli mieszkańcy 
Przyłęgowa, a puchar za trzecie 
miejsce powędrował do miesz-
kańców Pożarzyska. Podczas 
turnieju Zbigniew Sionko wręczył  
puchar prezesa TKKF „Chemik” 
mieszkańcom Przyłęgowa. 
– Dziękuję zawodnikom za udział, 
a gospodarzom turnieju wsi – 
mieszkańcom Przyłęgowa za gości-
nę. Gratuluję wszystkim zdobytych 
wyników – gratulował burmistrz 

Leszek Michalak.
W tym roku do wspólnej rywali-
zacji zgłosiło się 12 sołectw. Nie 
brakowało też kibiców, którzy do-
pingowali swoje drużyny. 
– Trzeba było wykazać się nie tyl-
ko siłą, ale także sprytem. Niektóre 
konkurencje wywoływały w nas 
dużo śmiechu. Jednak ważne, że 
mieszkańcy, oprócz sołtysów także 
chętnie przyłączyli się do wspólnej 
zabawy – mówili sołtysi wsi. 
Turniej Wsi został zorganizowany 
przez pracowników Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Gospodarzem 
turnieju byli mieszkańcy Przyłę-
gowa.

Magdalena Pawlik 

Zwycięzcy Turnieju Wsi 2019 mieszkańcy Łażan na zdjęciu z burmi-
strzem Leszkiem Michalakiem.

Dbamy o nasze środowisko naturalne
Na terenie Parku Miejskiego w Żarowie znajduje się wiele rzadkich i unikalnych drzew. Nie możemy zapomi-
nać również o pięknej alei dębowej, która także wpływa na wizerunek estetyczny tego miejsca. 

Na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie zrealizowano w 2017r. 
inwentaryzację z programem 
prac dendrologicznych z analizą 
i wartościowaniem drzewostanu, 
gospodarką drzewostanów i pla-
nem nasadzeń uzupełniających 
kompozycję. 
– Wykonanie wszystkich prac 
objętych opracowaniem wymaga 
nakładów dużych środków finan-
sowych. W obecnej chwili, przy 
realizacji przez gminę kilku pro-
jektów dofinansowanych z Unii 
Europejskiej, nie jesteśmy w stanie 
zapewnić w budżecie właściwych 
środków. W 2017r. opracowano 
również projekt przykrycia rowu 
przebiegającego za parkiem miej-
skim. Realizacja zadania wykony-
wana jest sukcesywnie w etapach 
rozłożonych na 4 lata. Zarówno 
inwentaryzacja, jak i projekt wy-
konane zostały w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków – mówi Piotr Weiland 
kierownik Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
W ostatnim czasie zwróciliśmy 
także uwagę na niezbyt dobrą 
kondycję platana rosnącego 
w Parku. Wezwany przez pra-

cowników Urzędu Miejskiego 
w Żarowie dendrolog stwierdził, 
że przyczyną złej kondycji drzewa 
jest susza. 
– Warunki atmosferyczne, jak i czę-
ściowo terenowe powodują zamie-
ranie drzewa. W związku z powyż-
szym opracowywany jest program 
prac mający na celu przywrócenie 
drzewa do właściwej kondycji – do-
powiada kierownik Piotr Weiland 
z UM Żarów. 
Każdego roku na terenie gminy 
Żarów pojawia się więcej nowych 
nasadzeń. Nowe drzewa i rośliny 
upiększają nasze miasto i gminę. 
Wpływają pozytywnie na poprawę 
wizerunku miejsca, w którym żyje-
my i pracujemy. 
– W minionym roku, na terenie po 
byłym składowisku posadziliśmy 
550 sztuk brzozy brodawkowatej, 

59 sztuk tui na żarowskim cmen-
tarzu oraz wiśnie piłkowane, które 
nasadzone zostały przy ul. Pia-
stowskiej, w pobliżu gimnazjum. 
Nowe drzewka w 2018r. zostały 
nasadzone również w kierunku 
wjazdu do miejscowości Wierzbna 
oraz przy ul. Krasińskiego i Dwor-
cowej w Żarowie. W Wierzbnej 
posadziliśmy 17 sztuk lipy, przy ul. 
Krasińskiego 10 sztuk ambrowca, 
a przy ul. Dworcowej 10 sztuk 
wiśni. Kilka dni temu, nowe nasa-
dzenia pojawiły się także przy ul. 
Mickiewicza w Żarowie. Posadzili-
śmy tam 5 sztuk lipy drobnolistnej 
– mówi Tomasz Kuska z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Rewitalizacja 
terenu przy Urzędzie i OSP

