
Budynki
jak nowe

Moto Show 
w Żarowie

Festiwal
Bachowski

Zakończyły się remonty kolejnych budynków. Nowe ele-
wacje zyskały także kamienice przy ul. Armii Krajowej 
45 i 50 oraz Mickiewicza 3. 

Czytaj na stronie 5.

Zapraszamy mieszkańców na letni cykl koncertowy 
w ramach Festiwalu Bachowskiego. Na dworcu kolejo-
wym w Żarowie również odbędą się koncerty.

Czytaj na stronie 7.

Już po raz czwarty właściciele pojazdów wszelkich ma-
rek i modeli zjechali do Żarowa, aby wziąć udział w Spo-
tkaniu Miłośników Motoryzacji.

Czytaj na stronie 6.

Jarmark Średniowieczny
w Wierzbnej

Pokaz mody średniowiecznej, tańce dworskie, walki wojów i rycerzy, słowiańska kuchnia, gry i zabawy historyczne. 
Na wszystkich miłośników historii mnóstwo atrakcji czekało na II Jarmarku Średniowiecznym, który odbył się w niedzielę, 14 lipca w Wierzbnej. 

Jarmark Średniowieczny
w Wierzbnejw Wierzbnejw Wierzbnej

Czytaj na stronie 7.
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Dołącz do Partnerów 
Karty Dużej Rodziny

W związku z powiększającą się bazą podmiotów oferujących zniżki 
w ramach programu Karty Dużej Rodziny zapraszamy firmy i instytucje 
z terenu gminy Żarów do włączenia się do ogólnopolskiego programu 
Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy pod-
mioty niezależnie od sektora, czy 
wielkości. Warunkiem udziału 
jest zapewnienie zniżek lub do-
datkowych uprawnień dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodz-
iny. Informacje dotyczące pro-
cedury zgłoszenia firmy do pro-
gramu można uzyskać na stronie 
internetowej:  https://www.gov.
pl/web/rodzina/jak-zostac-part-
nerem .
Obecnie na terenie Gminy Żarów 
zniżki dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny oferują:
- PKN Orlen
- Santander Bank Polska
- Szkoła Nauki Jazdy Piotr 
Zadrożny
Pozostałych partnerów programu 
Karta Dużej Rodziny oferujących 
zniżki można odnaleźć na stronie 
internetowej: https://empatia.
mpips.gov.pl/kdr

Wszystkie informacje dotyczące 
programu Karta Dużej Rodziny 
można uzyskać w Urzędzie Miejs-
kim w Żarowie, pok. Nr 17,
pod nr tel. 74 30 67 359 i na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl

Przewodnik po miejscach pomo-
cy i wsparcia dla mieszkańców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zachęca mieszkań-
ców do skorzystania ze zaktualizowanego przewodnika po miejscach 
pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego.

W przewodniku możemy znaleźć 
informacje na temat funkcjonu-
jących na terenie całego powiatu 
świdnickiego poradni zdrowia 
psychicznego, poradni psycho-
logicznych, Ośrodkach Pomocy 
Społecznej, placówkach oświato-
wych, Domach Pomocy Społecz-
nej, placówkach rehabilitacyjnych, 
placówkach z zakresu uzależnień, 

komisariatach i posterunkach 
policji oraz organizacjach poza-
rządowych realizujących zadania 
w obszarze niepełnosprawności.
Przewodnik można pobrać ze 
strony internetowej:
http://bip.um.zarow.pl/pliki/
pomoc/2019/przewodnik_pomo-
cy_20190709.pdf

Komisja ds. suszy szacuje straty
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) wskazał obsza-
ry na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw.

Susza rolnicza wystąpiła na terenie Województwa 
Dolnośląskiego w gminie Żarów. W gminie Żarów 
powołana została komisja ds. suszy, w skład której 
wchodzą: Marta Jarosz (przewodnicząca komisji 
- Urząd Miejski w Żarowie), Barbara Zatoń (rad-
na Rady Miejskiej), Waldemar Ganczarek (radny 
Rady Miejskiej), Iwona Polak (Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu), Agnieszka 
Mazur (Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu) 
i Stanisław Legiejew (sołtys Wierzbnej).
– Państwowy Instytut Badawczy opracował wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin 
Polski, a w oparciu o kategorie gleb określił w tych 
gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. 
W szóstym okresie raportowania, od 11 maja do 
10 lipca 2019 roku stwierdzono wystąpienie suszy 
rolniczej na obszarze Polski, również na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego. Susza ogłoszona została 

na glebach kategorii gleb I: zboża jare, kukurydza na 
ziarno i kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik i krze-
wy owocowe oraz na kategorii gleb II: rzepak i rzepik. 
Na terenie gminy Żarów suszą objęte są następujące 
uprawy: zboża jare, kukurydza na ziarno i kukurydza 
na kiszonkę, rzepak i rzepik i krzewy owocowe. Do tej 
pory wpłynęło około 60 wniosków o suszę. Apelujemy 
do rolników, żeby jak najszybciej składali wnioski 
o szacowanie strat w związku z ogłoszoną suszą – 
mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
Informujemy, że jest możliwość składania wniosków 
o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. 
Wnioski można pobrać w pokoju nr 8 w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie. Więcej informacji pod nr tel. 
74 30 67 342.

Magdalena Pawlik

Szanowny
Panie Burmistrzu,
Chciałbym poruszyć te-
mat rozbudowy, a w za-
sadzie powiększenia ża-
rowskiego skateparku.
Miejsce to cieszy się dużym, a nawet bardzo dużym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży (osobiście rów-
nież korzystam z obiektu), co niestety wiąże się z tym 
iż przestrzeń obiektu jest ograniczona i nie adekwatna 
co do ilości osób, które korzystają z dobrodziejstwa 
tego terenu (jest tam po prostu zbyt ciasno). Rozu-
miem, że nie jest to tania inwestycja i to, że jesienna 
(2018 r.) naprawa obiektu też pochłonęła część budże-
tu, co na pewno doceniają wszyscy uczęszczający na 
skatepark.
Obiekt ten jest placem o wymiarach 15 x 25 m jak na 
naszą miejscowość nie jest to imponująca wielkość.
Czy istnieje szansa na powiększenie placu o kolejny 
prostokąt 15 x25m oraz dodanie kilku atrakcji typu 
kolejna rampa itp.?
Powiększenie placu poprawiłoby również bezpieczeń-
stwo osób uczęszczających na ten plac (dzieci wpada-
ją na siebie). Plac zieleni za marketem Tesco i styczny 
z obecnym skateparkiem wydaje się być odpowiedni 
do zagospodarowania. Co Pan sądzi w tym temacie, 
czy jest to możliwe do zrealizowania?

Propozycja poszerzenia istnie-
jącego skateparku i „uzbrojenie 
go” w dodatkowe elementy jest 
godna rozważenia. Jednakże za-
nim będzie to mogło nastąpić, to 
konieczne będzie unormowanie 
stanu prawnego okolicznych 
terenów. Wskazany teren ma 
dwóch właścicieli: wspólnotę 
mieszkańców oraz firmę zarzą-

dzającą terenem na którym zlokalizowane są sklepy. 
Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych możli-
wych kierunkach rozbudowy. 
Dlatego podejmiemy rozmowy z właścicielami te-
renów, by sprawdzić możliwe kierunki rozbudowy 
placu. Dopiero po tych uzgodnieniach możliwe bę-
dzie podjęcie prac związanych z zaprojektowaniem 
i rozbudową placu.

