
Zmiana opłat 
cmentarnych

Od 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za usługi 
cmentarne i pogrzebowe.

Czytaj na stronie 2.

Każdy najemca, który nie zalega z czynszem mieszkalnym określonym w umowie najmu zawartej z gminą oraz nie 
zalega z żadnymi opłatami na rzecz gminy, może wykupić mieszkanie komunalne ze zwiększoną bonifikatą.

Czytaj na stronie 2.

Nowe zasady wykupu
lokali komunalnych

Plenerowe
biblioteczki

Mieszkańcy chętnie korzystają już z plenerowych siłowni, które zainsta-
lowane są nie tylko w mieście, ale również na terenach wiejskich. Dla-
czego nie mieliby korzystać z plenerowych biblioteczek?

Czytaj na stronie 4.

Walczymy
ze smogiem

Zielone przystanki, kwietne łąki, a może najwyższy czas na zielone kominy w Żarowie
Czytaj na stronie 5.

Na zdjęciu zwycięska drużyna XIX Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie – Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Czytaj na stronie 7.

Pamiętajmy, że palenie drewna i innych paliw stałych oraz śmieci stano-
wi przyczynę emisji do powietrza pyłu i innych szkodliwych substancji.

Czytaj na stronie 5.

Na zdjęciu zwycięska drużyna XIX Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie – Szkoła Podstawowa 

Finał XIX Turnieju Wiedzy
o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie

Zielone kominy 
w Żarowie?

Czytaj na stronie 3.
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Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla 
mieszkańców, gdyż zgodnie z podjętą 
przez radnych Rady Miejskiej uchwałą 

na sesji w dniu 14 listopada 2019r., boni-
fikata wynosi odpowiednio 97% i 99%. 
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy mogą 
wykupić mieszkanie za 3% lub 1% jego war-
tości przy wykupie ostatniego lokalu. Nowe 
zasady będą obowiązywały od 9 grudnia 
2019 roku.
– Po wejściu w życie nowej uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie będzie obowiązywać 97 
i 99 procent bonifikaty przy wykupie miesz-
kań komunalnych od gminy. Nie będzie rów-
nież wymagana zaliczka w wysokości 1.000 
złotych. Koszty związane z przygotowaniem 
lokalu do zbycia zostaną określone w umo-

wie. Aby wykupić mieszkanie ze zwiększoną 
bonifikatą wystarczy wypełnić wniosek 
i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. Cała procedura 
trwa około 2 miesięcy. Przypominamy tylko, 
że warunkiem skorzystania z preferencyj-
nych zasad jest niezaleganie z czynszem za 
mieszkanie ani z żadnymi opłatami na rzecz 
gminy. Nowe zasady będą obowiązywały do 
momentu zmiany uchwały przez Radę Miej-
ską w Żarowie – wyjaśnia Anna Kołodziej 
kierownik Referatu Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Bonifikata udzielana jest także
na wykup podwórek, 

terenów wokół budynków
wspólnot mieszkaniowych. 

– Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe lub 
ich przedstawicieli do zapoznania się z ofer-
tą nabycia terenów wokół ich budynków. 
Zgodnie z obowiązującą uchwałą udzielana 
jest 95-procentowa bonifikata od wartości 
tych nieruchomości. Oznacza to, że za dział-
kę około 10 arów wspólnota mieszkaniowa 
zapłaci 1500 złotych, poniesie koszty nota-
rialne oraz przygotowawcze. Coraz więcej 
wspólnot zdecydowało się na zakup terenu, 
co pozwoliło im na samodzielne zarzą-
dzanie i dbanie o swoją własną przestrzeń 
życiową – dopowiada kierownik Anna Ko-
łodziej z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 
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Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, zo-
stał wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w oparciu 
o Zarządzenie Nr 190/2019 
z dnia 22 listopada 2019r. 

Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej położonej 
w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową
Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nie-

ruchomości/opis Cena wywoławcza Wys. wa-
dium

Godz. 
rozpocz.

378/82
378/85

9.336 SW1S/00037801/9 Sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego

154.000 zł 15.400 zł 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 
0629 6893 najpóźniej do dnia 27 grudnia 
2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobo-
wiązany będzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów szacunkowych 
i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 
2.426,96 zł, kosztów dokumentacji w wyso-
kości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
działka przeznaczona jest pod zabudowę pro-

dukcyjno-usługową – symbol B.5 P/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 

stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.
10. Dodatkowych informacji udziela Referat 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika, powinna przed-
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

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

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

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

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, 
oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie 
się ze stanem prawnym i faktycznym nierucho-
mości, jej aktualnym sposobem i możliwościa-
mi zagospodarowania oraz parametrami.

18. Opinia geologiczna gruntu do wglądu w sie-
dzibie UM w Żarowie

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży kompleksu 5 działek  gruntowych niezabudowanych 
położonych w Żarowie przy ul. Kołodki przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową
Nr 
działki Nr KW Pow.

w m2
Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywo-
ławcza Wys. wadium Godz. 

rozpocz.
990
991
992
996/5
995/10

SW1S/00080495/6
SW1S/00080495/6
SW1S/00080495/6
SW1S/00081270/0
SW1S/00080496/3

37.762 Sprzedaż prawa 
własności

1.500.000 zł 
(jeden milion 
pięćset tysię-
cy zł)

150.000 zł
(sto pięćdzie-
siąt tysięcy zł)

9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % 
ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: 
PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 
najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie (1%) powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowią-
zany będzie do uiszczenia podatku VAT w wy-
sokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do sprzeda-
ży w kwocie 3.075 zł, kosztów dokumentacji 
w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarial-
nych. Okazanie punktów geodezyjnych ofe-
rent poniesie we własnym zakresie.

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
działki przeznaczone są pod zabudowę pro-
dukcyjno-usługową – symbol 3.P/U.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stro-
nie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.

10. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu.

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika, powinna przed-
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

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

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

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

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, 
oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie 
się ze stanem prawnym i faktycznym nierucho-
mości, jej aktualnym sposobem i możliwościa-
mi zagospodarowania oraz parametrami.

Stawki opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe
Od 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe 
dotyczące cmentarzy komunalnych w Żarowie oraz Wierzbnej. Dotychczasowe stawki nie 
były zmieniane od 2015 roku. 

Przypominamy również wszystkim 
mieszkańcom, że każdy grób po 
20 latach od pierwszego pochówku 

powinien być opłacony. 
Co się dzieje, jeśli tego nie zrobimy? 
Groby takie mogą zostać zlikwidowane, a na 
tym samym miejscu może zostać pochowana 
inna osoba. Gmina Żarów w 2020r. planuje 
likwidację kolejnych zaniedbanych i nieopła-
conych miejsc grzebalnych. 
Zgodnie z nowym Zarządzeniem Burmi-
strza Miasta Żarów z dnia 18 listopada 2019 
roku nowe stawki opłat za usługi cmentarne 
i pogrzebowe wykonywane na terenie ko-
munalnych cmentarzy, znajdujących się na 
terenie miasta i gminy Żarów kształtują się 
następująco:
1) miejsce pod grób pojedynczy ..............300,00 zł
2) miejsce pod grób podwójny 

(w pionie) ...............................................400,00 zł
3) miejsce pod grób mały ...........................50,00 zł

4) miejsce pod grobowiec pojedynczy ....700,00 zł
5) miejsce pod grobowiec podwójny 

(w pionie) .............................................2000,00 zł
6) miejsce pod grób ziemny na urnę ......200,00 zł
7) opłata za zachowanie grobu 

na dalsze 20 lat .......................................400,00 zł
8) opłata za zachowanie grobu małego 

na dalsze 20 lat .......................................100,00 zł
9) korzystanie z kaplicy (1 doba) .............150,00 zł
10) dozór nad pochowaniem 

do grobu małego ....................................150,00 zł
11) dozór nad pochowaniem 

do pozostałych grobów .........................250,00 zł
12) wjazd na cmentarz samochodu (do 3,5 tony) 

w celu montażu nagrobka ....................100,00 zł
14) rezerwacja miejsca grzebalnego 

na 20 lat ...................................................450,00 zł
15) miejsce pod grób murowany 

wielournowy ..........................................700,00 zł
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 
opłat doliczony zostanie również podatek 
od towarów i usług.

