
100 drzewek
na 100-lecie

W ramach akcji, którą zainicjowali pracownicy żarowskiego Electro-
luxu zazielenił się kolejny skwer na terenie miasta. 

Czytaj na stronie 7.

Piękna pogoda, wspaniale udekorowana wieś, mnóstwo warsztatów dla dzieci i dorosłych, stoiska z dyniowymi pysznościami oraz ciekawe konkursy z nagrodami. To sprawiło, że do 
Wierzbnej tego dnia ściągnęły tłumy.

Czytaj na stronie 6.

Święto Dyni w Wierzbnej

Nowe drogi

Kolejne drogi na wsiach, w Pożarzysku i Gołaszycach zostały przebu-
dowane.

Czytaj na stronie 2.

Debata o bezpieczeństwie

W debacie społecznej uczestniczyli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie, Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy oraz policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. 

Czytaj na stronie 3.

Łąki kwietne i zielone 
przystanki w Żarowie?

Zielone łąki nie tylko zmieniają wystrój, ale są również nieocenionym siedliskiem dla owadów, tzw. „zapy-
laczy”, bez których nic by nie wyrosło. 

Czytaj na stronie 4.
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Państwowa Komisja Wyborcza 
podała oficjalnie wyniki wyborów 
do Sejmu i Senatu, z których wy-
nika, że największą ilość głosów 
zdobyło Prawo i Sprawiedliwość 
(43,59% głosów). 
Na drugim miejscu znalazła się 
Koalicja Obywatelska zdobywając 
27,40% głosów. Komitet wyborczy 
SLD skupiający również Wiosnę 
i Lewicą Razem zdobył poparcie 
12,56% społeczeństwa. Na komitet 
wyborczy PSL oddano 8,55% gło-
sów. Piąte miejsce zajęła Konfedera-
cja, na którą oddano 6,81% głosów.

A jak głosowali 
mieszkańcy 

gminy Żarów?
Frekwencja wyborcza na terenie 
całego powiatu świdnickiego wy-
niosła 58,70 procent. W gminie 
Żarów frekwencja wynosiła 55,29 
procent. 
Swój głos w wyborach do Sejmu 
i Senatu oddało 5414 mieszkań-
ców gminy Żarów. Mieszkańcy 
głosowali w 10 obwodowych 

Komisjach Wyborczych zlokalizo-
wanych na terenie gminy Żarów 
oraz w dwóch odrębnych w Domu 
Pomocy Społecznej „Żar-Med” 
i Szpitalu Reumatologiczno-Reha-
bilitacyjnym w Żarowie. 
W gminie Żarów na Prawo i Spra-
wiedliwość głosowało 44,98% 
mieszkańców, na Koalicję Oby-
watelską 24,64% mieszkańców, na 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
17,07% mieszkańców, na Konfe-
derację Wolność i Niepodległość 
6,56% mieszkańców, na Polskie 
Stronnictwo Ludowe 5,02% 
mieszkańców, na Bezpartyjni Sa-
morządowcy 1,74% mieszkańców.
Ze szczegółowymi wynikami 
wyborów do Sejmu i Senatu 
można się zapoznać na stronie 
internetowej Państwowej Komisji 
Wyborczej (https://wybory.gov.pl/
sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/
gm/21908). 

Sprzedam ok. 2,5 ha ziemi na 
Żarowskiej Strefie Inwestycyjnej. 
Tel. 74 85 88 585. 

Uwaga mieszkańcy!
Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i użytko-
wania wieczystego udzielane są w Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
w pokoju nr 20: 

w poniedziałki (w godz. 7.30 – 15.30), 
wtorki (w godz. 8.00 – 16.00). 

Burmistrz
Miasta Żarów 

informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura 
Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu 
o Zarządzenie Nr 159/2019 
z dnia 09.10.2019r. 
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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.)

Sprzedaż mieszkań
1-, 2-, 5-pokojowych

w Świebodzicach,
ul. Kolejowa 36.

Mieszkania bezczynszowe,
bardzo oszczędne

609 371 999
www.walesta.com

Wyniki wyborów 
do Sejmu i Senatu w gminie Żarów

PSZOK znów otwarty 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowa-
ny jest przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie znów jest otwarty. 

Firma Eneris Surowce S.A. uzy-
skała już stosowną decyzję ze-
zwalającą na zbiórkę odpadów, 
dlatego mieszkańcy mogą już bez 
żadnych problemów korzystać 
z punktu i bezpłatnie zostawiać 
tam odpady.
Z punktu przystosowanego do 
magazynowania tego typu od-
padów komunalnych korzystać 
mogą wszyscy mieszkańcy gminy 
Żarów. 

Godziny otwarcia PSZOK-u:
 ▶ pon., w godz. od 16.00 do 18.00, 
 ▶ środa od godz. 14:00 do 18:00 
 ▶ sobota od 10.00 do 12.00 

Mieszkańcy mogą przywozić zu-
żyty sprzęt RTV i AGD (telewizo-
ry, lodówki, zamrażarki, lokówki, 
baterie, akumulatory i inne), 
meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, odpady biodegradowalne 
tj. liście, trawę, rozdrobnione ga-
łęzie, zużyte opony od pojazdów 
osobowych, przeterminowane 
leki i chemikalia oraz w workach 
tworzywa sztuczne, papier, tektu-

rę, szkło i metale. Raz w miesiącu 
można przekazać również do 0,5 
m3 gruzu budowlanego. Przypo-
minamy, że dostarczając odpady 
do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów należy mieć ze sobą 
dowód osobisty.
Informujemy również, że od 
1 stycznia 2020r. obowiązywać 
będzie nowy harmonogram 
wywozu odpadów przygotowa-
ny przez firmę Eneris Surowce 
S.A. Z harmonogramem można 
zapoznać się na stronie interne-
towej: https://nowa.um.zarow.
pl/gospodarka-odpadami-w-
gminie/n,67642,harmonogram-
wywozu-smieci.html. Zostaną 
również przekazane mieszkańcom 
w formie papierowej.

Magdalena Pawlik Magdalena Pawlik 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w obrębie miasta Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Żarowie Uchwały 
Nr XIV/85/2019 z dnia 19 lipca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w obrębie miasta Żarów.
Jednocześnie na podstawie art. 39 
ust. 1 pkt 1-5, art. 40, art. 46 pkt 
1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z późn. zm.), informuję 

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie 
miasta Żarów dla którego wszczę-
to przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowi-
sko oraz o możliwości składania 
wniosków. Z niezbędną dokumen-
tacją sprawy można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów – pokój 20 w godzinach 
pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie lub 
ustnie do protokołu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów oraz 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich podpisem elek-
tronicznym na s.niedzwiecka@
um.zarow.pl, w terminie do dnia 
16 listopada 2019 r.
Wnioski powinny zawierać także 
oświadczenie (zgodę) wniosko-
dawcy dotyczące przetwarzania 
i udostępniania danych osobo-
wych na potrzeby procedury 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych).

Nowe drogi asfaltowe
w Pożarzysku i Gołaszycach

Nową nawierzchnię asfaltową zyskały kolejne drogi na terenach wiejskich. 

Dzięki pozyskanym przez 
gminę Żarów środków od 
Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego oraz zaangażowa-
niu środków własnych wyremon-
towane zostały drogi w Pożarzysku 
oraz Gołaszycach. Prace remonto-
we jeszcze się nie zakończyły, ale 
już niebawem mieszkańcy będą 
mogli korzystać ze zmodernizowa-
nych dróg dojazdowych.