Przemysław Sikora
Zastępca Burmistrza Żarowa

Zadaj pytanie
Jeżeli macie państwo pytanie dotyczące codziennych 
problemów, które chcielibyście zadać Burmistrzowi, 
to proszę napisać e-maila i wysłać na adres:
pytanie@um.zarow.pl odpowiemy na łamach gazety.

Sprzedaż mieszkań
1-, 2-, 5-pokojowych

w Świebodzicach, 
ul. Kolejowa 36.

Mieszkania bezczynszo-
we, bardzo oszczędne

609 371 999
www.walesta.com

Modernizacja sieci wo-
dociągowej na osiedlu 

w Żarowie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie zakończył realizację 
kolejnej inwestycji. 

Na przełomie maja i czerwca upo-
rządkowana została infrastruk-
tura wodociągowa na Osiedlu 
Piastów w Żarowie. – W ramach 
realizowanego zadania wyko-
naliśmy modernizację węzłów 
wodociągowych, zamontowaliśmy 
nowe trójniki oraz zasuwy. Teraz, 
w razie jakiejkolwiek awarii wo-
dociągowej, tylko poszczególne 
strefy, będą musiały mieć odcięty 
dopływ do wody, a nie jak to było 
dotychczas, całe osiedle. Inwestycja 
została sfinansowana ze środków 
własnych spółki – mówił Krzysztof 
Bób Mistrz Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie.

Gdzie i kiedy wystawiać 
odpady wielkogabarytowe?

Przypominamy, że w każdy ostatni piątek miesiąca odbierane są spod 
nieruchomości odpady wielkogabarytowe tj. meblościanki, dywany, me-
ble wypoczynkowe, zużyty sprzęt RTV i AGD (musi być kompletny) oraz 
do 4 szt. opon samochodowych. 

Wystarczy zgłosić telefonicznie do 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351 
konieczność odbioru i wystawić 
odpady przed nieruchomość lub 
przy pojemniku na śmieci w pią-
tek do godz. 8.00 rano. Pracow-
nicy firmy Eneris nie wchodzą na 
teren prywatny i nie wynoszą od-
padów z domów czy mieszkań. 
Należy pamiętać, że firma sprze-
dająca nowy sprzęt RTV i AGD jest 
prawnie zobligowana do odbioru 
od klienta sprzętu zużytego, przy 
zachowaniu rodzaju sprzętu tzn. 
lodówka za lodówkę a nie kupuje-
my lodówkę a chcemy oddać np. 
telewizor. 

Przypominamy jednocześnie, 
że wystawianie  ww. odpadów 
przed nieruchomość w innym 
terminie lub podrzucanie pod 
pojemniki do zbiórki selektywnej 
jest niedopuszczalne i podlega 
karze grzywny. W przypadku, gdy 
mieszkaniec gminy chce pozbyć 
się ww. odpadów w innym termi-
nie, może je bezpłatnie oddać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Żarowie 
przy ul. Armii Krajowej 32 (przy 
elewatorach, wjazd na prawo od 
Centrum Ogrodniczego) 

w poniedziałek godz. 16-18, 
środa godz. 14-18, 

sobota godz. 10-12. 
Bezpłatnie mieszkaniec może 
również dostarczać w workach 
foliowych odpady biodegradowal-
ne, tj. liście, rozdrobnione gałęzie, 
skoszoną trawę lub kuchenne od-
pady biodegradowalne. 

Zapraszamy na basen od 29 lipca
Przerwa technologiczna na żarowskim basenie dobiega końca. Pod-
czas przerwy dokonano m.in. przeglądu instalacji i serwisów gwa-
rancyjnych. Wyłączenie pływalni z użytku było konieczne, aby firmy 
dostarczające technologię basenową mogły dokonać przeglądów gwa-
rancyjnych. 
Wszystkich miłośników pływania zapraszamy na pływalnię w Żaro-
wie od poniedziałku 29 lipca, w godz. 6.00-22.00. 

Burmistrz miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Żarów Nr129/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
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To już kolejny rok, kiedy 
przy współpracy gmi-
ny Żarów, nauczycieli 
gimnazjum oraz Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, 
Stowarzyszenia PLuS 
Europa organizowana 
jest integracyjna kolonia 
dla uczniów żarowskich 
szkół. Do Francji poje-
chała 15-osobowa grupa 
młodzieży z Żarowa 
wspólnie z opiekunami 
Agnieszką Żydek oraz 
Adamem Ciupińskim.
– Program wakacyjnego 
wypoczynku we Fran-
cji wypełniony jest po 
brzegi. Nie mamy czasu 
się nudzić. W ramach 
atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów jest 
zwiedzanie Troyes, Re-
ims, wizyta w Parku Roz-
rywki, basen, żeglowanie, 
wioślarstwo, plażowanie 
w Lusigny-sur-Barse, 
wspinaczka i wiele zajęć integracyjnych. Wspólnie 
z młodzieżą z Żarowa w międzynarodowej kolonii 
uczestniczą także uczniowie z niemieckich i francu-
skich szkół. Składamy podziękowania dla organiza-
torów kolonii: gminy Żarów i Stowarzyszenia PLuS 
Europa. Dla naszych uczniów to nie tylko wspaniała 
przygoda, ale także nowe przyjaźnie, nowe doświad-
czenia, przełamanie różnych barier, w tym także 

językowych – mówi Adam Ciupiński wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
Międzynarodowa kolonia dla młodzieży z Żarowa 
została sfinansowana ze środków budżetu gminy 
Żarów, miasta partnerskiego Lohmar oraz wpłat ro-
dziców uczniów.

Magdalena Pawlik

Kronika policyjna
Wypadek na tere-
nie zakładu PCO

Do groźnego wypadku doszło 
w środę, 3 lipca na terenie zakładu 
Polska Ceramika Ogniotrwała 
w Żarowie.
W wyniku zdarzenia ucierpia-
ły dwie osoby, którym została 
udzielona natychmiastowa pomoc 
medyczna. Jak informowali funk-
cjonariusze policji w Żarowie, pod 
wpływem nagromadzonego ci-
śnienia doszło do wybuchu drzwi, 
które uderzyły w dwóch pracow-
ników zakładu.
Dwaj pracownicy czyścili piec 
kontenerowy gazowy do wypa-
lania ceramiki, gdy doszło do 
wybuchu, skutkiem czego obrażeń 
ciała doznali dwaj mężczyźni. 
Młodszy z pokrzywdzonych został 
przewieziony do szpitala Latawiec, 
gdzie stwierdzono złamanie rzep-
ki i ogólne potłuczenie ciała. Na-
tomiast drugi z mężczyzn został 
przetransportowany śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego do szpitala specjalistycznego 
w Legnicy, gdzie po badaniach nie 
stwierdzono zmian urazowych. 
Mężczyzna ten doznał ogólnych 
potłuczeń ciała, pozostał w szpita-
lu na obserwacji.
Na miejscu wypadku pracowały 
zastępy Straży Pożarnej, jednostka 
ratownictwa chemicznego, śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego oraz policja. W akcję 
zaangażowały się także jednostki 
będące w Krajowym Systemie Ra-
townictwa Gaśniczego funkcjonu-
jące na terenie gminy Żarów.

