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Badania mammogra-
ficzne w Żarowie

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Zba-
daj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania 
bliskie osoby w podobnym wieku. 

LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych 
badań mammograficznych dla Pań w wieku 
50-69 lat. Badania wykonywane są w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka Piersi 
finansowanego przez NFZ i nie wymaga-
ją skierowania lekarskiego. W tym roku 
uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej 
mammografii nabywają Panie z rocznika 
1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji 
na badania i zachęcamy do ich regularnego 
przeprowadzania. Tylko systematyczność 
w przestrzeganiu terminów kolejnych 
badań mammograficznych pozwala na wy-
krycie potencjalnego zagrożenia na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju choroby. W bada-
niu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 
lat, które są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi, a także: nie miały 
wykonanej mammografii w ramach Pro-
gramu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są 
w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammografii po upływie 12 
miesięcy. 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX 
MED będzie oczekiwała na Panie w Żaro-
wie 25 lutego 2020 r. w godzinach od 13.30 
do 17.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
ul. Armii Krajowej 55.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestra-
cję pod nr tel. 58 66 62 444 lub na stronie 
internetowej: http://www.mammo.pl/for-
mularz. W celu weryfikacji uprawnień do 
badania przed połączeniem telefonicznym 
prosimy przygotować dowód osobisty.  Na 
badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Nagrody dla sportowców
i trenerów

Na zdjęciu nagrodzeni sportowcy w konkursie „Sportowa Indywidualność Gminy Żarów”.

więcej na stronie 5

Licytacja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród świątecznych ga-
dżetów można było wylicytować vouchery do Restauracji Biały Las, żeglowanie z burmistrzem Żarowa Leszkiem Mi-

chalakiem, książki Tajemnice Ziemi Żarowskiej wraz z autografem autora – Bogdana Muchy i wiele innych. 

więcej na stronie 7

28. Finał WOŚP w Żarowie
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku  użytkowego położonego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 46a
Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis Cena 

wyw.
Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

320/34 115 SW1S/00019194/8 Sprzedaż prawa własności budynku 
o pow. użytkowej 96 m2 

60.000 zł 6.000 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 
lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, pokój nr 19 o godzinie poda-
nej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 
6102 0629 6893 najpóźniej do 
dnia 25 lutego 2020r. włącznie. Za 
datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miejskiego 
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. Zbywana nieruchomość zwolniona 
jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zo-
bowiązany będzie do poniesienia 
kosztów szacunkowych i geode-
zyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży 
w kwocie 2.952 zł, kosztów doku-
mentacji w wysokości 200 zł oraz 
kosztów notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospoda-
rowania nieruchomość przeznaczo-
na jest pod zabudowę mieszkanio-
wą wielorodzinną.

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

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

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

12. W przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba 

upoważniona do reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do 
działania na każdym etapie postę-
powania przetargowego (dotyczy 
także małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na prze-
targu).

14. 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).

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

16. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej 
informacji, oferent odpowiada za 
samodzielne zapoznanie się ze sta-
nem prawnym i faktycznym nieru-
chomości, jej aktualnym sposobem 
i możliwościami zagospodarowania 
oraz parametrami.

Zaległości w opłatach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. przypomina 
mieszkańcom o terminowych opłatach za wodę i ścieki. Stany wodomie-
rzy są odczytywane przez pracowników spółki.

Dodatkowe rozliczenia na podsta-
wie odczytu podanego przez Od-
biorcę Usług mogą być dokonane, 
w przypadku gdy:

 ▶ odbiorca podając odczyt wo-
domierza głównego zaznaczy, 
iż istnieje konieczność wysta-
wienia dodatkowej faktury np. 
istotnie zmieniły się warunki 
korzystania z usług i mają 
wpływ na ilość pobieranej wody 
lub zmienił się właściciel nieru-
chomości; 

 ▶ pracownicy ZWiK przez dłuż-
szy okres nie dokonali odczytu 
wodomierza głównego; 

 ▶ podany odczyt wskazuje, iż 
wcześniej dokonane rozliczenia 
były nieadekwatne: zaniżone lub 
zawyżone. 

W pozostałych przypadkach od-
czyt podawany przez Odbiorcę 
Usług uznawany jest jako odczyt 
kontrolny. Faktury za pobraną 
wodę i odprowadzenie ścieków są 
wystawiane bezpośrednio przez 
inkasenta spółki lub uprawnione-
go pracownika w siedzibie spółki. 
Te pierwsze Odbiorcy otrzy-
mują od razu, natomiast drugie 
wysyłane są pocztą tradycyjną, 
istnieje również możliwość, na 
życzenie Klienta, wysyłki pocztą 
elektroniczną. Jeżeli Odbiorca nie 
otrzymał faktury za dany okres 
rozliczeniowy należy niezwłocznie 
skontaktować się ze ZWiK-em, 

aby otrzymać taki dokument ce-
lem uregulowania należności.
Warto przypomnieć, że w przy-
padku zadłużenia obejmującego 
więcej niż dwa okresy obrachun-
kowe, ZWiK Sp. z o.o. ma prawo 
do odcięcia wody i zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego dla da-
nej nieruchomości. W przypadku 
odcięcia dostawy wody z powyż-
szej przyczyny Spółka udostępnia 
Odbiorcy zastępczy punkt poboru 
wody przy SUW w Kalnie prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi 
i informuje o możliwościach ko-
rzystania z tego punktu.
To dzięki terminowym wpłatom 
Spółka może dokonywać licznych 
modernizacji sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, a co najważniej-
sze dbać o odpowiednią ilość 
i dobrą jakość dostarczanej wody 
do odbiorców. Mamy nadzieję, 
że dzięki takim przypomnieniom 
ZWiK wpłynie w sposób prewen-
cyjny na naszych odbiorców, co 
z kolei przełoży się na lepszą płyn-
ność finansową spółki.
Ponieważ wiele osób dokonu-
je wpłat bezpośrednio w kasie 
znajdującej się w siedzibie spółki 
przy ul. Słowiańskiej 16, przypo-
minamy, że kasa czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00 – 14.00.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie

Burmistrz Miasta 
Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul.Zamkowa 2, zo-
stał wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w opar-
ciu o Zarządzenie Nr 10/2020 
z dnia 17 stycznia 2020r.

Burmistrz Miasta 
Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, zo-
stał wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w opar-
ciu o Zarządzenie Nr 13/2020 
z dnia 21 stycznia 2020r. oraz 
Nr 14/2020 z dnia 14 stycznia 
2020r. 

Uwaga producenci rolni 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

1) 100,00 zł * ilość ha użytków 
rolnych – dla posiadaczy grun-
tów rolnych

2) 100,00 zł * ilość ha użytków 
rolnych + 30 zł * średnia roczna 
liczba jednostek przeliczenio-
wych bydła – dla posiadaczy 
gruntów rolnych i bydła.

Wzór wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego w edytowalnej wersji 
elektronicznej znajduje się na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa: (https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/zwrot-podatku-
-akcyzowego). 
Druki w wersji papierowej moż-
na pobrać w Urzędzie Miejskim 
w pokoju nr 2.
I termin składania wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego.
Osoba ubiegająca się o zwrot 
podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego 
powinna złożyć następujące 
dokumenty:

1) Wniosek o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w terminie 
od 1 lutego 2020 r. do 2 marca 
2020 r.

2) Faktury VAT (lub ich kopie) 
– stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 
1 sierpnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r.
W sytuacji, jeżeli producent nie 
ma możliwości dołączenia fak-
tur w oryginale, konieczne jest 
ich posiadanie przy sobie w mo-
mencie składania wniosku, 
w celu potwierdzenia wyko-
rzystania podatku na oryginale 

faktury.  
3) Formularz informacji przed-

stawianych przy ubieganiu się 
o pomoc w rolnictwie lub ry-
bołówstwie inną niż pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie lub

4) Oświadczenie o nieotrzymaniu 
pomocy publicznej.

5) Numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w przypadku, gdy 
producent rolny podlega wpiso-
wi do tego rejestru.

6) Zaświadczenie z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (na wniosek pro-
ducenta rolnego) zawierający 
informację o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego, w odnie-
sieniu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w przypadku 
ubieganiu się przez producenta 
rolnego o zwrot podatku w od-
niesieniu do gruntów rolnych 
i bydła.

Pieniądze wypłacane będą 
w terminie do 30 kwietnia 
2020r. gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Bezpłatne dyżury specjalistów
Informujemy, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 
prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowane do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szcze-
gólności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich 
rodzin oraz osób współuzależnionych. W 2020 roku dyżur pełni:
 ▶ terapeuta uzależnień – poniedzia-
łek w godz. 8.30 – 11.30 – wstępna 
diagnoza, udzielanie poradnictwa 
i indywidualnych konsultacji tera-
peutycznych dla osób uzależnio-
nych  od alkoholu, pomoc osobom 
współuzależnionym, konsultacje 
dla rodzin osób uzależnionych.

 ▶ psycholog – wtorek w godz. 15.30 – 
18.30 (3x w miesiącu) – udzielanie 
poradnictwa i indywidualnych kon-
sultacji psychologicznych, wstępna 
diagnoza, interwencja kryzysowa, 
terapia krótkoterminowa, praca 
z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi. 

 ▶ radca prawny – czwartek w godz. 
16.00 – 18.00 – świadczenie porad-
nictwa oraz konsultacji indywidu-
alnych w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego i prawa pracy. Radca 
prawny w ramach konsultacji nie 
pisze pism procesowych ani nie re-
prezentuje stron przed sądami i or-
ganami administracji publicznej. 

 ▶ psychoterapeuta ds. pracy z oso-
bami w kryzysie – czwartek 
w godz. 15.00 – 18.00 (2x w mie-
siącu) – świadczenie poradnictwa 
i indywidualnych konsultacji dla 
osób znajdujących się w kryzysie 
(po traumatycznym wydarzeniu, 
będących w przewlekłym stresie), 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin z problemem alkoholowym 
lub przemocą w rodzinie. 

 ▶ terapeuta uzależnień w zakresie 
uzależnienia od narkotyków – 
pierwsza środa miesiąca w godz. 
15.00 – 17.00, wstępna diagnoza, 
udzielanie poradnictwa i indywidu-
alnych konsultacji terapeutycznych 
dla osób uzależnionych od narkoty-
ków i zagrożonych uzależnieniem, 
wstępna diagnoza, pomoc osobom 
współuzależnionym, konsultacje 
dla rodzin osób uzależnionych. 

 ▶ specjalista przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie – wtorek w godz. 
16.00 – 18.00, prowadzenie indywi-
dualnych konsultacji dla osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie.