– Środki finansowe, jak każdego 
roku, pozyskujemy z Funduszu 
Rekultywacji Gruntów Rolnych 
Urzędu Marszałkowskiego, a dofi-
nansowanie jest przyznawane do 
metra bieżącego drogi. Pieniądze 
przeznaczane są na remonty dróg 
dojazdowych do pól, ale dzięki 
temu, że jest taka możliwość, do-

kładając własne środki z budżetu 
gminy Żarów, wyremontowaliśmy 
już kilkadziesiąt dróg na wsiach. 
A każdy kolejny odcinek nowej 
drogi, nowej nawierzchni asfalto-
wej stanowi realną poprawę jakości 
życia naszych mieszkańców – 
mówi burmistrz Leszek Michalak.
Zmodernizowane drogi zapewnią 
bezpieczny i wygodny dojazd do 
pól. Wpłyną na lepsze warunki 

komunikacyjne na terenach wiej-
skich i ułatwią transport rolniczy. 
Remont dróg w Pożarzysku i Go-
łaszycach pochłonie 404.136,09 
złotych. Przyznana kwota dofinan-
sowania wynosi 107.100 złotych, 
pozostała część środków dokłada-
na jest z budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

Jeśli jest taka możliwość, sięgamy po środki zewnętrzne. Dzięki temu 
udaje się zrealizować dużo więcej inwestycji.
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Zatrzymany  
za posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze Policji w Żarowie 
zatrzymali 33-letniego mieszkań-
ca powiatu wrocławskiego, który 
posiadał przy sobie woreczek 
strunowy z zawartością środka 
psychotropowego. W woreczku 
znajdowały się narkotyki w po-
staci amfetaminy o wadze 2,11 
grama netto i marihuana o wadze 
0,92 grama netto. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany w Mrowinach.

Znaleziono pocisk  
z czasów II wojny światowej
Pocisk (skorodowany) z okresu II 
wojny światowej został znaleziony 
na polu ornym w Imbramowicach. 
Pocisk miał średnicę 60 mm i dłu-
gość 150 mm. Miejsce znalezienia 
pocisku zostało zabezpieczone do 
czasu przyjazdu patrolu saperów 
z Jednostki Wojskowej z Głogowa.

Kierował samochodem  
pomimo cofniętych uprawnień
41-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego, który kierował 
pomimo decyzji o cofnięciu 
uprawnień do kierowania wydanej 
przez Starostę Świdnickiego został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy 
policji w Żarowie. Sprawcę po 
wykonaniu czynności zwolniono, 
a pojazd marki Ford Focus prze-
kazano osobie wskazanej.

Ukradł z drogerii perfumy
Osiem sztuk perfum o łącznej 
wartości 1864,92 złotych ukradł 
ze sklepu Rossman w Żarowie 
41-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego. Mężczyzna został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy 
policji w Żarowie.

Funkcjonariusze  
zatrzymali wandala
Policjanci Zespołu Kryminalnego 
KP Żarów w wyniku realizacji 
sprawy z poprzedniego okresu, 
w toku prowadzonych czynności 
zatrzymali 46-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego. Mężczy-
zna jest podejrzany o dokonanie 
uszkodzenia w dniu 2 lipca 2019r. 
w budynku dworca PKP dwóch 
sztuk włączników przeciwpoża-
rowych. Straty zostały wycenione 
na kwotę 2445 złotych na szkodę 
PKP S.A. 

Złodziej ukradł elektronarzędzia
Nieznany sprawca, po uprzednim 
zerwaniu kłódki zabezpieczającej 
drewniane drzwi wejściowe do 
budynku będącego w budowie, 
dostał się do jego wnętrza i ukradł 
elektronarzędzia. Łączna wartość 

strat to kwota 1600 złotych na 
szkodę zgłaszającego. Do zdarze-
nia doszło w Mrowinach.

Wszedł do mieszkania i ukradł 
portfel z całą zawartością
Do niezamkniętego mieszkania 
przy ul. Krasińskiego w Żarowie 
wszedł nieznany mężczyzna i z to-
rebki znajdującej się w przedpo-
koju dokonał kradzieży portfela. 
W portfelu były dokumenty w po-
staci dowodu osobistego, prawa 
jazdy i karty płatniczej. 

Kolizja drogowa w Wierzbnej
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Świdnicy zatrzymali 
26-letniego mieszkańca, który 
kierował motorowerem Yamaha, 
będąc w stanie nietrzeźwości (0,85 
mg/l w wydychanym powietrzu). 
Kierowca, w wyniku utraty zdol-
ności psychomotorycznych nie 
dostosował prędkości do warun-
ków panujących na drodze, stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył 
w przydrożny słupek betonowy. 
W wyniku zdarzenia mężczyzna 
doznał złamania kości udowej pra-
wej i kości śródręcza prawego.

Znieważyli funkcjonariuszy
Dwóch mieszkańców Żarowa, 21 
i 26-letni mężczyźni zostali zatrzy-
mani przez policjantów. Zatrzymani 
znieważyli funkcjonariuszy policji 
słowami uznanymi powszechnie za 
obelżywe podczas i w związku z wy-
konywaniem przez nich obowiąz-
ków służbowych. Zatrzymanych 
osadzono w Policyjnym Pomiesz-
czeniu dla Osób Zatrzymanych 
KPP w Świdnicy.

Pobili młodszego kolegę
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Mrowinach 
zawiadomił, że podczas zajęć religii 
siedmiu uczniów, wychowanków 
ośrodka w wieku od 15 do 17 lat 
bez powodu przewrócili na pod-
łogę 14-letniego chłopca i kopali 
go po całym ciele. Pokrzywdzony 
korzystał z pomocy medycznej.

Oszustwo na portalu OLX
24-letnia mieszkanka gminy Żarów 
powiadomiła, że nieznana osoba 
posługująca się innymi danymi 
wprowadziła ją w błąd, w ten spo-
sób, że na portalu OLX zamieściła 
ogłoszenia wynajmu dwóch dom-
ków w Zakopanem i po otrzyma-
nej wymaganej kwoty przedpłaty 
1320 złotych nie potwierdziła 
rezerwacji. Zawiesiła także kontakt 
i usunęła ogłoszenie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Kronika PolicyjnaZbliża się 1 listopada
Niebawem obchodzić będziemy dzień Wszystkich Świętych. To przede wszystkim czas zadumy i refleksji, ale 
także wzmożonego ruchu na drogach, zakupów i porządkowania grobów bliskich. Dlatego tak ważne jest, aby 
pamiętać również o bezpieczeństwie. 

Jest to również okres, w którym wzrasta zagrożenie 
przestępstwami oraz wykroczeniami. 
– Przygotowując groby zmarłych pamiętajmy, aby 
na cmentarz nie zabierać ze sobą większych sum pie-
niędzy i zbędnych, a czasami cennych przedmiotów. 
W czasie porządkowania grobów nie pozostawiajmy, 
ani na chwilę torebek czy saszetek bez opieki, nie 
prośmy o pomoc przygodnie napotkanych osób. 
Zwłaszcza osoby starsze i samotne powinny za-
pewnić sobie na ten czas towarzystwo krewnych 
lub znajomych. Drogie ozdoby, znicze i kwiaty 
połóżmy na grobach tuż przed Świętem, tak, aby 
zminimalizować ryzyko kradzieży. Odwiedzając 
groby 1 listopada zwróćmy szczególną uwagę 
na pieniądze i dokumenty. Nie przechowujmy 
gotówki w zewnętrznych kieszeniach ubrań, pil-
nujmy torebek. Pamiętajmy o czasowej zmianie 
organizacji ruchu w rejonie cmentarza. Parkuj-
my samochód w miejscach wyznaczonych pa-
miętając, aby nie zastawiać drogi innym. Udając 
się na cmentarz zabierzmy z pojazdu atrakcyjne 
przedmioty i dokumenty, samochód zamknijmy 
uruchamiając urządzenia alarmowe. W tym 
szczególnym dniu na drogi wyjedzie mnóstwo 
tzw. „niedzielnych kierowców”, zachowajmy 
zatem szczególną ostrożność – mówi Katarzyna 
Wilk komendant policji w Żarowie.
W rejonie cmentarza komunalnego w Żarowie 
zostaną wprowadzone zmiany w organizacji 
ruchu drogowego. 
– W związku z przypadającym na piątek, 1 
listopada Świętem Zmarłych w rejonie cmenta-
rza komunalnego wprowadzony zostanie ruch 
jednokierunkowy. Wjazd na cmentarz obowią-
zywał będzie od ulicy Armii Krajowej, wyjazd 
drogą za cmentarzem – informuje Wojciech 

Lesiak z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać 
będzie od 31 października do 4 listopada.