Oszustwo
na portalu OLX

Funkcjonariusze policji w Ża-
rowie otrzymali zawiadomienia 
o oszustwach na portalach inter-
netowych oraz społecznościo-
wych. 20-letni mieszkaniec gminy 
Żarów wystawił na portalu Face-
book ogłoszenie sprzedaży kratki 
nawiewu do pojazdu marki Re-
nault. Towar sprzedał, jednak do 
dnia dzisiejszego nie uzyskał ani 
zwrotu gotówki, ani sprzedawane-
go produktu. 55-letni mieszkaniec 
Żarowa zakupił telefon komórko-
wy na portalu OLX. Wartość tele-
fonu wynosiła 540 złotych, jednak 
do chwili obecnej  zakupiony to-
war nie trafił do właściciela.

Kolizja drogowa
w Mielęcinie

Kierujący samochodem ciężaro-
wym Scania z naczepą 67-letni 
mieszkaniec Świdnicy, skręcając 
z drogi Kostomłoty – Strzegom 
w kierunku Mielęcina nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy jadącemu z przeciwka 
samochodem osobowym marki 
Mercedes E220 wraz z przyczep-
ką. Samochodem podróżowali 
dwaj mieszkańcy Lublina: 25-letni 
kierowca oraz 24-letni pasażer. 
W wyniku zderzenia pasażer 
Mercedesa doznał otwartego zła-
mania prawego stawu skokowego 
i pozostał w szpitalu. Pojazdy zo-

stały zabezpieczone, kierowcy byli 
trzeźwi.

Pościg za 17-latkiem
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP Świdnica w bez-
pośrednim pościgu zatrzymali 
17-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, który kierował 
pojazdem VW Polo i pomimo 
nadawania wyraźnych sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych nie za-
trzymał się do kontroli drogowej. 
Zatrzymany był poszukiwany na 
podstawie nakazu doprowadze-
nia do Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Mrowinach, 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy.

Dewastacja rzeźby

Nieznany sprawca, przy użyciu 
farby olejnej dokonał dewastacji 
rzeźby, która stoi w centrum Żaro-
wa poprzez pomalowanie paznok-
ci i ust. Straty zostały oszacowane 
na kwotę 2000 złotych na szkodę 
Fundacji Inicjatywa B. W toku 
postępowania ustalono sprawcę, 
którym jest mieszkaniec Żarowa. 
Sprawca przyznał się do tego, że 
chciał upiększyć rzeźbę.

Ukradł rower
26-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego zawiadomił, że 
nieznany sprawca z zakładowego 
parkingu przy ul. Przemysłowej 
w Żarowie dokonał kradzieży 
roweru marki Kross Level. Stra-
ty zostały oszacowane na kwotę 
2.600 złotych.

Dwie kradzieże
w Żarowie

Do dwóch kradzieży doszło na 
terenie Żarowa.
Przy ul. Modrzewiowej w Żaro-
wie nieznany sprawca z terenu 
budowy domu dokonał kradzieży 
dwóch przewodów miedzianych 
klimatyzacyjnych o długości 25 m, 
czym spowodował straty w wyso-
kości 1000 złotych.
Do drugiego zdarzenia doszło 
przy ul. Lipowej w Żarowie. Nie-
ustalony sprawca z otwartego 
pojazdu służbowego dokonał kra-
dzieży zgrzewarki o wartości 5000 
złotych na szkodę przedsiębior-
stwa usługowego ze Strzegomia.

Oprac. Magdalena Pawlik

Nowy nabytek żarowskiego ZWiK-u 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie będzie wykorzystywał w swojej pracy specjalistyczny pojazd do 
udrażniania kanalizacji. Nowy nabytek to używany samochód Iveco wyprodukowany w 2010 roku wyposażony 
w nowe urządzenie ssąco-ciśnieniowe typu Combi.

Na zakup samochodu został rozpisany przetarg, 
w styczniu żarowska spółka podpisała umowę z wy-
łonionym wykonawcą na dostawę używanego po-
jazdu specjalistycznego do udrażniania kanalizacji 
z systemem odzysku wody typu WUKO. Umowę 
na zakup pojazdu podpisał jeszcze ówczesny prezes 
ZWiK Waldemar Baranowski. Koszt zakupu samo-
chodu to kwota 180.318,00 złotych.
– Stary sprzęt po wielu latach eksploatacji był już 
bardzo mocno wysłużony. Służył nam tylko do czysz-
czenia kanałów. Nowy pojazd posiada dwie funkcje: 
czyszczenie kanałów oraz odsysanie osadu. To dla nas 
bardzo ważne, ponieważ system kanalizacyjny gminy 

się rozrasta. Powstają nowe sieci kanalizacyjne oraz 
przepompownie ścieków. W tej chwili mamy ich kilka-
naście, a docelowo będzie ich kilkadziesiąt. Część ssą-
ca będzie także używana do odsysania osadów z prze-
pompowni ścieków – mówi Krzysztof Bób Mistrz 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.
Zakup pojazdu przyczyni się do zapewnienia nie-
zawodnego działania sieci kanalizacyjnych oraz 
przepompowni i tłoczni ścieków zlokalizowanych 
na terenie gminy Żarów. Pojazd został zakupiony ze 
środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Międzynarodowa kolonia dla uczniów
Młodzież ze szkół podstawowych oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie wypoczywa w tym roku na mię-
dzynarodowej kolonii we Francji.

Młodzież z Żarowa wraz z opiekunami Agnieszką Żydek i Adamem Ciupińskim.
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Nad wodą w Borzygniewie
Każdego roku najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów korzy-
stają z wodnych atrakcji w Borzygniewie. Przez cały mie-
siąc lipiec organizowane są wyjazdy na wspólne żeglowanie 
i pływanie łódkami po Zalewie Mietkowskim. Nad bezpie-
czeństwem dzieci i młodzieży czuwają strażacy z jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownicy. W projekt 
zaangażowali się również pracownicy żarowskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Swoją pomoc zaoferował także Pan 
Stanisław Ptak, który przewoził dzieci, nie pobierając za 
usługi żadnego wynagrodzenia. W imieniu uczestników 
wyjazdów na żagle składamy serdeczne podziękowania.

Nuda, a co to jest?
Letnie warsztaty dla dzieci oraz młodzieży przygotowali 
pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie. Wśród atrakcji nie brakuje warsztatów kulinarnych, 
tanecznych, muzycznych, sportowych, sensoplastyki i róż-
norodnych wycieczek. Tutaj nie ma czasu na nudę. Pro-
gram stworzony jest z myślą o dzieciach, a różnorodne za-
jęcia przeplatane są tańcami oraz sportową zabawą. Oprócz 
doskonałych humorów i wyśmienitej zabawy organizatorzy  
zapewniają drugie śniadanie i napoje. Kolejne wakacyj-

ne warsztaty w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie odbędą się w dniach 29.07-
02.08.2019r. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa 
dostępne na stronie internetowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu (http://www.cen-
trum.zarow.pl/). Zapisy w sekretariacie GCKiS 
(8.00 – 16.00) lub pod nr tel. 74 85 80 753.

Śladami Pipi
Wycieczka do Myśliborza, warsztaty tkackie 
i wykonywania mydła, badania odkrywcze, wi-
zyta w wiosce indiańskiej i na basenie. Z takich 
atrakcji korzystali najmłodsi mieszkańcy gminy 
Żarów w ramach zorganizowanej przez Szkołę 
Podstawową im. Astrid Lindgren w Zastrużu 
półkolonii. We wspólnej wakacyjnej zabawie 
w dniach 24-28 czerwca uczestniczyło 45 dzieci 
z gminy Żarów. W ramach „Wakacji z Astrid”, 
w dniach 19-23 sierpnia odbędą się w szkole 
w Zastrużu zajęcia chemiczne prowadzone 
przez studentów z chemii dla uczniów. Wyko-
nywane będą doświadczenia przez uczniów 
i studentów dla społeczności lokalnej. Więcej 
informacji pod nr tel. 74 858 08 08.