 ▶ starszy pracownik socjalny (trener 
treningu zastępowania agresji) – 
wtorek w godz. 16.00 – 18.00, pro-
wadzenie indywidualnych konsul-
tacji dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż na 
konsultację należy umówić się 
osobiście w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie, 
ul. Armii Krajowej 54 (pokój 
nr 3) bądź telefonicznie pod nr 
74 85 80 745. Osoby niepełnolet-
nie na pierwszą konsultację muszą 
zgłosić się z rodzicem/opiekunem 
prawnym. 

ISSN 1231-4552
Pismo samorządu terytorialnego 

gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Żarów im. ks. 
Jana Twardowskiego, 58-130 Ża-
rów, ul. Piastowska 10 
http://biblioteka.zarow.pl
Redakcja: Magdalena Pawlik, 
Krzysztof Dutkiewicz, Leszek Bu-
chowski.
http://nowa.um.zarow.pl/gazeta-
-zarowska/
e-mail: gazeta@um.zarow.pl



- 3 -
Nr 2/2020 (180) | 30 I 2020r. Aktualności

Jak
spędzić ferie?

Dzieci i młodzież od 10 do 23 lutego wypo-
czywać będą na zimowych feriach. W cza-
sie ferii zimowych na wypoczywających 
uczniów, którzy czas wolny od szkoły spę-
dzą w mieście, czekać będzie wiele atrakcji. 

Gminne Centrum 
Kultury i Sportu

Dzieci będą mogły uczestniczyć w warsz-
tatach „Zimowa Akademia Przygody”. 
Podczas tych kilku dni Gminne Centrum 
Kultury i Sportu zamieni się w prawdziwą, 
bajkową Krainę Lodu. Śnieżne bałwanki, 
cynamonowe pierniczki, sporty zimowe. 
Oprócz wyśmienitej zabawy zapewnione 
będzie drugie śniadanie i ciepłe napoje. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Termin: 10–14.02.2020, godziny: 9.00 – 
13.00, koszt warsztatów: 150 zł/tydzień

Cena zawiera zajęcia/warsztaty z instruk-
torem, wyjście na basen, drugie śniadanie, 
ciepłe napoje, opiekę animatora. 

Biblioteka Publiczna
Ferie w bibliotece to będą gry planszowe, 
biblioteczne podchody, zajęcia plastyczne, 
turnieje dla najmłodszych, karaoke i wielki 
quiz wiedzy o kulturze. 
Zajęcia będą się odbywać w dniach 17–
21 lutego, w godz. 10.00 – 13.00. 

Rodziców prosimy o zaopatrzenie dzieci 
w napoje i drugie śniadanie.

Fundacja Inicjatywa B
 ▶ 7.02.2020 – Nocne animacje 4 – Ma-
raton filmów animowanych dla dzieci 
(Szkoła Podstawowa w Mrowinach)

 ▶ 10.02.2020 – Warsztaty kuglarskie dla 
początkujących (Szkoła Podstawowa im. 
UNICEF w Imbramowicach)

 ▶ 13.02.2020 – Żarowskie gry bez prądu 5 
(Żarów – Bar u Marina – Biały lokal)

 ▶ 18.02.2020 – Robimy proste karmniki 
dla ptaków, które zamieszkują Park 
Miejski w Żarowie (Żarów – willa IPD)

 ▶ 21.02.2020 – Zajęcia z grafiki kompu-
terowej na własnych laptopach (Żarów 
– willa IPD)

O szczegółach programu dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych można przeczytać na: 
http://inicjatywab.pl/. Na zajęcia obowią-
zują zapisy: wezmeudzial@inicjatywab.pl 
W treści wiadomości prosimy o podanie 
imienia i nazwiska, wieku oraz numeru 
telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Odprawa roczna funkcjonariuszy KP Żarów
Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji podsumowali 2019 rok na dorocznej od-
prawie, która odbyła się w czwartek, 23 stycznia w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

W tym roku go-
ścili ich u siebie 
burmistrz Leszek 
Michalak, zastępca 
burmistrza Przemy-
sław Sikora i prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Roman 
Konieczny. W spo-
tkaniu uczestniczyli 
także komendant 
powiatowy mł.insp. 
Andrzej Dobies 
oraz radny Mieczy-
sław Myrta prze-
wodniczący Komisji 
ds. Bezpieczeństwa, 
Zdrowia i Porządku Publicznego. Spra-
wozdanie z całorocznej pracy komisariatu 
policji w Żarowie przedstawiła komendant 
Katarzyna Wilk. 
– Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Żarowie interweniowali w sprawach do-
tyczących wypadków i kolizji drogowych, 
włamaniach, zatrzymaniach sprawców, 
wykroczeniach i przy wielu innych zdarze-
niach. Od stycznia do grudnia 2019 roku 
w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa odnotowano łącznie 234 zgłoszenia 
dotyczące problemów nurtujących społecz-
ność miasta i gminy Żarów. W 2019r. na 
terenie powiatu świdnickiego odnotowano 
123 wypadki, z czego w samym Żarowie 
było ich 12. Nie było ofiar śmiertelnych, ale 
19 osób zostało rannych. Prowadziliśmy 
również wiele działań profilaktycznych. Do 
najważniejszych z nich należy wymienić ak-
cje „Wzorowy Senior”, „Świadomy Junior” 
czy „Policja przeciwko przemocy w rodzi-
nie” – mówiła w trakcie spotkania komen-
dant policji w Żarowie Katarzyna Wilk. Na 
zakończenie odprawy komendant  podzię-
kowała władzom miasta i radnym Rady 
Miejskiej za wpieranie policji w Żarowie. 
W trakcie spotkania burmistrz Leszek Mi-

