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Podsumowanie 2019 roku

Trudno jest podsumować miniony rok w kilku słowach. 
22 listopada 2018 roku w nowym składzie Rady Miejskiej 
rozpoczęliśmy kadencję samorządową. Jedną z ważniej-
szych uchwał, jaką w tym czasie podejmowaliśmy było 
uchwalenie budżetu na 2019 rok. Liczne inwestycje oraz 
zadania, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich 
zostały zrealizowane z myślą o naszych mieszkańcach. 
Aby nam wszystkim żyło się w naszej gminie lepiej 
i wygodniej. Nie sposób również nie wspomnieć o kilku-
miesięcznych działaniach, które Rada Miejska wspólnie 
z Burmistrzem oraz mieszkańcami prowadziła przeciwko 
budowy tzw. Otaczarni asfaltu w Żarowie. To była bardzo 
trudna sprawa, w którą Rada Miejska także mocno się 
zaangażowała. Dzięki wsparciu, pomocy i zaangażowaniu 
wielu osób sprawa ta została całkowicie uregulowana. 
Najważniejsza jest wspólna praca na rzecz gminy i miesz-
kańców. I ta myśl towarzyszy nam zawsze przy podejmo-
waniu uchwał Rady Miejskiej. Praca Rady Miejskiej na 
sesjach i komisjach to nie tylko wyrażanie swojej opinii 
i głosowanie. To przede wszystkim istotne decyzje, które 
mają swoje konsekwencje. Dziękuję za ten czas trudnej 
i żmudnej pracy panu Burmistrzowi, Jego zastępcy, sekre-
tarz Gminy i Pani Skarbnik. Podziękowania kieruję także 
do wszystkich radnych za zgodne decyzje, które były 
podejmowane na spotkaniach Komisji Rady i Komisjach 
Wspólnych.

Roman Konieczny  
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rok 2019 już za nami. To był trudny, ale bardzo pra-
cowity czas. Kontynuowaliśmy wiele inwestycji oraz 
zrealizowaliśmy kolejne nowe zadania, które wpłynęły 
na poprawę życia mieszkańców. Budowa kanalizacji na 
terenach wiejskich, nowy żłobek dla dzieci, odnowione 
budynki mieszkalne, wyremontowane drogi, przebu-
dowany stadion miejski – te i wiele innych inwestycji 
zmieniły po raz kolejny wizerunek naszego miasta 
i gminy. Przy realizacji tych większych zadań, nie zapo-
mnieliśmy również o sprawach związanych z ochroną 
środowiska. Dbamy o estetykę miasta, czego efektem są 
zagospodarowane i odnowione skwery, przebudowane 
parkingi, ale także nowe nasadzenia, które upiększają 
miejsce, w którym żyjemy i pracujemy. Prowadzimy tak-
że działania na rzecz poprawy jakości powietrza, w ra-
mach których mieszkańcy mogą wymienić swoje piece 
na takie, które sprzyjają środowisku. Po wielu trudnych 
negocjacjach i długich rozmowach zakończyliśmy spra-
wę tzw. Otaczarni, która ostatecznie nie rozpoczęła swo-
jej działalności w Żarowie. Choć czeka nas – jak więk-
szość gmin w całej Polsce – niełatwy 2020 rok, to jednak 
konsekwentnie będziemy realizować kolejne zadania, 
aby nasza gmina rozwijała się na wielu płaszczyznach. 
Dziękuję moim wszystkim współpracownikom, a także 
mieszkańcom. Bez Waszego wsparcia, dorobek 2019 
roku byłby znacznie mniejszy.

Leszek Michalak  
Burmistrz Miasta Żarów 

Oficjalnie od 18 czerwca 2019 roku mam zaszczyt pełnić funk-
cję Zastępcy Burmistrza. Wcześniej jako pracownik Referatu 
Rozwoju zajmowałem się pozyskiwaniem środków zewnętrz-
nych na realizację inwestycji i projektów na terenie gminy Ża-
rów oraz rozliczaniem wniosków unijnych. To ważne zadanie 
gminy, aby skutecznie pozyskiwać dofinansowania, które są 
przeznaczane na realizację wielu inwestycji. Tych zadań inwe-
stycyjnych również nie brakowało w minionym roku, a wiele 
z nich zrealizowanych zostało również przy współudziale środ-
ków unijnych. Nie tylko miasto zmieniło wizerunek. Mieszkań-
cy wsi, korzystając ze środków budżetu gminy Żarów w ramach 
funduszu sołeckiego także przeznaczali pieniądze na wiele 
zadań inwestycyjnych. Efektem tego są wyremontowane chod-
niki, zagospodarowane tereny zielone, wykonane oświetlenia, 
nowe siłownie zewnętrzne i wiele innych inwestycji. Kluczową 
sprawą jest także wymiana i modernizacja źródeł ogrzewania. 
Zależy nam na tym, by podnosić świadomość ekologiczną 
mieszkańców i zachęcić ich do wymiany starych pieców na 
nowe bardziej przyjazne środowisku. W ramach prowadzonych 
działań mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie zakupu 
i wymiany dotychczasowych pieców i innych źródeł ciepła na 
te bardziej ekologiczne. Rok 2020 to będzie kontynuacja pro-
jektów ekologicznych w gminie Żarów. Mamy wiele pomysłów, 
które mam nadzieję uda się w całości zrealizować. Dziękuję 
Burmistrzowi i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za 
bardzo dobrą współpracę.

Przemysław Sikora  
Zastępca Burmistrza

Rada Miejska uchwaliła 
budżet gminy na 2020 rok  

Więcej na s. 2

Najważniejsze zrealizowane  
zadania inwestycyjne w 2019 roku  

Więcej na s. 6-7

Podsumowanie roku sportowego 
w gminie Żarów  
Więcej na s.8
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży 

2 działek niezabudowanych położonych w Imbramowicach przy ul. Mostowej
Nr dz. Pow. w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozp.
392/4
392/2 10.723 SW1S/00019499/6

SW1S/00019267/1
Sprzedaż prawa własności.  
Nieruchomość częściowo obejmuje staw 146.500 zł 14.650 zł 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 
o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10 % ceny wywoławczej 
podanej w tabeli na konto: PKO BP  
64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 naj-
później do dnia 07 lutego 2020r. włącz-
nie. 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 zosta-
nie na poczet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca się w ter-
minie 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 wywo-
ławczej.