A w bibliotece...
Wakacyjne zajęcia dla czytelników 
prowadzi także żarowska biblioteka. 
Największym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszą się zajęcia pla-
styczne, z wykorzystaniem różnych 
technik i materiałów. Dużo emo-
cji wywołują także szkolne wersje 
teleturniejów: „Jaka to melodia?”, 
„Milionerzy” czy „Kalambury”. Py-
tania dostosowane dla młodszego 
odbiorcy nie są jednak najłatwiejsze. 
W wakacyjnej ofercie nie brakuje, 
popularyzowanych przez bibliotekę 
w ciągu roku, nowoczesnych gier 
planszowych. Biblioteka może się 

pochwalić nowymi nabytkami, wśród 
których rekordy popularności bije 
gra zręcznościowa IceCool. Emocji, 
które towarzyszą dzieciom w trakcie 
gry, nie powstydziliby się najbardziej 
zagorzali kibice sportowi. Te i wiele 
innych atrakcji czekają na dzieci od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-13.00. Biblioteka zaprasza 
dzieci na wakacyjne zajęcia.

Mali strażacy
Zawody i pokazy strażackie, turniej piłkarski, 
zabawy oraz wspólne biesiadowanie. Podczas 
pikniku z okazji powitania lata mieszkańcy 
Kalna dokonali także oficjalnego otwarcia 
nowo postawionej wiaty. Nowa wiata biesiad-
na, która stanęła na boisku sportowym została 
sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego. 
Dzięki druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wierzbnej dzieci mogły wyszaleć się w zimnej 
pianie i poczuć zimny prysznic z wozu strażac-
kiego, przy głośnym wyciu syren. Mieszkańcy 
Kalna składają podziękowania dla Panów: Wła-
dysława Kutyba za darmową atrakcję w postaci 
basenu z wodą i dmuchanymi kulami, Pawła 
Kusio za postawienie wiaty oraz Michała Ko-
łodziejczyka za rozprowadzenie instalacji elek-
trycznej. Wielkie ukłony dla wszystkich osób, 
które pomagają przy pracach na boisku i zawsze 
można na nich liczyć.

Gdzieżeś to by-
wał (...) we młynie

Jedną z wakacyjnych atrakcji przygotowanych 

przez Gminne Centrum Kultury i Sportu była także wi-
zyta w siedlimowickim młynie. Właściciele młyna Iwona 
i Witold Markiewicz udostępnili na czas pobytu dzieci 
ogród, gdzie odbywały się integracyjne zabawy oraz zajęcia 
plastyczne. Nie zabrakło także warsztatów oraz zwiedzania 
zabytkowego młyna. Na wszystkich uczestników czekały 
gorące kiełbaski z grilla oraz pyszne ciasto upieczone przez 
panią Iwonę Markiewicz. To była fantastyczna wakacyjna 
przygoda.

Wakacje pełne atrakcji
Jak spędzić wolny czas podczas wakacyjnej przerwy od nauki? Dzieci oraz młodzież korzystają z różnorodnych zajęć przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu, Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja”, bibliotekę oraz świetlice środowiskowe. Jest w czym wybierać.

Wizyta w młynie Siedlimowice

Piknik „Powitanie lata” w Kalnie

Wakacyjne zajęcia w bibliotece

Półkolonie w Zastrużu

Letnie warsztaty w GCKiS

Letnie pływanie w Borzygniewie

Zapraszamy na wakacyjne 
zajęcia do GCKiS i biblioteki

Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz biblioteka w Żaro-
wie zapraszają na wakacyjne zajęcia. Kolejne letnie warsz-
taty w GCKiS odbędą się w dniach 29.07 – 02.08.2019r. 
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie 
internetowej 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.
Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-13.00 odby-
wają się także wakacyjne zajęcia w Bibliotece im. ks Jana 
Twardowskiego w Żarowie. W programie warsztaty, 
zajęcia plastyczne, konkursy muzyczne, seanse filmowe 
i wiele innych atrakcji. Zapraszamy wszystkie dzieci.  
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Dotacja w wysokości 107 100 
złotych została przyznana ze środ-
ków ochrony gruntów rolnych 
budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego.
Prace rozpoczną się na przełomie 
września i października, ale wcze-
śniej gmina wyłoni firmy wyko-
nawcze w ramach ogłoszonych 
przetargów. Zakończenie inwe-
stycji jest przewidziane na koniec 
listopada 2019 roku. Wszystkie 
prace będą sfinansowane ze środ-
ków budżetu gminy Żarów oraz 
pozyskanego dofinansowania.
W ramach dotacji z budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego gmina 
Żarów przebudowała w minio-
nym roku drogi w Pyszczynie, 
Mielęcinie oraz na odcinku Miko-
szowa – Przyłęgów.
Środki finansowe na remonty 

dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych trafiają do gminy Żarów 

każdego roku.
Magdalena Pawlik

W minionym roku, gmina Żarów 
przy współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Świebodzicach 
zrealizowała pierwszy etap prac 
i wyremontowany został chodnik 
na odcinku, który wymagał pilnej 
modernizacji. W tym roku to za-
danie jest kontynuowane.
– Zgodnie z podpisaną umową 
z wykonawcą inwestycji oraz 
porozumieniem ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Świebodzicach 
przy ul. Krzywoustego w Żarowie 

zostanie wyremontowany chodnik 
o powierzchni 230 metrów kwa-
dratowych wraz z dojściami do 
klatek schodowych. Inwestycja jest 
realizowana w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa chod-
ników przy drogach gminnych 

na terenie gminy Żarów”. Jest to 
kolejne zadanie, które realizujemy 
na terenie żarowskiego osiedla 
wspólnie ze Spółdzielnią Mieszka-
niową – mówi Agnieszka Gołuch 
z Referatu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.
Koszt remontu chodnika przy 
ul. Krzywoustego w Żarowie to 
kwota 50.922,00 złotych. Remont 
zostanie sfinansowany ze środków 
własnych budżetu gminy Żarów 
oraz środków Spółdzielni Miesz-
kaniowej, która na to zadanie 
przeznaczyła połowę poniesio-
nych kosztów 25.461,00 złotych. 
W ramach zadania gmina zobo-

wiązana została do wyłonienia 
wykonawcy robót zgodnie z pra-
wem zamówień publicznych, wy-
konania zadania, nadzorowania 
wykonywanych prac oraz odbioru 
robót budowlanych. Remont po-
trwa do końca sierpnia.
Budowa chodników jest kontynu-
owana także na terenie wsi. Nowe 
chodniki w Mrowinach, Wierzb-
nej oraz Zastrużu zostały już od-
dane do użytku mieszkańców. Kil-
ka dni temu zakończył się remont 

chodnika przy ul. Żarowskiej oraz 
Mostowej w Imbramowicach, 
a w następnej kolejności nowe 
ciągi piesze powstaną również 
w Pożarzysku, Bukowie, Mielęci-
nie oraz Łażanach. Budowa chod-
ników w tych miejscowościach 

