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Miasteczko
Świętego Mikołaja

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu

najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten szczególny okres 
upłynie w atmosferze pełnej miłości 

i wzajemnej życzliwości, 
a nowy 2020 Rok stanie się 

czasem spełnionych marzeń i nadziei

Liczne atrakcje czekały na najmłodszych. 
Stoisko firmy Electrolux Żarów cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Czytaj na stronie 4.

Finał „Szlachetnej
Paczki” w Żarowie

Na zdjęciu organizatorzy tegorocznej edycji „Szlachetna Paczka” w Ża-
rowie wraz z wolontariuszami. Akcję wspierali także burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

czytaj na stronie 4

 Roman Konieczny Leszek Michalak
 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Żarów

Opłatek w UTW

Studenci UTW podzielili się opłatkiem na świątecznym spotkaniu.
czytaj na stronie 5
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Burmistrz Miasta Żarów 

Ogłasza I Przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych

Lp. Nr 
działki

Pow. 
działki 
w m2

Numer KW Położenie Przeznaczenie 
w mpzp

Forma oddania nieruch., 
opis

Cena 
wyw.

Wys. 
wa-
dium

Godz. rozp. 
przetargu

1. 104/27 172 SW1S/
00045371/4

Żarów, 
ul. Armii 
Krajowej 
29/9

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

Lokal o pow. 28,25 m2, 
sprzedaż na własność wraz 
z udziałem w gruncie 4,12 
% pow. przynależna WC 
o pow. 0,40 m2 oraz piwni-
ca o pow. 2,65 m2

11.500 zł 
w tym:
11.000 zł 
– lokal
500 zł – 
udział

1.150zł 9:00

2. 222/11 2.084 SW1S/
00069880/9

Wierzbna, 
ul. Świd-
nicka 38/3

Zabudowa 
mieszkaniowa

Lokal o pow. 33,65 m2, 
sprzedaż na własność wraz 
z udziałem w gruncie 
14,70 % pow. przynależna 
piwnica o pow. 2,51 m2

24.000 zł 
w tym:
22.500 zł 
– lokal
1.500 zł – 
udział

2.400 zł 9:10

1. Przetargi odbędą się 21 stycznia 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
pokój nr 19.

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 
17 stycznia 2020 r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

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

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

5. Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-

płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy no-
tarialnej, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od 
towarów i usług zbywany lokal 
zwolniony jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zo-
bowiązany będzie do poniesienia 
kosztów szacunkowych związanych 
z przygotowaniem lokalu do sprze-
daży w kwocie łącznej 1.230 zł oraz 
kwoty udziału w gruncie, a także 
kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie internetowej 
Urzędu: www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela 
Referat Nieruchomości i Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetargowej 
dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

11. W przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba 
upoważniona do reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

12. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także mał-
żeństw, gdy tylko jedno z małżon-
ków jest obecne na przetargu).

13. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami prze-
targu i ich akceptacją oraz treścią 
klauzuli informacyjnej (RODO).

14. Nieruchomość wolna jest od 
wszelkich obciążeń na rzecz osób 
trzecich i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

Nowe stawki za dzierżawę gruntów
6 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Żarów wydał zarządzenie w sprawie 
nowych stawek czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów stanowią-
cych własność Gminy Żarów.
Stawki te nie były zmieniane od 8 lat i od początku roku 2020 będą się 
kształtowały w następujący sposób:
l.p. Przedmiot dzierżawy Okres 

płatności
Stawka

1 Grunt użytkowany rolniczo jako ogródek 
przydomowy

rok 1,00 zł/m2

2 Grunt pod garażami, wiatami miesiąc 3,00 zł/m2
3 Grunt przeznaczony pod działalność 

usługową i handlową
miesiąc 6,00 zł/m2

4 Grunt pod obiektami gospodarczymi miesiąc 3,00 zł/m2
5 Grunt pod wodami stojącymi rok Cena za 10dt żyta 

/1ha lustra wody
6 Grunt wykorzystywany na cele komuni-

kacyjne (dojazdy, przejścia, dojścia)
rok 1,00 zł/m2

7 Grunt pod obiektami ruchomymi (kon-
tenery na śmieci, odzież używaną, toalety 
itp)

miesiąc 6,00 zł/m2

8 Grunt pod tablice reklamowe, banery, 
stoiska reklamowe

miesiąc 20 zł/1m2 po-
wierzchni rekla-

mowej
9 Grunt przeznaczony na cele składowe rok 3,00 zł/m2
10 Grunty na cele imprez widowiskowych 

(wesołe miasteczka, cyrki)
dzień 500 zł

11 Grunt pod ustawienie punktu gastro-
nomicznego lub z alkoholem podczas 
imprez

dzień 600,00 zł

12 Grunt pod kojec dla psa rocznie 25,00 zł/m2
13 Grunt przeznaczony na cele rekreacyjno-

-wypoczynkowe i sportowe
rocznie 0,50 zł/m2

Zmianie ulegną także stawki czynszów dzierżawnych za grunty użytkowa-
ne rolniczo:
l.p. Przedmiot dzierżawy Okres płatności Stawka
1 Rola w klasie I rok 800,00 zł/ha
2 Rola w klasie II rok 700,00 zł/ha
3 Rola w klasie IIIa rok 600,00 zł/ha
4 Rola w klasie IIIb rok 550,00 zł/ha
5 Rola w klasie IVa rok 500,00 zł/ha
6 Rola w klasie IVb rok 400,00 zł/ha
8 Użytki zielone w klasie I rok 600,00 zł/ha
9 Użytki zielone w klasie II rok 500,00 zł/ha
10 Użytki zielone w klasie III rok 400,00 zł/ha
11 Użytki zielone w klasie IV rok 300,00 zł/ha
12 Użytki zielone w klasie V rok 200,00 zł/ha

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 prze-
znaczonych do sprzedaży 
w oparciu o Zarządzenie 
Nr 196/2019 z 2 grudnia 
2019 r. oraz Nr 199/2019 
z 6 grudnia 2019 r.

 ▶ wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do najmu na 
okres dłuższy niż 3 lata 
w oparciu o Zarządzenie Nr 
203/2019 z 9 grudnia 2019 r. 

 ▶ wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy w opar-
ciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 204/2019 
z 10 grudnia 2019 r.

Nabór do
służby przygotowawczej w 2020 r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku zaprasza ochotników 
spełniających wymogi formalne do składania wniosków o powołanie 
do służby przygotowawczej w 2020 roku.

Służbę przygotowawczą pełni się 
w okresie zawieszenia zasadniczej 
służby wojskowej.
Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić 
tę służbę muszą spełniać następu-
jące warunki: co najmniej 18 lat, 
odpowiednią zdolność fizyczną 
i psychiczną do pełnienia służby 
wojskowej, obywatelstwo polskie, 
ochotnik nie może być karany za 
przestępstwo umyślne oraz musi 
posiadać wykształcenie co naj-
mniej gimnazjalne albo podsta-
wowe po ukończeniu ośmioletniej 
szkoły podstawowej – w przypad-
ku kształcenia na potrzeby korpu-
su szeregowych. 
Do służby wojskowej zachęcamy 
zarówno mężczyzn, jak i kobiety. 
Kandydatom kształcącym się 
w ramach służby przygotowaw-
czej na potrzeby korpusu szere-
gowych przez trzy miesiące tej 
służby zapewniamy: bezpłatne 

zakwaterowanie, wyżywienie 
i umundurowanie oraz miesięczne 
wynagrodzenie finansowe w wy-
sokości 1095 zł oraz odprawę po 
zakończeniu służby przygotowaw-
czej w wysokości 2 250 zł. 
Ponadto zapewniamy opiekę zdro-
wotną i pokrywamy ubezpiecze-
nia społeczne. 
Istnieje również możliwość zdo-
bycia w trakcie odbywania służby 
przygotowawczej dodatkowych 
kwalifikacji i umiejętności. 
Żołnierze, którzy odbędą w peł-
nym wymiarze służbę przygoto-
wawczą mogą ubiegać się o powo-
łanie do zawodowej służby woj-
skowej w jednostkach wojskowych 
na terenie całego kraju. 
Więcej informacji: https://
wkuklodzko.wp.mil.pl/pl/
articleswazne-4/2019-10-30a-
nabor-do-suzby-przygotowawczej-
w-2020-r/ 

Zajrzyj na nową stronę www
żarowskiego ZWiK-u

Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji uruchomił nową stronę in-
ternetową. 