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

6. Oferent nabywający nieruchomość zo-
bowiązany będzie do uiszczenia podatku 
VAT w wysokości 23% wylicytowanej 
ceny (z wyłączeniem działki nr 392/2 
oraz części działki nr 392/4 przeznaczo-
nej pod zieleń).

7. Oferent, który wygra przetarg zobowią-
zany będzie do poniesienia kosztów sza-
cunkowych i geodezyjnych związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do 
sprzedaży w kwocie 2.952 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł oraz 
kosztów notarialnych. 

8. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia działka nr 392/4 przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną A.55MN, drogi i ulice wewnętrz-
ne KDW oraz zieleń wysoko urządzoną 
A.53ZP natomiast działka 392/2 ozna-
czona jest jako teren wód powierzchnio-
wych A.52WS.

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 przed-
łożenia komisji przetargowej dowodu 
wpłaty wadium oraz dokumentu tożsa-
mości przed otwarciem przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna, osoba upoważ-
niona do reprezentowania uczestnika, 
powinna przedłożyć do wglądu aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

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

14. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z potwier-
dzeniem przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich akcep-
tacją oraz treścią klauzuli informacyjnej 
(RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich 
obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej 
informacji, oferent odpowiada za sa-
modzielne zapoznanie się ze stanem 
prawnym i faktycznym nieruchomości, 
jej aktualnym sposobem i możliwościami 
zagospodarowania oraz parametrami.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 
Nr 208/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 
Nr 211/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

Burmistrz Miasta Żarów Informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w opar-
ciu o Zarządzenie Nr 06/2020 z dnia 
03 stycznia 2020r.

Terminy płatności  
podatków 

w roku 2020
Podatek rolny, od nieruchomo-
ści, leśny – od osób fizycznych:

 ▶ I rata – termin płatności upływa  
15 marca 2020 r.

 ▶ II rata – termin płatności upływa  
15 maja 2020 r.

 ▶ III rata – termin płatności upływa  
15 września 2020 r.

 ▶ IV rata – termin płatności upływa  
15 listopada 2020 r.

Podatek  
od środków transportowych:

 ▶ I rata – termin płatności upływa  
15 lutego 2020 r.

 ▶ II rata – termin płatności upływa  
15 września 2020 r.

„Opłata śmieciowa”:
 ▶ Nie ma możliwości niesegregowania od-
padów. Każdy mieszkaniec Polski zgod-
nie z nowymi przepisami ma prowadzić 
zbiórkę w sposób selektywny.

 ▶ Stawki: 23 złotych za odpady selektyw-
ne. Opłatę uiszczamy za dany miesiąc 
do 15 dnia następnego miesiąca. Przy-
pominamy, że opłatę śmieciową należy 
uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Zachęcamy jednak do doko-
nywania opłaty za pośrednictwem Inter-
netu na rachunek wskazany w książeczce 
opłat.

Stała opłata roczna 
za wieczyste użytkowanie gruntów 
 ▶ termin płatności upływa  
31 marca 2020r.

Czynsze najmu za lokale komunalne 
oraz należności za media 

 ▶ płatne do 10 każdego miesiąca 

Czynsze dzierżawne:
 ▶ miesięczne – płatne do  
10 każdego miesiąca

 ▶ roczne – termin płatności upływa  
30 czerwca 2020 r.

Budżet na 2020 rok uchwalony
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w poniedziałek, 30 grud-
nia uchwaliła budżet na 2020 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie, choć pod-
czas posiedzenia nie brakowało dyskusji nad omawianym projektem uchwały budżetowej. 

Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedzi-
ły obszerne dyskusje podczas posie-
dzeń stałych Komisji Rady Miejskiej, 

które obradowały na kilka dni przed sesją 
Rady. 
Budżet gminy Żarów na 2020 rok zakłada 
dochody w wysokości 75.001.600 złotych, 
wydatki budżetu natomiast ustalono na 
kwotę 75.551.656 złotych. Wśród nich 
kwota 11.822.890 złotych została zapla-
nowana na realizację inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych. Deficyt ma wynieść 
550.056 złotych. Plan budżetu na 2020 rok 
został pozytywnie zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową oraz wszyst-
kie stałe Komisje Rady Miejskiej. Będzie 
to budżet zdecydowanie oszczędnościowy, 
ze względu na obciążenia, jakie na skutek 
wciąż zmieniających się przepisów prawa, 
nałożone zostały na samorządy. 
– Bez wątpienia budżet na 2020 rok to bę-

dzie bardzo trudny 
budżet, jakiego od 
wielu lat w naszej 
gminie nie było. 
Wymagać będzie od 
nas szeregu działań 
oszczędnościowych, 
które zostały podjęte 
i które będą reali-
zowane. Wymagać 

będzie również olbrzymiej koncentracji ze 
strony Burmistrza, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie i wielu innych współ-
pracowników oraz dalszego pozyskiwania 
środków zewnętrznych pozwalających na 
realizację inwestycji. Tych inwestycji, będzie 
zdecydowanie mniej niż w latach 2018-
2019. To bardzo trudny budżet, ale budżet 
realny i możliwy do zrealizowania i w ta-
kim kształcie zostanie zrealizowany – mó-
wił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Leszek Michalak.
W budżecie na 2020 rok zaplanowano rów-
nież środki, które przeznaczone zostaną na 
realizację inwestycji. Ze względu jednak na 
obciążenie samorządów, w tym także gminę 
Żarów, dużą ilością zadań oraz drastycznym 
zmniejszeniem środków na ich realizację, 
tych inwestycji będzie zdecydowanie mniej. 
– Analizując projekt uchwały budżetowej 
oraz materiały towarzyszące stwierdza-
my, że projekt uchwały został opracowany 
w oparciu o przepisy Ustawy o finansach 
publicznych oraz dostosowany do potrzeb 
i możliwości finansowych gminy, zarówno 
w zakresie zadań własnych, bieżących, jak 
i realizowanych inwestycji. Świadczy o tym 
chociażby duża ilość i różnorodność reali-