prowadzona będzie przy drogach 
powiatowych, w ramach podpisa-
nego porozumienia z powiatem 
świdnickim. Na realizację tego 
zadania gmina Żarów przezna-
czy 135.000,00 złotych. Zgodnie 
z podpisanym porozumieniem 
powiat świdnicki zobowiązał się 
do budowy chodnika w Łażanach 
oraz wymalowania przejścia 
dla pieszych i na te zadania ma 
przeznaczyć kwotę nie większą 
niż 50.000,00 złotych. Wszystkie 
prace przy budowie chodników 
nadzorują pracownicy Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Dzięki realizowanym pracom 
budynki w Żarowie nie straszą 
już swoim wyglądem. W ramach 
realizowanego przez Gminę 
Żarów programu „Odnowa wie-
lorodzinnych budynków miesz-
kalnych w ramach rewitalizacji 
miasta Żarów na lata 2014-2020” 
wyremontowanych zostanie 27 
budynków wspólnot mieszkanio-
wych oraz 2 budynki komunalne. 
Większość z tych prac została już 
zrealizowana i budynki po remon-
cie zostały przekazane do użytku 
mieszkańców.
Zakończyły się remonty kolejnych 
budynków. Nowe elewacje zyskały 
także kamienice przy ul. Armii 
Krajowej 45 i 50 oraz Mickiewi-
cza 3, a remonty dachów zostały 
przeprowadzone na budynkach 
przy ul. Armii Krajowej 12 ABC 
oraz Zamkowej 7-15 w Żarowie. 
Wszystkie prace zostały zatwier-
dzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, pracowników 
Urzędu Miejskiego i Zakładu Go-
spodarki Lokalowej oraz wyko-
nawcę inwestycji.
– Zakres realizowanych prac 

obejmuje remonty elewacji, ocie-
plenia ścian, wymianę pokrycia 
dachowego oraz przemurowywa-
nia kominów. Na chwilę obecną 

jeszcze tylko 7 budynków jest 
w trakcie remontów. Wszystkie 
roboty realizowane są zgodnie 
z terminami podpisanych umów 
z wykonawcami inwestycji – mówi 
Agata Krawiec kierownik Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
Prac w zakresie odnowy budyn-

ków na terenie Żarowa jest jesz-
cze bardzo dużo. Jednak dzięki 
realizacji programu rewitalizacji 
miasta kolejne budynki nie straszą 

już swoim wyglądem. Są schludne 
i estetyczne.
Remonty budynków zostały sfi-
nansowane z pozyskanego przez 
Gminę Żarów dofinansowania 
oraz środków z budżetu gminy 
i wspólnot mieszkaniowych.

Magdalena Pawlik

Budynki jak nowe
Cieszą oko nie tylko samych mieszkańców, ale są również wizytówką naszego miasta. Niektóre z nich mają wy-
konane nowe elewacje, a inne wyremontowane dachy i przemurowane kominy.

Budynek przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie przed remontem  (foto z lewej)i po remoncie (foto z prawej).

W ramach programu rewitalizacji wyremontowana została także ka-
mienica przy ul. Armii Krajowej 50 w Żarowie.

II etap remontu chodnika
przy ul. Krzywoustego w Żarowie

Rozpoczęły się prace przy remoncie chodnika na ul. Krzywoustego w Ża-
rowie. Jest to kolejny etap tego zadania.

Przy ul. Krzywoustego w Żarowie chodnik wymagał pilnego remontu.

Do użytku mieszkańców oddane zostały chodniki przy ul. Żarowskiej 
oraz Mostowej w Imbramowicach.

Kolejne drogi na wsiach
zostaną wyremontowane

Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pożarzysku 
oraz Gołaszycach. Będą to kolejne wyremontowane drogi na terenach wiejskich.

Drogi do gruntów rolnych w Pożarzysku oraz Gołaszycach zostaną wy-
remontowane.
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W tym roku do udziału została zgłoszona rekordowa 
liczba pojazdów z całego Dolnego Śląska. Również 
i tym razem nie zabrakło motoryzacyjnych perełek 
rodzimej produkcji, jak też wielu aut wyprodukowa-
nych na zachodzie i południu Europy oraz za Oce-
anem Atlantyckim.
– Sporą liczbę prezentowanych pojazdów stanowiły 
w tym roku popularne „maluchy”, czyli Fiaty 126 p. 
Z rodzimych konstrukcji obejrzeć można było Fiaty 
125 p (również w wersji kombi), Poloneza Atu i War-
szawę M20. Z wytwórni włoskich pochodziły z kolei 
Fiaty modele 130 i X 1/9. Członkowie Polskiego 
Klubu Użytkowników Pojazdów Volvo z Wrocławia 
zaprezentowali m.in. modele 122 Amazon, 240, 244, 
480 Turbo, 945, 960. Natomiast członkowie Grupy 
Mercedes Benz Wałbrzych dotarli do Żarowa Merce-
desami, głównie w wersji W124 oraz 300SE. Ponadto 
można było podziwiać takie pojazdy jak Jeep Laredo, 
Chrysler Le Baron, Buick Riviera, Citroen 2CV, Seat 
600, VW Ilitis, VW Garbus, VW Jetta, Ford Capri, 
Ford Ka (tuning), Zastava 1100 p, Mitsubishi L200, 
Audi 80, Skoda Favorit, Mercedes CLK, Opel Calibra 
i wiele innych. Na IV Żarowskim Spotkaniu Miło-
śników Motoryzacji nie zabrało także motocyklów 
takich marek jak Harley Davidson, Triumph, Suzuki, 

Ducatti i in. oraz rodzimych WSK 175, Komar czy 
SHL – mówi Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Hi-
storycznej.
Dużą widownię zgromadził jak zwykle pokaz ratow-
nictwa drogowego w wykonaniu jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Mrowin. Niezwykle silnie 
obsadzony był tegoroczny konkurs rzutu oponą, 
w którym udział wzięło łącznie 19 osób, w tym po 
raz pierwszy cztery panie. Podczas imprezy odbył 
się także I Żarowski Turniej Mega Piłkarzyków, któ-
ry wzbudził duże zainteresowanie wśród naszych 
mieszkańców.
Organizatorzy IV Żarowskiego Spotkania Miłośni-
ków Motoryzacji składają serdecznie podziękowania 
sponsorom oraz wszystkim osobom, które były 
zaangażowane i pomogły przy organizacji niniejszej 
imprezy. Odrębne podziękowania kierujemy dla 
uczestników spotkania, którzy poświęcili swój czas 
i zaprezentowali w Żarowie własne pojazdy.
Więcej zdjęć z IV Spotkania Miłośników Motoryzacji 
można zobaczyć na stronie internetowej www.izba.
centrum.zarow.pl Zapraszamy do obejrzenia relacji 
video na Kronice Filmowej Gminy Żarów (www.
um.zarow.pl) oraz Facebooku Gmina Żarów.