Magdalena Pawlik 

Nowe zasady wykupu lokali komunalnych
Każdy najemca, który nie zalega z czynszem mieszkalnym określonym w umowie najmu 
zawartej z gminą oraz nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz gminy, może wykupić miesz-
kanie komunalne ze zwiększoną bonifikatą. 

Oferta pracy w ILP na żarowskiej podstrefie
Firma ILP, która znajduje się na terenie żarowskiej 
podstrefy ekonomicznej Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zajmuje się produkcją elemen-
tów układu kierowniczego. Obecnie poszukuje pra-
cowników na stanowiska: 
• Operator CNC; • Pracownik produkcji
• Pracownik kontroli jakości
Zakres obowiązków oraz wymagania na poszczegól-
ne stanowiska znajdują się w ogłoszeniu na stronie 
internetowej: https://nowa.um.zarow.pl/praca-w-
zarowie/n,80972,oferta-pracy-w-ilp-na-zarowskiej-
podstrefie-20191122.html
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Nie zabraknie zabaw i gier 
dla dzieci oraz występów 
artystycznych. Przejażdż-

ki i zabawy z pomocnikami świę-
tego Mikołaja, warsztaty zdobie-
nia choinkowych ozdób, wspólne 
śpiewanie to tylko niektóre atrak-
cje i niespodzianki, jakie przygo-
towali organizatorzy tegorocznego 
Miasteczka w Żarowie.
Od kilku lat nieodłącznym ele-
mentem Miasteczka Świętego Mi-
kołaja jest jarmark bożonarodze-
niowy, na którym nie zabraknie 
oryginalnych świątecznych ozdób, 
prezentów, czy smakołyków koja-
rzonych ze świętami.

Program
 ▶ 15:00 Parada Świętego Mikołaja 
– start Dworzec PKP - Kids Dan-
ce, Miejska Orkiestra Dęta

 ▶ 15:15 Otwarcie Miasteczka Świę-
tego Mikołaja i Jarmarku Bożo-
narodzeniowego

 ▶ 15.20 Występ Miejskiej Orkiestry 
Dętej działającej przy GCKiS 
w Żarowie

 ▶ 15.50 Występ zespołu Kids Dance 
działającego przy GCKiS w Ża-
rowie

 ▶ 16:00 Zabawy ze świętym Mi-
kołajem i jego pomocnikami, 
gwiazdkowe listy z życzeniami

 ▶ 16:10 Rozstrzygnięcie konkursu 
„Co ty wiesz o Żarowie?” – or-
ganizator Żarowska Izba Histo-
ryczna

 ▶ 16:30 Kolędowanie z chórem 
Cantate Domino

 ▶ 17:00 Rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszą kartkę świą-
teczną – organizator Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Żarów

 ▶ 17:10 Rozstrzygnięcie konkursu 
kulinarnego „Bożonarodzeniowe 
smaki” - organizator GCKiS

 ▶ 17:30 Wspólne kolędowanie 
z Orkiestrą Nienadętą i chórem 
Senyor Rici

W tym roku do Miasteczka Świę-
tego Mikołaja zapraszają: Gmina 
Żarów, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Żarów, Electrolux 
Żarów, Smart Work.

Kronika Policyjna
Rzucił się na kobietę z nożem
Funkcjonariusze Policji w Żarowie 
zatrzymali 22-letniego mężczyznę, 
który próbował ugodzić nożem 
39-letnią kobietę. Zatrzymany 
był nietrzeźwy, miał 1,82 promila 
alkoholu we krwi. Kobieta doko-
nała uniku i nie odniosła żadnych 
obrażeń ciała. Sprawca został 
zatrzymany i osadzony w Policyj-
nym Pomieszczeniu dla Osób Za-
trzymanych KPP w Świdnicy. Do 
zdarzenia doszło przy ul. Wojska 
Polskiego w Żarowie.

Ukradł narzędzia  
z warsztatu samochodowego
Wykorzystał nieuwagę pracowni-
ków warsztatu samochodowego 
i dokonał kradzieży wiertarko-
-wkrętarki firmy Bosh. 47-letni 
mężczyzna bez stałego miejsca 
zamieszkania został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy policji na 
gorącym uczynku. Mężczyznę 
osadzono w Policyjnym Pomiesz-
czeniu dla Osób Zatrzymanych. 
Na komisariat policji wpłynęło 
także zawiadomienie od pokrzyw-
dzonego, w którym łączna wartość 
poniesionych strat na jego szkodę 
wynosi 700 złotych.

Wandal zniszczył samochód
Nieznany sprawca uderzając 
cegłami rozbił szybę uchyloną 
w tylnych drzwiach pasażera oraz 
zerwał powłokę lakierniczą nad-
wozia samochodu marki Merce-
des. Poszkodowanym jest 26-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickie-
go. Łączna wartość strat oszaco-
wana została na kwotę około 1700 
złotych. Do zdarzenia doszło przy 
ul. Słowackiego w Żarowie.

Oszustwo na portalu OLX
35-letni mężczyzna zawiadomił, 
że dokonał zakupu miksera audio 
za pośrednictwem portalu inter-
netowego OLX. Pomimo przelania 
pieniędzy na konto sprzedającego 
do dnia dzisiejszego nie otrzymał 
zakupionego towaru i nie może na-
wiązać kontaktu ze sprzedającym. 
Straty na szkodę zgłaszającego 
oszacowano na kwotę 550 złotych.

Okradli pozostawiony samochód
Do zdarzenia doszło w okolicy 
Ronda Orderu Uśmiechu w Ża-
rowie. Nieznane osoby z pozo-
stawionego poza drogą publiczną 
pojazdu marki Lancia dokonały 
kradzieży 2 sztuk tablic rejestra-
cyjnych, felg aluminiowych wraz 
z oponami, radia samochodowe-
go, akumulatora. Sprawcy doko-
nali także zniszczenia pojazdu. 
Straty wyceniono na kwotę 2000 
złotych na szkodę 20-letniego 
mieszkańca powiatu dzierżoniow-
skiego.

Wypadek na łączniku  
autostradowym
Trzy samochody osobowe i cię-
żarówka zderzyły się między 
Świdnicą a Bagieńcem. W wyniku 
zdarzenia zginął 25-letni miesz-
kaniec powiatu wałbrzyskiego. Do 
szpitala został przetransportowa-
ny 32-letni kierowca ciężarówki, 
a pozostałe dwie osoby doznały 
mniejszych obrażeń. Według 
wstępnych ustaleń, do wypadku 
doszło podczas manewru wy-
przedzania, wykonywanego przez 
25-letniego mężczyznę. Śledztwo 
w tej sprawie wszczęła Prokuratu-
ra Rejonowa w Świdnicy. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Andrzejki w żarowskiej bibliotece
Biblioteka oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w sobotę, 23 listopada zorganizowali tradycyjne Andrzejki dla 
żarowskich seniorów. 