zowanych zadań inwestycyjnych, na które 
gmina zamierza przeznaczyć w roku 2020 
około 12 milionów złotych. W tym kwotę 
ponad 2 mln zł na inwestycje jednoroczne, 
kwotę ponad 9,5 mln zł na kontynuację in-
westycji wieloletnich, 
związanych szcze-
gólnie z budową ka-
nalizacji sanitarnej 
na terenie gminy. 
Ponadto budżet na 
2020 wpisuje się 
w strategię dalsze-
go rozwoju naszej 
gminy. Pozytywnie 
należy ocenić również wielkość dochodów 
ujętych w przyszłorocznym budżecie i w la-
tach następnych, w tym planowanych do 
pozyskania środków zewnętrznych, które 
stanowią kwotę ponad 4 mln 400 złotych 
i dotyczą głównie zadań realizowanych 
ze środków Unii Europejskiej. Wykazane 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wyli-
czone na podstawie prognozowanych wiel-
kości relacje spłat zobowiązań finansowych 
i kosztów ich obsługi, określone w ustawie 
o finansach publicznych nie przekraczają 
dopuszczalnego poziomu zadłużenia, przy 
założonej spłacie pożyczek i obligacji w roku 
2020, na poziomie 2,5 mln zł. W dniu 12 
grudnia 2019 r. Skład Orzekający Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
wydał pozytywną opinię o projekcie uchwa-
ły budżetowej na rok 2020, o projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Żarów przedstawionej 
wraz z projektem uchwały budżetowej na 
rok 2020 oraz o możliwości sfinansowania 
deficytu Gminy przedstawionego w pro-
jekcie uchwały budżetowej na rok 2020 – 
przedstawiła opinię radna Iwona Nieradka 
przewodnicząca klubu radnych „Wspólno-
ta Samorządowa”.

Magdalena Pawlik 

Informacje
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Ważne jubile-
usze i rocznice

 ▶ Rok 2019 w naszej gminie zapamię-
tamy również jako rok wielu ważnych 
jubileuszy. 10-lecie swojej działalności 
obchodził żarowski UTW. Podczas 
uroczystości dziękowano założycielom 
Uniwersytetu oraz wszystkim, którzy 
wspierają działania naszych seniorów.

 ▶ Biblioteka Publiczna w Żarowie święto-
wała 10-lecie nadania imienia ks. Jana 
Twardowskiego. Z tej okazji przygoto-
wano montaż słowno-muzyczny, nie 
zabrakło także życzeń i podziękowań 
dla wszystkich pracowników biblioteki 
z okazji Dnia Bibliotekarza. 

 ▶ 10-lecie swojego funkcjonowania ob-
chodzili także członkowie żarowskiego 
chóru Senyor Rici, którzy świętowali 
wspólnie z innymi zespołami muzycz-
nymi na I Dolnośląskim Przeglądzie 
Zespołów Folkowych i Ludowych 
„Kolorowo i Folkowo na Targ Street” 
w Żarowie.

 ▶ Zawodami wędkarskimi uczczono ju-
bileusz 40-lecia Koła PZW Żarów. Pod-
czas zawodów wręczono odznaczenia 
oraz medale za zasługi z rozwoju węd-
karstwa żarowskim wędkarzom.

 ▶ Urodzinowe życzenia, z okazji 5-lecia 
swojej działalności składaliśmy również 
muzykom z zespołu Krukowianie. Swo-
je urodziny Krukowianie świętowali na 
Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Ludo-
wej, który odbywał się na terenie Domu 
Seniora Żarmed w Żarowie.

 ▶ W 2019r. firma Electrolux obchodziła 
100-lecie swojego istnienia. Z tej oka-
zji przez cały rok organizowane były 
wydarzenia poświęcone historii firmy, 
jej osiągnięciom oraz znaczeniu na ryn-
ku międzynarodowym. Na pamiątkę 
100-rocznicy firma Electrolux podaro-
wała 100 sadzonek drzewek. Część z nich 
zostało posadzonych podczas ubiegło-
rocznego Święta Dyni, a część na zielo-
nym skwerze przy żarowskim basenie.

 ▶ Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala 

w Żarowie świętował swoje 20-lecie. 
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa 
poświęcona działalności teatru, wyświe-
tlono także film, w którym aktorzy wy-
powiadali się na czym polega fenomen 
żarowskiego teatru. 

Akcje charytatywne
Rekordowa ilość zawodników przebiegła 
ulicami Żarowa podczas 4. Żarowskich 
Biegów Strefowych, które odbyły się 
w minionym roku. Głównym sponsorem 
imprezy była WSSE „Invest-Park”. Na 
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, 
a samej imprezie towarzyszył wymiar cha-
rytatywny. Podczas akcji charytatywnej 
„Żarów Dzieciom”, w organizację której za-
angażowali się pracownicy wielu instytucji, 
a także zakładów, przedsiębiorstw i firm 
funkcjonujących na terenie gminy Żarów, 
zbieraliśmy środki, które przeznaczono 
na leczenie Julii Malik i Adasia Szczurka 
mieszkańców naszej gminy. To nie była 
jedyna akcja charytatywna. Na rzecz Ada-
sia mieszkańcy Łażan zorganizowali także 
piknik charytatywny, z którego dochód 
przekazano na leczenie chłopca. 

Działalność stowa-
rzyszeń i organiza-
cji pozarządowych

Za liczne inicjatywy dziękujemy także 
stowarzyszeniom, organizacjom poza-
rządowym, Kołom Gospodyń Wiejskich, 
placówkom oświatowym i kulturalnym, 
klubom sportowym i fundacjom działają-
cym na terenie naszej gminy. Nie sposób 
wymienić wszystkich akcji, które były 
organizowane w 2019 roku, ale dzięku-
jemy, że wspieracie mieszkańców i pro-
mujecie gminę Żarów: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzy-
szenie „Nasz Kruków”, Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”, Rozwoju Lokalnego 
„Kalinów”, Na Rzecz Rozwoju Wsi Mi-
koszowa „Mała Ojczyzna”, Przyjaciół 
Bukowa „Nasz Buków”, „Nasze Dzieci – 
Wspólna Szkoła” w Zastrużu, Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja”, „Mrowiny 
na Swoim”, Wierzbna D.R., „Rowerowy 
Żarów”, Przyjaciół Młyna Siedlimowice, 
Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie 
Labiryntarium.pl, Żarowska Izba Histo-
ryczna.