– Mamy nadzieję, że ta zmiana 
sprosta Państwa oczekiwaniom 
i znacznie podniesie komfort 
użytkowania. Staraliśmy się, aby 
była ona nowoczesna i funkcjo-
nalna. Nowa strona internetowa 
została również przystosowana do 
wersji mobilnej, która umożliwia 
poruszanie się po niej za pomocą 
smartfonów czy tabletów – mówi 
Grzegorz Osiecki prezes żarow-

skiego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji.
Na nowej stronie internetowej 
znajdują się informacje o prze-
targach, ofertach, realizowanych 
inwestycjach oraz awariach i pla-
nowanych robotach na sieci.
Zachęcamy do korzystania. Wy-
starczy wejść tutaj: https://zwik.
zarow.pl/

Podziękowanie
Sołtys wsi Siedlimowice dziękuje 
rodzinom Molzahn i Żuwalskim 
za przygotowanie Spotkania Mi-
kołajkowego.

Ryszard Kąsik

Panu
Norbertowi Gałązce

wyrazy szczerego
współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci

Mamy
składają

burmistrz Leszek Michalak,
Radni Rady Miejskiej, 

pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie 

i gminnych jednostek
w Żarowie

burmistrz Leszek Michalak,
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Nasadzenia pojawiły się przy 
ścieżce rowerowej na ul. Krasiń-
skiego oraz przy ul. Armii Kra-

jowej na wyjeździe w kierunku 
Bożanowa. Nowe drzewa i rośliny 
upiększają nasze miasto i gminę. 

Wpływają pozytywnie na poprawę 
wizerunku miejsca, w którym ży-
jemy i pracujemy.
– Łącznie na tym terenie posadzi-
liśmy 40 nowych drzew. Przy ul. 
Krasińskiego w Żarowie posadzi-
liśmy 10 sztuk robinii akacjowej, 
10 sztuk miłorząbu dwuklapowe-
go, 10 sztuk klonu czerwonego 
oraz 10 sztuk dębu błotnego. Przy 
wyjeździe w kierunku Bożanowa, 
na ul. Armii Krajowej zostały po-
sadzone 3 sztuki lip. Nasadzenia 
wykonywane są w efekcie zapisów 
w decyzjach Starosty Świdnickie-
go zezwalających na usunięcie 
drzew, które uzależniały usunięcie 
od wykonania nasadzeń zastęp-
czych. Koszt wykonania nasadzeń 
wynosi 12.900,00 złotych – mówi 
Piotr Weiland kierownik Referatu 
Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Nowe drzewa liściaste i iglaste 
oraz kilkadziesiąt nowych krze-

wów zostało w tym roku posadzo-
nych również przy ul. Zamkowej 
w Żarowie. W ramach prac przy 
zagospodarowaniu przestrzeni 
przy budynku Urzędu Miejskiego 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żarowie utworzono zielony 
skwer z krzewami zimozielonymi 
i kwiatami niesezonowymi. Za-
sadzono 9 drzew trwałych przed 
budynkiem: 5 brzóz pendula 
i 4 klony platanolistne czerwone. 
Ponadto w ramach rewitalizacji, 
wokół całego budynku nasadzo-
nych zostało kilkadziesiąt nowych 
krzewów i drzew.
O nowe drzewa wzbogacił się tak-
że zielony skwer przy basenie na 
żarowskim osiedlu oraz teren przy 
skałce w Wierzbnej. 100 sadzo-
nek nowych drzew podarowała 
mieszkańcom żarowska firma 
Electrolux Poland, w związku 
z obchodami 100-lecia istnienia 
firmy Electrolux. Drzewa posa-

Ruszyły kontrole
Zgodnie z zapowiedzią Urząd Miejski w Żarowie rozpoczął kontrole 
przestrzegania na terenie gminy Żarów uchwały antysmogowej przyjętej 
w roku 2017 przez Sejmik Dolnośląski.

Pierwszą kontrolę, na wniosek 
mieszkańca gminy, przeprowa-
dzono 5 grudnia na terenie jednej 
z wsi gminy Żarów.
W trakcie kontroli, w której 
uczestniczyli pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz funk-
cjonariusze policji, ujawniono 
zgromadzone i pocięte na części 
stare podkłady kolejowe, które 
spalane były w zwykłym piecu 
kuchennym. 
W wyniku kontroli nałożono 
na mieszkańca mandat kar-
ny oraz pouczono, że jeżeli 
w kolejnej kontroli zostanie 
ujawnione kontynuowanie 
procederu, to zostanie nałożo-
ny kolejny mandat lub sprawa 
zostanie skierowana do sądu, 
który może nałożyć grzywnę do 
5.000 zł.

Przypominamy, że w myśl uchwa-
ły antysmogowej, na terenie 
Dolnego Śląska zabronione jest 
spalanie innych paliw niż węgiel 
kamienny, drewno o wilgotności 
poniżej 20% oraz biomasa w po-
staci pelletu.
Natomiast przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami zabraniają 
spalania odpadów w domowych 
instalacjach grzewczych. Odpa-
dy takie mogą być utylizowane 
termicznie (spalane) wyłącznie 
w specjalistycznych instalacjach 
przez koncesjonowane firmy. Do 

odpadów zaliczamy m.in. wszelkie 
opakowania wykonane z tworzyw 
sztucznych oraz np. stare podkła-
dy kolejowe. 
Podkłady kolejowe zakwalifiko-
wane są w kategorii odpadów 
szczególnie niebezpiecznych, 
gdyż zawierają kreozot, który jest 
rakotwórczy w każdym stężeniu. 
Kreozot stwarza szczególne zagro-
żenie, gdy zaimpregnowane nim 
drewno ma bezpośredni kontakt 
z glebą, wodą lub jest wykorzysty-
wane jako surowiec opałowy.
Kominy gospodarstw domowych 
nie są wysokie, dlatego dym nie 
może być wyniesiony wysoko 
w górę i tam rozproszony przez 
wiatr. Spalane podkłady kolejowe 
zatruwają najbliższe otoczenie, 
pyły powstające podczas spalania 
pozostają zawieszone w powie-
trzu, a następnie opadają np. na 
przydomowe ogrody zatruwając 
glebę i rosnące w niej rośliny – 
szczególnie warzywa i owoce. 
Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, posiadanie zużytych pod-
kładów kolejowych w gospodar-
stwach domowych jest nielegalne, 
gdyż przepisy nie zezwalają na 
ich przekazywanie prywatnym 
użytkownikom, a ich transpor-
tem i utylizacją mogą zajmować 
się tylko wyspecjalizowane firmy 
posiadające odpowiednie zezwo-
lenia. 

Nie każda kontrola kończy się mandatem
Informacja o kontrolach „antysmogowych” zachęciła mieszkańców do 
informowania Urzędu o kolejnych przypadkach „zatruwania” powietrza.

Jednakże nie każda kontrola „kop-
ciucha” kończy się wystawieniem 
mandatu.
Czarny dym z komina nie 
zawsze jest efektem spala-
nia śmieci czy zabronionych 
uchwałą antysmogową paliw.

W wielu przypadkach to efekt 
używania starych pieców cen-
tralnego ogrzewania. W takich 
piecach rozpalaniu ognia, czy do-
sypaniu kolejnej porcji węgla na-
wet najlepszej jakości towarzyszy 
wydzielanie się dużej ilości dymu.
To efekt prawidłowej, choć nie-
pożądanej i szkodliwej reakcji 
chemicznej.
Aby węgiel palił się bez dymu nie-
zbędne jest uzyskanie odpowied-
nio wysokiej temperatury ponad 
400ºC. Węgiel wrzucany do pieca 
ma temperaturę otoczenia i za-
nim nagrzeje się do odpowiedniej 
temperatury i zapali się, to z węgla 
musi odparować woda (jest jej co 
najmniej 10%), a następnie węgiel 
musi odgazować. 
Niestety wydobywający się 
z komina dym to nie odpad – to 
zmarnowane paliwo! 