Niepowtarzalna scenografia, którą 
zapewniają książki oraz specy-
ficzny klimat, który wśród nich 
panuje, sprzyjały dobrej zabawie 
i serdecznym rozmowom. Wśród 
atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów nie zabrakło andrzej-
kowych wróżb, wspólnego tańca 
oraz karaoke. Każdy mógł zaśpie-
wać swoją ulubioną piosenkę. 
– Andrzejkowy wieczór rozpoczęli-
śmy odśpiewaniem piosenki „Listo-
pad, gdy już kończy dzień”, a potem 
były piosenki biesiadne i turystycz-
ne, śpiewane solo i chórem, tańce 
w rytm współczesnych melodii 
i tych sprzed lat. Były kawały opo-
wiadane z humorem. A wszystko 
przeplatane andrzejkowymi wróż-
bami. Wiedźma Ania, w którą tra-
dycyjnie wcieliła się Anna Sikora, 
przygotowała wiele atrakcji. Był 
taniec integracyjny „Powitanie”, 
wróżby na przyszły rok, a także wy-
bór Wiedźmy 2019. Zabawa była 

przednia, a śmiechu przy tym co 
niemiara. Dziękujemy wszystkim za 
wspólnie spędzony wieczór, a Gmin-
nemu Centrum Kultury i Sportu za 

użyczenie sprzętu – mówi Stanisła-
wa Biernacka dyrektor biblioteki 
w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Żarowscy seniorzy nie mają czasu na nudę. Wspólnie integrowali się na 
wieczorze andrzejkowym w bibliotece. 

Święty Mikołaj odwiedzi Żarów
8 grudnia o godzinie 15:00 targowisko miejskie w Żarowie zamieni się 
w bajkowe Miasteczko Świętego Mikołaja. Podobnie jak w poprzednich 
latach będzie smacznie i kolorowo. 

Tradycje świąteczne
Kto lubi piec ciasta? A kto chciałby się pochwalić swoimi wypiekami 
podczas Miasteczka Świętego Mikołaja i zgarnąć pierwszą nagrodę? 

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie zaprasza wszystkich 
do udziału w konkursie „Bożona-
rodzeniowe smaki”.
Aby wziąć udział w konkursie 
należy samodzielnie upiec świą-
teczne ciasto – orzechowiec i do-
starczyć go 8 grudnia na stoisko 
GCKiS znajdujące się na Mia-
steczku Świętego Mikołaja. 
Konkurs skierowany jest do osób 
indywidualnych, jak również 

organizacji (Koła Gospodyń Wiej-
skich, szkoły, przedszkola, firmy). 
Specjalnie powołane jury będzie 
oceniało smak, wygląd i ogólne 
wrażenie. 

Dla najlepszych czekają nagro-
dy i tytuł Mistrza Bożonaro-
dzeniowych Smaków 2019. 
Regulamin konkursu oraz formu-
larz zgłoszeniowy do pobrania: 
http://www.centrum.zarow.pl/

Warsztaty w Myśliborzu
Czy lekcje muszą odbywać się tylko w szkole? Nie! Przekonali się o tym 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. 

W dniach 14 i 15 listopada wzięli 
udział w dwudniowych warsz-
tatach ekologicznych na terenie 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa Salamandra 

w Myśliborzu, które położone 
jest na obszarze Parku Krajobra-
zowego. Uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w bardzo ciekawych 
zajęciach laboratoryjnych z zakre-

su nauk przyrodniczych. Obser-
wowali również zjawiska i procesy 
zachodzące w przyrodzie podczas 
zajęć terenowych.
– W pierwszym dniu wycieczki 
uczniowie brali udział w zajęciach 
laboratoryjnych z chemii, biologii 
i przyrody, wnikliwie obserwowali 
zjawiska zachodzące w przyrodzie. 
W drugim dniu podczas zajęć 
w terenie określali role drzew jako 
ważnego ekosystemu Ziemi oraz 
rozpoznawali rośliny na podsta-
wie przewodników. Forma zajęć 
na łonie przyrody okazała się dla 
uczniów niezwykle atrakcyjna, 
wszyscy byli mocno zaangażowani, 
pracowicie wypełniali swoje karty 
pracy, zadawali ciekawe pytania. 
Młodzież wróciła z wycieczki 
wzbogacona o dodatkową wiedzę 
z zakresu przyrody oraz z prezen-
tem od Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej i Krajoznawstwa – mówi 
Małgorzata Wojtusiak ze Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach.

Oprac. Magdalena Pawlik

Uczniowie SP Mrowiny na ciekawych warsztatach w Myśliborzu. 
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Czytelnicy będą mogli za-
brać książkę, przeczytać 
i odłożyć na półkę w spe-

cjalnie przygotowanej budce. Nie 
potrzebna będzie karta bibliotecz-
na, a skorzystać będą mogli wszy-

scy mieszkańcy gminy. To wspól-
ny pomysł pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, Biblioteki 
oraz radnej Rady Miejskiej Iwony 
Nieradki. 
Projekt pierwszej plenerowej 

budki na książki jest już w przygo-
towaniu. Budka posiadać będzie 
zamykane drzwi i szyby, co ma 
znaczenie przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych. Będzie 
ogólnodostępna, a zainstalowana 
zostanie w miejscu rekreacji i od-
poczynku. 
Mieszkańcy chętnie korzystają już 
z plenerowych siłowni, które zain-
stalowane są nie tylko w mieście, 
ale również na terenach wiejskich. 
Dlaczego nie mieliby korzystać 
z plenerowych biblioteczek? 
Mamy nadzieję, że pomysł spodo-
ba się naszym mieszkańcom 
i w Żarowie pojawi się więcej bu-
dek na książki. Będą to specjalne 
miejsca, w których książki będzie 
można wymieniać lub przynosić 
swoje, przez cały czas, niezależnie 
od dnia tygodnia czy godziny.
Idea budki na książki, czyli tzw. 
bookcrossingu, jest szeroko roz-
propagowana i cieszy się dużą 
popularnością. Budki na książki 
to pomysł zakładający powstanie 
małych, ogólnodostępnych miejsc, 
tzw. mebli miejskich, funkcjonu-
jących na zasadzie darmowych 
biblioteczek, przy pomocy których 
mieszkańcy mogliby wymieniać 
się miedzy sobą książkami. Pierw-
sza taka zostanie zainstalowana 
w Żarowie już w przyszłym roku.

Magdalena Pawlik

W Żarowie powstaną
plenerowe biblioteczki

W przyszłym roku na terenie Żarowa zainstalowane zostaną budki na 
książki. Aby przeczytać książkę, nie trzeba będzie specjalnie iść do biblio-
teki, książki będą czekać na chętnych w różnych częściach naszego miasta. 

Takie budki na książki znajdują się na terenie Wrocławia. 
Foto UM Wrocław

„Fundusz sołecki 
– najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z samorządami wo-
jewództw ogłosiło konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną ze środ-
ków funduszu sołeckiego „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

Konkurs skierowany jest 
do wszystkich sołectw, 
które w latach 2010-2019 

realizowały projekty finansowa-
ne ze środków wyodrębnionych 
w ramach funduszu sołeckiego lub 
w których fundusz sołecki stanowił 
wkład własny. Patronat medialny 
nad konkursem objął miesięcznik 
„Gazeta Sołecka”. 
Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest prawidłowe i terminowe 
złożenie bądź przesłanie formula-
rza zgłoszeniowego, zawierającego 
opis projektu do siedziby Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów, 
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 
Konin. Zgłoszenia projektu na 
konkurs może w imieniu sołectwa 
dokonać sołtys, członek Rady So-
łeckiej oraz Burmistrz. Z każdego 
sołectwa można zgłosić tylko jeden 
projekt. Przy ocenie projektów jury 
pod uwagę brać będzie: wpływ 
projektu na poprawę warunków 
życia mieszkańców wsi, zaangażo-
wanie mieszkańców w realizację 
projektu, długofalowe oddziały-
wanie projektu, wpływ projektu na 
integrację społeczności lokalnej, 
oryginalność, innowacyjność, 
wkład własny sołectwa i przygoto-
wanie dokumentacji konkursowej.