Wybraliśmy no-
wych sołtysów

W minionym roku mieszkańcy wsi wybie-
rali na nową kadencję sołtysów. Wybory 
przeprowadzono we wszystkich 17 miej-
scowościach, a wśród wybranych pojawiło 
się wiele nowych osób, które we współpra-
cy z Radą Sołecką oraz mieszkańcami do-
brze „rządzą” na terenie swoich wsi. 

Nowa publika-
cja o Żarowie

Cieszymy się także z kolejnej nowej wy-
danej publikacji na temat historii Żarowa. 
Pod koniec 2019r. odbyła się premiera 
książki „Tajemnice Ziemi Żarowskiej. Prze-
wodnik po miejscach nieznanych i zapo-
mnianych” Bogdana Muchy.

Rok 2019 pełen wydarzeń
Dni Żarowa, Festiwal Mąki w Siedlimowicach, Dożynki Gminne w Pożarzysku, Święto Dyni w Wierzbnej, Turniej Wsi, Żarowski Dzień Godności, Jarmark Średniowieczny w Wierzb-
nej, stulecie istnienia firmy Electrolux, Gminne Zawody Strażackie, Miasteczko Świętego Mikołaja w Żarowie i Finał „Szlachetnej Paczki” – te i wiele innych cyklicznych imprez oraz 
wydarzeń na długo zostaną w naszej pamięci.

Dożynki w Pożarzysku Święto Dyni w Wierzbnej

Jarmark Średniowieczny w Wierzbnej Jubileusz zespołu „Krukowianie”
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Co segregujemy
Ochrona środowiska
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I w jaki sposób
Ochrona środowiska

Choć segregacja odpadów w Polsce obowiązuje od wielu lat, a informacje o tym, co można 
wrzucać do poszczególnych pojemników są dostępne tuż przy nich, to część osób nadal ma 
wątpliwości w jaki sposób poprawnie segregować śmieci. 

Podział odpadów i wrzucanie ich do odpowiednich po-
jemników ułatwia późniejsze sortowanie i możliwość 
przeznaczenia do recyklingu. 

Co wrzucać, a czego nie wrzucać do poszczególnych 
kontenerów? 

Przygotowaliśmy dla Państwa ulotkę śmieciową, w której 
przypominamy, w jaki sposób poprawnie segregować odpady.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2020r. nie ma 
już możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszka-
niec Polski ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny.
W przypadku wątpliwości możecie państwo zadać pytanie 
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Żarowie telefonicznie 
w godzinach pracy Urzędu pod numerami telefonów:  
74 30 67 351 lub 74 30 67 334.
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Nowy żłobek dla dzieci
W 2019r. do użytku najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy oddaliśmy nowy 
budynek Żłobka „Bajkowa Kraina”. Jest to 
kolejna nowoczesna placówka oświatowa 
na terenie miasta. Jego budowa koszto-
wała 2.858.812 złotych. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków własnych bu-
dżetu gminy Żarów i pozyskanego do-
finansowania w wysokości 1 831 716,00 
złotych, które zostało przyznane w ra-
mach Oś priorytetowa: Infrastruktura 
spójności społecznej, Działanie: Inwesty-
cje w infrastrukturę społeczną, Poddzia-
łanie: 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną - ZIT AW.

Remonty budynków mieszkalnych
Kontynuowaliśmy także prace remontowe budynków na terenie Żarowa, które rozpoczęły 
się jeszcze w 2018 roku. Gmina Żarów na realizację projektu „Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” pozy-

skała kwotę 1 573 354,76 zł. Projekt rewi-
talizacji miasta, który gmina realizowała 
wspólnie ze wspólnotami mieszkanio-
wymi dotyczył 27 budynków wspólnot 
mieszkalnych oraz 2 budynków komu-
nalnych. Cała inwestycja to koszt 2 845 
126,18 złotych. 

Modernizacja 
i remonty dróg

W ramach projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów przestrzeni 
publicznych w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych” przebu-
dowane i zmodernizowane zostały drogi 
przy ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza, 
Dworcowej, Puszkina, Słowackiego, Placu 
Wolności, Kopernika, Kwiatowej i Spor-
towej. Dzięki temu dziś kierowcy mogą 
korzystać z odnowionej nawierzchni 
drogowej, bez utrudnień i uciążliwości 
drogowych. Całkowita wartość projektu 
wynosiła 7 787 826,24 złotych, pozyskane 
dofinansowanie ze środków funduszy 
europejskich to kwota 4 651 968,43 zło-
tych, wkład Budżetu Państwa 463 863,06 
złotych.

Budowa kanalizacji 
w Mrowinach, Kalnie i Żarowie

Prawie 12 milionów złotych – tyle pozyskała gmina Żarów z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolejne ważne zadanie inwestycyjne – bu-
dowę kanalizacji w Mrowinach, Kalnie i Żarowie. W 2019r. rozpoczął się II etap prac ka-
nalizacyjnych w Mrowinach, a zakończo-
no roboty w Kalnie i Żarowie na osiedlu 
domków jednorodzinnych. Przed nami 
jeszcze III etap prac w Mrowinach oraz 
przy ul. Słowiańskiej w Żarowie. Tak duże 
dofinansowanie zostało przyznane dzięki 
determinacji władz Żarowa oraz zaan-
gażowaniu posła na Sejm RP Wojciecha 
Murdzka. Wartość całego zadania wynosi 
dokładnie 23.188.242,14 złotych.

Remonty w placów-
kach oświatowych

Jak co roku prowadziliśmy prace remon-
towe we wszystkich placówkach oświato-
wych, a jedną z większych inwestycji była modernizacja dachu w Szkole Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu. Pracownicy Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie złożyli wniosek o dofinansowanie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawo-
wej im. Anny Jenke w Mrowinach. Dzięki temu szkoła w Mrowinach otrzymała ministe-
rialną subwencję z rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni. Przyznane pieniądze to 
kwota 74.375,00 złotych, które placówka przeznaczyła na zakup odpowiedniego wyposa-
żenia dla uczniów.