Trwają prace przy rewitalizacji terenu przy ulicy Zamkowej oraz Sportowej w Żarowie. W ramach realizowanej 
inwestycji, zaplanowanej jeszcze w roku 2016, przebudowane zostaną tereny przy budynku Urzędu Miejskiego 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Wygląd zmienił już plac za budynkiem Urzędu, 
gdzie wybudowane zostały miejsca parkingowe. Za-
kres prac obejmuje również wykonanie wszystkich 
niezbędnych odwodnień oraz wycinkę drzew w za-
kresie określonym w projekcie. Drzewa wycięto po 
wykonaniu ekspertyz przygotowanych przez dendro-
loga, które jednoznacznie pokazały, że ze względu na 
sędziwy wiek i liczne uszkodzenia drzewa stanowią 
zagrożenie, bo przy silniejszych wiatrach mogły 
połamać się i spaść czyniąc zagrożenie dla zdrowia 
i życia mieszkańców.
– Realizowany projekt, o czym już wcześniej infor-
mowaliśmy, zakłada nie tylko wycinkę drzew w nie-
zbędnym zakresie, ale także nowe nasadzenia. Nowe 
drzewa i rośliny zostaną nasadzone przy wejściu do 
budynku Urzędu Miejskiego oraz na placu za budyn-
kiem. Przed budynkiem Urzędu, w miejscu akacji 
posadzonych zostanie 9 platanów klonolistnych. Po 
drugiej stronie ulicy nasadzonych zostanie 6 pla-
tanów klonolistnych. Przy powstającym parkingu 
zaprojektowano nasadzenia krzewów kwitnących – 
białych odmian rododendronów oraz głogów czer-
wonych. Na terenie przy wejściu do budynku Urzędu 
Miejskiego pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, 
tablice informacyjne, wykonane zostaną również 
wszystkie niezbędne odprowadzenia wód deszczo-
wych do istniejącej kanalizacji deszczowej – mówi 
Piotr Neczaj z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
W ramach zadania obejmującego zmianę zagospo-
darowania terenu przy budynku OSP w Żarowie 
wykonany zostanie remont wraz z przebudową 
powierzchni utwardzonych z rozbudową placu ma-
newrowego i niezbędnym odwodnieniem, demontaż 
części ogrodzenia, demontaż starej wiaty i wykona-
nie nowych wiat. Zagospodarowany teren zostanie 
uporządkowany i zyska nowy wygląd. Rewitalizacja 
tej części miasta pochłonie 1.340.958,30 złotych.

Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach 
dużego projektu unijnego „Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu przywrócenia lub nada-
nia im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych”, na który gmina Żarów otrzymała 
dofinansowanie jeszcze w roku 2016. Dwa pierwsze 
zadania, które zrealizowane zostały w ramach tego 
projektu to przebudowa dróg na terenie miasta oraz 
trwający jeszcze remont boiska sportowego. 
Całkowity koszt projektu wynosi 5.866.510,15 
złotych. Przyznane dofinansowanie to kwota 
3.867.257,09 złotych.

Magdalena Pawlik

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują 
nowe wzory informacji 

i deklaracji podatkowych
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji 
i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje 
na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 
r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń 
dla przedsiębiorców w prawie po-
datkowym i gospodarczym (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje 
dotychczasowe upoważnienie dla 
rad gmin do określania wzorów 
formularzy informacji i deklara-
cji na podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości upoważnieniem 
dla ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych do wydania 
rozporządzeń w sprawie jedno-
litych wzorów formularzy dekla-
racji na podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości.
Nowe formularze (składane 
w wersji papierowej i elektro-
nicznej) mają zastosowanie do 
informacji i deklaracji dotyczą-
cych podatków, z tytułu których 

obowiązek podatkowy powstał po 
1 lipca 2019r. 
Wzory formularzy zostały wpro-
wadzone rozporządzeniem Mini-
stra Finansów:
    • z 30 maja 2019 r. w sprawie 

wzorów informacji o nie-
ruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz deklaracji 
na podatek od nieruchomości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), 

    • z 30 maja 2019 r. w sprawie 
wzorów informacji o gruntach 
i deklaracji na podatek rolny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1105), 

    • z 3 czerwca 2019 r. w sprawie 
wzorów informacji o lasach 
i deklaracji na podatek leśny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). 