Dlaczego? Okazuje się, że całe 
życie większość z nas robi to źle 
– palimy taką metodą, która po-
woduje dymienie. Nasze piece nie 
spalają wszystkiego, co do nich 
sypiemy –m.in. ~1/3 z tego wy-
rzucamy przez komin. 
Nawet w starych piecach można 

palić w nowoczesny sposób – 
oszczędny i bardziej ekologiczny. 
Jak to zrobić?
Zachęcamy do częstego zagląda-
nia na stronę [http://czysteogrze-
wanie.pl], gdzie umieszczane 
są informacje oraz poradniki 
związane ze spalaniem w piecach 
węgla i drewna. Ci, którzy zasto-
sują zaproponowane metody nie 
tylko zaoszczędzą na ogrzewaniu, 
ale również mniej będą zatruwać 
powietrze.
Użytkownicy starych pieców 
muszą mieć na uwadze, że 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem, do końca 2028 będą mu-
sieli pozbyć się starych pieców 
i zmienić sposób ogrzewania 
na ekologiczny.

A wracając do wyników kontroli 
takich pieców, to informujemy, 
że jeśli komin dymi, ale spalane 
jest dozwolone paliwo, to nie ma 
podstaw do nałożenia mandatu 
karnego, a kontrola kończy się 
wyłącznie pouczeniem. 
To wcale nie oznacza, że nie zo-
stało naruszone obowiązujące 
prawo i normy środowiskowe. 
Niestety pracownicy Urzędu nie 
są uprawnieni do pomiaru zanie-
czyszczenia powietrza i nie dyspo-
nują odpowiednimi przyrządami 
pomiarowymi. 
To domena Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska. 

Zrób sobie
czujnik smogu

Czujniki smogu oferowane przez 
wyspecjalizowane firmy są dro-
gie, stąd nie każdy może sobie na 
nie pozwolić. 

Te, które zainstalowane są na te-
renie gminy Żarów zostały ufun-
dowane, a wyniki ich pomiarów 
umieszczane są na dedykowanych 
platformach internetowych. 
Ale cena czujnika nie musi być 
barierą nie do pokonania. Istnieje 
sporo tańsza opcja czujnika – jed-
nakże w wersji „zrób to sam”.
W internecie można kupić zestaw 
do montażu, który nawet dla po-
czątkujących majsterkowiczów 
nie powinien stanowić zbytniej 
trudności. Jest to zestaw części do 
budowy czujnika luftdaten.info, 
który można kupić na stronie 
[https://nettigo.pl].
A przystępną instrukcję montażu 
i konfiguracji znajdziemy na stro-
nie [http://luftdaten.org.pl]. 
Zestaw można kupić za ok. 200 zł, 
a po podłączeniu go do domowej 
sieci WiFi możemy wyeksporto-
wać pomiary na platformę inter-
netową i za pośrednictwem strony 
[https://airtube.info] udostępnić 
wyniki pomiarów całemu światu.

Najbliższe czujniki „luftdaten.
info” zlokalizowane są w Strzego-
miu, Świdnicy oraz na Ślęży. 
Który z żarowskich majsterkowi-
czów zrobi to pierwszy?

Kolejne drzewa posadzone
Kilkadziesiąt nowych drzew zostało kilka dni temu posadzonych przy 
ul. Krasińskiego oraz Armii Krajowej w Żarowie. 

Kilka dni temu nowe drzewa posadzone zostały przy ul. Krasińskiego 
oraz Armii Krajowej w Żarowie. 

 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) 

dzone zostały również na terenie 
po byłym składowisku – 50 sztuk 
brzozy brodawkowatej, a na ża-
rowskim cmentarzu zasadzono 
50 sztuk tui szmaragd i brabant.
W przyszłym roku na terenie 
miasta powstaną również zielone 
przystanki i łąki kwietne.

Magdalena Pawlik



- 4 -
Nr 20/2019 (178) | 19 XII 2019r.Kultura

Miasteczko Świętego Mikołaja
Bożonarodzeniowe stroiki, wigilijne przysmaki, gwiazdkowe warsztaty, przejażdżki na osiołku i występy arty-
styczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy Miasteczka Świętego Mikołaja. 

W niedzielę, 8 grudnia na żarow-
skim targowisku odbył się także 
świąteczny kiermasz, gdzie można 
było zakupić świąteczne ozdoby 
oraz przeróżne smakołyki. Długie 
kolejki ustawiały się przed sto-
iskiem Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wierzbnej, Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu oraz Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Electrolux Żarów, 
Smart Work Sp. z o.o. oraz wycho-
wanków pracowni ceramicznej 
działającej przy GCKiS. 
W świąteczny nastrój wszystkich 
uczestników wprowadziły rów-
nież występy artystyczne Kids 
Dance oraz kolędy w wykonaniu 

żarowskiego chóru Senyor Rici 
i Orkiestry Nienadętej, Miejskiej 
Orkiestry Dętej oraz chóru Can-
tate Domino. Nie zawiódł także 
Święty Mikołaj, który choć w tym 
gorącym przedświątecznym czasie 
jest bardzo zapracowany, przybył 
na Miasteczko do Żarowa i obda-
rował dzieci słodkościami i sma-
kołykami.
Rozstrzygnięty został konkurs 
„Co ty wiesz o Żarowie?”, którego 
organizatorem była Żarowska Izba 
Historyczna. Nagrody laureatom 
konkursu wręczali burmistrz 
Leszek Michalak, Anna Sucho-
dolska zastępca dyrektora Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie oraz Bogdan Mucha 
z Żarowskiej Izby Historycznej. 
Skosztować można było ciasta 
orzechowca, które przygotowane 
zostały na konkurs kulinarny 
„Bożonarodzeniowe smaki”. Lau-
reaci konkursu kulinarnego także 

otrzymali nagrody. Organizatorzy 
przygotowali dla mieszkańców 
gorący barszcz czerwony, świą-
teczne pierniki, owoce i cukierki, 
gorącą czekoladę i wiele innych 
smakołyków. 

Dzieci mogli również wziąć udział 
w tematycznych warsztatach 
świątecznych, które przygotowali 
pracownicy Smart Work oraz ża-
rowskiego Electroluxu. 
Był także czas na świąteczne ży-
czenia, które mieszkańcom złożyli 
burmistrz Leszek Michalak oraz 
Tomasz Pietrzyk dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.
Organizatorem Miasteczka Świę-
tego Mikołaja była Gmina Żarów, 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu przy wsparciu Electrolux Żarów 
oraz Smart Work.
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania partnerom 

i sponsorom imprezy:  Marta 
Marczyńska i Jacek Marczyński, 
firma Smart Work Sp z o. o. oraz 
Electrolux Żarów.

Magdalena Pawlik 

Swoje prace zaprezentowały dzieci z pracowni ceramicznej funkcjonują-
cej przy GCKiS w Żarowie.

Nagrody podczas Miasteczka Świętego Mikołaja otrzymali uczestnicy 
konkursu „Co ty wiesz o Żarowie?”.

Nie zabrakło także świątecznych piosenek i kolęd w wykonaniu chóru 
Senyor Rici i Orkiestry Nienadętej, Miejskiej Orkiestry Dętej oraz chóru 
Cantate Domino. 

XVI Przegląd
Zespołów Kolędniczych 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza na XVI Prze-
gląd Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się w dniach 8-10 stycz-
nia 2020 r w sali kameralnej GCKiS. 
Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 7 stycznia 2020r. 
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl lub 
pod nr tel. 787 824 071.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.cen-
trum.zarow.pl 
Zapraszamy do udziału.

Finał „Szlachetnej Paczki” w Żarowie
To był prawdziwy weekend cudów. Finał akcji „Szlachetna Paczka”, który 
odbył się w dniach 6-7 grudnia zjednoczył wokół jednej idei wielu ludzi. 
Potrzebujących, darczyńców i wolontariuszy. 