Zagospodarowanie przestrzeni 
przy ul. Zamkowej i Sportowej

Nowy wygląd, dzięki zrealizowanym w minionym roku pracom, zyskał także teren przy 
budynku Urzędu Miejskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie. Do użytku 
mieszkańców oddano przebudowany parking, a wokół całego budynku nasadzono kil-
kadziesiąt różnorodnych krzewów oraz 
drzew liściastych i iglastych. Ponadto 
teren dostosowano do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, obniżono krawężniki, 
powstał także ciąg pieszy z płyt granito-
wych. Dodatkowo zamontowano kamery 
w ramach miejskiego monitoringu. Na 
terenie OSP zamontowano nowe wiaty, 
gdzie prezentowane są zbiory zabytko-
wego sprzętu bojowego. Inwestycje były 
realizowane, podobnie jak remonty dróg 
i przebudowa stadionu, w ramach du-
żego programu unijnego „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”.

Remonty i budowa nowych chodników
Nie zapomnieliśmy o remontach chodni-
ków, zarówno w mieście, jak i na terenach 
wiejskich. Prace realizowane były przy ul. 
Krzywoustego w Żarowie oraz w Wierzb-
nej, Mrowinach, Zastrużu, Bukowie, 
Imbramowicach, Pożarzysku, Mielęcinie 
i Łażanach. Były to zadania finansowane 
ze środków budżetu gminy Żarów, a także 
w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie 
z decyzją mieszkańców wsi. 

Monitoring 
w każdej wsi

Zakończyliśmy instalację nowego moni-
toringu na terenach wiejskich i zgodnie 
z zapowiedzią kamery zostały zainstalowane we wszystkich wsiach gminy Żarów. W każ-
dej wsi zainstalowano po dwie kamery, które rejestrują obraz w miejscach wytypowanych 
głównie przez samych mieszkańców. Nowe kamery zostały zakupione ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów. Koszt zadania wyniósł 55.140,00 złotych.

Drogi asfaltowe na terenach wiejskich
Dzięki pozyskanym przez gminę Żarów środków od Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego oraz zaangażowaniu środków własnych wyremontowane zostały drogi w Po-
żarzysku oraz Gołaszycach. Są to kolejne zmodernizowane drogi dojazdowe na terenach 
wiejskich. Remonty dróg kosztowały dokładnie 404.136,09 złotych, a kwota przyznanego 
dofinansowania wynosiła 107.100 złotych. 

Nowy wóz strażacki dla 
OSP Imbramowice

W 2019r. do jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Imbramowicach trafił nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. 
Jego zakup został sfinansowany z pozy-
skanych środków z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego oraz budżetu gminy Żarów. 
To już czwarty nowy samochód, który 
na przestrzeni kilku lat trafił do druhów 
w gminie Żarów. Samochód ratowniczo-
-gaśniczy MAN z napędem 4X4 koszto-
wał dokładnie 811.800,00 złotych.

Wsparcie dla stowarzyszeń 
i klubów sportowych

Środki z budżetu gminy Żarów przeznaczaliśmy, w ramach dotacji, także stowarzysze-
niom, organizacjom pozarządowym i klubom sportowym działającym na terenie gminy 
Żarów. Wspieraliśmy działania Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, do którego trafiły 
pieniądze na realizację zadań: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Ża-
rów”, „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów” i organizację 
letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum” na realizację projektu „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowo-
tworowej”. Dotację w minionym roku otrzymały także Związek Emerytów Rencistów i In-

Zrealizowane inwestycje
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walidów oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”.  W 2019 roku do klubów sportowych 
trafiło z budżetu gminy Żarów 243.500 złotych. 

Przebudowa stadionu 
miejskiego w Żarowie
Wizerunek zmienił także stadion miejski 
w Żarowie. W 2019r. do użytku miesz-
kańców i kibiców oddane zostały nowe 
trybuny wraz z zadaszeniem, szatnia oraz 
wiata spotkań wraz z instalacjami wodno-
-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i gazo-
wymi, kanalizacją deszczową i sanitarną 
oraz nowa bieżnia dla spacerowiczów, 
chodziarzy, biegaczy i rolkarzy. Całkowity 
koszt wszystkich inwestycji na stadionie 
to kwota 2 322 641,40 złotych.

Renowacja zabytków
Wspieraliśmy również renowację zabyt-
ków. Radni Rady Miejskiej przegłosowali 
uchwałę w sprawie przyznania dotacji 
na prace konserwatorskie, dzięki czemu 
wsparcie finansowe z budżetu naszej gmi-
ny otrzymały: parafia p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Imbramo-
wicach, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Wierzbnej, p.w. Matki 
Bożej Królowej Polski w Mrowinach, p.w. 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Bukowie oraz zabytkowy młyn w Sie-
dlimowicach. Łącznie to kwota 146.342 
złotych. 

Inwestycje zrealizowane 
w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na 
realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców wsi. Każdego roku, z ta-
kich środków korzystają także mieszkańcy gminy Żarów. A na jakie zadania przeznaczali 
pieniądze w 2019r.?

 ▶ Bożanów: remont drzwi do kapliczki
 ▶ Buków: budowa fragmentu chodnika 
we wsi i wykonanie siłowni zewnętrz-
nej

 ▶ Gołaszyce: zagospodarowanie terenu 
przy świetlicy wiejskiej

 ▶ Imbramowice: wykonanie oświetlenia 
i chodnika

 ▶ Kalno: wiata spotkań przy boisku spor-
towym 

 ▶ Kruków: zakup strojów dla zespołu 
„Krukowianie”

 ▶ Łażany: wykonanie monitoringu wsi 
i siłowni zewnętrznej w parku 

 ▶ Marcinowiczki: wykonanie utwardze-
nia drogi w kierunku Tarnawy

 ▶ Mielęcin: zagospodarowanie terenu 
przy świetlicy wiejskiej i wykonanie 
chodnika przy drodze powiatowej 

 ▶ Mikoszowa: remont podłogi w świetli-
cy wiejskiej 

 ▶ Mrowiny: wykonanie oświetlenia ulicz-
nego i chodnika 

 ▶ Pożarzysko: wykonanie chodnika
 ▶ Przyłęgów: wykonanie domku narzę-
dziowego przy świetlicy

 ▶ Pyszczyn: zagospodarowanie terenu 
przy świetlicy wiejskiej

 ▶ Siedlimowice: odwodnienie drogi 
gminnej i wykonanie projektu oświetlenia we wsi 

 ▶ Wierzbna: budowa fragmentu chodnika we wsi 
 ▶ Zastruże: budowa fragmentu chodnika we wsi 

Ochrona środowiska
Jak wszystkie gminy w całej Polsce podejmujemy działania na rzecz walki o czyste powietrze. 
Mamy nadzieję, że dzięki prowadzonym działaniom będzie rosła nasza świadomość związana 
z czystym powietrzem i zgubnymi efektami palenia złym opałem lub śmieciami. Mieszkańcy 
mogą korzystać z dostępnych środków i programów, które są w gminie Żarów realizowane.