Termin nadsyła-
nia zgłoszeń mija 
13 stycznia 2020 roku. 
Nagrodami w konkursie jest statu-
etka „Sołecka NIKE” oraz nagrody 
finansowe dla sołectwa, wyróżnie-
nia i zestawy upominkowe.
– Zachęcamy sołectwa, aby wzięły 
udział w tym ogólnopolskim kon-
kursie. Tak wiele ciekawych projek-
tów realizują mieszkańcy wsi, przy 
wsparciu finansowym ze środków 
budżetu gminy Żarów, w ramach 
funduszu sołeckiego. Wiele z tych 
inicjatyw wartych jest pokaza-
nia i zaprezentowania, nie tylko 
społeczności lokalnej. Promujmy 
wieś jako dobre miejsca do życia 
i rozwoju społeczno-zawodowego. 
Pokażmy aktywnych mieszkańców, 
którzy pracują na rzecz społecz-
ności – mówi Marta Jarosz z Refe-
ratu Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Wszystkie dokumenty, formu-
larz zgłoszeniowy, oświadczenia 
oraz regulamin konkursu można 
znaleźć i pobrać ze stron interne-
towych: www.um.zarow.pl, www.
kss.org.pl, www.funduszsolecki.pl.

Magdalena Pawlik 
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„Zanieczyszczenie powietrza jest 
powszechnym problemem. Nie 
dziwi już chyba nikogo, że miesz-
kanie w pobliżu głównych dróg 
i narażenie na spaliny wiąże się 
z większym zagrożeniem różnymi 
chorobami. Jeśli więc nie da się 
wybrać zdrowszego miejsca do 
mieszkania, dobrze znać środki 
zaradcze. Choć nie są idealne, to 
jednak pomagają” – można prze-
czytać na stronach Polskiej Agen-
cji prasowej w sekcji „Zdrowie”. 
„Według niedawnego badania 
przeprowadzonego przez zespół 
z Cornell University, w miastach 
(w tym przypadku amerykań-
skich) śmiertelność mieszkańców 
mogłaby się znacznie zmniejszyć 
za sprawą restrykcyjnych ograni-
czeń dotyczących spalin emito-
wanych przez silniki (…) samo-
chodów. Według przytoczonych 
danych, np. w USA, transport 
drogowy obejmuje tylko 6 proc. 
wszystkich poruszających się po 
drogach samochodów, a odpowia-
da aż za ok. połowę zanieczysz-

czeń” – przytacza serwis PAP.

A co z drugą połową zanie-
czyszczeń? Kto za nią odpo-
wiada? Przemysł? Otóż nie!
Jeżeli przyjrzymy się opracowa-
niom dotyczącym globalnego sta-
nu powietrza w Polsce i analizom 
przyczyn takiego stanu, to otrzy-
mamy zgoła inne dane. Wystarczy 
spojrzeć na zamieszczone poniżej 
wykresy.
W naszych polskich warunkach, 
to my – użytkownicy domowych 
źródeł ciepła, w przeważającej 
części korzystający ze starych 
pieców i spalający najtańszy 
opał (dla oszczędności) i co gor-
sze odpady (szczególnie tworzy-
wa sztuczne) – odpowiadamy za 
jakość powietrza. A właściwie za 
fatalny jego stan. 

Zainstalowane czujniki pokazują, 
że w tym czasie, gdy zdecydowana 
większość rozpala piece, to wska-
zania lądują na czerwonym, alar-
mowym polu.
Najtragiczniejsze jest to, że ci, któ-

rzy ogrzewają w ten sposób swoje 
mieszkania i domy, to zatruwają 
własne rodziny. Przyczyniając się 
do wielu chorób i alergii, a w kon-
sekwencji przedwczesnej śmierci.
Poniższy rysunek obrazuje me-
chanizm zatruwania, który jasno 
pokazuje, że pyły i tokyczne sub-
stancje lądują w bezpośrednim 
sąsiedztwie każdego komina. Bez 
wyjątku – dowodzą tego badania..
Może najwyższy czas by takim 
sąsiadom powiedzieć stanowczo 
„Nie!” oraz „Sąsiedzie nie truj 
mojej i swojej rodziny!”.
Gmina i rząd oferuje pomoc 
– możliwość skorzystania z do-
tacji (nawet do 80% kosztów) 
w ramach programów zamiany 
nieekologicznych źródeł ciepła na 
nowoczesne i czyste. To skuteczne 
rozwiązanie, ale wymaga zaanga-
żowania i wydania pieniędzy.

Oczywiście można nic nie robić 
– wtedy pieniądze będziemy wy-
dawać na lekarzy i lekarstwa, bo 
smog zabija po cichu.

/GW/

Walczymy ze smogiem
Instytucja Pośrednicząca  Aglomeracji Wałbrzyskiej rozstrzygnęła kon-
kurs realizowany w ramach poddziałania „Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” – Mo-
dernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty 
dotyczące zwalczania emisji kominowej. 

Jest to program partnerski piętna-
stu gmin Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, które ubiegały się o dofi-

nansowanie na wymianę wysoko-
emisyjnego źródła ciepła. Pieniądze 
trafią także do mieszkańców gminy 
Żarów, którzy będą mogli skorzystać 
z unijnego dofinansowania. 
Do 15 gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej, a tworzą ją Świdnica, 
Żarów, Boguszów Gorce, Do-
bromierz, Głuszyca, Jaworzyna 
Śląska, Marcinowice, Mieroszów, 
Nowa Ruda, gmina Nowa Ruda, 
Strzegom, Świebodzice, gmina 
Świdnica, Walim i Wałbrzych 
trafią środki, które przeznaczone 
zostaną na wymianę systemu 
ogrzewania. Wartość przyznanego 
dofinansowania opiewa na kwotę 
ponad 14 milionów złotych. Nie 
wiadomo jeszcze, jaka część tych 
środków trafi do gminy Żarów, 
ponieważ nie są znane jeszcze 
zasady ubiegania się o wsparcie 
finansowe. Inwestycje polegające 
na wymianie starych pieców mają 
być w gminach realizowane w la-
tach 2020-2022. 
– Z dofinansowania, tak jak już 
wcześniej informowaliśmy, będą 
mogli skorzystać właściciele do-
mów jednorodzinnych oraz wła-
ściciele i najemcy mieszkań w do-
mach wielorodzinnych. Na chwilą 
obecną nie wiadomo, kiedy i w ja-
kiej kwocie trafi do nas dofinan-

sowanie przyznane w ramach tego 
projektu. Czekamy na informacje 
w tej sprawie, będziemy niezwłocz-
nie informować o tym naszych 
mieszkańców. Wstępne deklaracje, 
na dzień dzisiejszy, złożyły 124 
osoby – mówi Przemysław Sikora 

Zastępca Burmistrza. 
Smog to bardzo poważny pro-
blem. Każdy z nas dobrze wie, że 
zanieczyszczenie powietrza po-
woduje choroby płuc i dróg od-
dechowych, alergie, stany zapalne 
układu krążenia, przyczynia się 
do rozwoju nowotworów. Dlatego 
tak ważne jest, aby podejmować 
działania na rzecz walki o czyste 
powietrze. Pamiętajmy, że palenie 
drewna i innych paliw stałych 
oraz śmieci stanowi przyczynę 
emisji do powietrza pyłu i innych 
szkodliwych substancji. A korzy-
stanie ze starych pieców i kotłów 
sprawia, że zanieczyszczenia 
trafiają nie tylko na zewnątrz, ale 
również do samych ogrzewanych 
pomieszczeń, narażając tym sa-
mym nasze zdrowie i życie.

Magdalena Pawlik 

Program Rodzina Zastępcza „Miłość nie do zastąpienia”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy wraz z powiatem świdnickim rozpoczęło realizację nowego 
programu, którego głównym założeniem jest pozyskanie nowych kandydatów do tworzenia rodzin zastępczych.