Magdalena Pawlik

O bezpieczeństwie mieszkańców – debata społeczna z Policją
O stanie bezpieczeństwa w gminie Żarów i podejmowanych działaniach, funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa i bieżących zagrożeniach funkcjonariusze policji rozmawiali z mieszkańcami gminy Żarów. 

W debacie społecznej „Porozma-
wiajmy o bezpieczeństwie – mo-
żesz mieć na nie wpływ” i „Bez-
pieczeństwo mieszkańców miasta 
i gminy Żarów”, która odbyła się 
w środę, 16 października uczest-
niczyli funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Żarowie, Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy 
oraz policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego. W spotkaniu wzięli 
udział także dzielnicowi gminy 
Żarów, którym również można 
było zadawać pytania.
– Funkcjonariusze policji w Żaro-
wie stale i na bieżąco kontrolują 
miejsca szczególnie zagrożone. 
Biorąc pod uwagę oczekiwania na-
szych mieszkańców podejmujemy 
działania zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego na terenie gminy Żarów. 
Zgłoszenia traktowane są nie jako 
działania incydentalne, tylko jako 
zjawiska występujące na danym 
terenie i będą nadzorowane dopóki 
nie zostaną wyeliminowane – mó-
wiła podczas debaty Katarzyna 
Wilk komendant komisariatu po-
licji w Żarowie.
Debata poświęcona była bezpie-
czeństwu na terenie gminy Żarów, 
dlatego Komendant Powiatowy 
Policji w Świdnicy mł. Insp. An-
drzej Dobies przedstawił także 
stan bezpieczeństwa w naszym 

regionie. Wskazał na coraz czę-
ściej pojawiającą się przestępczość 
w Internecie, zachęcając jedno-
cześnie mieszkańców, aby inter-
weniować i zgłaszać na Policję 
wszelkie wykroczenia, którymi są 
świadkami. Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Żarowie 
podkom. Mariusz Andrzejewski 
zwrócił uwagę na zdarzenia naj-
bardziej uciążliwe dla mieszkań-
ców, wśród których należy wymie-
nić kradzieże, włamania i plagę 
pijanych kierowców. Głos zabrał 
także burmistrz Leszek Michalak.
– System monitoringu na terenie 
naszej gminy został rozbudowany 
o kilkadziesiąt nowych kamer, 
które zainstalowane zostały we 

wszystkich wsiach gminy Żarów. 
I to jest dobra informacja dla na-
szych mieszkańców, którzy także 
interweniowali w tych sprawach. 
Jednocześnie mamy nadzieję, że 
realizowane będą, podobnie jak 
w poprzednich latach, zwiększone 
wakacyjne patrole policyjne – mó-
wił burmistrz Leszek Michalak.
W czasie rozmowy na temat lo-
kalnych problemów uczestnicy 
zgłaszali miejsca, w których za-
uważają zagrożenia, szczególnie 
w ruchu drogowym. Mieszkańcy 
wskazywali także miejsca, gdzie 
dochodzi do spożywania alkoholu 
i niszczenia mienia. Policjanci 
zachęcali do bieżącej współpracy 
i informowania w każdej możliwej 

formie o łamaniu prawa i stwarza-
niu zagrożenia, a także dzielenia 
się informacjami o metodach 
zapobiegania poszczególnym 
przestępstwom. Wszystkie wnio-
ski i uwagi mieszkańców będą 
uwzględniane w toku codziennej 
służby policjantów.
Była to debata dla mieszkań-
ców gminy Żarów, niestety poza 
nieliczną grupą, uczestniczyło 
w niej bardzo mało osób. Szko-

da, bo można było zadać pytania 
funkcjonariuszom policji, dziel-
nicowym i policjantom Wydziału 
Ruchu Drogowego. Mimo wszyst-
ko dziękujemy mieszkańcom, rad-
nym Rady Miejskiej, dyrektorom 
szkół i przedszkola oraz jednostek 
podległych, którzy uczestniczyli 
w spotkaniu i zwrócili uwagę na 
problemy, z którymi przychodzi 
nam się borykać.

Magdalena Pawlik

O włamaniach, kradzieżach, przesiadującej w różnych zakątkach miasta 
i hałasującej młodzieży, nietrzeźwych osobach, nieprzestrzeganiu prze-
pisów ruchu drogowego, przesiadujących bezdomnych na dworcu PKP – 
to tylko niektóre z zasygnalizowanych problemów przez mieszkańców. 

Czasowa zmiana 
organizacji ruchu
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Łąki kwietne i zielone przystanki w Żarowie?
Szczególnie jesienią i zimą mieszkańcy miast dotkliwie odczuwają, że nie mają czym oddychać. Piece kopciuchy spalające najtańsze i najgorsze odmiany węgla oraz odpady drewniane: 
palety, stare meble i co najgorsze, odpady plastikowe, a do tego źle wyregulowane silniki starych, zdezelowanych samochodów. Oto przyczyna stanu rzeczy – fatalnego stanu powietrza, któ-
rym oddychają mieszkańcy miast i wsi. 

Stąd też coraz więcej samorzą-
dów decyduje się na działania 
ochronne podejmując działa-

nia nieszablonowe. Powstają zielone 
przystanki i łąki kwietne. Wszystko 
zaczęło się w centrach wielkich 
miast, gdzie zielony przystanek 
„produkuje” dodatkowe porcje tle-
nu, ale chroni również przed coraz 
dotkliwszymi upałami. 
– A zielone łąki nie tylko zmieniają 
wystrój, ale są również nieocenio-
nym siedliskiem dla owadów, tzw. 
„zapylaczy”, bez których nic by nie 
wyrosło. Moda na zielone przystanki 
i łąki kwietne szybko „przyjęła się 
w mniejszych miastach, stąd też i ża-
rowski samorząd zamierza „zaadap-
tować” tę modę do lokalnych potrzeb – mówi Przemysław 
Sikora, zastępca burmistrza.
O ile na terenie wsi problemów z łąkami kwietnymi nie ma, 
a dla potrzeb kwietnego przystanku bardzo łatwo zaadap-
tować te istniejące, o tyle w Żarowie to może być nie lada 
sztuka. Chociażby stąd, że zwolenników takich rozwiązań 
wciąż nie jest zbyt dużo. A może się mylimy? 
Co na ten temat sądzą sami mieszkańcy Żarowa?

– Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do wypełnienia krótkiej, jedno-
punktowej ankiety, którą można znaleźć 
pod tym adresem: https://portale.um.za-
row.pl/konsultacje-spoleczne/c,284,eko-
zarow – zachęca Przemysław Sikora.
Warunkiem uczestnictwa w konsulta-

cjach jest zalogowanie się do panelu. Można to zrobić na 
trzy sposoby: korzystając z profilu na FB, Profilu Zaufane-

go lub tworząc konto na stronie.
Konsultacje przeprowadzane są do 31 października na no-
wej platformie, która powstała w ramach projektu e-urząd 

„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie 
udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym 
w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz 
Gminie Strzegom”, o numerze RPDS.02.01.04-
02 0011/16. Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 
„Technologie informacyjno-komunikacyjne”, 
Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 
2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”
Ankieta przeprowadzana jest zgodnie z ustawą 
o RODO i system nie przechowuje żadnych 
wrażliwych danych, a logowanie zapewnia 

anonimowość i to, że nikt nie wypełni ankiety 
wielokrotnie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zielony przystanek w Białymstoku (foto UM Białystok) Zielony przystanek w Siemiatyczach (foto UM Siemiatycze)

Łąka kwietna w Grudziądzu (foto UM Grudziądz)

Domki, łąki i kwietne korytarze – wszystko dla pszczół
Czy miasto może być przestrzenią przyjazną dla owadów, w tym niezbędnych dla ekosystemu zapylaczy, takich jak pszczo-
ły? Jak najbardziej, dlatego w planach, jest stworzenie w Żarowie łąkowych zakątków, które nie tylko upiększą przestrzeń 
naszego miasta, będą pięknie pachnieć, wspaniale wyglądać, ale przede wszystkim przyciągną owady. 