Wymiana pieców w ramach gminnego programu
W ramach tych działań mieszkańcy mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków bu-
dżetu naszej gminy na wymianę ogrzewania na ekologiczne. Dotacje są przyznawane na 

realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwi-
dację kotłów stałopalnych starej generacji”.

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania
Mieszkańcy gminy Żarów otrzymają także dofinansowanie na wymianę wysokoemisyjne-
go źródła ciepła ze środków unijnych. Gmina Żarów, wspólnie z 14 gminami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej otrzyma środki, które przeznaczone zostaną na wymianę systemu ogrzewa-
nia. Wartość przyznanego dofinansowania opiewa na kwotę ponad 14 milionów złotych. 
Dotacje zostaną przyznane w ramach programu „Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – modernizacja systemów grzewczych 
i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej”.

Program „Czyste Powietrze”
Korzystać można również ze środków na wymianę ogrzewania w ramach rządowego pro-
gramu „Czyste Powietrze”, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych 
źródeł ciepła na nowoczesne spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzy-
szących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Łąki kwietne  
i zielone przystanki w Żarowie

W planach na nowy rok jest także po-
wstanie na terenie miasta łąkowych 
zakątków i zielonych przystanków. To 
bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że łąki 
kwietne oczyszczają powietrze, tłumią 
hałas, są siedliskiem dla fauny oraz miej-
scem rekreacji. Mieszkańcy naszej gminy 
zadecydowali, że łąki kwietne powinny 
powstać w Parku, na terenie przy stawie 
miejskim oraz zielonym skwerze przed 
budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Nowe nasadzenia na terenie miasta
Nie zapominamy również o nowych na-
sadzeniach, krzewach, drzewach, które 
sadzimy w różnych częściach naszego 
miasta. Nowe drzewa liściaste i iglaste 
oraz kilkadziesiąt nowych krzewów zo-
stało w tym roku posadzonych przy ul. 
Zamkowej w Żarowie. Zasadzono tam 
5 brzóz pendula i 4 klony platanolistne 
czerwone. Ponadto w ramach rewitali-
zacji nasadzonych zostało kilkadziesiąt 
nowych krzewów i drzew. O nowe drzewa 
wzbogacił się także zielony skwer przy 
basenie na żarowskim osiedlu oraz teren 
przy skałce w Wierzbnej. 100 sadzonek 
nowych drzew podarowała mieszkań-
com żarowska firma Electrolux Poland, 
w związku z obchodami 100-lecia istnienia firmy Electrolux. Drzewa posadzone zostały 
również na terenie po byłym składowisku – 50 sztuk brzozy brodawkowatej, a na żarow-
skim cmentarzu zasadzono 50 sztuk tui szmaragd i brabant. Kilkadziesiąt nowych drzew 
zostało również posadzonych przy ul. Krasińskiego oraz Armii Krajowej w Żarowie. Przy 
ul. Krasińskiego w Żarowie posadzono 10 sztuk robinii akacjowej, 10 sztuk miłorząbu 
dwuklapowego, 10 sztuk klonu czerwonego oraz 10 sztuk dębu błotnego. Przy wyjeździe 
w kierunku Bożanowa, na ul. Armii Krajowej zostały posadzone 3 sztuki lip. 

Ekologiczne butel-
ki dla najmłodszych

W trosce o środowisko postanowiliśmy 
zainicjować wśród najmłodszych miesz-
kańców gminy Żarów dobre nawyki mi-
nimalizowania „produkcji śmieci”. Celem 
inicjatywy jest zakup butelek z filtrem dla 
uczniów naszych szkół. Do akcji włączyły 
się firmy: Daicel Safety Systems Europe 
Sp. z o.o., T&P Reflex Polska Sp. z o.o., 
Spółka Enmag-eg sp. z o.o., Bridgestone 
Diversified Products Poland Sp. z o.o., 
AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o.. Ko-
lejni sponsorzy zadeklarowali, że przyłą-
czą się do tej akcji również w 2020 roku.

Otaczarnia w Żarowie nie powstała
Nie sposób nie wspomnieć również o działaniach, jakie przez kilka miesięcy w 2019r. 
prowadzili burmistrz Leszek Michalak wspólnie z mieszkańcami naszej gminy, pracowni-
kami Urzędu Miejskiego w Żarowie, radcami prawnymi oraz innymi osobami w sprawie 
budowy tzw. Otaczarni w Żarowie. Sprawa ta została uregulowana kompleksowo, a do jej 
zakończenia doszło po wielu długich rozmowach i trudnych negocjacjach. 

Zrealizowane inwestycje
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Piłkarska tradycja 
Po raz kolejny piłkarze, działacze i sympa-
tycy piłki nożnej KS Zjednoczonych Żarów 
powitali Nowy Rok. Na Stadionie Miejskim 
w Żarowie rozegrany został tradycyjny 
mecz noworoczny. Wynik był sprawą dru-
gorzędną, liczyła się dobra zabawa oraz 
piłkarskie spotkanie. 

Pierwszy tytuł
Piłkarze Cannabis po raz pierwszy w histo-
rii rozgrywek zwycięzcami Żarowskiej Ligi 
Futsalu Electrolux Cup. W wielkim finale 
I Ligi pewnie pokonali ubiegłorocznego 
triumfatora rozgrywek Wektor Świdnica. 
Na trzecim stopniu podium rozgrywki za-
kończył zespół Perlaże Rakserwis. 
Cannabis: O. Wajdzik, P. Bęc, M. Czernic-
ki, Ł. Prześlica, D. Kunc, J. Adamkiewicz, 
J. Rosiak, B. Turzański, D. Lima, R. Luber, 
A. Lima, D. Korłuś. Była to już 11. edycja 
Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. 
Sponsor główny: Electrolux Żarów. 