Informacja: 
Wydział Finansowo Budżetowy 
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niepełnosprawni świętowali Ża-
rowski Dzień Godności. 
Świętowanie rozpoczęło się od 
krótkiego przemarszu ulicami 
osiedla, w którym uczestniczyli 
także włodarze gminy, pracowni-
cy gminnych jednostek, dyrekto-
rzy, nauczyciele oraz uczniowie 
szkolnych placówek. Organizato-
rami święta był żarowski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
Ryszard Dykcik. 
– Dzień Godności to ważne świę-
to dla całej naszej społeczności. 
Ważny dzień, aby mówić o po-
trzebach i problemach osób nie-

pełnosprawnych. Każdy z nas jest 
inny, ale wszyscy mają takie same 
potrzeby – mówiła Małgorzata 

Siemińska kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie.
Wśród uczestników Żarowskiego 
Dnia Godności nie zabrakło także 

uczestników terapii zajęciowej 
z Mokrzeszowa oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych ze Świdnicy, 
którzy przyjechali do Żarowa, aby 
spotkać się z mieszkańcami naszej 
gminy, a także zaprezentować 
swoje umiejętności. Obchodom 
święta towarzyszyły liczne wystę-
py artystyczne dzieci i młodzieży 
ze szkół i placówek oświatowych, 
seniorów oraz mieszkańców gmi-
ny Żarów. Celem corocznych ob-
chodów Dnia Godności jest zwró-
cenie uwagi na prawa tych osób, 
upowszechnianie idei tolerancji, 
otwartości i szacunku dla inności, 
a także ukazanie korzyści płyną-
cych z pełnej integracji w życiu 
społecznym, gospodarczym i kul-
turalnym. 

Magdalena Pawlik 

Pożegnanie z przedszkolem
Dla sześciolatków z Bajkowego Przedszkola w Żarowie to był wyjątkowy dzień. W piątek, 14 czerwca odbyła 
się uroczysta akademia pożegnania absolwentów żarowskiej placówki. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym 
polonezem w wykonaniu przedszkolaków. 

Były też tańce, wierszyki, które 
dzieci zaprezentowały przed 
rodzicami, dziadkami, nauczycie-
lami, wychowawcami oraz zapro-
szonymi gośćmi. Życzenia malu-
chom składali burmistrz Leszek 
Michalak oraz Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie. 
– Pierwszy etap Waszej eduka-
cji dobiegł końca. Przed Wami 

jeszcze wiele wspaniałych chwil 
w nowym miejscu, które zastąpi 
Wam przedszkole. Tym miej-
scem będzie szkoła, do której po 
wakacjach będziecie uczęszczali. 
Jesteście wspaniałymi dziećmi 
i dzisiejszym występem pokazali-
ście, że nikomu z Was nie brakuje 
zapału do dalszej pracy nad sobą. 
Życzę wszystkim, aby szkoła cie-
szyła Was w taki sam sposób, jak 

przedszkole – mówiła dyrektor 
przedszkola Elżbieta Wierzyk.
Na pożegnanie dzieci wręczyły 
swoim przedszkolnych opieku-
nom oraz dyrektor przedszkola  
wiązanki kwiatów, a najbardziej 
aktywni rodzice otrzymali cer-
tyfikaty „Przyjaciel Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie” i pisemne 
podziękowania.

Magdalena Pawlik 

Występami artystycznymi oraz odtańczonym polonezem sześciolatki pożegnały Bajkowe Przedszkole

Jak spędzić wakacje?
Rozpoczęły się wakacje. Dwa miesiące odpoczynku od szkolnych zajęć. 
Wszystkie dzieci, które chcą aktywnie spędzić wolny czas, mogą przyłą-
czyć się do zajęć organizowanych przez nasze instytucje kultury. 