Dzięki temu wzmocnimy 
miejski ekosystem, który 
staje się bardziej odporny na 

niekorzystne czynniki atmosferyczne. 
O tym, że w Żarowie powinny po-
wstać pasy zieleni obsiane roślinami 
i pochłaniające miejskie zanieczysz-
czenia przekonują także pszczelarze, 
których nie brakuje na terenie naszej 
gminy. Jednym z nich jest Leszek 
Bendlewski z Krukowa, który wspól-
nie z żoną Katarzyną prowadzi od 12 
lat pasiekę liczącą aktualnie 50 rodzin 
pszczelich.
– Kiedy myślimy o pszczołach, kojarzą 
nam się głównie z miodem, jednak 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
najważniejszą z ról, jaką pełnią to 
zapylanie roślin. Bez nich nasz jadło-
spis nie byłby uboższy tylko w miód, 
ale w wiele owoców i warzyw. Niestety 
w ostatnich latach znacznie zmniej-
szyła się populacja pszczół i zapylaczy 
dziko żyjących. Aby im pomóc należy 
sadzić gatunki roślin, które kwitnąc 
dają pokarm (nektar, pyłek), tworzyć 
łąki kwietne, nie stosować chemii w na-
szych ogrodach przydomowych i na 
działkach, budować domki dla dzikich 
zapylaczy – w Internecie jest wiele in-
strukcji jak to zrobić, kupować produk-
ty pszczele od miejscowych pszczelarzy 
– mówi Leszek Bendlewski.
Łąki kwietne nie tylko upiększają obsza-
ry i tereny, na których się znajdują. Są 

tańsze w utrzymaniu, ponieważ w prze-
ciwieństwie do trawników, kosi się je 
znacznie rzadziej. Dzięki łąkom owady 
będą miały gdzie się zatrzymać, gdzie 
żyć i się rozwijać. O tym pomyśleli także 
mieszkańcy Krukowa.
– Mieszkańcy Krukowa  już od kilku 
lat działają na rzecz pszczół i dzikich 
zapylaczy. Dzięki zrealizowanym 
przez Stowarzyszenie „Nasz Kruków” 
projektom powstały: hotele dla dzikich 
zapylaczy (domki, gdzie mogą zasie-
dlić się motyle, dzikie pszczoły – i nie 
ma konieczności się ich obawiać, gdyż 
nie żądlą), nasadzenia kwitnących 

roślin przy świetlicy, 
kapliczce, skwerku, 
a na boisku nasa-
dziliśmy kwitnące 
drzewa (lipy, klony, 
wiśnie). W Kruko-
wie odbyły się też 
warsztaty z ochrony 
pszczół i dzikich 
zapylaczy oraz 
z planowania na-
sadzeń w ogrodach. 
Ostatnią inicjatywą 
mieszkańców Kru-
kowa jest zakup 
z funduszu sołeckie-

go, donic z kwiatami, 
które zostały usta-
wione przy głównej 
ulicy miejscowości. 

Planowany jest zakup kolejnych, aby 
ustawić je na bocznych drogach. Do-
nice z roślinami kwitnącymi nie tylko 
upiększą Kruków, ale także będą bazą 
pożytkową owadów zapylających – do-
powiada Leszek Bendlewski.
Na razie czekamy na sygnały i in-
formacje od naszych mieszkańców, 
którzy w temacie powstania łąk kwiet-
nych w mieście mogą się wypowiadać 
w przygotowanej przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Żarowie ankie-
cie. Do tematu z pewnością powróci-
my na łamach gazety.

Magdalena Pawlik

XXI Festiwal 
Pieśni Patriotycznej

Takie budki dla dzikich zapylaczy powstały w 2016r. w Kru-
kowie. Być może na wiosnę pojawią się również na terenie 
Żarowa. Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę, że jeśli 
wymrą pszczoły to na ziemi skończy się życie. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza so-
listów, chóry szkolne i zespoły śpiewacze do udziału w XXI 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz zgoda na upublicz-
nienie wizerunku oraz wyników dostępne są na stronie 
internetowej http://centrum.zarow.pl/index.php/kultura-
newsy/1481-xxi-festiwal-piesni-patriotycznej-zgloszenia. 

- 4 -
Nr 16/175/2019 | 24 X 2019r.Aktualności



Dzień Edukacji Narodowej
Dyrektorzy szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest 
gmina Żarów odebrali od burmistrza Leszka Michalaka oraz zastępcy 
burmistrza Przemysława Sikory podziękowania za zaangażowanie, tro-
skę, trud nauki, cierpliwość i wsparcie. 

Dzień Edukacji Narodowej 
to szczególna data dla 
wszystkich nauczycieli. 

Wówczas głębiej zastanawiamy się 
nad rolą nauczyciela w edukacji 
i wychowaniu młodego pokolenia. 
Odpowiedzialność za wychowanie 
i kształtowanie osobowości młode-
go człowieka spoczywa na różnych 
podmiotach, a w szczególności, 

a może przede wszystkim na ro-
dzinie, w której się wychowuje. 
Wśród tych podmiotów bardzo 
ważne miejsce zajmuje szkoła 
i nauczyciel, od którego w ogrom-
nej mierze zależy czy wchodzący 
w dorosłe życie młodzi ludzie 
będą umieli odnosić sukcesy i cie-
szyć się ze swoich osiągnięć.
Dzień Edukacji Narodowej to 
święto wszystkich nauczycieli, 
dlatego jak co roku, świętowali 
także emerytowani nauczyciele 
z sekcji żarowskiego Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go. Życzenia i podziękowania na 
ręce prezes oddziału ZNP w Żaro-
wie Krystyny Domańskiej złożyli 

burmistrz Leszek Michalak oraz 
Helena Słowik dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie. 
– Nauczycielem jest się do końca 
życia. A dziś dziękujemy Wam za 
trud, serce i uśmiech. Cieszymy się, 
że chętnie spotykacie się w tak licz-
nym gronie każdego roku i wciąż 
aktywnie uczestniczycie w życiu 

społecznym naszej gminy. Jesteście 
przykładem dla młodego pokole-
nia, jak korzystać ze zdobytej wie-
dzy oraz umiejętności – dziękowali 
nauczycielom emerytom bur-
mistrz Leszek Michalak i dyrektor 
SP Żarów Helena Słowik.
Po życzeniach przyszedł czas na 
lampkę szampana i gromkie „Sto 
lat”. Burmistrz Leszek Michalak 
oraz Krystyna Chodur ze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego od-
dział w Żarowie wręczyli również 
upominki nauczycielom, którzy 
w tym roku obchodzą okrągłą 
rocznicę swoich urodzin. 

Magdalena Pawlik

Listy gratulacyjne od burmistrzów Leszka Michalaka i Przemysława 
Sikory otrzymały H. Słowik (dyrektor SP Żarów), B. Nowak (dyrektor 
SP Mrowiny), K. Waliszak (dyrektor SP Imbramowice) i E.Wierzyk (dy-
rektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina).

Nauczyciele emeryci (na zdjęciu) w tym roku obchodzą okrągłą rocznicę 
swoich urodzin.

Były życzenia, wspomnienia, mnóstwo serdeczności i słowa podzięko-
wań. Tak Dzień Edukacji Narodowej świętowali nauczyciele z oddziału 
ZNP w Żarowie. 

Dzień Samorządności w SP Mrowiny
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach przejęli na jeden dzień władzę w szkole.