Talent w boksie

Bardzo udany debiut zaliczyła 16-letnia 
mieszkanka Kalna, Alicja Klimala zostając 
wicemistrzynią Dolnego Śląska w boksie 
w kat. do 54 kg. Sukces tym bardziej cen-
ny, iż zawodniczka trenuje od niespełna 
roku. Do walki o medale wojewódzkiego 
czempionatu w Lubaniu stanęło blisko 140 
zawodników z 26 klubów.

Siatkarze w Mezimesti
Siatkarze TKKF Chemik Żarów zdoby-
li drugie miejsce podczas tradycyjnego 
24-godzinnego turnieju siatkówki, roz-
grywanego w czeskim Mezimest. Jak na 
okrągły jubileusz przystało (30. lat) impreza 
miała bogaty program sportowo kulturalny. 
Chemik: B. Kądziołka, E. Talarska, A. Gaik, 
Ł. Jadach, M. Żyła, W. Młodożeniec, Z. Do-
browolski, A. Kaczmarek. 

Sukces MOW Mrowiny
Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Mrowinach odnieśli kolej-
ny sukces sportowy i będą reprezentować 
region w Mistrzostwach Polski w Tenisie 
Stołowym. W Nysie odbyły się eliminacje 
do krajowego czempionatu Ośrodków 
Wychowawczych w tenisie stołowym. Po 
przebrnięciu do wielkiego finału Mateusz 
Smoliński, Dawid Pysznik oraz Tomasz 
Kryściak-Pacholski nie dali szans gospoda-
rzom, wygrywając pewnie 4:1.

Kolejne medale Barabasza!
Przełomowym momentem w bogatej ka-
rierze warcabisty Marka Barabasza był rok 
2011, kiedy po raz pierwszy zdobył medal 
na Mistrzostwach Polski. Od tego czasu 
mieszkaniec Mrowin nie schodzi z podium 
najważniejszych zawodów w kraju, a do 
największych osiągnięć może zaliczyć ty-
tuł wicemistrza Europy. Tytuł wicemistrza 
Polski w kat. do lat 16 zdobyty w Szklarskiej 
Porębie zapewnił zawodnikowi udział w Mi-
strzostwach Europy warcab 100-polowych. 

Walczyli w Mistrzostwach Polski
Młodzi zawodnicy klubu Kickboxing Figh-
ter Żarów z sukcesami wystąpili w Otwar-
tych Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski WKA/WFMC zdobywając łącznie 
siedem medali. W Świdnicy rywalizowało 
ponad 300 zawodników z Polski, Ukrainy, 
Niemiec oraz Czech. Medale zdobyli: Kry-
stian Rossa - 2. miejsce walki semi-contact 
Kickboxing, 1. miejsce techniki specjalne, 
Szymon Mirocha – 2. miejsce walki se-
mi-contact Kickboxing, 2. miejsce walki 
Kalaki, Fabian Łuczków – 2. miejsce walki 
Kalaki, Ostap Skira 3. miejsce walki Kalaki, 
3. miejsce techniki specjalne. 

Dominacja Gońca 
Szachiści Gońca Żarów zdominowali Mi-
strzostwa LZS powiatu świdnickiego, uzy-
skując wiele czołowych lokat oraz uzyskując 
awans do finału wojewódzkiego. Miejsca na 
podium zdobyli: 1. W. Komaniecka, 1. J. Mo-
lecki, 1. K. Gałuszka, 2. C. Stec, 2. M. Kacz-
marzyk, 3. K. Roubo, 3. M. Szmyd. 

Spadek Zjednoczonych
Na trzy kolejki przed końcem rundy wio-
sennej Zjednoczeni Żarów żegnają się 
z rozgrywkami IV ligi. W ostatniej serii 
spotkań poznaliśmy mistrza. Z triumfu 
cieszą się piłkarze WKS Śląska II Wrocław. 
Zaledwie rok trwała radość żarowskich ki-
biców z obecności w IV lidze. Beniaminek 
po porażce 3:0 z Piastem Nowa Ruda dołą-
cza do Nysy Kłodzko i spada do okręgówki. 

Chemik Dominator
Siatkarze żarowskiego Chemika w wielkim 
stylu sięgnęli po drugie z rzędu mistrzo-
stwo Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF. To 

była już pięćdziesiąta edycja imprezy orga-
nizowanej przez Jana Moczałę. W ostatnim 
meczu sezonu Chemik pewnie pokonał 3:0 
Dabro Volley Dobromierz i przypieczę-
tował obronę tytułu wywalczonego przed 
rokiem. W całych rozgrywkach żarowia-
nie nie mieli sobie równych, wygrywając 
komplet dziesięciu spotkań. Jedyne punkty 
TKKF stracił w trzech meczach, w których 
wygrywał po tiebreak’ach. 

Mistrzyni województwa
Hanna Rychlik mistrzynią Dolnego Śląska 
w Szachach Błyskawicznych. Zawodniczka 
Gońca Żarów wyprzedziła na podium Do-
minikę Hermanowicz (Wieża Pęgów) oraz 
Marię Leks (Wrocław).

Awans Zielonych
Do rozgrywek kl. A awansowali piłkarze 
Zielonych Mrowiny. W meczu wyjazdo-
wym pokonali najgroźniejszego konkurenta 
do zdobycia tytułu mistrzowskiego LKS 
Marcinowice. Do końca rundy wiosennej 
Zieloni rozegrali jeszcze dwa ligowe mecze. 
Tak jak i w całym sezonie Mrowiny zostały 
niepokonane w rozgrywkach, zwyciężając 
7:0 LKS Piotrowice Św. oraz 2:0 Tęczę Bo-
lesławice. 

Odzyskał tytuł 
Ostatnimi czasy łatwiej zdobywał tytuły mi-
strza świata niż zwyciężał w mistrzostwach 
Polski. Paweł Fajdek po dwóch latach odzy-
skał złoty krążek w krajowym czempionacie 
w konkurencji rzutu młotem. 