Dla tych, którzy nigdzie nie wyjadą 
i wakacje spędzą na miejscu, jak 
co roku, opiekunowie Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, Żarow-
skiego Stowarzyszenia „Edukacja”, 
biblioteki i grup zajęciowych na 
świetlicach wiejskich przygotowali 
wiele ciekawych zajęć. 

Zaplanuj wakacje 
z kulturą – Gmin-

ne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie

Każdego dnia warsztatów będzie-
my bawić się w inżynierów, pro-
jektantów, poszukiwaczy przygód, 
naukowców czy szpiegów. W te 
wakacje stawiamy na innowacyj-
ne i kreatywne myślenie oraz na 
świetną zabawę. Program stwo-
rzony jest z myślą o dzieciach, 
a różnorodne zajęcia będą prze-
platane tańcami oraz sportową 
zabawą. Oprócz doskonałych 
humorów i wyśmienitej zabawy 
zapewniamy drugie śniadanie 
i napoje – mówią pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.
Terminy: 15-19.07.2019 i 29.07-
02.08.2019
godziny: 9.00 – 13.00, miejsce: 
GCKiS, koszt warsztatów: 100 zł 
/ 5 dni
Regulamin oraz karta zgłoszenio-
wa dostępne na stronie interneto-
wej Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu (http://www.centrum.
zarow.pl/). Zapisy w sekretariacie 
GCKiS (8.00 – 16.00) lub pod nr 
tel. 74 85 80 753. Liczba miejsc 
ograniczona.

Wakacje 
w bibliotece

Zajęcia potrwają od 1.07 do 
23.08.2018r, w godz. 10.00-13.00
poniedziałki (gry i zabawy rucho-
we, kalambury, milionerzy, zajęcia 
plastyczne), wtorki („Znajdy-
wanki” czyli znajdź jak najwięcej 
tajemniczych przedmiotów ukry-

tych w bibliotece, „Jaka to melo-
dia” – cotygodniowy konkurs mu-
zyczny, zajęcia plastyczne, środy 
(„Fantastyczne środy” – dzień po-
święcony ulubionym fantastycz-
nym bohaterom, seanse filmowe, 
ciekawostki), czwartki („Social 
Media Czwartki” – co ciekawego 
możemy znaleźć w Internecie?, 
Co to są media społecznościowe 
i do czego mogą się przydać?, Jak 
chronić się w Internecie?, Na co 
uważać i czego unikać?, zabawy 
z matą taneczną, zajęcia plastycz-
ne), piątki (planszomania – dzień 
z grami planszowymi, zajęcia 
plastyczne). Rodziców prosimy 
o zaopatrzenie dzieci w drugie 
śniadanie i napoje w plastikowych 
pojemnikach.  

Rowerowe wakacje 
z Żarowskim Klubem 

Cyklistów „Old Spokes”
Jeżeli chcesz połączyć sport 
z przygodą oraz historią to Ża-
rowski Klub Cyklistów „Old 
Spokes” przy GCKiS zaprasza na 
ROWEROWE WAKACJE 2019, 
czyli cykl wycieczek rowero-
wych po okolicy. Czekają na Nas 
piękne krajobrazy, historyczne 
miejsca, zabytki architektury oraz 
niezapomniana przygoda. Jeź-
dzimy w terminach: 10.07, 17.07 
i 31.07.2019r. Prosimy o wcze-
śniejsze zapoznanie się z regu-
laminem wycieczek dostępnym 
na stronie Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Za-
praszamy do udziału.

Wakacje 
z żaglówkami

Zapraszamy na wspólne żeglo-
wanie po Zalewie Mietkowskim. 
Dzieci pod czujnym okiem 
swoich opiekunów będą mogły 
spróbować swoich sił w niełatwej 
sztuce żeglowanie. Zapisy u sołty-
sów wsi. 

Żarowski Dzień Godności
Chcą być potrzebni i zauważani. Mają swoje marzenia, zainteresowania i godność. Nierzadko walczą o swoje 
prawa i miejsce w społeczeństwie. Już po raz 11 wspólnie z mieszkańcami gminy Żarów w czwartek, 13 czerwca 

Niepełnosprawni zaśpiewali wspólnie z młodymi mieszkańcami naszej 
gminy.

Razem z niepełnosprawnymi mieszkańcami świętowaliśmy tegoroczny 
Dzień Godności. 