Odebrali od dyrektor pla-
cówki Barbary Nowak 
klucze do drzwi szkoły 

i zamienili się rolami z nauczy-
cielami. Prowadzili także lekcje 
i opiekowali się dziećmi w szkol-
nej świetlicy. To była dla nich 
prawdziwa lekcja samorządności.
– Czy uczniowie mogą prowa-
dzić lekcje? Owszem! Przekonali 
się o tym nauczyciele, a także 
sami uczniowie. W piątek, 11 
października w Szkole Podstawo-
wej w Mrowinach odbył się Dzień 
Samorządności. O godzinie 8 rano 
dyrektor Barbara Nowak dokonała 
symbolicznego przekazania kluczy 
do drzwi szkoły. Od tej pory była 
ona w rękach uczniów. Nauczy-
ciele zasiedli w ławkach i uważnie 
słuchali tego, co przygotowali dla 
nich uczniowie, a czasem nawet 
im przeszkadzali (bo w tym mo-
mencie byli przecież uczniami). 
Każdego z nauczycieli zastępował 
uczeń, który wcześniej do tego 

zadania się zgłosił i odpowiednio 
przygotował do prowadzenia lek-
cji. Trzeba w tym momencie przy-
znać, że uczniowie bardzo dobrze 
sprawdzili się w roli nauczycieli 
i sumiennie przygotowali do tej 
funkcji. W sekretariacie czy też 
gabinecie dyrektor szkoły również 
zasiedli uczniowie. Zastąpili także 
panie z obsługi oraz opiekowali się 

dziećmi na świetlicy. Dzień Samo-
rządności uświadomił dzieciom, 
jak wygląda praca nauczyciela, 
ale przede wszystkim wprowadził 
do szkoły nieco odmiany i śmie-
chu – mówi Sebastian Grajaszek 
ze Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach.

Oprac. Magdalena Pawlik 

O tym, czy praca nauczyciela jest trudna przekonali się uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Mrowinach. 

Seniorzy świętowali
Corocznym zwyczajem, zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żarowie zaprosił swoich członków 
na spotkanie z okazji Dnia Seniora. 

Spotkanie, które odbyło się 
w sobotę, 12 października 
było okazją do wspólnej inte-

gracji, ale przede wszystkim dobrej 
zabawy. Życzenia seniorom składał 
burmistrz Leszek Michalak, życząc 
spełnienia wszystkich marzeń i re-
alizacji kolejnych planów.
– Nie można cofnąć minionych 
lat, ale można sprawić, aby kolej-
ne były pełne szczęścia. I takiego 
szczęścia, zdrowia, pogody ducha, 
długich lat życia wypełnionych 
radością, szacunkiem i miłością 
najbliższych Państwu życzę. Wasza 
energia, zapał i aktywność zaraża 
nas na co dzień, za co bardzo dzię-
kujemy – mówił burmistrz Leszek 
Michalak.
Podczas spotkania prezes ża-
rowskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Danuta 
Kwiatkowska oraz burmistrz Le-
szek Michalak wręczyli wyróżnie-
nie za długoletnią przynależność 
do związku, okazywaną pomoc 

oraz zaangażowanie emerytom. 
Wyróżnienia otrzymali Adami-
na Dawlewicz, Gabriel Stec oraz 
Władysław Dybel. Seniorzy mi-
nutą ciszy uczcili także niedawno 
zmarłego kolegę Jerzego Lewicza.
Później przyszedł czas na wspólną 

zabawę. Na stołach nie brakowało 
różnych słodkości przygotowa-
nych przez panie ze Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. 
Impreza została dofinansowana ze 
środków budżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Spotkania seniorów z Żarowa to zawsze ciekawe wydarzenia. Seniorzy 
od wielu lat aktywnie uczestniczą w życiu naszej gminy, biorąc udział 
w wielu inicjatywach kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych

Krwiodawcy pomagają potrzebującym
Ponad 14 litrów krwi udało się uzbierać podczas jesiennej zbiórki, którą tradycyjnie zorganizował żarowski 
Klub Honorowych Dawców Krwi. 

Na apel klubu odpowiedziało wiele 
osób, wśród których nie brakowało 
również mieszkańców gminy Ża-

rów. Łącznie były to 32 osoby.
– Dziękujemy za okazane serce i za każdą 
kroplę krwi. Jednocześnie zachęcamy do 
udziału w kolejnych naszych akcjach i dziele-
nia się z drugim człowiekiem, tym co mamy 
najcenniejsze – mówi Czesław Giemza 
prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
w Żarowie.
Ostatnia zbiórka krwi w tym roku zaplano-
wana została na 17 grudnia. Będzie to świą-
teczna akcja. Krew będzie można oddawać 
w żarowskim Zespole Szkół. 

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy naszej gminy chętnie biorą udział w ak-
cjach organizowanych przez żarowski Klub Honoro-
wych Dawców Krwi. 

- 5 -
Nr 16/175/2019 | 24 X 2019r. Kultura



Święto Dyni w Wierzbnej
Czternaście okazałych dyń na 4. Święcie Dyni, które odbyło się w sobotę, 12 października walczyło w tym roku 
o tytuł tej największej i najcięższej. 

Tegoroczna królowa wa-
żyła 71 kilogramów. 
Zwyciężczynie to miesz-

kanki Wierzbnej, Maja i Justyna 
Płóciennik. Tuż za nimi, drugie 
miejsce zajął Łukasz Żółkiewski 
z dynią ważącą 65 kg oraz Sewe-
ryn Nocoń z okazem ważącym 
59,5 kg. W konkursie kulinarnym 
aż 9 „niezłych” pasztetów pojawi-
ło się na stole jury. Decyzja była 
trudna, ale zwycięzca mógł być 
tylko jeden. Nagroda trafiła do 
Pani Agnieszki Dalgiewicz z Ża-
rowa. Miejsce drugie zajął Michał 
Starak z Olszan, a trzecie Marzena 
Maj z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Pastuchowie. 
W konkursie na dyniową rzeźbę 
wystartowało ponad 60 rzeź-
bionych pomarańczowych dzieł 
sztuki. Nie sposób było wybrać 
najpiękniejszą. Tu wszyscy byli 
wygrani! Dzięki sponsorom nikt 
nie odszedł z pustymi rękoma. 
Nikt też nie wyszedł z dynio-
wej imprezy głodny. Na stołach 
zagościły jesienne smaki z dy-
nią rzecz jasna w roli głównej. 
Dyniowa zupa, dyniowy bigos, 
a nawet dyniowa herbata. Na sce-
noprzyczepie z wiązanką swoich 
najpiękniejszych pieśni wystąpił 
zespół Krukowianie. Nie zabrakło 
także ekologicznych warsztatów 
oraz licznych stoisk dla dzieci, 
artystycznych,  plastycznych, ga-
stronomicznych, rzemieślniczych, 
stoiska firmy Electrolux Poland 
z Żarowa. Wspólnie z firmą Elec-
trolux Poland z Żarowa zasadzili-
śmy drzewka. Była to symboliczna 
akcja „100 drzewek na 100-lecie 
Electroluxu”.
– Dziękujemy naszym sponsorom: 
Electrolux, Smart Work Sp z o. o., 
dekoria.pl, Leroy Merlin oraz AMS 
Świdnica. Przypominamy również, 
że wydarzenie zostało sfinanso-
wane z programu Tesco „Decydu-
jesz, Pomagamy”. Podziękowania 
składamy także wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie 
tegorocznego Święta Dyni i wszyst-
kim, którzy byli, pomagali i wspie-
rali: burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, radna Zuzan-
na Urbanik, Rada Sołecka, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzysze-
nie DR Wierzbna i OSP Wierzb-

na – mówiła Anna Suchodolska, 
zastępca dyrektora GCKiS.
Zdjęcia z Festiwalu oraz relację 
filmową Kroniki można obejrzeć 
na stronie www.um.zarow.pl.
Kod QR zaprowadzi 
bezpośrednio na 
stronę internetową.

Jak zawsze dopisali nasi mieszkańcy, ci młodsi i ci starsi, przebierając się 
w najbardziej pomarańczowy i pomysłowy strój.