Goniec z utrzymaniem
Goniec Żarów wykorzystał swoją szansę 
i utrzymał się w rozgrywkach Drużyno-
wych Mistrzostw Polski II ligi. Dzięki 
zwiększeniu liczby miejsc w II lidze, ża-
rowianie walczyli o tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski na tym szczeblu rozgrywek. 
Utrzymanie w rozgrywkach jest wielkim 
sukcesem Gońca Żarów. W dużej mierze do 
końcowego sukcesu przyczyniły się trans-
fery bardzo utalentowanych zawodników. 
Mowa o Pawle Stankiewiczu oraz Kamilu 
Nowaku. Gońca Żarów w II lidze reprezen-
towali: K. Nowak, D. Daniel, W. Kowalczuk, 
M. Szmyd, B. Żminda, P. Borowski, K. Cza-
plewska. 

Żarowskie Biegi Strefowe

Zdecydowaną królową 4. Żarowskich Bie-
gów Strefowych została Anna Ficner. Po 
zwycięstwie na dystansie 5 km, triumfowała 
w biegu koronnym 10 kilometrów z rezul-
tatem 00:37:41. Jednocześnie ten wynik jest 
nowym rekordem trasy. Poprzedni należał 
do Ukrainki Valerii Zinenko i wynosił 
00:38:11. Pavel Stepanenko (Ukraina) nie 
miał sobie równych na dystansie 10 km, 
wyprzedzając Mateusza Demczyszaka oraz 
Michała Domowicza. Sponsorem głównym 
biegowego święta w Żarowie była WSSE 
„Invest-Park”.

Mistrz może być tylko jeden!
Paweł Fajdek po raz czwarty z rzędu mi-
strzem świata w rzucie młotem w katarskim 
Doha! Przed nim jest już tylko Siergiej 
Bubka, który po złoto sięgał na sześciu ko-
lejnych czempionatach globu. Wychowanek 
ULKS Zielony Dąb Żarów stał się już legen-
dą w swojej konkurencji. 

Mistrz Świata w Kickboxingu
Zakończyły się Mistrzostwa Świata WKA. 
Rozgrywane na terenie świdnickiego lodo-
wiska przyniosły wiele emocji. Dla nas naj-
ważniejszą informacją jest złoty medal wy-
walczony przez 13-letniego Krystiana Rossę. 
Żarowianin w drodze do finału zmierzył się 
z dwoma reprezentantami Ukrainy. Wygrane 
pojedynki zagwarantowały udział w ścisłym 
finale. Tutaj naprzeciwko stanął kolega z re-
prezentacji. W ostatnich sekundach walki 
Rossa kopnięciem na głowę przechylił szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. 

Z orłem na piersi
Reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 
21 znakomicie spisuje się w eliminacjach 
mistrzostw Europy. Piłkarze trenera Czesła-
wa Michniewicza z czternastoma punktami 
są wiceliderem grupy piątej, a duży wkład 
w reprezentację wnosi mieszkaniec gminy 
Żarów, Patryk Klimala. W meczu z Rosją 

trafił bramkę, a cały pojedynek zakończo-
nył się  remisem. W Łodzi biało-czerwoni 
pokonali Serbię. Decydującego gola w dru-
giej połowie po asyście Klimali zdobył Ma-
teusz Bogusz. 

Mistrzyni Polski Masters
Bieg 7 Dolin 100 km na 9. Tauron Festiwalu 
Biegowym w Krynicy ukończyło 479 biega-
czy, w tym 343 tzw. weteranów w wieku co 
najmniej 35 lat. Rywalizowali oni o medale 
Mistrzostw Polski Masters w Ultramara-
tonie Górskim. W tej kategorii wiekowej 
z czasem 12 godz. i 8 min. wśród kobiet 
zwyciężyła Małgorzata Moczulska. 

Medalistka Mistrzostw Polski w Judo
Martyna Janaszek brązową medalistką Mi-
strzostw Polski w Judo! Poziom zawodów 
wymagał doskonałego przygotowania, 
a trudność w zdobyciu krążka krajowego 
czempionatu dodawał fakt, iż żarowianka 
w swojej kategorii wagowej młodziczek ry-
walizowała w grupie 27 zawodniczek. Go-
spodarzem imprezy było Jastrzębie-Zdrój.

Trenerka roku
W pięknej scenerii hotelu Sofitel Victoria 
w Warszawie odbyła się Gala 100-lecia 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pod-
czas Gali wręczono Złote Kolce – nagrody 
w rankingu „Przeglądu Sportowego” oraz 
PZLA dla najlepszych zawodniczek i za-
wodników roku. Tradycyjnie wybrano 
trenera roku, którym po raz kolejny zosta-
ła Jolanta Kumor. Podczas tegorocznych 
Mistrzostw Świata doprowadziła swojego 
wychowanka Pawła Fajdka do czwartego 
z rzędu złotego medalu.

Finał krajowy dla Imbramowic

Od wielu lat uczniowie SP w Imbramo-
wicach potwierdzają klasę, zwyciężając 
ważne zawody w unihokeju. Podczas Finału 
Dolnośląskiego reprezentacja chłopców 
wygrała w swojej kategorii wiekowej, a to 
oznacza, iż czekają ich intensywne treningi, 
gdyż w 2020 roku zmierzą się z najlepszymi 
młodzieżowymi drużynami z Polski na za-
wodach w Elblągu. 

Medal w silnym turnieju judo
Ponad 600 dzieci i drugie tyle opiekunów 
przyjechało do Opola, żeby rywalizować 
w Memoriale Trenera Edwarda Faciejewa 
w Stegu Arena. Turniej międzynarodowy 
zgromadził sportowców z Polski, Czech, 
Wielkiej Brytanii i Holandii, a klasyfikacja 
prowadzona była do piętnastego roku życia. 
Judoka Imbramowice wraca z jednym brą-
zowym medalem, wywalczonym przez Julię 
Herbut. 

Rajdowcy na medal!
Zawodnicy reprezentujący gminę Żarów 
w składzie Grzegorz Reda i Marcin Czy-
żewski po raz kolejny dobrze kończą tego-
roczny sezon rajdowy. Ostatnia rudna Tar-
mac Masters przyniosła im trzecie miejsce 
w generalce klasy pierwszej całego cyklu 
Dolnośląskiej Ligi Rajdowej. 

Krzysztof Dutkiewicz

Podsumowanie roku sportowego 2019
Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego. W telegraficznym skrócie zawarliśmy sukcesy, jak również porażki sportowców gminy Żarów na różnych arenach sportowych. 
Do historii przejdą również niektóre imprezy sportowe. 