chalak, zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żarowie Roman Konieczny i radny Mie-
czysław Myrta także podziękowali funkcjo-
nariuszom za podejmowane interwencje.
– Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę 
w 2019 roku. Za udział w komisjach wy-
jazdowych Rady Miejskiej, a także cenne 
uwagi i wnioski, które następnie były wcie-
lane w życie. Dzięki rozbudowanej sieci 
monitoringu na terenie naszej gminy udało 
się zarejestrować wiele zdarzeń, co także 
wspomagało działania funkcjonariuszy 
policji. W nowym budżecie na 2020 rok 
zaplanowane zostały środki finansowe na 
zakup kolejnych nowych kamer na terenie 
Żarowa. Mieszkańcy wsi także zadecydo-
wali, że będą przeznaczać środki z funduszu 
sołeckiego na montaż kolejnych nowych 
urządzeń. Mamy nadzieję, że wspólnie 
z funkcjonariuszami ustalimy następne 
miejsca, w których należałoby zainstalować 
kolejne kamery – mówił Roman Konieczny 
przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie.
Za dotychczasową dobrą służbę funkcjo-
nariuszom z KP Żarów podziękował także 
komendant powiatowy mł. insp. Andrzej 
Dobies.

Magdalena Pawlik 

Priorytetem działań na ten rok ma być znaczne wykrywanie prze-
stępczości. Podczas spotkania funkcjonariusze zachęcali także do 
podejmowania pracy w policji, zwłaszcza młodych ludzi. 

Kronika Policyjna
Ukradł saszetkę
z całą zawartością
Policjanci KP Żarów otrzymali zgłoszenie 
od 42-letniej mieszkanki powiatu świdnic-
kiego, że nieznana osoba przywłaszczyła 
pozostawioną na ławce saszetkę z zawar-
tością pieniędzy w kwocie 200 złotych, 
kluczami, służbowym telefonem i znakow-
nikiem konduktorskim. Łączna suma strat 
została oszacowana na kwotę 1.700 złotych 
na szkodę zgłaszającej. W wyniku pod-
jętych czynności ustalono i zatrzymano 
sprawcę zdarzenia. Mężczyzna przyznał 
się do popełnionego czynu. Skradzionych 
przedmiotów nie odzyskano.

Kradł energię elektryczną
Policjanci Wydziału Przestępczości Go-
spodarczej KPP w Świdnicy na podstawie 
materiałów operacyjnych dokonali wraz 
z pracownikami Tauron SA ujawnienia na 
gorącym uczynku faktu kradzieży energii 
elektrycznej. Podejrzany to 67-letni miesz-
kaniec gminy Żarów. 

Pościg za złodziejem
23-letni mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego został zatrzymany w bezpośrednim 
pościgu przez funkcjonariuszy Wydziału 
Prewencji KP w Żarowie. Mężczyzna po 
uprzednim wybiciu szyby w altanie ogro-

dowej dostał się do jej wnętrza, skąd doko-
nał kradzieży kiełbasy o wartości 30 zło-
tych. W wyniku pracy z podejrzanym usta-
lono, że sprawca dokonał również innych 
dwóch kradzieży na szkodę różnych osób. 
Mienie pochodzące z kradzieży, rower, blu-
zę polarową, obuwie sportowe odzyskano. 

Kierował samochodem
pomimo cofnięcia uprawnień
Funkcjonariusze zatrzymali 71-letniego 
mieszkańca Austrii, który kierował samo-
chodem marki Volkswagen Transporter 
pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdem. Decyzja została wy-
dana przez starostę świdnickiego. 

Pijany rowerzysta poszuki-
wany przez Sąd Rejonowy
42-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego 
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości. 
Ponadto okazało się również, że jest poszu-
kiwany przez Sąd Rejonowy w Świdnicy. 
Został doprowadzony do aresztu śledczego 
celem odbycia kary pozbawienia wolności. 

Złodzieje zatrzymani
Uprawniony pracownik sklepu przy 
ul. Armii Krajowej w Żarowie powiado-
mił funkcjonariuszy policji, że nieznany 
sprawca dokonał kradzieży 14 sztuk per-

fum różnych marek oraz 1 paczki chipsów 
o łącznej wartości 3.174,86 złotych. W toku 
czynności ustalono oraz zatrzymano 
sprawcę kradzieży. Przedstawiono mu 
także zarzuty. Sprawca w trakcie prze-
słuchania przyznał się do popełnionego 
czynu. Funkcjonariusze policji zatrzymali 
także sprawcę kradzieży roweru. Miesz-
kanka Żarowa powiadomiła, że nieznany 
sprawca dokonał kradzieży jej roweru, 
czym spowodował straty w kwocie 600 
złotych. W wyniku podjętych czynności, 
niezwłocznie po powzięciu informacji 
o kradzieży roweru, policjanci zatrzymali 
sprawcę 30-letnią mieszkankę Żarowa. Za-
trzymaną po wykonaniu czynności zwol-
niono. Odzyskano skradziony rower, który 
przekazano pokrzywdzonej.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Udostępnianie
nagrań z monitoringu

Na terenie gminy Żarów zainstalowane są 
kamery monitoringu, które rejestrują obraz 
w różnych miejscach. Kamery są wykorzysty-
wane do bieżącego monitorowania zagrożeń 
i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń. 
Informujemy, że nie udostępniamy nagrań 
z kamer monitoringu indywidualnie miesz-
kańcom. Wszystkie materiały z monitoringu 
są przekazywane tylko i wyłącznie na wniosek 
stosownym organom ścigania. W przypadku 
wystąpienia zdarzenia, które wiąże się z ja-
kimkolwiek przestępstwem, należy zgłosić je 
formalnie na Policję. Zainteresowanym oso-
bom możemy potwierdzić fakt zarejestrowania 
zdarzenia i zabezpieczyć nagranie, które będzie 
później przekazane na wniosek Policji.
Nagrania z monitoringu są udostępnione je-
dynie policji, sądom, prokuraturze oraz innym 
organom ochrony bezpieczeństwa. 
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Nowy rok, nowe plany i zadania
Rok 2019 podsumowaliśmy tradycyjnie na spotkaniu noworocznym, które odbyło się w piątek, 17 stycznia. 