 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. śr. czw. pt.)

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję 
Wyborcom 
za głosy oddane na moją 
osobę w wyborach 
do Europarlamentu

Anna Zalewska

Oświata i kultura- 7 -

Burmistrz
Miasta Żarów 

informuje
Na tablicy ogłoszeń 
Biura Obsługi Klien-
ta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, został 
wywieszony na 
okres 21 dni wykaz 
nieruchomości 
przeznaczonych do 
dzierżawy w opar-
ciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta 
Żarów Nr 110/2019 
z dnia 18 czerwca 
2019r. 



Zbierz drużynę i zagraj w MEGA piłkarzyki!
Pierwszy raz w Żarowie rozegrany zostanie turniej piłkarski w mega piłkarzyki. Zbierz drużynę i weź udział 
we wspólnej zabawie!

Rywalizacja rozpocznie się 7 lipca. 
Areną zmagań będzie plac wokół 
Targowiska Miejskiego w Żarowie. 
Początek rywalizacji o godz. 16:00.
Drużyny 5-cio osobowe mogą za-
pisywać się, wysyłając formularz 

zgłoszeniowy pod adres email: 
sport@centrum.zarow.pl 
Turniej bezpłatny dla uczestników 
od 14 roku życia. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. For-
mularz zgłoszeniowy oraz regu-

lamin dostepny na stronie www.
centrum.zarow.pl
Organizatorem wydarzenia jest 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Siatkarski turniej zakładów pracy
Klub siatkówki TKKF Chemik poszukuje chętne zakłady z terenu gmi-
ny Żarów do udziału w Siatkarskim Turnieju Zakładów Pracy. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 691 114 508.

Szachowy sezon trwa
Szachy rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnie przestrzenną. Potwier-
dza się również przekonanie, że osoby uprawiające tę dyscyplinę sportu 

lepiej radzą sobie z przedmiotami 
ścisłymi. Wiedzą o tym w klubie 
Goniec Żarów, od lat wpajają mło-
dym zawodnikom miłość do kró-
lewskiej gry.
Zakończyły się rozgrywki ligowe, 
jednak sezon wciąż trwa, wła-
śnie dobiegły końca Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Szachach Bły-
skawicznych. Cztery zawodniczki 
zdobyły 7.5 punkta i o końcowej 
klasyfikacji decydował Bucholtz. 
Ostatecznie złoty medal odebrała 

reprezentantka Gońca Żarów 
Hanna Rychlik wyprzedzając na 
podium Dominikę Hermanowicz 
(Wieża Pęgów) oraz Marię Leks 
(Wrocław, Wisła Kraków). Na 15. 
miejscu zawody ukończył Bogdan 
Żminda (5. miejsce w klasyfikacji 
do rankingu FIDE 2000), pozy-
cję niżej sklasyfikowany został 
Damian Daniel, a na 56. miejscu 
sklasyfikowany został Marek 
Szmyd (5. miejsce w klasyfikacji 
osób niepełnosprawnych). Mi-

strzem wśród panów został arcy-
mistrz Wojciech Moranda (Wieża 
Pęgów). Zawody rozegrano we 
Wrocławiu.
Bogdan Żminda został drugim 
zawodnikiem Wałbrzych Chess 
Week’2019. Na trzecim miejscu 
podium zawody ukończył Łukasz 
Reichel. Pechowo tuż za podium 
znalazł się inny z reprezentantów 
żarowskiego klubu Marek Szmyd, 
kończąc rywalizację na czwartej 
pozycji. Mirosław Cygan fini-
szował na 16. miejscu. Zwyciężył 
były zawodnik Gońca, aktualnie 
reprezentant KSz GAMBIT MDK 
Świdnica Kamil Gałuszka. 

Krzysztof Dutkiewicz

Walka o utrzymanie do samego końca
Przed ostatnią kolejką spotkań kl. A. (gr. II Wałbrzych) do wyjaśnienia pozostała już tylko kwestia wyłonienia 
spadkowiczów. 