Była to już XIX edycja „Szlachet-
nej Paczki” w Polsce, a III w Ża-
rowie. Dzięki wspólnej zbiórce 
i hojności darczyńców udało się 
w tym roku obdarować 8 rodzin. 
Trafiły do nich paczki z zapasami 
żywności, środkami czystości czy 
opału na nadchodzącą zimę. 
Akcja, jak co roku zakończyła 
się sukcesem, zwłaszcza, że do 
działań projektu zaangażowało się 
wielu ludzi dobrej woli.
– W imieniu wolontariuszy oraz 
swoim chcielibyśmy podziękować 
Burmistrzowi Miasta Żarów, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej za 
współpracę podczas organiza-
cji finału, otwarte serce na ideę 

Szlachetnej Paczki oraz wiarę 
w ludzi, Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej, Agnieszce Zając „Żaruś”, 
Daicel Safety Systems Europe, 
Yagi Żarów, Orlen Żarów, K.S 
Neptun Świdnica. Specjalne po-
dziękowania kierujemy w stronę 
Zespołu Szkół w Żarowie oraz ich 
darczyńców za zaangażowanie 
w organizację paczki. Nasuwa się 
tutaj jedna myśl „dobra współpra-
ca popłaca”. Jednakże najważniej-

szymi osobami podczas finału są 
oczywiście nasi kochani darczyńcy, 
którzy jak co roku nas nie zawodzą 
i przechodzą nasze najśmielsze 
oczekiwania. Nasi drodzy dar-
czyńcy, okazane przez Was serce 
dla naszych rodzin otworzyło im 
drogę do lepszego jutra. To dzięki 
Wam w wielu sercach zapłonął na 
nowo płomień, który przez zdarze-
nia losowe przygasł. Zachęcamy 
wszystkie osoby do dołączenia do 
naszego zespołu. Poszukujemy 
wolontariuszy. Jeśli na sercu leży 
Ci dobro drugiego człowieka zgłoś 
się do nas – mówi Sara Kądziołka 
wolontariuszka „Szlachetnej Pacz-
ki” w rejonie Żarowa.

Szlachetna Paczka jest jednym 
z największych i najskuteczniej-
szych projektów społecznych 
w Polsce. Koncentruje się na 
łączeniu ludzi – tych potrzebują-
cych z tymi, którzy chcą pomagać. 
Dzięki temu mądra pomoc – da-
jąca impuls do wyjścia z biedy 
i zorientowana na konkretne po-
trzeby danej rodziny – dociera do 
potrzebujących.

Magdalena Pawlik

W „Szlachetnej Paczce” nikt nie działa sam. Tworzy ją zespół ludzi, któ-
rzy mogą na siebie liczyć i wzajemnie się inspirować.

Książka „Tajemnice Ziemi Żarowskiej”
do nabycia w bibliotece

Książka Bogdana Muchy „Tajemnice Ziemi Żarowskiej. Przewodnik po 
miejscach nieznanych i zapomnianych” to nowa publikacja poświęcona 
historii miasta i gminy Żarów. 

Ukazała się kilka tygodni temu, 
a swoją premierę miała 15 listo-
pada podczas spotkania autora 
z mieszkańcami. Książkę można 
również zakupić w Bibliotece 
Publicznej im. Ks. Jana Twardow-

skiego przy ul. 
Piastowskiej 
10 w Żarowie. 
Koszt to 49 zło-
tych.
Wydawcą 
książki pt. „Ta-
jemnice Ziemi 
Żarowskiej. 
Przewodnik po 
miejscach nie-
znanych i zapo-
mnianych” jest 
Wydawnictwo 

Errata-Kubara-Lamina. Partnera-
mi wydania są Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie/
Żarowska Izba Historyczna oraz 
gmina Żarów. Patronat medialny: 
Świdnicki Portal Historyczny, 
Wiadomości Świdnickie, Tygo-
dnik Dzierżoniowski.
Książka „Tajemnice Ziemi Ża-
rowskiej” to pierwsza publikacja 
w historii gminy Żarów, która 
w szczegółowy sposób opisuje 
wiele zapomnianych, a często nie-
znanych i tajemniczych miejsc na 
terenie naszej gminy. 
Zachęcamy do nabycia nowej 
książki o Żarowie.

Magdalena Pawlik
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Złote Gody Państwa Szykownych
Pięćdziesiąt lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską. Przysięgi do dnia dzisiejszego dochowali, świętując w gronie 
najbliższej rodziny jubileusz złotych godów. 

Według jubilatów Elżbiety i Cze-
sława Szykownych receptą na 
udane wspólne życie jest wyro-
zumiałość, cierpliwość i miłość. 
Burmistrz Leszek Michalak w pią-
tek, 6 grudnia odznaczył parę 
medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie, które przyznawane są 
przez prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Małżonkowie zostali 
również uhonorowani dyplomami 
oraz obdarowani kwiatami i upo-
minkami. Życzenia małżonkom 
złożyli burmistrz Leszek Micha-
lak, kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Żarowie Beata Nejman 
oraz najbliższa rodzina. 
– Jest dla mnie wielką radością 
i zaszczytem spotkać się z Pań-
stwem, aby wręczyć przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale, wyrazić swoją 

wdzięczność i złożyć serdeczne 
jubileuszowe życzenia. Dziękuję 
za trud włożony we wspólnie 
przeżyte lata, za pracę na rzecz 
swoich rodzin, najbliższego oto-
czenia i całej naszej gminy. Skła-
dam Państwu najserdeczniejsze 
życzenia wielu długich lat życia 
w jak najlepszym zdrowiu, zgo-
dzie i pomyślności oraz zadowo-
lenia z dzieci i wnuków – składał 
życzenia dostojnym jubilatom 
burmistrz Leszek Michalak.
Państwo Elżbieta i Czesław 
Szykowni sakramentalne „Tak” 
powiedzieli sobie 50 lat temu 
w żarowskim Urzędzie Stanu Cy-
wilnego. Doczekali się 4 synów i 6 
wnucząt. 
Jubilatom składamy serdeczne 
gratulacje.

Magdalena Pawlik 

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba 
jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. Na 
zdjęciu jubilaci wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi. 

Zabawa mikołajkowa w Imbramowicach
Zabawy integracyjne, wspólne ubieranie choinki, zumbowe tańce, konkursy, teatrzyk cieni, a w finale wizyta 
Świętego Mikołaja. 

Sołtys Imbramowic Agnieszka 
Ciastoń, radna Joanna Kaczorow-
ska oraz Rada Sołecka zorgani-
zowali dla najmłodszych miesz-
kańców wsi w sobotę, 7 grudnia 
mikołajkową zabawę. Imprezę dla 
najmłodszych prowadziły Panie 
Mikołajki – Joanna Walkiewicz, 
Malwina Walkiewicz-Łagosz oraz 
Klaudia Tokarz.
– Zabawa była naprawdę udana. 
Dzieci wysłuchały krótkiego opo-
wiadania o Św. Mikołaju, ubierały 
choinkę, przyozdabiając ją łańcu-
chami i bombkami. Nie zabrakło 
także tańców, oczywiście w świą-
tecznej atmosferze. Były konkursy: 
jedzenie pierniczków zawieszonych 
na nitce, zgadywanki i kalambury 
zimowe, taniec z czapką mikołaj-
kową, zabawy w kole polegające na 
naśladowaniu ruchów prowadzą-
cego oraz zabawy z chustą anima-
cyjną i kulkami. Sporą uwagę dzie-
ci skupił teatrzyk cieni, w którym 
Panie Mikołajki pokazywały odpo-
wiedzi udzielane przez maluchów 
do jednego z konkursów. Za udział 
w nich dzieci otrzymały wspaniałe 
nagrody. Podczas zabawy można 
było również posilić się słodkim 
i owocowym poczęstunkiem. 

Jednak największą atrakcją całej 
imprezy było przybycie Mikołaja, 
dzieci przywitały naszego Gościa 
z wielkimi emocjami i okrzykami. 
Mikołaj przygotował  paczkę dla 
każdego dziecka. Przy odbieraniu 
prezentów zrobione zostały mini 
sesje z Mikołajem w specjalnie 
przygotowanym do tego miejscu, 
w świątecznej atmosferze, tuż przy 
choince – opowiadają organizato-
rzy zabawy w Imbramowicach.