Niestety, pomimo prowadzonych 
od niemal 18 lat działań świd-
nickiego PCPR-u oraz wysokiej 
lokaty  w wojewódzkim rankingu 
instytucji zajmujących się pieczą 
zastępczą, liczba kandydatów na 
rodziny zastępcze wciąż nie jest 
wystarczająca. W czwartek, 28 
listopada w Świdnicy odbyła się 
konferencja prasowa inaugurująca 
rozpoczęcie programu Rodzina 
Zastępcza „Miłość nie do zastą-
pienia”. 
– Staramy się pomóc naszym ro-
dzinom w ich roli. Zależy nam na 
tym, by rodzina, w której znalazło 
się dziecko ofiarowała mu podobne 
wartości jak zdrowo funkcjonująca 
rodzina biologiczna – wyjaśniała 
dyrektor PCPR, Beata Galewska. 
– W tym chcemy towarzyszyć ro-
dzinie i ją wspierać. Organizujemy 
pomoc psychologiczną, pedagogicz-
ną i prawną. Angażujemy naszych 
kandydatów w szkolenia i warszta-
ty. Pomagamy na wiele sposobów. 
Żadna z naszych rodzin nie jest 
pozostawiona sama sobie – dodała

– Dziecko jest najważniejsze, 
stwarzamy mu bezpieczny dom, 
rodzinę i opiekę do czasu uregulo-

wania jego sytuacji prawnej. Dom, 
w którym jest uśmiech i radość 
oraz kierunek do lepszych zmian. 
By tego dokonać potrzebujemy 
pomocy osób zaangażowanych 
i świadomych swojej roli – mówiła 

Alicja Synowska, członek zarządu 
powiatu świdnickiego. 
Ruszył już  fanpage projektu, na 
którym zainteresowani codziennie 
będą znajdować informacje doty-
czące rodzicielstwa zastępczego 
oraz poznają wyjątkowych – nie-
zastąpionych zastępczych. 
– Zaplanowano spotkania z ra-
dami pedagogicznymi oraz zain-
teresowanymi kandydatami. Na-
wiązaliśmy także współpracę z po-
szczególnymi gminami powiatu. To 
dopiero początek naszych działań, 
o dalszych krokach będziemy 
Państwa informować na bieżąco 
– mówiła Katarzyna Dudkiewicz 
rzecznik prasowy programu. 
Osoby już zainteresowane utwo-
rzeniem rodziny zastępczej mogą 
kontaktować się z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 
74 85 74 523. Ponadto podstawo-
we informacje można uzyskać na 
stronie internetowej www.profe-
sjonaliscizsercem.pl 

Magdalena Pawlik
na podstawie komunikatu prasowego  

Zielone kominy
w naszej gminie?

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Klubu „Zjednoczeni Żarów”

Zarząd Klubu Sportowego Zjednoczeni Żarów informuje, że walne ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu odbędzie się w czwar-
tek, 12 grudnia o godz. 17.00, drugi termin o godzinie 17:15 w nowym 
budynku klubowym.
Porządek zebrania:

 ▶ Powitanie i stwierdzenie prawo-
mocności obrad. 

 ▶ Wybór Przewodniczącego i Proto-
kolanta. 

 ▶ Wybór Komisji Wniosków 
i uchwał. 

 ▶ Sprawozdanie z działalności Za-
rządu Klubu za 2019 rok. 

 ▶ Sprawozdanie z realizacji wnio-
sków i uchwał z poprzedniego 
Walnego zebrania.

 ▶ Sprawozdanie Finansowe Skarbni-
ka Klubu. 

 ▶ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
 ▶ Dyskusja nad przedstawionymi 
sprawozdaniami. 

 ▶ Podjęcie uchwały w sprawie 
 absolutorium dla ustępującego 

Zarządu. 
 ▶ Wybór członków Komisji Wybor-
czej.

 ▶ Podjęcie uchwały w sprawie skła-
dów ilościowych władz i organów 
Klubu 

 ▶ Podjęcie uchwały w sprawie spo-
sobu głosowania.

 ▶ Zgłaszanie kandydatów.
 ▶ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 ▶ Przeprowadzenie wyborów Preze-
sa Zarządu Klubu.

 ▶ Przeprowadzenie wyborów władz 
i organów Klubu.

 ▶ Dyskusja, wolne wnioski.
 ▶ Podjęcie uchwały.
 ▶ Zamknięcie obrad. 

Zarząd Klubu Zjednoczeni Żarów 
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Okazją do obchodów był 
dzień patrona oraz 101. 
rocznica odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Zgroma-
dzeni goście mogli obejrzeć wy-
stępy uczniów szkoły oraz przyj-
rzeć się bliżej życiu Anny Jenke.
– Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mrowinach otrzymali piękny 
wzór do naśladowania. Mogą 
się uczyć od swojej patronki pa-
triotyzmu, miłości do Ojczyzny 

i własnego narodu, wrażliwości 
i empatii. Wyrazem tego może być 
solidna praca, zamiłowanie do 
nauki, uczciwość, a jednocześnie 
skromność, koleżeńska pomoc, 
a także wrażliwość na problemy 
innych ludzi – mówiła 
w trakcie uroczystości 
Barbara Nowak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowi-
nach.
Dlatego dużą część uro-
czystości uczniowie po-
święcili osobie patronki 
szkoły Annie Jenke.
– Osoba patronki jest au-
torytetem dla całej spo-
łeczności szkolnej. Swoją 
postawą pokazywała, 
że warto żyć dla innych, 
a szlachetne marzenia 
warto realizować mimo 
trudu i poświęcenia. Za-
chęcała również uczniów 
do odkrywania siebie, 
swoich zdolności, a także 
potencjału, jaki drzemie 

w uczącej się wspólnocie. Motywo-
wała młodego człowieka do szuka-
nia swoich pasji i miejsca w społe-
czeństwie, aby był dumny z siebie, 
tak, jak dziś dumny jest z patrona 
swojej szkoły – mówiła Małgorzata 
Wojtusiak ze Szkoły Podstawowej 
w Mrowinach.
Podczas Wieczornicy szkoła 
uczciła również 101 rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, dlatego w zaprezento-
wanym programie artystycznym, 
mogliśmy usłyszeć patriotyczne 
utwory literackie i muzyczne oraz 
wiersze patriotyczne. Występy 
zostały uatrakcyjnione tańcem 
z szarfami i flagami w barwach 
narodowych. Rozstrzygnięty 
został także konkurs plastyczny 
„Anna Jenke – dziewczyna, która 
kochała Ojczyznę”. Szkoła wyróż-
niła również ucznia Kubę Kowal-
czyka, który zakwalifikował się 
do powiatowego etapu konkursu 
Zdolny Ślązaczek. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Wyprawa prowadziła 
przez trzy szczyty znaj-
dujące się w tej części 

Gór Sowich: Słoneczną, Kalenicę 
i Żmij. Na Kalenicy rozpalono 
ognisko. Uczestnicy weszli tutaj 
też na wieżę widokową, na której 
co prawda mocno wiało, ale pano-

ramy były przecudne. Następnie 
wszyscy podążyli w stronę Żmija, 
który słynie ze startu paralotnia-
rzy, ale przede wszystkim oferuje 
piękne widoki. Kolejna część wy-
cieczki prowadziła szeroką drogą 
rowerową, a kończyła się w schro-
nisku PTTK Zygmuntówka. Tam 

po kilkugodzinnej wyprawie 
turyści odpoczęli, ogrzewając się 
ciepłem kominka.
– Jestem zadowolona, że kolejna 
wycieczka cieszyła się powodze-
niem. Na miejscu startu pojawiły 
się rodziny z dziećmi, a to bardzo 
cieszy, bo widać, że mieszkańcy 
chcą razem i aktywnie spędzać 
czas. Staramy się, aby najmłodsi 
na wycieczkach nie nudzili się, 
dlatego zabieramy dla nich różne 
atrakcyjne przedmioty, np. lupy, 
kompasy, pojemniczki do obserwa-
cji owadów, mapy – mówi Małgo-
rzata Wojtusiak.
Podczas wycieczki najmłodsi 
uczestnicy z wielkim zaciekawie-
niem oglądali pod lupami znale-
zione w lesie owady, studiowali 
mapę, określali kierunki na kom-
pasie, a przede wszystkim dobrze 
się bawili, np. wchodząc na skałki. 
Szkoła Podstawowa w Mrowinach 
zaprasza wszystkich na kolejną 
wycieczkę, która odbędzie się 
14 grudnia, miejsce to Wzgórza 
Włodzickie. Na trasie pojawią się 
2 wieże widokowe: na Górze Świę-
tej Anny i na Górze Wszystkich 
Świętych. Będzie też ognisko oraz 
dużo dobrej zabawy.