W gronie zagrożonych drużyn 
znaleźli się piłkarze Wierzbianki 
Wierzbnej. 
Wierzbianka miała przed sobą 
mecz z ostatnim w stawce Roz-
tocznikiem. Wiadomo było, iż 
nawet zdobycie trzech punktów 
nie pozwoli na poprawienie czter-
nastej lokaty. Zwycięstwo dawało 

bezpieczne utrzymanie w roz-
grywkach. Podopieczni Sebastia-
na Błaszczyka wykonali zadanie, 
pokonując rywala 4:1. Do siatki 
przeciwnika trafiali: dwukrotnie 
Pablo Flores, Remigiusz Przybyl-
ski oraz Mateusz Kryjak. 
Wierzbianka: Cyrulik – Koło-
dziejczyk, Chejdysz, P. Przybylski, 

K. Hanc (‘66 Ponulak), Dąbrowski 
(‘62 Marszałek), Kryjak, Flores 
(‘84 Maciuszek), Pacheco, R. 
Przybylski (‘70 Legiejew), Ciuba. 
Mistrzowska korona bezapelacyjnie 
dla piłkarzy Płomienia Makowice. 
Z rozgrywkami żegnają się zawod-
nicy LKS Gilów oraz Klubokawiar-
nia Roztocznik. 

Krzysztof Dutkiewicz

Awans Zielonych!
W wielkim stylu do rozgrywek kl. A awansowali piłkarze Zielonych Mrowiny. W meczu wyjazdowym pokonali 
najgroźniejszego konkurenta do zdobycia tytułu mistrzowskiego LKS Marcinowice.

Początek spotkania ułożył się 
po myśli piłkarzy z Mrowin. 
W pierwszej minucie meczu 
Sylwester Zyl został sfaulowany 
w polu karnym. Jedenastkę na 
bramkę zamienił Mariusz Łuczak. 
Niespełna pięć minut później 
arbiter odgwizduje faul na Da-
widzie Dudzie. Z wysokości 40 

metra od bramki rywala Łuczak 
celnie dośrodkowuje na głowę 
wbiegającego Krzysztofa Rudnika. 
Zieloni cieszą się z dwubramko-
wego prowadzenia. Po zmianie 
stron do głosu dochodzą gospo-
darze. Efekt? Bramka kontaktowa 
Mariusza Kuteli z rzutu karnego. 
Zieloni mieli tego dnia swojego 

bohatera. Przez cały mecz rewela-
cyjnie spisywał sie między słupka-
mi Kamil Łagoda, który kilka razy 
ratował swój zespół przed utratą 
bramki. Zwycięstwo i upragniony 
awans do A-klasy stał się faktem! 
Zieloni Mrowiny: Łagoda, Sołek 
(‘61 Jagła), Kopacz, Mikołajek, 
Wielg, Duda, Łuczak, Rudnik, 
Hryciuk (‘76 Kowalski), Jernu-
towski (‘55 Kusio), Zyl.
Do końca rundy wiosennej Zie-
loni rozegrali jeszcze dwa ligowe 
mecze. Tak jak i w całym sezonie 
Mrowiny zostały niepokonane 
w rozgrywkach, pokonując 7:0 
LKS Piotrowice Św. oraz 2:0 Tęczę 
Bolesławice.
W rundzie jesiennej drużynę pro-
wadził Andrzej Zadziorki. Wraz 
z nadejściem wiosny stery szkole-
niowca przejął Dawid Sobel. 

Krzysztof Dutkiewicz

Koniec przygody. Zjednoczeni 
zdegradowani do okregówki. 

O tym, iż Zjednoczeni Żarów żegnają się z piłkarską IV ligą wiado-
mo było kilka kolejek przed zakończeniem sezonu. Styl w którym to 
zrobili daje dużo do myślenia. W ostatniej kolejce ulegli Bielawiance 
Bielawa aż 8:0!