W pomarańczowych strojach można było także spotkać pracowników 
firmy Electrolux, która była jednym ze sponsorów tegorocznego Święta 
Dyni. Ekipa Electrolux przygotowała swoje stoisko i zainicjowała akcję 
wspólnego sadzenia drzewek. 

Wspólne zdjęcie nagrodzonych wraz z organizatorami Święta Dyni. 

Żarowska Izba Historyczna  
zaprasza na wystawy

Dwie wystawy będzie można obejrzeć w najbliższym czasie w Żarowskiej 
Izbie Historycznej.

Pierwsza to wystawa „Silesia & Organika w obiektywie”. 
Ekspozycję, która jest kontynuacją wystawy z 2017 roku (Silesia & 
Organika na fotografiach), przygotowali uczestnicy zajęć historyczno-
-archeologicznych. 
Wystawa otwarta jest od 9 października do 8 listopada 2019r. 

Druga to wystawa Jacka Szumańskiego „Twarze”, 
którą będzie można zobaczyć od 22 października do 19 listopada 2019r.
Żarowska Izba Historyczna czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-15.30, a w środy w godz. 10.00-17.00, ul. Dworcowa 3. 

Wstęp wolny – Zapraszamy

Charytatywna zumba  
„Wytańczyć marzenia”

Bardzo duża grupa miłośników zumby pojawiła się w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie w sobotę, 19 października, gdzie zor-
ganizowano charytatywny maraton zumby „Wytańczyć marzenia”.

Dochód ze sprzedaży cegie-
łek przeznaczony został 
na rzecz Szkoły Podsta-

wowej im. Astrid Lindgren w Za-
strużu, na wyposażenie placówki 
w plac zabaw sensorycznych, 

który ma na celu wspomóc rozwój 
psychomotoryczny u dzieci.
Wiele osób włączyło się w akcję 
charytatywną na rzecz Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu, a „efektem ubocz-
nym” było spalenie ogromnej 
ilości kalorii oraz wylosowanie 
atrakcyjnych nagród. Maraton 
zumby wsparło wiele organizacji, 
stowarzyszeń, zakładów, firm, 
a także mieszkańców. Imprezę po-
prowadzili instruktorzy z Dolnego 
Śląska, a także duet instruktorów 
zumba fitness Łukasz Grabowski 
i Jacek Pachnowski. O oprawę 

muzyczną zadbał duet DJ Gacki 
& DJ Pavlik. W programie im-
prezy organizatorzy przygotowali 
występ „Kids Dance” pod opieką 
Pauliny Denker Jarosz, Fotobudka 
„Love”, stoiska urody, smaczne, 

zdrowe przekąski przygotowane 
przez uczestnika MasterChef 
Krzysztofa Bigusa, domowe ciasta, 
losowanie nagród i wiele innych 
atrakcji. 
Organizatorem charytatywnego 
maratonu byli Marzena Zumba 
Team, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz Stowa-
rzyszenie „Nasze dzieci – wspólna 
szkoła” w Zastrużu. Nad prze-
biegiem całej imprezy czuwali 
pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Zastrużu.
Łącznie wytańczono 16.132,57 zł.

Magdalena Pawlik

Charytatywny Maraton Zumby cieszył się dużym zainteresowaniem nie 
tylko osób, które kochają sport i fitness. Zumba to bowiem nie tylko spa-
lane kalorie, ale i niesamowita energia, która dodaje sił do działania. 
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Sadzenie drzew 
z żarowskim Electroluxem

Zielony skwer przy basenie na żarowskim osiedlu wzbogacił się o kilka nowych drzewek. Firma Electrolux 
z Żarowa na pamiątkę 100-rocznicy istnienia firmy podarowała 100 sadzonek drzewek. 

Część z nich przedstawiciele 
żarowskiego Electroluxu 
rozdali mieszkańcom 

podczas tegorocznego Święta 
Dyni, a część zostało posadzonych 

w Wierzbnej przez przedstawicieli 
Electroluxu, Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, radnych Rady Miej-
skiej, strażaków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, a także mieszkańców 
wsi.
Razem z pracownikami żarow-
skiej firmy Electrolux Poland we 

wtorek, 16 października rękawice i  
łopaty w ręce wzięli także włoda-
rze gminy burmistrz Leszek Mi-
chalak i zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora, przewodniczący 

Rady Miejskiej Roman Konieczny, 
pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, Biblioteki i Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Ża-
rowie, aby zasadzić nowe drzewka 
w tej części naszego miasta. We 
wspólnej akcji sadzenia drzewek 
uczestniczyła także młodzież ze 

Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie wraz z na-
uczycielami oraz dyrektor szkoły 
Heleną Słowik. Dla najmłodszych 
była to praktyczna lekcji ekologii.
– W tym roku firma Electrolux 
obchodzi 100-lecie swojego istnie-
nia, dlatego na pamiątkę tego wy-
darzenia rozdaliśmy 100 drzewek 
na 100-lecie istnienia Electrolux. 
Drzewka wspólnie posadziliśmy 
w Wierzbnej na Święcie Dyni, 
a dziś również w Żarowie – mówi-
ła Natalia Majcherek z Electrolux 
Poland w Żarowie.
Dzięki wspólnemu sadzeniu 
drzew czy krzewów możemy 
zaangażować się w tworzenie 
i adaptację przestrzeni miejskiej. 
Razem możemy kształtować tere-
ny zieleni znajdujące się w pobliżu 
naszych mieszkań, pracy czy 
szkoły. Troska o środowisko jest 
dla nas bardzo istotna, bo im bar-
dziej zielone są nasze ulice, tym 
przyjemniej mieszka nam się na 
co dzień. 
Dziękujemy firmie Electrolux 
Poland z Żarowa za sadzonki 
drzewek.

Magdalena Pawlik 

We wspólnej akcji sadzenia drzewek uczestniczyli także uczniowie SP 
w Żarowie.

Ślubowanie pierwszoklasistów  
w SP Zastruże

Najpierw zaprezentowali swoje umiejętności, odpowiadali na pytania, 
śpiewali i recytowali, a potem złożyli uroczyste ślubowanie. 

Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu są 

już pełnoprawnymi uczniami. Po 
programie artystycznym przygo-
towanym przez starszych uczniów 

dyrektor szkoły Krystyna War-
dach uroczyście pasowała pierw-
szoklasistów, którzy ślubowali być 
dobrymi Polakami, dbać o dobre 
imię swojej klasy i szkoły. Ucznio-
wie otrzymali także pamiątkowe 
dyplomy, szkolne legitymacje oraz 
upominki. Dla uczniów, ich rodzi-
ców, dziadków i wychowawców 
była to bardzo wzruszająca chwila. 
Z prezentami i życzeniami do 
pierwszoklasistów przyjechał 

także burmistrz Leszek Michalak, 
który życzenia złożył również 
wszystkim nauczycielom z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.
– Drodzy uczniowie, dzisiaj roz-
poczynacie przygodę z edukacją. 

Życzę Wam zatem wszystkim 
zapału do nauki i wielu sukcesów. 
Nie ważne czy będziecie lekarza-
mi, prawnikami, inżynierami, 
ważne, aby każdy z Was był do-
brym człowiekiem. Nauczycielom 
oraz pracownikom oświaty życzę 
wytrwałości w wypełnianiu trud-
nej, ale także pięknej misji i speł-
nienia wszystkich marzeń – mówił 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez najmłod-
szych przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków 
dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym 
ołówkiem. 

Kierowcy, patrzcie na znaki!
Od kilku miesięcy mieszkańcy mogą robić zakupy w żarowskim centrum handlowym, które zlokalizowane jest 
obok Osiedla „Piastów”, pomiędzy ulicami: Bolesława Chrobrego i Armii Krajowej. 