W tej chwili prace koncentrują się na odcinku przy wejściu do budynku 
Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej.
– Zakończyły się prace przy przebudowie parkingu i w tej chwili trwa 
modernizacja terenu przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. W tej chwili wykonywana jest podbudowa pod kostkę 
granitową. Prace trwają także na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gdzie układana jest kostka betonowa. W następnym etapie rozpoczną się 
tam prace przy wiatach na eksponaty zabytkowe. Zakres prac obejmuje 
również wykonanie wszystkich niezbędnych odwodnień oraz wycinkę 
drzew w zakresie określonym w projekcie. Po zakończeniu prac inwe-
stycyjnych, jak już wcześniej informowaliśmy, nasadzone zostaną nowe 
drzewa i rośliny przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego oraz na 
placu za budynkiem. Po konsultacji z architektem zieleni postanowiliśmy 
zmienić koncepcję dotyczącą usytuowania nowych nasadzeń, która okre-
ślona była w projekcie. Przez teren, na którym trwają w tej chwili prace, 
przebiega wiele kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, stąd zmiana, 
aby drzewa i rośliny nasadzić w innych miejscach. Po zmianach koncepcji 
ustalonej z architektem posadzone zostaną klony platanolistne czerwone 
oraz brzozy pendula, a w miejscu wyodrębnionego skweru konstrukcje 
z roślin zimozielonych do jednego metra wysokości – mówi Piotr Neczaj 
z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Inwestycje przy ul. Zamkowej i Sportowej realizowane są ramach duże-
go projektu unijnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na tere-
nie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów 
i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych 
funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wszystkie prace, 
które w tej chwili prowadzone są w tej części miasta planowane były 
wcześniej. Wniosek gminy Żarów na realizację tych inwestycji prze-
szedł pozytywną weryfikację i dzięki temu w 2016 roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie na realizację wielu zadań. Wśród nich jest nie tylko 
zagospodarowanie terenu przy Urzędzie oraz OSP, ale także remonty 
kilkunastu dróg na terenie miasta oraz remont boiska sportowego.
Koszt inwestycji przy ul. Zamkowej oraz Sportowej to kwota 
1.340.958,30 złotych. Całkowity koszt projektu wynosi 5.866.510,15 
złotych, przyznane dofinansowanie to kwota 3.867.257,09 złotych.

Magdalena Pawlik

Motoryzacyjne perełki 
w Żarowie

Już po raz czwarty właściciele pojazdów wszelkich marek i modeli zjechali do Żarowa, aby wziąć udział w Spo-
tkaniu Miłośników Motoryzacji, które odbyło się 7 lipca na Targowisku Miejskim.

Na IV Spotkaniu Miłośników Motoryzacji w Żarowie można było zobaczyć prawdziwe cacka na czterech kół-
kach.

Trwa przebudowa tere-
nu przy Urzędzie i OSP

Prace przy rewitalizacji terenu przy ulicy Zamkowej i Sportowej 
w Żarowie są już na półmetku. Pierwszy etap inwestycji został 
zrealizowany i do użytku kierowców oddano zmodernizowany 
parking.

Dzięki pracom teren przy Urzędzie Miejskim zmieni swój wygląd.

Prace trwają także na terenie OSP w Żarowie.

Uwaga mieszkańcy!
Przypominamy mieszkańcom, że wszystkie informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności i użytkowania wieczystego udzielane są w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w po-
koju nr 20, w poniedziałki (w godz. 7.30 – 15.30) i wtorki (w godz. 8.00 – 16.00). Przerwa w godz. 10.00 
– 11.00.

Gminne zawody strażackie
Burmistrz Miasta Żarów oraz Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych zapraszają na gminne zawo-
dy strażackie, które odbędą się w sobotę, 31 sierpnia o godz. 10.00 na boisku sportowym w Bukowie.
Strażacy ochotnicy, drużyny dorosłe i młodzieżowe będą konkurować w sztafecie pożarniczej oraz ćwicze-
niach bojowych z wodą.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do kibicowania drużynom strażackim.
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Wstęp jest oczywiście bezpłatny, a organizatorem jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Scena Dworzec jest realizowana dzięki 
wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro-
gramu Moniuszko 2019 – Promesa.
Szczegóły: www.bach.pl/scenadworzec

Program:
25 VII 2019 czwartek 21:00

Michalina Bienkiewicz sopran Marek Szlezer fortepian
Anna Teichmü ller • Alban Berg • Stanisław Moniuszko • Fanny Men-
delssohn-Hensel

1 VIII 2019 czwartek 21.30
Natalia Rubiś sopran Magdalena Blum fortepian
Siergiej Prokofjew • Mieczysław Wajnberg • Ferenc Liszt • Stanisław 
Moniuszko

8 VIII 2019 czwartek 21:00
James Geer tenor Wioletta Fluda fortepian
Henry Purcell • Gustav Holst • Stanisław Moniuszko • Peter Warlock

15 VIII 2019 czwartek 21.00
Natalia Kawałek mezzosopran Lech Napierała fortepian
Hector Berlioz • Stanisław Moniuszko • Johannes Brahms • Stanisław 
Niewiadomski

W ramach Festiwalu Bachowskiego odbędą się także koncerty połą-
czone z piknikami, Śniadanie na Trawie.

3 VIII 2019 sobota 
Pożarzysko Kościół godz. 11.00

Agnieszka Oszańca Maria Misiarz wiolonczela
Gabriele Palomba teorba Fabio Bonizzoni klawesyn
Barriere Boccheerini Couperin Lanzetti
Sonaty na wiolonczelę soli i basso continuo

10 VIII 2019 sobota 
Zastruże Kościół godz. 11.00

Tomasz Dobrzański et consortes
Harmoniemusik – kwintety na instrumenty dęte

Oficjalnego otwarcia jarmarku 
dokonali Andrzej Sośnierz wła-
ściciel pałacu pocysterskiego 
w Wierzbnej oraz zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora.
– Dziś każdy znajdzie tutaj coś 
dla siebie i z pewnością nie będzie 
się nudzić. Na wszystkich czeka 
mnóstwo atrakcji zapewnionych 
przez organizatorów Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz OGAR crafts. Zapraszamy na 
podróż w czasie – mówił zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.
Wielu widzów zgromadził pokaz 
walk średniowiecznych. Walki 
były zaciekłe i męczące. Nie łatwo 
jest operować dwukilogramowym 
mieczem będąc przywdzianym 

w tradycyjną ciężką zbroję. Na 
terenie przypałacowym rozstawio-
ne zostały różnorodne stanowiska 
artystyczno-edukacyjne. Dla chęt-
nych adeptów rycerskiego rzemio-
sła czekały ćwiczenia fechtunku 
i przymierzanie zbroi. 
Na tych, którzy nie lubią walczyć 
mieczami czekała kolejna atrak-
cja, czyli łucznictwo, do którego 
kolejka nie malała. 
W czasie trwania jarmarku dla 
spragnionych i głodnych przygo-
towano słowiańską kuchnię w któ-

rej nie zabrakło podpłomyków. 
Raczyć można się także było sma-
kołykami przygotowanymi przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wierzbnej.
Śmiałkowie, którzy uczestniczyli 
w historycznych grach i zabawach 
musieli wykazać się nie tylko siłą, 
ale przede wszystkim sprytem 
i zręcznością. A rzemieślnicy 
opowiadali o swoim fachu, narzę-
dziach i materiałach.
Na zakończenie uczestnicy jar-
marku mogli wysłuchać opowieści 
o biskupie wrocławskim Henryku 
z Wierzbnej.

Magdalena Pawlik

II Jarmark Średniowieczny 
w Wierzbnej

Pokaz mody średniowiecznej, tańce dworskie, walki wojów i rycerzy, słowiańska kuchnia, gry i zabawy histo-
ryczne. Na wszystkich miłośników historii mnóstwo atrakcji czekało na II Jarmarku Średniowiecznym, który 
odbył się w niedzielę, 14 lipca w Wierzbnej.

Każdy uczestnik jarmarku, zarówno dzieci i dorośli mógł przymierzyć 
zbroję.

Na przygotowane atrakcje zapraszali zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora, Andrzej Sośnierz właściciel pałacu w Wierzbnej oraz członkowie 
grupy historycznej OGAR crafts.

Imprezę urozmaicały pokazy walk rycerskich.