Na szlaku Gór Sowich
Wyruszyli kolejny raz na szlak. Uczestnicy wycieczki odbywającej się 
w ramach projektu Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke „Mrowiny z ple-
cakiem” podążali szlakiem Gór Sowich.

Jak to niewiele potrzeba, żeby miło spędzić wolny czas. „Mrowiny z pleca-
kiem” to kolejny ciekawy projekt realizowany przez Szkołę Podstawową. 

Optymistyczny Sejm obrado-
wał w Bajkowym Przedszkolu

Bajkowe Przedszkole w Żarowie w środę, 20 listopada zamieniło się 
w salę sejmową, a przedszkolaki w posłanki i posłów. 

Nad porządkiem posiedzenia sej-
mowego czuwał marszałek sejmu. 
To on kierował obradami oraz 
udzielał głosu. Zainteresowani 
posłowie podchodzili do mów-
nicy i zgłaszali swoje propozycje 
do ustawy o „prawach dziecka”. 
Wśród praw, które zapisane zo-
stały w nowej ustawie Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie znalazły 
się prawa do miłości, zabawy, 
życia w pokoju, uczenia się, ale 

także do smutku i marudzenia. 
W przedszkolu, zdaniem dzieci 
należy dawać przykład młodszym, 
używać zaczarowanych słów 
(proszę, przepraszam, dziękuję), 
pomagać sobie wzajemnie i dzielić 
się zabawkami.
– Dla nas najważniejszy jest 
uśmiech na twarzy dzieci. Przed-

szkolaki poprzez zabawę uczą się, 
że to ważne być Polakiem. Wiedzą, 
jaką postawę zachować, gdy śpie-
wa się Mazurka Dąbrowskiego. 
Poznają znaczenie symboli naro-
dowych i zapoznają się z historią 
powstania państwa polskiego. 
Czują się ważne i doceniane, a to 
dla dzieci jest czynnikiem bardzo 
motywującym – mówi Mariola 
Król z Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie.

Nowa ustawa uchwalona przez 
przedszkolaków została zatwier-
dzona przez Marszałka Sejmu 
i umieszczona na tablicy do wia-
domości rodziców.
Więcej zdjęć oraz relacja filmowa 
dostępne są na stronie interneto-
wej www.um.zarow.pl i Facebook 
Gmina Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Zorganizowana w przedszkolu zabawa w „Sejm”, sprawiła, że dzieci 
nie tylko przyswoiły sobie nowe terminy, ale także czynnie uczestniczyły 
w obradach.

Senyor Rici w duecie z młodymi solistami
Kilkanaście zespołów muzycznych wystąpiło na XXVI Wojewódzkim 
Spotkaniu Artystycznym Klubów Seniora, który odbył się w sobotę, 23 
listopada w Piławie Górnej. 

Organizatorem spotkania był 
Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Biblioteka w Piławie Górnej. Na 
scenie zaprezentowały się zespoły 
z Dzierżoniowa, Piławy Górnej, 
Żarowa, Bielawy, Czarnego Boru, 
Ząbkowic Śląskich, Kobierzyc, 
Piławy Dolnej. Wspólnie z muzy-
kami z żarowskiego chóru Senyor 
Rici zaśpiewali także Dominik 
Niżyński z piosenką „Piosenka 
o mojej Warszawie” i Wanessa 
Bagińska z zespołu Orkiestry 
Nienadętej prowadzonej przez 
Ryszarda Fidlera.
– Jak zwykle nasz zespół porwał 
publiczność. Koncert chóru Senyor 
Rici rozpoczął solista Dominik 

Niżyński, wzruszającą „Piosenką 
o mojej Warszawie” wykonywaną 
niegdyś przez wybitnego piosen-
karza Mieczysława Fogga. Razem 
z zespołem Senyor Rici wystąpiła 
również Wanessa Bagińska z Or-
kiestry Nienadętej. W repertuarze 
przygotowanym na Przegląd ze-
spół przygotował piosenki o zróżni-
cowanym charakterze. Dziękujemy 
za udział, świetnie się wszyscy 
bawiliśmy, a przy okazji mogliśmy 
zaprezentować nasz dorobek ar-
tystyczny – mówi Ryszard Fidler 
założyciel chóru Senyor Rici.

Oprac. Magdalena Pawlik

Muzycy na wspólnym zdjęciu tuż po występie artystycznym. 

Patriotyczna Wieczornica w SP Mrowiny
Uroczystą mszą świętą w czwartek, 21 listopada rozpoczęła się Patrio-
tyczna Wieczornica, której organizatorem była Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 

Wspólne zdjęcie nagrodzonych uczestników w konkursie „Anna Jenke – 
dziewczyna, która kochała Ojczyznę”.

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 (wtorki i środy)

„Medicus NZOZ” 
Świdnica, ul. Westerplatte 11 

(poniedziałek  
czynne 10-18, sobota 10-14) 
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Wieczór poetycki
„Nigdy więcej wojny”

80 lat temu rozpoczął się największy w historii konflikt zbrojny. 

Bomby spadające rankiem 
1 września 1939 r. na 
polskie wsie i miasta były 

zarówno sygnałem rozpoczętej 
przez Niemców wojny, jak i zapo-
wiedzią trwającego ponad pięć lat 
koszmaru okupacji, naznaczonego 
codziennym terrorem, represjami 
oraz zbrodniami. Dla upamięt-
nienia tego wydarzenia Szkoła 
Podstawowa im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu w piątek, 22 listopada 
zorganizowała wieczór poetycki 
„Nigdy więcej wojny”.
Podczas spotkania, które było 

otwarte dla wszystkich mieszkań-
ców wsi, uczniowie zaprezentowa-
li wiersze i pieśni nawiązujące do 
II wojny światowej. W piosence 
„Sanitariuszka Małgorzata” za-
prezentowała się także Gromada 
Zuchowa „Dzielne Smoki”.
Wieczór poetycki był formą hołdu 
dla wszystkich, którzy walczyli 
o Naszą Ojczyznę.
Społeczność szkoły odwiedził 
także burmistrz Leszek Michalak, 
który wręczył wszystkim uczniom 
słodkości. 

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu zuchy z Gromady Zuchowej „Dzielne Smoki”, która także 
uczestniczyła w wieczorze poetyckim „Nigdy więcej wojny”. 

Finał XIX Turnieju Wiedzy
o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie

XIX Turniej Wiedzy o Zagrożeniach 
i Bezpieczeństwie rozstrzygnięty.
W czwartek, 28 listopada ucznio-
wie wszystkich szkół podstawo-
wych funkcjonujących na terenie 
gminy Żarów, zmagali się w ostat-
niej konkurencji, sportowym 
torze przeszkód. Po podsumowa-
niu punktów zdobytych w teście 
wiedzy teoretycznej i praktycznej 
oraz w konkurencji sportowej, 
wszystkie osoby otrzymały nagro-
dy rzeczowe, medale oraz puchary 
dla szkół. 
Podczas finału wśród wszystkich 
uczestników turnieju wylosowano 
nagrodę główną- deskorolkę elek-
tryczną. 