Uczestnicy spotkania, wśród których nie zabrakło starosty powiatu świdnickiego, wójtów i burmistrzów 
ościennych gmin, radnych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli różnych instytucji współpracujących z gminą 
Żarów, mogli obejrzeć film, w którym przedstawiliśmy zrealizowane inwestycje, przedsięwzięcia i wydarzenia 
kulturalne oraz sportowe minionego roku. Podsumowania inwestycyjnych zadań dokonał burmistrz Leszek 
Michalak, który omówił także plany na 2020 rok. O planach związanych z kwestiami dotyczącymi ochrony 
środowiska i ekologii, tak ważnych dla mieszkańców naszej gminy, mówił zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora, który przedstawił również założenia żarowskiego projektu ekologicznego. 

Zadania planowa-
ne do realizacji:

 ▶ Budowa kanalizacji w gminie. Lata 
2018-2019 – Żarów ul. Świerkowa 
i Modrzewiowa, Łażany, Mrowiny 
I i II etap, Kalno. Lata 2019-2021 
– Mrowiny II i III etap, Żarów ul. 
Słowiańska, Wierzbna. Koszt za-
dania wynosi 26 mln zł, dofinan-
sowanie 12,5 mln zł.

 ▶ Przebudowa i rozbudowa świe-
tlicy w Łażanach. Koszt zadania 
1,3 mln zł, dofinansowanie 
500.000,00 zł. Projekt realizowa-
ny przez GCKiS.

 ▶ Budowa chodników w Imbra-
mowicach, Pożarzysku, Bukowie, 
Mrowinach, Wierzbnej, Zastrużu 
i Żarowie (ul. Mickiewicza i dom-
ki jednorodzinne). Koszt zadania 
to 340 tys. zł. 

 ▶ Oświetlenie uliczne w Kalnie, 
Wierzbnej, Krukowie i Żarowie. 
Koszt zadania to 150.000,00 zł.

 ▶ Bezpieczeństwo drogowe. Budowa 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych oraz przejścia dla pie-
szych. Koszt zadania to 170.000 zł, 
dofinansowanie 65.000 zł. Remont 
ul. Wiejskiej w Żarowie (Powiat 
Świdnicki 225.000 zł, Gmina Ża-
rów 10.000 zł)

 ▶ Doposażenie placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych w Mro-
winach, Imbramowicach, Boża-
nowie i Żarowie. Koszt zadania to 
100.000,00 zł.

 ▶ Rozbudowa monitoringu w gmi-
nie. Koszt zadania to 40.000,00 zł

 ▶ Usługi rehabilitacyjne. Koszt 
zadania to 60.000,00 zł, dofi-
nansowanie gminy 15.000,00 zł. 
W 2019r. z tych usług skorzystało 291 osób.

Żarowski Projekt Ekologiczny
 ▶ Gminny program wymiany 
źródeł ciepła. Lata 2017-2019 
skorzystało z programu 81 osób, 
koszt to 235.182,33 zł. Planowane 
dofinansowanie z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na lata 2020-2021 to 
253.000,00 zł.

 ▶ Zakup czujników jakości powie-
trza i działania STOP SMOG

 ▶ Planowany projekt na usuwanie 
azbestu z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska (usunię-
cie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, likwidacja 
szkodliwego oddziaływania azbe-
stu na środowisko)

 ▶ Ratujemy i rozbudowujemy tere-
ny zielone (ratujemy żarowskie 
dęby, przykrycie rowu w Parku 
Miejskim w Żarowie, nasadzenia 
drzew na terenie gminy Żarów)

 ▶ zielone przystanki i łąki kwietne
 ▶ zakup butelek z filtrem dla 
uczniów szkół podstawowych. 

Żarów 2019 w liczbach
Liczba mieszkańców
Według danych z ewidencji lud-
ności Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie w minionym roku nieznacznie 
zmalała liczba mieszkańców. 

 ▶ Na koniec grudnia 2019 roku ilość 
stałych mieszkańców gminy wyno-
siła 12.217, w tym 5.635 to miesz-
kańcy wsi, a mieszkańcy miasta 
6.582. Ilość kobiet w naszej gminie 
wynosiła 6.269, ilość mężczyzn 
5.948. 

 ▶ 2.404 osób to osoby niepełnoletnie, 
z czego 1.158 dziewczęta, a 1.246 to 
chłopcy.

 ▶ Najwięcej mieszkańców zamieszku-
je Mrowiny – 991 osób, a najmniej 
Tarnawę- 29.

 ▶ W 2019 roku przyszło na świat 127 
nowych mieszkańców, z czego 59 to 
dziewczynki, a 68 chłopcy. 