Są tutaj sklepy sieci Biedronka, Pepco i Rossman 
oraz Tesco, a niebawem zakończy się adaptacja sta-
rego budynku stajni na kolejny sklep. Cały ten teren 
został przebudowany i zmodernizowany, powstał 
parking i nowe oznakowania drogowe. Niestety nie 
wszyscy kierowcy, co często daje się zauważyć, prze-
strzegają przepisów ruchu drogowego na tym odcin-
ku. Do poważnych kolizji w tym miejscu na szczęście 
jeszcze nie doszło, niemniej jednak wydaje się, że 
nie wszyscy stosują się do oznakowań, które się tam 
znajdują. Zapytaliśmy Piotra Zadrożnego radnego 
Rady Miejskiej, który na co dzień jest instruktorem 
nauki jazdy, jak prawidłowo wjeżdżać i wyjeżdżać 
z parkingu zlokalizowanego przy sklepie Biedronka.

Radny Rady Miejskiej Piotr Zadrożny
W teorii poruszanie się po parkingu 
przed supermarketem jest dosyć proste. 
Wystarczy, że kierowca będzie odczyty-
wał znaki pionowe i poziome, a następnie 
na tej podstawie podejmował decyzje 
o sposobie jazdy. Część kierowców gubi 
brak uwagi i koncentracji, a część świa-
domie ignoruje przepisy ruchu drogowe-
go. Nowe światło na sprawę parkingów 

i zachowań kierowców rzuca nowelizacja 
ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 
22 lipca 2010 roku. W przepisach pojawiło 
się bowiem pojęcie strefy ruchu. Co ono 
oznacza? Jest to obszar obejmujący co naj-
mniej jedną drogę wewnętrzną na którą 
wjazd i wyjazd oznaczony jest odpowiedni-
mi znakami drogowymi i obowiązują tam 
takie same zasady, jak na drogach publicz-
nych. Kierowcy muszą się zatem stosować 
do przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

Zmiany dotyczące organizacji ruchu mają znaczenie 
nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych. 
Wjeżdżając na parking naszego centrum handlowego 
od strony Świdnicy musimy zrobić to od ulicy Bole-
sława Chrobrego, bowiem na ulicy Armii Krajowej 
znajduje się znak „zakaz skrętu w lewo”. Wyjeżdżając 
natomiast z parkingu kierując się w stronę ulicy Armii 
Krajowej znajduje się znak „nakaz skrętu w prawo”, do 
którego musimy się zastosować. Pamiętajmy o prze-
strzeganiu przepisów ruchu drogowego za każdym 
razem, gdy wsiadamy za kierownicę naszego auta 
i włączmy myślenie, a wtedy będzie bezpieczniej.

Drużynowe Mistrzostwa Żarowa w Bule
Każdy lubi wygrywać, chociaż akurat w tej grze, bardzo dużo zależy od 
szczęścia. 

Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Żarowie był orga-
nizatorem Drużynowych 

Mistrzostw Żarowa w Bule, które 

odbyły się w sobotę, 19 paździer-
nika na żarowskim bulodromie. 
Naprzeciwko siebie stanęło kilka 
drużyn, wśród nich pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, biblioteki 
i Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz mieszkańcy 
naszej gminy.
Po zaciętej rywalizacji, która wzbu-

dzała mnóstwo emocji, dwa pierw-
sze miejsca wywalczyli pracownicy 
UM Żarów (w składzie zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora 

i sekretarz gminy Sylwia Pawlik) 
oraz UTW Żarów (w składzie 
Maria Łukasik i Ryszard Łękarski). 
Trzecie miejsce zajęła drużyna 
biblioteki (w składzie: Stanisława 
Biernacka i Ewa Łękarska).
Puchary zawodnikom wręczył 
burmistrz Leszek Michalak, choć 
nie one były najważniejsze, tylko 
dobra wspólna zabawa.

Magdalena Pawlik

Wspólne zdjęcie uczestników Drużynowych Mistrzostw Żarowa w Bule. 
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Dzięki ponadprzeciętnej 
skuteczności Zjedno-
czeni Żarów oraz Nysa 

Kłodzko ustanowili rekord sezonu 
strzelonych bramek u siebie oraz 
na wyjeździe. Obydwie ekipy za-
kończyły 11. kolejkę zwycięstwem 
8:0. Kłodczanie na własnym bo-
isku rozgromili Kryształ Stronie 
Śląskie, Zjednoczeni w meczu 
wyjazdowym zdeklasowali Spartę 
Ziębice. Bramki: 0:1 Sajdak (‚6), 
0:2 Kołodziej (‚8), 0:3 Sajdak (‚21), 
0:4 Kołodziej (‚29), 0:5 Iwanicki 
(‚41), 0:6 Czoch (‚57), 0:7 Sajdak 
(‚67), 0:8 Wojnowski (‚80).  
Liderem z kompletem zwycięstw 
i jednym remisem Nysa Kłodzko. 

Zjednoczeni awansowali na piątą 
pozycję.  
Na zapleczu okręgówki porażki 
zespołów reprezentujących gminę 
Żarów. Zieloni Mrowiny na 
własnym obiekcie przegrali 
1:2 z Czarnymi Wałbrzych. 
Sposób na pokonanie Wierz-
bianki Wierzbna znaleźli 
STEP/Tąpadła Wiry, pokonu-
jąc rywala aż 3:0. Tym samym 
w wałbrzyskich grupach kl. 
A, Zieloni oraz Wierzbianka 
nie poprawiły zajmowanych 
miejsc w tabeli. Mrowiny 
w gr. I plasują się 12 pozycji. 
Tą samą lokatę w gr. II  zaj-
mują piłkarze z Wierzbnej. 

W wałbrzyskiej 
kl. B tylko Silesia 
Żarów zdołała 
zdobyć punk-
ty, remisując 
2:2 z Sokołem 
Kostrza. Zryw 

Łażany przegrał 1:5 z drugim ze-
społem AKS Strzegom, a Błyska-
wica Kalno została rozbita przez 
Iskrę Witków Śląski 7:0. W tabeli 
najwyżej piłkarze z Kalna. Po je-
denastu kolejkach Błyskawica na 
8. pozycji. Zryw Łażany 11. miej-
sce, Silesia Żarów 14. miejsce.

Krzysztof Dutkiewicz

Z orłem na piersi
Reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 21 znakomicie spisuje się 
w eliminacjach mistrzostw Europy. 

Piłkarze trenera Czesława Mich-
niewicza z dziesięcioma punktami 
są liderem grupy piątej, a duży 
wkład w reprezentację wnosi 
mieszkaniec gminy Żarów, Patryk 
Klimala.
Niewiele brakowało, a biało-
-czerwoni wywieźliby komplet 
punktów w spotkaniu z Rosją. 
Polacy wytrzymali napór Rosjan 
i już w 10 min. wyszli na prowa-
dzenie. Robert Gumny dośrod-
kowywał w kierunku Patryka 
Klimali. Napastnik Jagiellonii 
uderzył w stronę bramki, ale wy-
ręczył go obrońca Igor Diwjejew, 
który zdobył gola samobójczego. 

Stojący między słupkami Kamil 
Grabara niepotrzebnie wyszedł do 
łatwego dośrodkowania i zderzył 
się z kolegą z reprezentacji Walu-
kiewiczem. Z tego karambolu sko-
rzystał Utkin, strzelając na pustą 
bramkę. Ozdobą pojedynku było 
drugie celne trafienie Polaków. 
Mateusz Bogusz na własnej poło-
wie odebrał piłkę przeciwnikowi. 
Pomocnik Leeds United popisał 
się prostopadłym podaniem do 
Patryka Klimali. Napastnik naszej 
reprezentacji perfekcyjnym strza-
łem zdobywa drugą bramkę dla 
biało-czerwonych. W doliczonym 
czasie gry Polacy nie potrafili 

uchronić się przed stratą prowa-
dzenia. Dośrodkowanie z lewej 
strony boiska na wyrównującego 
gola zamienił Magomed Sulejma-
now.
Polscy piłkarze znakomicie spisali 
się w czwartym meczu eliminacyj-
nym mistrzostw Europy. W Łodzi 
biało-czerwoni pokonali Serbię, 
a decydującą bramkę w drugiej 
połowie po asyście Patryka Kli-
mali zdobył Mateusz Bogusz. 
Podopieczni Michniewicza z dzie-
sięcioma punktami na koncie są 
liderami w grupie. Druga Rosja 
zgromadziła osiem punktów, 
a trzecia Serbia ma ich pięć.
Kolejne spotkanie naszej repre-
zentacji odbędzie się 15 listopada. 
Rywalem będzie Bułgaria. Relacja 
w TVP Sport.
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Gambit Świdnica podbił Memoriał
Po raz ósmy spotkali się miłośnicy królewskiej gry, aby uczcić pamięć 
żarowskich szachistów Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego. 