Oprac. Magdalena Pawlik

Podziękowania:
Sołtys, Rada Sołecka oraz Radna 

składają serdeczne podziękowania 
wszystkim za pomoc w przygo-
towaniach i organizacji zabawy. 
Wymagało to dużego nakładu 
pracy, ale było naprawdę warto. 
W szczególności dziękujemy 
Paniom za robienie zdjęć, które 
będą dla nas wspaniałą pamiątką. 
Ogromne podziękowania należą 
się również Paniom Mikołajkom, 
które przygotowały tyle atrakcji 
i prowadziły dla nas całą zabawę. 
Brawo! Sprawiłyście, że ta impreza 
była naprawdę magiczna i nie-
zwykła. Mikołaju, dziękujemy, że 
o nas pamiętałeś!

Wspólne zdjęcie uczestników mikołajkowej zabawy w Imbramowicach. 

Spotkanie opłatkowe żarowskiego UTW
Wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem, życzenia i rozmowy przy świątecznym stole. Słuchacze żarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak co roku, spotkali się na wieczerzy wigilijnej, aby razem spędzić ten 
przedświąteczny czas. 

W świąteczny nastrój 
wszystkich uczestników 
spotkania wprowadził chór 
Senyor Rici, który zapre-
zentował najpiękniejsze 
polskie kolędy. Przed pu-
blicznością wystąpił także 
Ryszard Dykcik z Teatru 
Bezdomnego w krótkim 
przedstawieniu „Lekcja 
tańca dla starszych i za-
awansowanych”.
Życzenia studentom skła-
dali burmistrz Leszek 
Michalak, zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora, 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu oraz Kry-
styna Markiewicz prezes 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
– Życzymy Państwu, aby 
ten tradycyjny stół wi-
gilijny, nakryty białym 
obrusem zawsze groma-
dził rodzinę, przyjaciół 
i zawsze łączył, a nie dzie-
lił. Życzymy radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
i wszystkiego najlepszego 
w nadchodzącym 2020 
roku – życzyli seniorom 
burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora.

Magdalena Pawlik 

Spotkanie opłatkowe studentów żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak 
co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości.

Na stołach nie zabrakło świątecznych smakołyków, a dla wszystkich przygrywał 
chór Senyor-Rici.

Konkurs kaligrafii
„Mistrz Pióra – Żarów 2020”

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza dzieci, młodzież 
i osoby dorosłe do udziału w konkursie „Mistrz Pióra – Żarów 2020”.

Konkurs odbędzie się 17 stycz-
nia 2020 r. w GCKiS w Żarowie. 
Zgłoszenia należy przesłać na 
adres: kultura@centrum.zarow.pl 
lub dostarczyć osobiście do dnia 
10 stycznia 2020 r.
Wręczenie nagród laureatom 
konkursu odbędzie się 24 stycz-
nia 2020 r., o godz. 17.00 w Sali 

Widowiskowej GCKiS w Żarowie, 
ul. Piastowska 10A. Regulamin 
i kartę zgłoszenia można pobrać ze 
strony [http://centrum.zarow.pl].
Patron konkursu – Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Michalak. 
Sponsor I miejsca w czterech kate-
goriach – Firma NOVA z Żarowa 
– Małgorzata Wawrzyńczak.
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Kradzież
tablic rejestracyjnych
Nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży dwóch tablic rejestracyjnych 
z samochodu marki Volkswagen 
Golf. Funkcjonariuszy policji po-
wiadomił 52-letni mieszkaniec po-
wiatu świdnickiego. Do zdarzenia 
doszło na terenie Krukowa.

Prowadziła samochód
pod wpływem
narkotyków
Funkcjonariusze policji w Żarowie 
zatrzymali 44-letnią mieszkankę 
Żarowa, która kierowała pojaz-
dem marki Ford Focus, będąc pod 
wpływem środka działającego po-
dobnie do alkoholu. 
Kobiecie pobrano krew do bada-
nia. Ponadto, posiadała przy sobie 
substancję psychotropową w po-
staci amfetaminy o wadze 1,24 
grama netto.

Włamał się
do samochodu i ukradł 
elektronarzędzia
Do zdarzenia doszło na terenie 
Łażan. 36-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego powiado-
mił funkcjonariuszy policji, że 
nieznany sprawca po uprzednim 
wyważeniu zamka w drzwiach 
bocznych samochodu Iveco, 
dostał się do wnętrza i ukradł 
elektronarzędzia. Jego łupem padł 
klucz udarowy akumulatorowy, 
wkrętarka akumulatorowa, piła 
akumulatorowa, 3 akumulatory 
i szlifierka kątowa. Łączna wartość 
strat na szkodę zgłaszającego to 
kwota 4120 złotych. 

Robisz zakupy
w Internecie? 
Uwaga na oszustów!
53-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został oszukany przy 
zakupie przez Internet telefonu 
komórkowego. Pomimo wpłaty 
pieniędzy w kwocie 1000 złotych 
nie otrzymał zakupionego towa-
ru. Pamiętajmy, iż zakupy w sieci 
najlepiej dokonywać w sprawdzo-
nych, autoryzowanych i zareje-
strowanych sklepach interneto-
wych. Przed przesłaniem pienię-
dzy kupujący powinien sprawdzić, 
czy firma oferująca nam produkty 

i usługi w ogóle istnieje. Robiąc 
zakupy należy sprawdzić komen-
tarze i opinie o sprzedającym, nu-
mer telefonu sprzedającego – czy 
jest to numer polskiej sieci teleko-
munikacyjnej, czy sprzedającego 
pojawia się w wyszukiwarce inter-
netowej i jakie wpisy się do niego 
odnoszą, sprawdzić od kiedy użyt-
kownik posiada konto w serwisie 
sprzedażowym. 
Uwaga! unikamy nowych kont. 

Czytajmy dokładnie wszystko, co 
jest na aukcji napisane, jeżeli cze-
goś brak – pytajmy przez telefon 
lub mailem.

Kradł towar ze sklepu
Pracownica jednego ze sklepów 
na terenie Żarowa zawiadomiła, 
że ten sam sprawca w ciągu dwóch 
dni dokonał kradzieży różnych 
artykułów ze sklepu. Wartość strat 
wyceniono na kwotę 2.782,84 
złotych. 

Nie dajmy się oszukać
przed świętami
Wielkimi krokami zbliżają się 
święta. W tym okresie szczególnie 
wzrasta liczba włamań i kradzieży, 
zwłaszcza tych kieszonkowych, 
bowiem przedświąteczne zamiesza-
nie to czas sprzyjający złodziejom. 
Dlatego do kradzieży dochodzi 
najczęściej w supermarketach, na 
targowiskach, w środkach komu-
nikacji miejskiej i wszędzie tam, 
gdzie panuje tłok. Bądźmy  ostrożni 
i zwracajmy uwagę na to, co dzieje 
się wokół nas. Ofiarą kieszonkowca 
może stać się każda osoba. 

Wypadek na łączniku
Do tragicznego zdarzenia do-
szło w niedzielę, 15 grudnia na 
łączniku autostradowym między 
zjazdami na Bagieniec i Wierzb-
ną. Podczas manewru wymijania 
na drodze powiatowej 3396D ze 
Świdnicy do Żarowa doszło do 
zderzenia czołowego samochodu 
ciężarowego Scania i osobowego 
Audi. Kierująca osobówką zginęła 
na miejscu. 30-latka była miesz-
kanką powiatu świdnickiego.
Ciężarówka przewoziła buraki, 
które rozsypały się po drodze 
i poboczu. Kierowca Scanii został 
przewieziony do szpitala.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Kronika policyjnaMonitoring na wsiach zainstalowany
Zakończyła się instalacja nowego monitoringu na terenach wiejskich. Zgodnie z zapowiedzią, kamery zostały 
zainstalowane we wszystkich wsiach gminy Żarów. W każdej wsi zainstalowano po dwie kamery, które rejestru-
ją obraz w miejscach wytypowanych głównie przez samych mieszkańców. 