 ▶ Najpopularniejszymi imionami 
męskimi były Tymoteusz i Michał, 
a damskim Lena, Kaja. Najpopu-
larniejszym szpitalem do poro-
du dzieci był szpital „Latawiec” 
w Świdnicy.

 ▶ Wydano 1 345 dowodów osobi-
stych, wprowadzono do nowego 
systemu ogólnopolskiego „Źródło” 
3 792 aktów stanu cywilnego.

Ruchy migracyjne
 ▶ W ubiegłym roku w gminie Żarów 
na pobyt stały zameldowano 380 
osób, na pobyt czasowy 44 oby-
wateli Polski i 682 cudzoziemców. 
Dokonano 114 wymeldowań z po-
bytu stałego, w tym 110 na wniosek, 
4 wymeldowania z urzędu.

Małżeństwa i rozwody 
 ▶ Liczba małżeństw zarejestrowanych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ża-
rowie wynosiła 41, z czego było 
cywilnych 15 (w tym 1 poza loka-
lem USC), 18 wyznaniowych i 8 
zawartych za granicą. Odnotowano 
25 rozwodów.

Zgony
 ▶ Do wieczności odeszło 149 osób. 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ża-
rowie zarejestrowano 120 zgonów. 
Przygotowano na podstawie danych 
statystycznych z ewidencji ludności 

i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Pierwsza w Żarowie
lodówka społeczna już działa

Od kilku dni Żarowianie mogą przynosić i zostawiać żywność w lodówce 
społecznej, wspierając tym samym osoby potrzebujące pomocy. 

Przy ul. Armii Krajowej 54 w sie-
dzibie żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej stanęła pierw-
sza w naszym mieście lodówka 
społeczna. To miejsce, do którego 
mieszkańcy mogą przynosić je-
dzenie, aby podzielić się z innymi. 
– Lodówka pojawiła się w Żarowie 
dzięki inicjatywie żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 
lodówki można włożyć wszystko to, 
co zjedlibyśmy sami. Pamiętajmy, 
aby produkty miały ważną datę 

przydatności do spożycia. Zachę-
camy mieszkańców, aby dzielili 
się produktami spożywczymi. To 
piękne, że możemy dzielić z dru-
gim potrzebującym człowiekiem 
– mówił Jan Piątek z Fundacji 
Weźpomóż.pl
Lodówka stoi w budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie. 
Można z niej korzystać każdego 
dnia, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy Ośrodka 7.30 
– 15.30. 
– Są wśród nas ludzie, dla których 
kupno jedzenia, ubrania lub le-
karstw stanowi problem i muszą 
wybierać między którąś z tych pod-
stawowych dla życia potrzeb. Są 
też tacy, którzy mają tego jedzenia 

zbyt dużo i nie wiedzą, co z nim 
zrobić. Łącząc te potrzeby powstał 
pomysł utworzenia społecznej lo-
dówki. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z lodówki, ale także 
dzielenia się produktami z potrze-
bującymi – dopowiadała Małgo-
rzata Siemińska kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Żarowie.
Lodówka jest już ustawiona i Ża-
rowianie mogą do niej wkładać 
żywność. Z czasem, również 
z inicjatywy żarowskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz Fundacji 
Weźpomóż.pl będą organizowa-
ne warsztaty i zajęcia dla dzieci 
i młodzieży.
– To bardzo słuszna idea. Dzię-
kujemy pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej i cieszymy się, 
że nasi mieszkańcy będą mogli ze 
społecznej lodówki korzystać. Bar-
dzo dobrym pomysłem jest także 
edukacja w tym temacie młodych 
ludzi. Musimy uczyć młode po-
kolenie, jak ważna jest pomoc 
i dzielenie się z drugim człowie-
kiem – mówili burmistrz Leszek 
Michalak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Żarowie Roman 
Konieczny.

Magdalena Pawlik

Każdy potrzebujący może przyjść i zabrać ze sobą żywność. Każdy może 
także napełnić lodówkę społeczną niezbędnymi artykułami spożywczymi. 

Budowa kanalizacji

Budowa i remonty chodników

Montaż oświetlenia ulicznego

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Żarowie

Ratujemy żarowskie dęby
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Nagrody dla sportowców i trenerów
Realizują pasję i ciężko pracują, a dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu osiągają sukcesy na najważniej-
szych imprezach sportowych. 

Podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w piątek, 17 stycznia najlepsi sportowcy, zawodnicy, tre-
nerzy odebrali nagrody i otrzymali odznaczenia „Sportowych Indywidualności Gminy Żarów”. Rada Sportu 
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku nagrodziła Jolantę Kumor oraz Michała Mossonia w kategorii 
trener, Pawła Fajdka oraz Patryka Klimalę w kategorii zawodowiec, Małgorzatę Moczulską i Marcina Moto-
widło w kategorii zawodnik amator senior, Krystiana Rossę, Alicję Klimalę i Martynę Janaszek w kategorii 
zawodnik amator junior. Nagrodę „Zasłużony dla żarowskiego sportu” otrzymał Stanisław Tomiczek wielo-
letni prezes klubu sportowego „Zryw Łażany”.
– Jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć sportowych, jakie odnoszą sportowcy reprezentujący gminę Żarów. 
Składamy serdeczne podziękowania i życzymy kolejnych sukcesów oraz determinacji w zdobywaniu najwyż-
szych miejsc na podium – gratulowali laureatom burmistrz Leszek Michalak oraz Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Podziękowania dla dyrektor biblioteki
Wieloletnia dyrektor Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Żarowie Stanisława Biernacka przeszła na zasłużoną emeryturę. 