W Żarowie przez dwa dni rywa-
lizowało ponad 80 zawodników, 
występujących w trzech grupach, 
a cały Memoriał padł łupem KSz 
Gambit MDK Świdnica.
W najsilniejszej grupie A zwycię-
żył Kamil Gałuszka, reprezentu-
jący KSz Gambit MDK Świdnica. 
Najwyższą pozycję z zawodników 
klubu Goniec Żarów osiągnął Łu-
kasz Reichel, kończąc rywalizację 
na 6. miejscu. Mirosław Cygan 
swój udział w Memoriale zakoń-
czył na 14. pozycji.
Grupa B padła łupem Kacpra Ko-

niecznego z KSz Polonii Wrocław. 
Miejsca żarowskich szachistów: 
7. Maciej Kaczmarzyk, 10. Jakub 
Komaniecki, 14. K. Roubo.
Wśród juniorów do lat 17 pierw-
sze miejsce zdobył Tomasz Mazu-
rek (Ksz Gambit MDK Świdnica). 
Wyniki zawodników Gońca: 
13. Piotr Wysowski, 23. Franci-
szek Stencel, 26. Maciej Stankow-
ski. Najlepszą juniorką okazała się 
Julia Klima z Ksz Gambit MDK 
Świdnica.
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Szkolne przełaje
Blisko 200 uczniów z terenu gminy Żarów rywalizowało w Jesiennych 
Biegach Przełajowych.

Emocji nie brakowało, a dla 
najlepszych organizatorzy Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie oraz ULKS Piast 2008 
Żarów przygotowali medale i pa-
miątkowe dyplomy.
Zwycięzcy poszczególnych ka-

tegorii wiekowych: M. Plicner, 
A. Chodyniecka, K. Wąs, A. Że-
lazko, R. Kulpińska, D. Chrupalik, 
M. Mazur, J. Rudnik, K. Grzybow-
ski, J. Kijowski, O. Lesiak.
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43. Zlot  
Turystów Świdnickich na Ślęży 

Żarowskie Koło PTTK „Żarodreptaki”, które regularnie organizuje wy-
cieczki po naszej gminie, ale także po ciekawych miejscach w Polsce re-
prezentowało gminę Żarów na 43 Zlocie Turystów Świdnickich na Ślęży, 
który odbył się w niedzielę, 13 października. 

W zlocie wzięło udział ponad 20 
osób reprezentujących gminę Ża-
rów, a najmłodszym uczestnikiem 
był czteromiesięczny Wiktorek 
Bodnar, który szczyt zdobył na 
rękach mamy Marty. Panią Martę 
dopingowali Jej osobiste bliźnia-
ki Filipek i Kacperek oraz mąż 
Paweł. Udział rodziny Bodnarów 
był bardzo miłą niespodzianką 
dla Prezesa Koła Pana Bolesława 
Moryla, który na pamiątkę tego 
wydarzenia podarował Wiktorko-
wi skromny upominek.
– Podczas zlotu odbył się również 
Powiatowy Konkurs Drużyn Kół 
Turystycznych, w którym wzięło 
udział siedem drużyn z naszego 
powiatu. Nasza drużyna repre-
zentowana przez Bolka, Kasię, 
Łukasza, Bogdana i Janka, spisała 
się na medal i zdobyła Złoty Pu-
char Turnieju Kół Oddziału PTTK 
w Świdnicy. Podczas turnieju 
uroczyście zostały wręczone legi-
tymacje Przodownickie i odznaki 
turystyczne. Piękna pogoda sprzy-

jała pieszej wędrówce i podziwia-
niu otaczającego górę krajobrazu. 
Do zobaczenia na szlaku – mówi 
Katarzyna Banasik-Bendlewska 
uczestniczka zlotu.

Na zdjęciu prezes Żarowskiego 
Koła PTTK „Żarodreptaki” Bole-
sław Moryl wraz z Panią Martą 
Bodnar i najmłodszymi uczestni-
kami zlotu. 

Mistrz Świata w Kicboxingu!
Zakończyły się Mistrzostwa Świata WKA. Rozgrywane na terenie świdnickiego lodowiska przyniosły wiele 
emocji. Dla nas najważniejszą informacją jest złoty medal wywalczony przez Krystiana Rossę. 

Święto sportów walki zgromadziło 
na starcie blisko 600 wojowniczek 
i wojowników z całego świata. 
Pojedynki toczyły się przez cztery 
dni, a całość zwieńczyła zawo-
dowa gala o pasy mistrzowskie 
WKA. Najliczniejszą reprezenta-
cję wystawiła Ukraina. Na matach 
widzieliśmy zawodników choćby 
z Pakistanu i Iranu. 
Reprezentujący barwy Kickboxing 
Fighter Żarów, 13-letni Krystian 
Rossa mocno przepracował okres 
przygotowawczy do najważniej-
szej imprezy sezonu.
– Trenowaliśmy w Żarowie oraz 
w klubie Fighter Kickboxing Kacz-
marek&Grodkowski. Z tego miej-
sca chciałbym podziękować trene-
rom oraz naszemu przyjacielowi 
z Rzymu, Michałowi Wiechęciowi, 
który jako osoba prywatna pokrył 
koszty startu Krystiana w zawo-
dach – relacjonuje Norbert Rossa, 
trener żarowskiego klubu. 

Żarowianin w drodze do finału 
zmierzył się z dwoma reprezen-
tantami Ukrainy. Wygrane po-
jedynki zagwarantowały udział 
w ścisłym finale. Tutaj naprzeciw-
ko stanął kolega z reprezentacji. 
W ostatnich sekundach walki 
Rossa kopnięciem na głowę prze-
chylił szalę zwycięstwa na swoją 
korzyść. 

– To kolejny medal rangi mi-
strzowskiej zdobyty przez Krystia-
na. Jesteśmy bogatsi o nowe do-
świadczenia. Miałem przyjemność 
sędziować Mistrzostwa Świata 
w najtwardszej formule Kickboxin-
gu K1. Cieszy mnie fakt, iż wspól-
nie z trenerem Przemysławem 
Pasikowskim widzimy w naszym 
klubie kolejnych zawodników, któ-
rzy już w najbliższym czasie mogą 
walczyć w największych imprezach 
– dopowiada Norbert Rossa. 
Przypomnijmy, iż Krystian Rossa, 
to aktualny mistrz Polski, mistrz 
Europy oraz srebrny medalista 
Mistrzostwa Świata. Do tej im-
ponującej kolejki dorzucił złoto 
mistrzostw globu. Treningi żarow-
skiego klubu Kickboxing Fighter 
odbywają się w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie w każdy po-
niedziałek i środę. Początek zajęć 
o godz. 18:15. 
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Wieści z boisk piłkarskich
Kolejny weekend z gradem bramek, piłkarze klubów wałbrzyskiej okrę-
gówki zdobyli ich aż 41. 

Wyniki 11. kolejki. Kl. okręgowa. 
Wenus Nowice 5-1 Granit Roztoka
Skałki Stolec 3-6 Orzeł Lubawka
Sparta Ziębice 0-8 Zjednoczeni Żarów
Włókniarz Kudowa Zdrój 2-4 Zdrój Jedlina Zdrój
Nysa Kłodzko 8-0 Kryształ Stronie Śl.
Zamek  
Kamieniec Ząbkowicki

0-3 Trojan Lądek Zdrój

Karolina Jaworzyna Śląska 0-1 Grom Witków
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