Letnie koncerty
w ramach Festiwalu Bachowskiego

Zapraszamy mieszkańców na letni cykl koncertowy w ramach Festi-
walu Bachowskiego. Na dworcu kolejowym w Żarowie odbędą się 
koncerty, Scena Dworzec. Recitale pieśni z fortepianem odbędą się 
w każdy czwartek wieczorem od 25 lipca i potrwają aż do 15 sierpnia.

Autobusy kursują 
zgodnie z rozkładami

Informujemy mieszkańców, że w związku z trwającymi pracami 
przy budowie II etapu kanalizacji w Mrowinach mogą się zdarzać 
opóźnienia w kursowaniu autobusów. Może zdarzyć się, że autobus 
kursujący z Mrowin nie przyjedzie o zaplanowanym czasie, jednak 
jest to spowodowane pracami budowlanymi, które trwają na tere-
nie Mrowin.
Za zaistniałe trudności przepraszamy, a jednocześnie prosimy 
mieszkańców, aby uzbroili się w cierpliwość. Nie ma żadnych 
zmian w rozkładach.
Z uwagi na trwające prace autobusy, które przyjeżdżają do Mrowin 
odbierają pasażerów z przystanku zlokalizowanego przy moście. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić do przewoźnika Sta-
nisława Ptaka pod nr tel. 605 536 083.

 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 11 
(pon. wt. śr. czw. pt.)
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W rozgrywkach uczestniczyły cztery drużyny dzie-
cięce oraz trzy drużyny seniorskie. I choć rywalizacja 
była zacięta, to nie same trofeum było najważniejsze, 
tylko dobra wspólna zabawa. Organizatorem wspól-
nej zabawy w Mrowinach był Ludowy Klub Sporto-

wy „Zieloni Mrowiny”, przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny, sołtys oraz Rada Sołecka.
– Puchar Burmistrza Miasta Żarów w kategorii dru-
żyny dziecięce i młodzieżowe trafił do klubu „Zjed-
noczeni Żarów”. Drugie miejsce zajął klub „Zryw 

Łażany”, trzecie miejsce wywalczyli 
zawodnicy z klubu „Błyskawica 
Kalno”, a ostatnie sportowcy z  Mro-
win. Pierwsze miejsce w kategorii 
drużyny seniorskie wywalczyli za-
wodnicy z klubu „Zieloni Mrowiny”, 
drugie miejsce klub „Zjednoczeni 
Żarów”, a trzecie klub „Zryw Łaża-
ny”. Podczas turnieju odbył się także 
festyn dla wszystkich zawodników, 
mieszkańców naszej wsi i kibiców, 
dopingujących swoje drużyny. Nie 
zabrakło atrakcji dla najmłodszych, 
zadbaliśmy także o poczęstunek, 
gorące kiełbaski z grilla, frytki, cia-
sta i inne smakołyki. Świętowaliśmy 
również awans piłkarzy z naszego 
klubu „Zieloni Mrowiny” do rozgry-
wek klasy A. Dziękujemy zawodni-
kom za sportową rywalizację oraz 
wszystkim współorganizatorom, 
którzy zaangażowali się w przygo-
towanie imprezy – mówił Roman 
Konieczny przewodniczący Rady 
Miejskiej.
Dochód z festynu, decyzją organi-
zatorów imprezy, zostanie przeka-
zany na zakup sprzętu sportowego 
oraz działalność statutową klubu.

Oprac. Magdalena Pawlik

Zieloni i Wierzbianka w A klasie
Wierzbianka Wierzbna oraz Zieloni Mrowiny zainaugurują nowy sezon 
w wałbrzyskiej kl. A (gr. II). Dla piłkarzy z Wierzbnej będzie to kolejna 
runda w tej klasie rozgrywkowej. Zawodnicy z Mrowin po kilku latach 
przerwy wracają na boiska A klasy.

Cały poprzedni sezon Wierzbianka spędziła w dolnych rejonach tabeli 
i wiadomo było, że będzie walczyć o utrzymanie do samego końca sezo-
nu. Ostatecznie ta sztuka udała się, co oznacza, iż piłkarze z Wierzbnej 
trzeci sezon z rzędu występować będą w rozgrywkach kl. A.
Osiem lat potrzebowali zawodnicy z Mrowin, by wrócić na boiska 
A klasy. Ostatni raz Zieloni występowali na tym szczeblu rozgrywek 
w sezonie 2010/11.
Terminarz spotkań: Wierzbianka Wierzbna, Zieloni Mrowiny, kl. A, 
Wałbrzych (gr. II), runda jesienna.
Kol. Data Godz. Spotkanie

I 15.08.2019 14:00
Zieloni Mrowiny – Bielawianka II Bielawa
Wierzbianka Wierzbna – Cukrownik Pszenno

II 18.08.2019 17:00
Boxmet Piskorzów – Wierzbianka Wierzbna
Zieloni Mrowiny – Czarni Sieniawka

III 25.08.2019 17:00 Wierzbianka Wierzbna – Zieloni Mrowiny.

IV 01.09.2019 17:00
Zieloni Mrowiny – Ślęża Ciepłowody
Czarni Sieniawka – Wierzbianka Wierzbna

V 08.09.2019 16:00
LKS Marcinowice – Zieloni Mrowiny
Wierzbianka Wierzbna – Bielawianka II Bielawa

VI 15.09.2019 16:00
Wierzbianka Wierzbna – Ślęża Ciepłowody
Zieloni Mrowiny – PUO Wiśniowa

VII 22.09.2019 16:00
Polonia Ząbkowice Śl. – Zieloni Mrowiny
LKS Marcinowice – Wierzbianka Wierzbna

VIII 29.09.2019 16:00
Zieloni Mrowiny – Piławianka Piława Górna
Wierzbianka Wierzbna – PUO Wiśniowa

IX 06.10.2019 15:00
STEP Tapadła/Wiry – Zieloni Mrowiny
Polonia Ząbkowice Śl. – Wierzbianka Wierzbna

X 13.10.2019 15:00
Wierzbianka Wierzbna – Piławianka Piława G.
Zieloni Mrowiny – Koliber Uciechów

XI 20.10.2019 15:00
STEP Tąpadła/Wiry – Wierzbianka Wierzbna
Zieloni Łagiewniki – Zieloni Mrowiny

XII 27.10.2019 14:00
Wierzbianka Wierzbna – Koliber Uciechów
Zieloni Mrowiny – Delta Słupice

XIII 03.11.2019 14:00
Zieloni Łagiewniki – Wierzbianka Wierzbna
Kłos Lutomia – Zieloni Mrowiny

XIV 10.11.2019 14:00
Wierzbianka Wierzbna – Delta Słupice
Zieloni Mrowiny – Cukrownik Pszenno

XV 17.11.2019 13:30
Boxmet Pi skorzów – Zieloni Mrowiny
Kłos Lutomia – Wierzbianka Wierzbna

Terminarz B-klasy
Do Zrywu Łażany oraz Błyskawicy Kalno dołącza KS Silesia Żarów, 
która swoje mecze w roli gospodarza rozgrywać będzie na boisku spor-
towym w Mrowinach.

Dla piłkarzy z Silesii jest to debiut w rozgrywkach.
Poniżej przedstawiamy terminarz drużyn występujących w wałbrzy-
skiej kl. B (g. I).
Terminarz spotkań zespołów z Gminy Żarów, kl. B, Wałbrzych (gr. I), 
runda jesienna.
Kol. Data Godz. Spotkanie

I 15.08.2019 11:00
Tęcza Bolesławice – Błyskawica Kalno
Zryw Łażany – Karolina II Jaworzyna Śl.
Silesia Żarów – LKS Piotrowice Św.