– Konsulto-
waliśmy się 
z sołtysami oraz 
mieszkańcami 
wsi w sprawie lo-
kalizacji nowych 
kamer. I wspólnie 
zadecydowali-
śmy, że monitoring to dobry sposób 
na zwiększenie bezpieczeństwa 
na terenach wiejskich naszej gmi-
ny. Kamery rejestrują obraz na 
różnych odcinkach. Nagrania są 
archiwizowane i przechowywane 
przez pewien okres, tak aby można 
było je odtworzyć. Często mamy 
do czynienia z różnymi sytuacjami 
dotyczącymi zdarzeń drogowych, 
dewastacji obiektów czy zaśmieca-
nia terenów zielonych. Być może 
uda się, dzięki tej inicjatywie, 
niektórym sytuacjom zapobiegać 

– mówi zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora.
Nowe kamery działają w Buko-
wie, Bożanowie, Gołaszycach, 
Kalnie, Mrowinach, Imbramo-
wicach, Mielęcinie, Mikoszowej, 
Łażanach, Siedlimowicach, Przy-
łęgowie, Pyszczynie, Krukowie, 
Wierzbnej, Zastrużu i  Poża-
rzysku. Koszt instalacji kamer 
to kwota 55.140,00 
złotych. Urządzenia 
zostały zakupione ze 
środków własnych bu-
dżetu gminy Żarów. 
Kamery na wsiach 
to już kolejne urzą-
dzenia służące do 
monitorowania na 
terenie gminy Żarów. 
Niewykluczone, że 
system monitoringu na 

wsiach, zostanie w przyszłym 
roku rozbudowany. W mieście 
także działa system monitoringu, 
w miejscach zaproponowanych 
przez mieszkańców, radnych Rady 
Miejskiej i funkcjonariuszy policji. 
Obraz zapisywany jest na specjal-
nym rejestratorze zamontowanym 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Uczniowie Zespołu Szkół laureatami
konkursu „Dolnośląska Akademia Samorządu”

Klub Uczniowski „Tropic” – tak nazywa się nowy klub uczniowski, który od niedawna funkcjonuje w żarow-
skim Zespole Szkół. Stworzyli go sami uczniowie, z pomocą nauczycieli i rodziców. 

Partnerami projektu, który reali-
zowali uczniowie Zespołu Szkół 
są także dyrektor placówki Dorota 
Jasztal, Cezary Przybylski Marsza-
łek Województwa Dolnośląskie-
go, burmistrz Leszek Michalak, 
Waldemar Weihs prezes Fundacji 
„Merkury”, Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy oraz Czesław Jakubiec 
Okna Yava. 
Sam pomysł stworzenia klubu 
zrodził się jeszcze na długo przed 
udziałem w konkursie, natomiast 
konkurs „Dolnośląska Akade-
mia Samorządu 2019” okazał się 
ogromną szansą dla młodzieży na 
wykazanie się umiejętnościami 
w planowaniu, organizacji oraz 
zdobyciu części funduszy na roz-
wój projektu.
– Nie byliśmy pewni, że zosta-
niemy laureatami konkursu, ale 
stwierdziliśmy, że warto spróbo-
wać i powalczyć. Kiedy otrzyma-
liśmy informację, że udało nam 
się zostać laureatami konkursu, 
wówczas jakbyśmy dostali skrzy-
deł. Kolejne etapy tworzenia 
klubu okazały się nieco trud-
niejsze niż udział w konkursie. 
Najpierw rozmowa z nauczycie-
lami i rodzicami, podczas której 
poprosiliśmy o możliwie wsparcie 
ze strony grona pedagogicznego 
i rodziców. Kolejnym etapem było 
spotkanie z Burmistrzem Miasta 
oraz rozmowa z przedstawicie-
lem Starostwa Powiatowego ze 
Świdnicy w celu uzyskania środ-
ków finansowych na wymianę 
okna w pomieszczeniu powstania 
klubu, które było niezbędnym ele-
mentem do jego powstania. Spo-
tkanie okazało się owocne i udało 
się nam otrzymać pieniądze na 
zakup i wymianę okna. Jedna 
z nauczycielek zaproponowała 
zorganizowanie palet, z których 
stworzyliśmy meble do klubu, 

rodzice uczniów naszej szkoły 
pomogli znaleźć firmę, która po 
bardzo niskich kosztach sprze-
dała nam nowe okno, a obróbką 
końcową zajął się rodzic naszego 
kolegi. Jedna z mam zaoferowała 
i uszyła pokrycia na materace. Ze 
środków, które otrzymaliśmy jako 
laureaci konkursu dokonywaliśmy 
szeregu zakupów, które miały po-
zwolić na samodzielne wykonanie 
drobnych prac remontowo-bu-
dowlanych w pomieszczeniu oraz 
udekorowanie naszego klubu. 

Sami przygotowaliśmy pomiesz-
czenie na klub, spotykaliśmy się 
w soboty i wspólnie uprzątnęliśmy 
z pomieszczenia stare meble, zbi-
liśmy kafelki, położyliśmy gładź, 
zagruntowaliśmy i pomalowali-
śmy ściany, z pomocą ojca naszego 
kolegi założyliśmy nowe włącz-
niki, gniazdka do prądu i zmie-
niliśmy oświetlenie. Nasza praca 
nie była łatwa, ale efekt przeszedł 
nasze oczekiwania. Jesteśmy dum-
ni z miejsca, które stworzyliśmy. 
Tam możemy odpocząć i miło 

spędzić czas – opowia-
dają uczniowie Zespołu 
Szkół w Żarowie.
Zwieńczeniem akcji 
była konferencja podsu-
mowująca projekt „Dol-
nośląska Akademia Sa-
morządu 2019” w Urzę-
dzie Marszałkowskim 
Województwa Dolno-
śląskiego. Uczniowie 
Zespołu Szkół odebrali 
od marszałka Cezarego 
Przybylskiego oraz Wal-
demara Weihsa prezesa 
Fundacji „Merkury” 
certyfikaty.

Oprac. Magdalena Pawlik

Uczniowie samodzielnie pracowali nad stworzeniem w szkole klubu 
uczniowskiego.

Wspólne zdjęcie uczniów wraz z nauczycielami w klubie uczniowskim 
„Tropic”.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali 
środki finansowe na wyposażenie nowego 
klubu oraz certyfikaty. 
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List do redakcji Gazety Żarowskiej
Bezimienni mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sportowej 4-6, 12 i 16 – tak podpisany był list, 
który 3 grudnia 2019r. trafił do redakcji Gazety Żarowskiej. 

W swoim wystąpieniu autorzy 
piszą, że obowiązkowa segregacja 
śmieci, która będzie bezwzględnie 
wymagana od 1 stycznia 2020r., 
a także kary za niestosowanie 
się do nowych przepisów to 
duży problem dla mieszkańców. 
Każdy, w przypadku wspólnych 
pojemników na segregację, będzie 
mógł wrzucić tam odpady. Wtedy 
konsekwencje ponosić będzie cała 
wspólnota mieszkaniowa. 

Poniżej krótki fragment listu:
„Dla Wspólnot z nr 12 i 16 są 
trzy pojemniki śmieciowe. Pro-
blem w tym, że są usytuowane na 
terenie miejskim, tuż przy ozna-
czonym miejscu do parkowania. 
Zatem każdy, kto tylko zechce 
może ze swoimi niesegregowanymi 
śmieciami podjechać, legalnie za-
parkować i wrzucić je do naszych 
kubłów. Kto wówczas poniesie karę 
za brak segregacji? (…) Wspólnota 
4-6 ma jeden pojemnik, a więc co 
się w nim nie mieści wrzuca do 
naszych trzech. Dotyczy to także 
zakładu produkcyjnego ze Sporto-
wej 14, a także innych właścicieli 
prywatnych z tej ulicy”.

Odpowiedź redakcji:
W odpowiedzi na list bezimien-
nych mieszkańców Wspólnot 
Mieszkaniowych przy ul. Sporto-
wej 4-6, 12 i 16 informujemy, że 
stawki za wywóz odpadów komu-
nalnych są wyższe w całej Polsce, 

nie tylko w gminie Żarów. Nowa 
stawka 23 złotych będzie obo-
wiązywała naszych mieszkańców 
od 1 stycznia 2020 r. Nie będzie 
już możliwości niesegregowania 
odpadów. Mieszkańcy, którzy nie 
będą segregować śmieci, zgodnie 
z nowymi przepisami obowiązu-
jącymi w naszym kraju, zapłacą 
dwukrotność tej stawki, czyli 
46,00 złotych. 
Jest to skutek nowych przepisów 

wynikających z wymogów unijnej 
dyrektywy. 