Podczas spotkania noworoczne-
go burmistrz Leszek Michalak 
wręczył nagrodę Pani dyrektor 
za dotychczasową pracę na tym 
stanowisku.
– Przez wiele lat z wielką pasją 
i zaangażowaniem wykonywała 
Pani powierzone obowiązki dba-
jąc, aby nasza biblioteka dalej się 
rozwijała. Gratulujemy tak pięk-
nego dorobku i składamy wyrazy 
uznania za dotychczasową pracę. 
Życzymy wszelkiej pomyślności, 
spełnienia dalszych zamierzeń 
i planów oraz wypoczynku na za-
służonej emeryturze – dziękował 
w imieniu pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie burmistrz 
Leszek Michalak.
W podziękowaniu za wieloletnią 
pracę w bibliotece wyświetlony 
został krótki film, w którym wy-
powiadały się osoby współpracu-

jące z Panią dyrektor. 
– Praca w bibliotece to była dla 
mnie pasja. Miałam to szczęście 
spotkać na swojej drodze zawodo-
wej wspaniałych ludzi, z którymi 
do dziś się przyjaźnię. Serdecznie 
dziękuję za wyróżnienie – dzięko-
wała Stanisława Biernacka była 
dyrektor żarowskiej biblioteki.

„Przyjaciel
Gminnego Centrum Kultury i Sportu”

Podczas spotkania noworocznego dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk wręczył również nagrodę specjalną 
i tytuł „Przyjaciela Gminnego Centrum Kultury i Sportu”. 

Otrzymali ją Państwo Marta i Jacek Marczyńscy za zaangażowanie, 
wspieranie imprez i przedsięwzięć organizowanych przez GCKiS.
– To dla nas duże wyróżnienie. Serdecznie dziękujemy. Liczę na to, że 
nasza współpraca dalej będzie się tak sama rozwijała – dziękowała Mar-
ta Marczyńska.

Takie 
i wiele 
innych 

atrakcji to-
warzyszyło 
zabawie karna-
wałowej, którą 
dla najmłod-
szych miesz-
kańców Kalna 
zorganizowało 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Lo-
kalnego „Kalinów”. Największą 
atrakcją dla dzieci była jednak 
wizyta Świętego Mikołaja, który 
nie tylko rozdawał prezenty, ale 
dołączył również do wspólnej za-
bawy z najmłodszymi. Wszystkie 
dzieci, jak tradycja nakazuje, nie 
zapomniały także o strojach kar-
nawałowych, które przygotowały 
wspólnie ze swo-
imi rodzicami.
– Nasze Sto-
warzyszenie 
zadbało, aby nikt 
się nie nudził, 
dlatego przygo-
towaliśmy wiele 
zabaw i konkur-
sów. Odwiedziła 
nas grupa ani-
matorów z „Foto-
budka u Kogutka” 
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach ze 
swoim świątecznym przedstawie-
niem. Do stoiska z loterią fanto-
wą ustawiała się długa kolejka, 
ale to Święty Mikołaj był tego 
dnia najbardziej wyczekiwanym 
gościem. Dzieci recytowały dla 
niego wierszyki, śpiewały piosenki, 
zachęcając do wspólnej zabawy. 
Były też tańce, konkursy oraz za-
bawy z bańkami mydlanymi. Dla 
wszystkich przygotowaliśmy rów-
nież słodki poczęstunek. Dziękuje-
my wszystkim dzieciom za udział 

w zabawie, wspomnienia pozosta-
ną na długo w naszej pamięci – 
mówi Ewa Wołek z Kalna.
Zabawę mikołajkową dla naj-
młodszych mieszkańców zor-
ganizowali także mieszkańcy 
Mielęcina. Były wspólne zabawy 
z animatorem, konkursy, a na 
koniec wszystkie dzieci odwiedził 

Święty Mikołaj.
– Dziękujemy naszym mieszkań-
com za przygotowanie wspólnej 
zabawy mikołajkowej dla naj-
młodszych. Wszystkie dzieci otrzy-
mały świąteczne podarunki od 
Mikołaja. Nie zabrakło konkursów, 
zabaw, w które zaangażowali się 
także rodzice. Podziękowania kie-
rujemy również do radnej Barbary 
Zatoń, która wsparła kwotą 200 
złotych jako sponsor naszą impre-
zę – mówi Kamila Feszter z Rady 
Sołeckiej w Mielęcinie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Zabawa mikołajkowa w Kalnie i Mielęcinie
Konkursy, występy artystyczne, loteria fantowa, poczęstunek i wizyta 
Świętego Mikołaja. 

Występ dzieci podczas zabawy mikołajkowej w Kalnie.

Zabawę dla dzieci zorganizowali mieszkańcy Mielęcina. 