II 18.08.2019 11:00
Karolina II Jaworzyna Śl. – Silesia Żarów
Grom Panków – Zryw Łażany
Błyskawica Kalno – Sparta Przełom Pastuchów

III 25.08.2019 11:00
Sokół Kostrza – Błyskawica Kalno
Zryw Łażany – Iskra Witków Śl.
Silesia Żarów – Grom Panków

IV 01.09.2019 11:00
Iskra Witków Śl. – Silesia Żarów
Błyskawica Kalno – Zryw Łażany

V 08.09.2019 11:00
Zryw Łażany – Płomień Dobromierz
Silesia Żarów – Błyskawica Kalno

VI 15.09.2019 11:00
Błyskawica Kalno – Nysa Kłaczyna
Płomień Dobromierz – Silesia Żarów
MKS Szczawno II Zdrój – Zryw Łażany

VII 22.09.2019 11:00
Podgórze Wałbrzych – Błyskawica Kalno
Zryw Łażany – Zieloni Mokrzeszów
Silesia Żarów – MKS Szczawno II Zdrój

VIII 29.09.2019 11:00
Tęcza Bolesławice – Zryw Łażany
Zieloni Mokrzeszów – Silesia Żarów
Błyskawica Kalno – LKS Piotrowice Św.

IX 06.10.2019 11:00
Zryw Łażany – Sparta Przełom Pastuchów
Silesia Żarów – Tęcza Bolesławice
Karolina Jaworzyna II Śl. – Błyskawica Kalno

X 13.10.2019 11:00
Sparta Przełom Pastuchów – Silesia Żarów
Błyskawica Kalno – Grom Panków
Sokół Kostrza – Zryw Łażany

XI 20.10.2019 11:00
Zryw Łażany – AKS Granit II Strzegom
Silesia Żarów – Sokół Kostrza
Iskra Witków Śl. – Błyskawica Kalno

XII 27.10.2019 11:00
AKS Granit II Strzegom – Błyskawica Kalno
Zryw Łażany – Silesia Żarów

XIII 03.11.2019 11:00
Błyskawica Kalno – Płomień Dobromierz
Silesia Żarów – AKS Granit II Strzegom
Nysa Kłaczyna – Zryw Łażany

XIV 10.11.2019 11:00
MKS Szczawno II Zdrój – Błyskawica Kalno
Silesia Żarów – Nysa Kłaczyna
Zryw Łażany – Podgórze Wałbrzych

XV 17.11.2019 11:00
Podgórze Wałbrzych – Silesia Żarów
LKS Piotrowice Św. – Zryw Łażany
Błyskawica Kalno – Zieloni Mokrzeszów

Krzysztof Dutkiewicz

Kto z kim w okręgówce?
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu opublikował terminarz 
na rundę jesienną sezonu 2019/20. W stawce szesnastu zespołów jest 
spadkowicz z IV ligi KS Zjednoczeni Żarów. 

Rozgrywki ruszają 15 sierpnia, ostatnie mecze pierwszej rundy zaplano-
wano na 17 listopada.
Górnik Wałbrzych wycofał się z IV ligi. Z propozycji uzupełnienia 
składu wschodniej grupy IV ligi skorzystał najlepszy spadkowicz, czy-
li Orzeł Ząbkowice Śląskie. To dobra wiadomość dla Sparty Ziębice, 
która jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz pozostaje w wałbrzy-
skiej okręgówce. Czy Górnik wystartuje od nowego sezonu w A klasie, 
a może w związku z ciężką sytuacją finansową ogłosi upadłość? Takie 
decyzje rozstrzygną się w najbliższych tygodniach. 
Nowymi zespołami w wałbrzyskiej okręgówce będą: Zjednoczeni Ża-
rów, Nysa Kłodzko (spadek z IV ligi), Dabro Bau Płomień Makowice, 
Orzeł Lubawka i Trojan Lądek Zdrój (awans z A klasy). 
Terminarz spotkań KS Zjednoczeni Żarów, kl. okręgowa (gr. Wał-
brzych), runda jesienna
Kolejka Data Godz. Spotkanie
I 15.08.2019 14:00 Zjednoczeni Żarów – Trojan Lądek Zdrój
II 17.08.2019 17:00 Dabro-Bau Makowice – Zjednoczeni Żarów
III 24.08.2019 17:00 Zjednoczeni Żarów – Kryształ Stronie Śl. 
IV 31.08.2019 17:00 Zdrój Jedlina Zdrój – Zjednoczeni Żarów
V 07.09.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Granit Roztoka
VI 14.09.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Orzeł Lubawka
VII 21.09.2019 16:00 Karolina Jaworzyna Śl. – Zjednoczeni Żarów
VIII 28.09.2019 16:00 Zjednoczeni Żarów – Venus Nowice
IX 05.10.2019 15:00 Grom Witków – Zjednoczeni Żarów
X 12.10.2019 15:00 Zjednoczeni Żarów – Skałki Stolec
XI 19.10.2019 15:00 Sparta Ziębice – Zjednoczeni Żarów
XII 27.10.2019 14:00 Zjednoczeni Żarów – Włókniarz Kudowa Zdrój
XIII 03.11.2019 14:00 Nysa Kłodzko – Zjednoczeni Żarów
XIV 10.11.2019 14:00 Zjednoczeni Żarów – Victoria Tuszyn
XV 17.11.2019 13:30 Zamek Kamieniec Ząbk. – Zjednoczeni Żarów

Krzysztof Dutkiewicz

Dalekie rzuty 
w Poznaniu

Dalekie rzuty młotem były ozdo-
bą mityngu w Poznaniu. 

Brązowy medalista olimpijski 
Wojciech Nowicki uzyskał 81,74 
i zepchnął dotychczasowo lidera 
list światowych Pawła Fajdka na 
drugie miejsce. 
To drugi rezultat w karierze No-
wickiego, który z tygodnia na 
tydzień się rozkręca. W Poznaniu 
miał znakomitą serię. W trzech 
rzutach osiągał rezultat powyżej 
80 metrów. Drugi Paweł Fajdek 
tym razem posłał młot w najdal-
szej próbie na 79,37. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zagraj 
w nocnym turnieju

Przy sztucznych światłach ry-
walizować będą piłkarze o tytuł 
najlepszej drużyny w 10. edycji 
Nocnego Turnieju Żarów Cen-
trum Masters.
Pierwszy gwizdek rozlegnie się 
w piątek, 30 sierpnia o godz. 
20.30 na boisku Orlik w Żaro-
wie. Najlepsze drużyny oraz lau-
reaci klasyfikacji indywidualnej 
zostaną nagrodzeni cennymi 
nagrodami. Zgłoszenia do 26 
sierpnia na maila sport@cen-
trum.za row.pl
Turniej od 16 roku życia. Szcze-
góły na www.centrum.zarow.pl
Organizatorem turnieju jest 
GCKiS w Żarowie. 

Wakacyjny turniej piłkarski w Mrowinach
Dzieci, młodzież oraz seniorzy rywalizowali w wakacyjnym turnieju piłkarskim o puchar Burmistrza Miasta 
Żarów, który odbył się w sobotę, 20 lipca w Mrowinach. 

Młodzi zawodnicy rywalizowali w Mrowinach o puchar 
Burmistrza Miasta Żarów.
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