Zgodnie z unijnymi wy-
tycznymi, w 2020 roku 

nasz kraj powinien osią-
gnąć 50-procentowy po-

ziom odpadów podlegają-
cych recyklingowi. 

Obecnie ten 
wskaźnik wyno-
si tylko 30 proc. 

Wymagania Unii Europejskiej, 
dotyczące odpadów na-
dających się do przeróbki 
i ponownego użycia, 
będą coraz większe w ko-
lejnych latach. Sejm RP 
zdecydował więc o zno-
welizowaniu Ustawy 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 
Część rozwiązań, jakie 
zapisano w dokumen-

cie, będzie miała konsekwencje 
finansowe, które odczują przede 
wszystkim samorządy. A w konse-
kwencji, niestety każdy z nas.
Wielokrotnie informowaliśmy za-
rządców budynków, że wspólnoty 
powinny uregulować swoje pra-
wo do gruntu, a w szczególności 
spowodować, aby boks na odpady 
stał na gruncie Wspólnoty Miesz-
kaniowej, a nie na gruncie Gminy 
Żarów. W przypadku, gdy wspól-
nota nie była zainteresowana 
wykupem całej działki otaczającej 
nieruchomość, powinna wystąpić 
do gminy o inny tytuł prawny do 
nieruchomości, aby móc postawić 
na nim boks. Boks związany wy-
łącznie z jedną wspólnotą, unie-
możliwia „podrzucanie” śmieci, 
zabrudzania otoczenia pojem-
ników. W dalszym ciągu istnieje 
możliwość wykupu podwórek i te-
renów wokół budynków wspólnot.

Zgodnie z obowiązują-
cą uchwałą udzielana 
jest 95-procentowa 
bonifikata od wartości 
tych nieruchomości. 
Gmina od 2013 roku prowadzi 
zbiórkę selektywną w formie tzw. 
Gniazdowej, nie zapewniając każ-
dej z nieruchomości odrębnego 
gniazda. Wielkość podwórek, 
wielkość boksów w przypadku ich 
posiadania, nawet w przypadku 
przyjęcia takiego sposobu zbiór-
ki, praktycznie go uniemożliwia. 
W przypadku, gdy odpadów 
zebranych selektywnie będzie 
więcej po 1 stycznia 2020 r. firma 
Eneris zwiększy częstotliwość ich 
odbioru.

Firma wywozi zgromadzony materiał
Zgodnie z podpisanym 7 czerwca 2019r. aktem notarialnym, firma Pro-Tra 
Building od poniedziałku, 9 grudnia rozpoczęła wywożenie zgromadzonego 
sprzętu – co zbliża sprawę do szczęśliwego dla mieszkańców finału. 

Firma, zgodnie z umową zawartą 
z gminą, ma czas do końca stycz-
nia 2020r. na wywiezienie zgro-
madzonych tam materiałów.
Warunkiem uregulowania płat-
ności przez gminę firmie Pro-Tra 
Building jest oczyszczenie działki 
z zalegającej tam frezowiny i wy-
wiezienie wszystkich zgromadzo-
nych na niej urządzeń i sprzętów. 
Działkę, na której miała stanąć 
„otaczarnia” gmina odkupi taniej 
niż inwestor zapłacił osobie pry-
watnej. Będzie to zysk dla gminy, 
bo inwestor dokonał przekształ-
cenia użytkowania wieczystego 
na własność i poczynił tam spore 
nakłady inwestycyjne.
Przypomnijmy, że firma Pro-Tra 
Building zrezygnowała z zamiaru 
wybudowania w Żarowie Zakładu 

Budowy Dróg na działce, której 
była właścicielem, a gmina posta-
nowiła odkupić nieruchomości 
należące do tej firmy, które są 
położone w dwóch miejscach na 
terenie Miejskiej Strefy Inwe-
stycyjnej. Gmina wykupiła już 3 
działki od firmy Pro-Tra Building. 
Działki te stanowią dziś atrakcyj-
ną ofertę inwestycyjną. 
Do zakończenia sprawy doszło 
po wielu długich rozmowach 
i trudnych negocjacjach, w któ-
rych zaangażowani byli Burmistrz 
Leszek Michalak, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
radcy prawni oraz wiele innych 
osób. Bez tego zaangażowania nie 
udałoby się pozytywnie rozwiązać 
tej kwestii. 

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

W hali sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie, 
w sobotę, 7 grudnia rozegrany 
został mecz pomiędzy zespołami 
Dziadków i Wnuków. 

Drużyny TKKF Chemik oraz 
Volley Żarów zapewniły kibicom 
mnóstwo emocji. Ostatecznie 
siatkarski pojedynek zakończył się 
zwycięstwem zespołu Dziadków.

Drużyny do rywalizacji sportowej 
zachęcali kibice oraz rodziny za-
wodników, których nie zabrakło 
na trybunach GCKiS. Przed roz-
grywkami wystąpiły także akrobatki 
z sekcji akrobatycznej działającej 
przy Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.
Medale zawodnikom wręczali bur-
mistrz Leszek Michalak oraz zastęp-
ca burmistrza Przemysław Sikora. 
Drużyna Dziadków: Kozak, Do-
browolski, Smereka, Kurnicki, 
Jarzębicki, Kowalski, Moneta.
Drużyna Wnuków: Knap, Pilski, 
Polecki, Wachowiak, Tyrański, Ba-
giński, Dyczek, Dobrowolski, Bara-
basz, Pawlik, Hałaczkiewicz, Mięki. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Towarzyskie spotkanie między TKKF Chemik a Volley Żarów zakończy-
ło się zwycięstwem drużyny Dziadków.

Dekoracja zawodników, medal wręcza zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora. 
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Electrolux Cup na półmetku
Po 5. kolejkach Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup komplet punktów zachowała już tylko jedna drużyna, 
Wierzbianka Wierzbna. 

Występujący w II lidze 
Electrolux Cup piłkarze 
Wierzbnej w miniony 

weekend pokonali 9:2 Electrolux 
Świdnica oraz 12:2 Zryw Łażany. 
Tym samym Wierzbianka jest 
głównym pretendentem do awansu 
do I ligi. Tanio skóry nie zamierza-
ją sprzedać zawodnicy Kuźni Ta-
lentów, którzy aktualnie są drudzy 
i tracą trzy punkty do lidera. 
Niezwykle ciekawie wygląda sy-
tuacja wśród pierwszoligowców. 
Ogromne problemy ma ubie-
głoroczny triumfator Cannabis, 
który do tej  pory wygrał zaledwie 
jedno spotkanie i zamyka ligową 
tabelę na czele z identyczną ilością 
punktów Wektor Świdnica oraz 
AUTO-SHOP Żarów. 
Warto gromadzić, jak największą 
ilość punktów, gdyż w sezonie 
2019/20 po rozegraniu wszystkich 
spotkań najlepsza dwójka wystąpi 
w wielkim finale, który zaplano-
wano na 8 lutego. 
Aktualnie w rozgrywkach trwa 
przerwa świąteczno-noworocz-
na. Piłkarze wrócą na parkiet 4 
stycznia. Poczynania zawodników 
można również obserwować na 
oficjalnej stronie rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl. Spon-
sorem głównym jest Electrolux 
Żarów, a organizacji podjęło się 

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. To już 12. edycja 
rozgrywek. W Nowym Roku roze-
gramy rundę rewanżową.

4. kolejka Electrolux Cup 
– 14.12.2019, wyniki:

II Liga Electrolux Cup
 ▶ Detonatorzy – Zryw Łażany 10:3 
(6:1)

 ▶ Kuźnia Talentów – Polska Mistrzem 
Polski 3:0 (1:0)

 ▶ Wierzbianka Wierzbna – Electrolux 
Świdnica 9:2 (4:1)

I Liga Electrolux Cup
 ▶ Perlaże RAKSERWIS – AUTO-
-SHOP Żarów 1:4  (0:1)

 ▶ Electrolux Żarów – Darbor Bolesła-
wice 6:0 (1:0)

 ▶ Wektor Świdnica – Cannabis 3:2 
(2:1)

5. kolejka Electrolux Cup 
- 15.12.2019, wyniki:

II Liga Electrolux Cup
 ▶ Electrolux Świdnica – Kuźnia Ta-
lentów 1:7 (0:0)

 ▶ Zryw Łażany – Wierzbianka 
Wierzbna 2:12 (1:5)

 ▶ Polska Mistrzem Polski – Detonato-
rzy 1:4 (0:0)

I Liga Electrolux Cup
Darbor Bolesławice – Wektor Świdni-

ca 0:5 wo
Cannabis – Perlaże RAKSERWIS 2:7 

(2:2)
AUTO-SHOP Żarów – Electrolux 

Żarów 6:0 (3:0)
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Wierzbianka Wierzbna

Turniej po kategorie
Blisko 50 szachistów rywalizowało w Żarowie, a to wszystko za sprawą 
grudniowego turnieju w  kategoriach szachowych. 