Wyniki XIX Turnieju 
Wiedzy o Zagrożeniach 
i Bezpieczeństwie:

 ▶ I miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 
(32,62 pkt)

 ▶ II miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu 
(31,75 pkt)

 ▶ III miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. UNICEF w Imbramowicach 
(30 pkt)

 ▶ IV miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Anny Jenke w Mrowinach 
(28,25 pkt)

– Turniej został zrealizowany 
dzięki zaangażowaniu wielu osób 
i instytucji. Przez wiele miesięcy 
uczniowie przygotowywani byli 

przez pielęgniarki szkolne, psy-
chologa, policjanta i  szkolnych 
koordynatorów, za co serdecznie 
dziękujemy. Wszystkie nagrody 
sfinansowane zostały z budżetu 
gminy ze środków przeznaczonych 
na profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych – mówi 
Marta Łoboda z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Żarowie podczas pogadanek 
profilaktycznych wręczyli uczniom 
wszystkich szkół odblaski, które 
zostały przekazane przez Urząd 
Miejski w Żarowie oraz firmę Da-
icel Safety Systems Europe z żarow-
skiej podstrefy ekonomicznej.

Magdalena Pawlik 

Wspólne zdjęcie uczestników XIX Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie. 

Plac zabaw ogrodzony
Plac zabaw przy ul. Zamkowej w Żarowie został ogrodzony. 

Dzieci mogą bezpiecznie 
korzystać z urządzeń 
zabawowych, a rodzice 

usiąść na ławce i odpocząć na 
świeżym powietrzu. Teren ulicy 
Zamkowej i Sportowej w Żarowie 
w tym roku został zmodernizowa-
ny, a w ramach realizowanej inwe-
stycji przebudowano tereny przy 
budynku Urzędu Miejskiego oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wy-
gląd zmienił także plac za budyn-
kiem Urzędu, gdzie wybudowane 
zostały miejsca parkingowe. 
– Cały teren, gdzie znajduje się 
plac zabaw przy ul. Zamkowej 

w Żarowie zyskał nowe ogro-
dzenie. Dzieci mogą bezpiecznie 
z niego korzystać. Zamontowa-
liśmy w tym miejscu ogrodzenie 
panelowe o długości 108 metrów 
bieżących z trzema furtkami 
i bramą wjazdową oraz z cokołem 
betonowym pod panelami. Koszt 
zrealizowanej inwestycji to kwota 
24.303,68 złotych. Zadanie zostało 
sfinansowane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów – mówi 
Agnieszka Gołuch z Referatu In-
westycji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Ogłoszenie drobne
Sprzedam ok. 2,5 ha ziemi na Żarowskiej Strefie Inwestycyjnej oraz 
łąkę w Mrowinach ok. 1,38 ha. Tel. 74 85 88 585. 

Święto kolejarzy i informatyków
w żarowskim Zespole Szkół

Dziś po wyremontowanych torach kursują nowoczesne pociągi. Podróż 
koleją to teraz duża przyjemność. Ale nie zawsze tak było. 

Kilkanaście lat temu kursowały 
stare składy kolejowe, które pasa-
żerom kojarzyły się tylko z bru-
dem i małą prędkością. Dzień ko-
lejarza, który w środę, 27 listopada 
obchodził Zespół Szkół w Żarowie 
był ważny nie tylko dla samej 
branży kolejowej, ale także aspi-
rujących do zawodów kolejowych 
młodych ludzi. Jak co roku, szkoła 
świętowała również dzień patrona 
oraz dzień informatyka. Oficjalna 

część akademii dotyczyła kie-
runków rozwoju szkoły opartego 
o potrzeby wciąż zmieniającego 
się rynku pracy.
– Zapotrzebowanie na pracow-
ników w branży kolejowej wciąż 
rośnie, dlatego nasza szkoła ma 
uruchomione kierunki o profi-
lach kolejowych. Nasza placówka 
współpracuje również z potencjal-
nymi pracodawcami w całej Polsce 
oraz stawia na międzynarodowy 

rozwój. Młodzież pobierająca 
naukę na kierunkach kolejowych 
praktykę zawodu realizuje na sta-
żach oraz praktykach. Wszystko to 
uzupełniają liczne wycieczki i wy-
jazdy zawodowe, gdzie uczniowie 
mają szansę poznać nie tylko funk-
cjonowanie branży na rodzimych 
terenach, ale także i w całej Polsce 
– mówiła Dorota Jasztal dyrektor 
Zespołu Szkół w Żarowie.
Druga część uroczystości prze-
znaczona była dla uczniów, którzy 
zmagali się w trzech konkursach 
i wykazali się umiejętnościami 
łączenia kompetencji miękkich 
z twardymi – zawodowymi. 
Zwyciężyła klasa I Branżowej 
Szkoły I stopnia na podbudowie 
gimnazjum, która bezkonkuren-
cyjnie pokonała pozostałe klasy 
i w nagrodę otrzymała ufundowa-
ny przez Radę Rodziców Bon na 
kręgielnię. 
Życzenia z okazji Dnia Kolejarza, 
na ręce dyrektor szkoły Doroty 
Jasztal, składali również zaprosze-
ni gości, wśród których nie zabra-
kło burmistrza Leszka Michalaka, 
wicestarosty świdnickiego Zyg-
munta Worsy oraz dyrektorów 
trzech największych spółek kole-
jowych na Dolnym Śląsku, PKP 
PLK S.A., PKP Intercity S.A. oraz 
PKP Cargo S.A.

Oprac. Magdalena Pawlik

Zespół Szkół w Żarowie świętował dzień kolejarza i informatyka. 
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Wystartował Electrolux Cup!
Rozpoczęła się 12. edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup, która 
co roku gromadzi pasjonatów halowej piłki nożnej, zarówno aktywnych 
piłkarzy, jak i kibiców sportowych zmagań.

Oficjalnego otwarcia dokonał 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak oraz zastępca dyrektora 
GCKiS w Żarowie Anna Sucho-
dolska.
Sensacyjne wyniki, duża ilość 
bramek pokazała, iż w sezonie 
2019/20 emocji nie zabraknie do 
końca rozgrywek.
Tegoroczna edycja podzielona 
jest na dwie ligi. Wśród pierw-
szoligowców komplet punktów 

zachowali jedynie piłkarze Auto-
-Shop Żarów. Jedno zwycięstwo 
na koncie posiada obrońca mi-
strzowskiego tytułu Cannabis oraz 
Perlaże Rakserwis, Electrolux Ża-
rów i Wektor Świdnica. Wciąż na 
pierwsze punkty czekają zawodni-
cy Darbor Bolesławice. 
Wśród drużyn występujących w II 
lidze Electrolux Cup niepokona-
nymi ekipami pozostają Wierz-
bianka Wierzbna oraz Kuźnia 

Talentów. 
Runda zasadnicza potrwa do 1 lu-
tego. Tydzień później rozegrany 
zostanie wielki finał, który zade-
cyduje o końcowej klasyfikacji 12. 
edycji Electrolux Cup.
Mecze odbywają się w każdą so-
botę. Początek spotkań o godz. 
15:20. Tabele, statystyki, termina-
rze dostępne na oficjalnej stronie 
internetowej rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl
Sponsorem głównym sportowego 
wydarzenia jest Electrolux z sie-
dzibą zakładu w Żarowie. Organi-
zator: Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 
2. kolejka Electrolux Cup – wyniki

II Liga Electrolux Cup
 ▶ Polska Mistrzem Polski – Electro-
lux Świdnica 2:7 (1:2)

 ▶ Kuźnia Talentów – Zryw Łażany 
5:3 (2:0)

 ▶ Detonatorzy – Wierzbianka 
Wierzbna 0:3 (0:1)

I Liga Electrolux Cup
 ▶ Darbor Bolesławice – Auto-Shop 
Żarów 1:5 (1:1)

 ▶ Electrolux Żarów – Cannabis 3:6 
(2:2)

 ▶ Wektor Świdnica – Perlaże Rakser-
wis 5:3 (5:1)

Krzysztof Dutkiewicz

Auto-Shop Żarów

Judocy na silnym 
międzynarodowym turnieju

Ponad 600 dzieci i drugie tyle opiekunów przyjechało do Opola, żeby 
rywalizować w Memoriale Trenera Edwarda Faciejewa w Stegu Arena. 