Radosny futbol urządzili sobie 
piłkarze z Bielawy. Na Stadionie 
Miejskim w Żarowie sześciokrot-
nie do bramki Zjednoczonych 
trafiał Damian Chmielewski. Dwa 
pozostałe trafienia zanotowali Bar-
tłomiej Cegiełka i Maciej Aleksiuk. 
Zjednoczeni Żarów: Janikowski 
– Krupczak, Borowiec (‘46 Kacz-
marczyk), Chłopek, Wojnowski, 
Khvostenko, P. Ciupiński (‘46 Ma-
rzec), Łagiewka, Kołodziej, Czoch 
(‘60 Iwanicki), Uszczyk. 
W połowie sezonu doszło do zmiany 
na stanowisku szkoleniowca. Adama 
Łagiewkę zastąpił Maciej Jaworski, 
były trener m.in. Górnika Wał-
brzych i Polonii Świdnica. Sytuacja 
pierwszej drużyny po rundzie jesien-
nej była trudna. Z dorobkiem czte-
rech punktów na koncie i bilansem 
bramek 15:61 Zjednoczeni zamykali 
ligową tabelę grupy wschodniej IV 
ligi dolnośląskiej. Biało-niebiescy 
tracili 11 punktów do dwunastej 
Unii Bardo. Z zespołem pozostał 
były trener Adam Łagiewka, który 
w dalszym ciągu miał pomagać 
drużynie, tym razem w zdobywaniu 
punktów na murawie. 
Podopiecznym Macieja Jaworskie-
go nie pomógł dobry start rundy 
wiosennej i atut własnego boiska. 
Po dobrym początku meczy re-
wanżowych żarowianie opuścili 
ostatnią pozycję w tabeli i choć 
wciąż ich sytuacja była trudna, to 
z większym optymizmem mogli 
patrzeć w przyszłość. Nadzieja 
szybko została rozwiana. Starcie 
z Piastem Nowa Ruda było arcy-
ważne dla obydwu ekip. Nieco 
wyżej notowany Piast również 
walczył o ligowy byt i wygrał 
bardzo pewnie 3:0. O sytuacji 
kadrowej Zjednoczonych naj-
lepiej świadczyło wydarzenie, 
które miało miejsce w 78 minucie 
spotkania. Mateusza Kołodzieja 
na murawie wymienił Tomasz 
Janikowski. Nie było by w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
Janikowski to bramkarz, który 
zmuszony był z konieczności 

wspomóc kolegów występując 
w polu. Takie sytuacje w IV lidze 
są niezwykle rzadkie i chluby 
klubom z pewnością nie przyno-
szą. Po tym meczu Zjednoczeni 
Żarów po roku występów w IV 
lidze pożegnali się rozgrywkami, 
spadając do klasy okręgowej. 
W końcowym rozrachunku do 
rozgrywek niższego szczebla zo-
stali zdegradowani również Nysa 
Kłodzko, MKP Wołów oraz Orzeł 
Ząbkowice Śląskie. Losy ligowego 
bytu ostatniej z tych drużyn to-
czyły się do ostatniej kolejki. 
O tym, kto spadnie z grupy 
wschodniej IV ligi miały decy-
dować mecze Górnik Wałbrzych 
– Piast Nowa Ruda i Sokół Mar-
cinkowice – Orzeł Ząbkowice Śl. 
Przed ostatnią kolejką Piast miał 
dwa punkty przewagi nad Orłem, 
ale gorszy bilans bezpośredni. To 
oznaczało, że w przypadku wy-
granej Orła w Marcinkowicach, 
Piast musiałby też wygrać w Wał-
brzychu z miejscowym Górni-
kiem. Noworudzianie w meczu 
o wszystko byli tylko tłem dla 
faworyzowanego Górnika. Wał-
brzyszanie wygrali 2:0 i ekipie 
z Nowej Rudy pozostawało tylko 
nasłuchiwanie wieści z Marcin-
kowic, a te w pewnym momencie 
były fatalne. Do przerwy było co 
prawda 1:1 (remis dawał utrzy-
manie się Piastowi), ale zaraz po 
zmianie stron goście z Ząbkowic 
Śląskich objęli prowadzenie. 
W tym momencie to Orzeł był 
w IV lidze, a Piast leciał do okrę-
gówki. Kolejne minuty jednak 
wstrząsnęły graczami Orła, który 
w niespełna 20 minut stracił czte-
ry bramki i pogrzebując swoje 
szanse na utrzymanie się. Osta-
tecznie Sokół wygrał z Orłem 5:2, 
dzięki czemu utrzymał się Piast. 
Mistrzostwo i awans dla piłkarzy 
WKS Śląsk II Wrocław! W bara-
żach piłkarze ze stolicy Dolnego 
Śląska pokonali w dwumeczu 
AKS Strzegom 7:2. 

Krzysztof Dutkiewicz
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