Zawody dedykowane były dla 
dzieci i młodzieży. Łącznie 
zdobyto aż piętnaście kategorii 
szachowych, w tym kilka przez 
zawodników klubu Goniec Żarów 
lub uczniów Szkoły Podstawowej 
w Żarowie: Maciej Stankowski, 
Jan Bednarski – IV kategoria. Do-
minika Kańczuga, Miłosz Korłub, 
Ksawery Stachurski – V kategoria.
Czołowe miejsca poszczególnych 
kategorii wiekowych: 

Dziewczęta do lat 8:
 ▶ Maja Borkowska (Goniec Żarów)
 ▶ Daria Piotrowska (Goniec Żarów)
 ▶ Alicja Karolczak (Goniec Żarów)

Dziewczęta do lat 10:
 ▶ Gabriella Gołębczyk (Goniec Żarów)
 ▶ Aleksandra Wiśniewska (Strzegom)

 ▶ Aleksandra Kasprzak (Strzegom)

Dziewczęta do lat 12:
 ▶ Anna-Maria Michalska (Goniec 
Żarów)

Chłopcy do lat 8:
 ▶ Adam Kądziołka (Goniec Żarów)
 ▶ Piotr Schabowski (Świebodzice)
 ▶ Jan Bednarski (Goniec Żarów)

Chłopcy do lat 10:
 ▶ Gabriel Kotwica (Świebodzice)
 ▶ Artur Ratkowski (Goniec Żarów)
 ▶ Filip Rybka (Strzegom)

Chłopcy do lat 12:
 ▶ Jan Molecki (Goniec Żarów)
 ▶ Aleksander Dulęba (Kostomłoty)
 ▶ Patryk Miciuk (Strzegom)

Organizatorem zawodów był Go-
niec Żarów.
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Pływały podstawówki
Ósma edycja zawodów pływackich szkół podstawowych Gminy Żarów 
przeszła już do historii. Na pływalni przy ul. Piastowskiej swoje umiejęt-
ności zaprezentowało dokładnie 100 zawodników.

Na starcie zobaczyliśmy uczniów 
z Żarowa, Zastruża, Mrowin oraz 
Imbramowic. Rywalizacja była 
niesłychanie zacięta, a na uczest-
ników czekało dziesięć kategorii 
wiekowych. 
Zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wiekowych: Lilianna Son-
dej, Natalia Haraszczuk, Nikola 
Przybylska, Kinga Reruch, Róża 
Kulpińska, Kajetan Kalina, Patryk 
Wilczyński, Yanko Matueya, Bar-
tosz Sułek, Marek Dobrowolski. 
Szczegółowe wyniki na www.cen-

trum.zarow.pl
Najlepszych pływaków dekoro-
wała dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej w Żarowie – Helena Słowik, 
Adam Ciupiński oraz dyrekcja 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie – Tomasz Pie-
trzyk, Anna Suchodolska. 
Organizatorzy: GCKiS w Żarowie, 
ULKS Piast 2008 Żarów.
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Sukces bokserki
Dwanaście klubów bokserskich 
obserwowaliśmy podczas IV Lwó-
weckiej Gali Boksu. 

Wśród drużyn znaleźli się re-
prezentanci m.in. Wrocławia, 
Wałbrzycha, Zgorzelca, Bole-
sławca, Dzierżoniowa, Wołowa, 
Świdnicy, Polkowic, Lubania. 
Z dobrej strony pokazała się Alicja 
Klimala, występująca w barwach 
Świdnickiego Klubu Bokserskie-
go Respekt. Mieszkanka Kalna 
zwyciężyła w swojej kategorii wa-
gowej do 54 kg oraz została wy-
brana najlepszą zawodniczką gali 
w Lwówku Śląskim. To dobry pro-
gnostyk przed kolejnym sezonem. 
Głównym celem 16-letniej zawod-
niczki są Mistrzostwa Polski. 
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Walczą o kolejne mistrzostwo
Na dobre rozkręcają się rozgrywki 51. edycji Powiatowej Ligi TKKF w siat-
kówce, najstarszych amatorskich rozgrywek na Dolnym Śląsku. Tempa nie 
zwalnia obrońca mistrzowskiego tytułu TKKF Chemik Żarów. 

Zwycięstwem 3:1 zakończyły się 
dwa pojedynki żarowskiego Che-
mika. W pierwszej kolejce TKKF 
pokonał MKS Karolinę Jaworzynę 
Śląską. W drugiej serii spotkań 
Żarów ponownie znalazł receptę 
na pokonanie przeciwnika, któ-
rym był Dobrovolley. 
– Bawimy się cały czas siatków-

ką, jednak nie ukrywam, iż po 
raz trzeci z rzędu chcemy zostać 
zwycięzcą ligi. Finał rozgrywek 
zaplanowano tradycyjnie na maj. 
Zrobimy wszystko, aby ten sezon 
był dla nas pomyślny – relacjonuje 
Zbigniew Sionko, prezes TKKF 
Chemik Żarów. 
O ile zwycięstwa przyszły w miarę 

łatwo, to żarow-
ski zespół nie 
ustrzegł się kon-
tuzji. W pierw-
szym spotkaniu 
poważnego urazu 

nabawił się Ireneusz Pękała. Od-
niesiona kontuzja na dłuższy czas 
eliminuje kapitana z występów 
w lidze. 
Teraz zawodników czeka przerwa 
w rozgrywkach. Najbliższe spo-
tkanie TKKF Żarów rozegra na 
własnym parkiecie 21 stycznia, 
a przeciwnikiem będzie Gang Wi-
toszów. Pierwszy gwizdek o godz. 
19:00.
TKKF: Ireneusz Pękała, Stani-
sław Dobrowolski, Krzysztof 
Jachimowicz, Tomasz Chlipalski, 
Tomasz Dyczek, Marcin Turzań-
ski, Bernard Wąsowski, Radosław 
Wąsowski, Jakub Szram, Michał 
Żyła, Piotr Hendzak, Wojciech 
Wyczesany, Damian Sadowski, 
Władysław Charęża, Tomasz Sme-
reka, Jacek Kruk. 
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Zwycięstwo drużynowe
Kickboxing Fighter Żarów zwycięzcą klasyfikacji 
drużynowej Otwartego Mikołajkowego Turnieju 
Młodych Mistrzów.

Żarowski klub reprezentowało 24 zawodni-
ków i zawodniczek. Łącznie udało się zdo-
być 37 medali,  z czego większość pochodzi-

ła z najcenniejszego kruszcu. Taki rezultat pozwolił 
wygrać drużynówkę. 
Na kolejnych miejscach znaleźli się Fighter Klub 
Kaczmarek Grodowski Świdnica oraz Akademia 
Sztuk Walki „Snake” Strzegom. 
– Dziękuję za zaproszenie dla Klubu Kaczmarek 
Grodowski Świdnica. Pomimo tego, iż był to tylko 
turniej Mikołajkowy, zawodnicy pokazali wolę wal-
ki, serce, zaangażowanie, czyli to co jest najważniej-
sze i co staramy się im przekazać i wpoić. Nie mogło 
zabraknąć świętego Mikołaja, który obdarował za-
wodników prezentami – komentuje Norbert Rossa, 
trener i założyciel żarowskiego klubu. 
Treningi Kickboxing fighter Żarów odbywają się 
w hali sportowej GCKiS w Żarowie w każdy ponie-
działek i środę. Początek zajęć o godz. 18:15. 
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