Wśród tak licznej grupy zawodni-
ków wystąpili judocy UKS Judoka 
Imbramowice.
Turniej międzynarodowy zgroma-
dził sportowców z Polski, Czech, 
Wielkiej Brytanii i Holandii, 
a klasyfikacja prowadzona była 
do piętnastego roku życia. Judoka 
Imbramowice wraca z jednym 
brązowym medalem, wywalczo-
nym przez Julię Herbut. Blisko 
podium był Paweł Wilczyński, 

ale ostatecznie zajął 5. miejsce. 
Z bilansem dwóch wygranych 
i dwóch przegranych na 7. miej-
scu rywalizację zakończył Szymon 
Bieżyński. Kacper Adamus, Woj-
ciech Herbut, Szymon Wilczyński 
i Antoni Nowak tym razem zajęli 
odległe miejsca, jednak doświad-
czenie zdobyte na silnie obsadzo-
nym turnieju międzynarodowym 
z pewnością zaowocuje w przy-
szłości. 

Krzysztof Dutkiewicz

Klubowe mistrzostwa 
Kickboxing Fighter Żarów

To był dzień sportów walki! W hali sportowej Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie królowały formuły soft stick, semi contact, low kick. 

Wszystko w ramach I Turnieju 
o mistrzostwo klubu Kickboxing 
Fighter Żarów.
W tych niezwykle widowiskowych 
zawodach rywalizowało ponad 
trzydziestu zawodników. O tytuł 
klubowego mistrza Kickboxing 
Fighter Żarów walczyli najmłod-
si adepci, jak również seniorzy. 
Wszystkie formuły nastawione 
były w główniej mierze na szyb-
kość zawodników, a każda walka 
była przerywana i punktowana po 
każdym czystym trafieniu prze-
ciwnika. Emocji nie brakowało, 
a największe towarzyszyły naj-
młodszym wojownikom. 
– Jest mi bardzo miło, iż z pomocą 
wielu przyjaciół po raz pierwszy 
mogliśmy zorganizować i prze-
prowadzić mistrzostwa klubu. 
Wszyscy zawodnicy zostali nagro-
dzeni, a dla większości z nich był 
to debiut na matach – relacjonuje 
Norbert Rossa, trener i założyciel 
żarowskiego klubu.
Tytuł najlepszego zawodnika i za-
wodniczki klubu trafił do Angeliki 
Kołodziejczyk oraz Kacpra Men-
des Peixoto. 
Wyniki poszczególnych katego-
rii wiekowych: 
 ▶ soft stick – 30 kg (dzieci młodsze): 
1.Tymoteusz Kamiński, 2. Hanna 
Łagoda. 

 ▶ Soft stick – 35 kg (dziesi starsze): 
1. Oliwier Kler, 2. Szymon Górecki. 

 ▶ Soft stick – 45 kg (młodzik): Zuzan-
na Kamińska, Hanna Żywiec. 

 ▶ Soft stick – 35 kg (młodzik):  
1. Angelika Kołodziejczyk,  
2. Milena Bednarz, 3. Julia Banach. 

 ▶ Soft stick – 65 kg (młodzik): 
1. Przemysław Satoła,  
2. Dorian Kokociński. 

 ▶ Soft stick – 45 kg (młodzik):  
1. Jakub Kula, 2. Miłosz Rachelski, 
3. Jan Przybylski, 4. Karol Zych. 

 ▶ Soft stick – 75 kg (kadet):  
1. Mateusz Chwałek,  
2. Kacper Rembisz, 3. Kacper Ma-
ślankiewicz, 4. Kacper Klimala. 

 ▶ Semi contact - 65 kg (kadet):  
1. Krystian Rossa, 2. Szymon Mirocha. 

 ▶ Soft stick – 70 kg (junior):  
1. Klaudia Chodnicka, 2. Karolina 
Lisiecka. 

 ▶ Soft stick – 70 kg (junior): 1. Michał 
Cudo, 2. Przemysław Jawny. 

 ▶ Semi contact – 75 kg (junior): 
1. Kacper Mendes Peixoto, 2. Ar-
tem Tkachenko, 3. Patryk Rzepecki. 

 ▶ Semi contact – 105 kg (senior): 
1. Cezary Kula,  
2. Andrzej Borkowski. 

 ▶ Techniki szybkościowe (zwycięzcy 
poszczególnych kategorii wieko-
wych): Jakub Kula, Krystian Rossa, 
Klaudia Chodnicka, Artem Tka-
chenko, Andrzej Borkowski. 

Arbitrem głównym był sędzia 
WKA Andrzej Jankowski, a same 
zawody swoją obecnością za-
szczycił wiceprezes WKA Polska 
Arkadiusz Kaczmarek. I edycję 
zawodów wsparli rodzice zawod-
ników, Michał Kozak Agencja 
Reklamowa GEOSPACE oraz 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Walka finalowa juniorów w kat. semi contact – 75 kg: Kacper Mendes 
Peixoto (z lewej) Artem Tkachenko (z prawej)

Dziadki kontra Wnuki
Po raz drugi dojdzie do niezwykle interesującego sportowego wydarzenia. 

W hali sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie, 
mieszczącej się przy ul. Piastow-
skiej odbędzie się bardzo ciekawy 
mecz siatkarski.
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie i drużyny TKKF 
Chemik Żarów oraz Volley Żarów 
zapraszają na siatkarską kon-

frontację pomiędzy zespołami 
Dziadków i Wnuków. Towarzyskie 
spotkanie odbędzie się w sobotę 
7 grudnia, start o godz. 10:00. 
Wstęp na mecz jest wolny, a dla 
kibiców organizatorzy przygo-
towali konkurs celnej zagrywki 
z nagrodami. 

Krzysztof Dutkiewicz

Dominacja 
Gońca

Szachiści Gońca Żarów zdomi-
nowali jaworzyński II Turniej dla 
Nepodległej, stając na podium aż 
siedmiokrotnie.

Największe sukcesy zawodni-
cy Gońca odnieśli w grupie B, 
dla osób od 9 do 12 lat. Wśród 
dwunastolatków triumfował Jan 
Molecki. W tej samej kategorii 
wiekowej całe podium należało 
do dziewcząt żarowskiego klubu. 
Zwyciężyła Weronika Komaniecka 
przed klubowymi koleżankami, 
Anną-Marią Michalską oraz An-
geliką Kołodziejczyk. Gabriela 
Gołębczyk została drugą zawod-
niczką dziesięciolatków. W naj-
młodszej grupie dzieci do lat 8 
najlepszą dziewczynką okazała się 
Daria Piotrowska, a tytuł najlep-
szego chłopca przypadł Szymono-
wi Gawrońskiemu.

Krzysztof Dutkiewicz

Bezpłatne szkolenia 
z samoobrony dla kobiet!

Mieszkanki gminy Żarów, chcecie zadbać o swoje bezpieczeństwo? 

Dzięki zajęciom z samoobrony 
będziecie mogły nauczyć się, jak 
zachowywać się podczas spotka-
nia z napastnikiem, w jaki sposób 
reagować i bronić się przed nim. 
Dodatkowo, poprawicie swoją 
kondycję i naładujecie się pozy-
tywną energią!
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie oraz trener Norbert 
Rossa z Kickboxing Fighter Żarów 
zapraszają wszystkie Panie na bez-
płatne szkolenia z samoobrony.
Spotykamy się w hali sportowej 
GCKiS (ul. Piastowska 10A) 
6.12.2019.
Początek zajęć o godz. 18:00. Obo-
wiązuje strój sportowy. 

Krzysztof Dutkiewicz
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