Nagrodzeni zawodnicy i trenerzy
Paweł Fajdek
W 2019 roku Paweł 
Fajdek po raz czwarty 
z rzędu został mi-
strzem świata w rzu-
cie młotem w katar-
skim Doha. Został także uznany 
trzecim najlepszym sportowcem 
2019 roku w Polsce, a nagrodę 
odbierał na uroczystej gali plebi-
scytu „Przeglądu Sportowego”. 
Jolanta Kumor
Była pierwszą tre-
nerką Pawła Fajdka, 
poznała się na Jego 
talencie i zainspiro-
wała go do wyczyno-
wego uprawiania sportu. W tym 
roku podczas uroczystej gali ple-
biscytu „Przeglądu Sportowego” 
została wyróżniona i nagrodzona 
statuetką dla najlepszego trenera 
2019 roku. 
Michał 
Mossoń
Trener kadry naro-
dowej osób niepeł-
nosprawnych w dzie-
dzinie lekkoatletyki. 
Udział sportowców w Paralekko-
atletycznych Mistrzostwach Świata 
w Dubaju w 2019 roku zakończył 
się zdobyciem wielu medali. Jego 
podopieczna Lucyna Kornobyś 
została wybrana sportowcem bez 
barier 2019 roku.
Patryk 
Klimala
To piłkarz, który ma 
za sobą wspaniałą 
jesień na boiskach 
polskiej ekstrakla-
sy. Nominowany w klasyfikacji 
najzdolniejszego młodzieżowca 
„Przeglądu Sportowego”. Dziś 
spełnia marzenia, które zaczął 
mieć jeszcze jako młody piłkarz 
KS „Zjednoczonych” Żarów. Do 
tej pory Patryk Klimala był na-
pastnikiem Jagiellonii Białystok, 
ale niedawno oficjalnie został za-
wodnikiem Celtiku Glasgow.

Krystian 
Rossa
Zawodnik klubu 
sportowego Kickbo-
xing Fighter Żarów. 
Rok 2019 przyniósł 
młodemu zawodnikowi kolejne 
sukcesy. Do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć: zdobycie 
tytułu Mistrza Polski w Kickbo-
xingu, Mistrza Świata w Kickbo-
xingu oraz Mistrza Polski Połu-
dniowej w Taekwondo. 
Małgorzata 
Moczulska
W minionym roku 
została Mistrzynią 
Polski w Biegach 
Ultra, wygrała kilka 
górskich maratonów (m.in.: Ślę-
żański Maraton Górski czy Le-
gendarna Sudecka Setka) i została 
najszybszą zawodniczką Aglome-
racji Wałbrzyskiej podczas Toyota 
Półmaratonu w Wałbrzychu. 
Zwyciężyła także w Mistrzo-
stwach Powiatu Świdnickiego 
rozgrywanych w ramach RST 
Półmaratonu Świdnickiego, stała 
na podium w kategorii wiekowej 
w warszawskim Orlen Maratonie 
oraz Półmaratonie w Barcelonie.
Martyna 
Janaszek
Zawodniczka klu-
bu AKS Strzegom. 
W minionym roku 
Żarowianka osiągnęła 
kolejne sukcesy. Do najważniej-
szych należy wymienić: I miejsca 
zdobyte na Memoriale w Krako-
wie, Mistrzostwach Jasła, Super 
Lidze Judo w Jordanowie Śląskim, 
Pucharze Polski Młodziczek 
i Młodzików w Suchym Lesie, 
Super Lidze w Świdnicy, Interna-
tional Judo Solanin Cup w Nowej 
Soli, Turnieju Przyszłych Olim-
pijczyków w Kątach Wrocław-
skich oraz Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Po-
znaniu. 

Alicja 
Klimala
Uzdolniona, młoda 
zawodniczka, która 
swoje umiejętności 
sportowe rozwija 
w kategorii boks. 
W minionym roku zaliczyła 
bardzo udany debiut, zostając 
Wicemistrzynią Dolnego Śląska 
w boksie. Wygrała także walkę 
w Bitwie o Dzierżoniów, zdobyła 
pierwsze miejsce na Międzyna-
rodowym Turnieju Bokserskim, 
który rozgrywany był w Świdnicy 
oraz uzyskała tytuł najlepszej za-
wodniczki w turnieju w Lwówku 
Śląskim. 
Marcin Motowidło
Zdobywca tytułu 
Korony Maratonów 
Polskich. Aby uzyskać 
taki tytuł należało 
ukończyć pięć mara-
tonów: Cracovia Maraton, Ma-
raton Dębno, Wrocław Maraton, 
Maraton Warszawski i Poznański. 
Brał także udział w maratonie 
w Holandii oraz półmaratonie 
w Szczecinie, jest również uczest-
nikiem IROMAN Gdynia. 
Stanisław Tomiczek
Wieloletni prezes 
klubu sportowego 
„Zryw Łażany”, pełnił 
tę funkcję od 1984 
roku. Od 1972 roku 
był aktywnym zawod-
nikiem klubu w Łażanach, zawsze 
pomocny i służący dobrą radą. 
Z wielkim zaangażowaniem dzia-
ła także na rzecz mieszkańców 
wsi, pomagając przy realizacji 
różnych przedsięwzięć. 
Dziś jest honorowym prezesem 
klubu sportowego „Zryw Łażany”.

Fotografie:
Paweł Fajdek: Fot. Rafał Oleksiewicz / 

PressFocus/NEWSPIX.PL
Jolanta Kumor: Fot. Piotr Kucza/Foto-

Pyk/NEWSPIX.PL
Patryk Klimala: Fot. Cyfrasport.p
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Całkowity koszt remontu budyn-
ku wyniesie ponad 800 tysięcy 
złotych, a przyznana kwota dofi-
nansowania to 500.000,00 złotych.
– Świetlica wiejska to miejsce waż-
ne dla całej społeczności lokalnej. 
Tu w Łażanach prężnie działa 
Stowarzyszenie Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”, Koło Gospodyń 
Wiejskich i klub sportowy „Zryw” 
Łażany, które dzięki zrealizowa-
nym pracom będą miały okazję 
poszerzyć zakres swoich działal-
ności – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Przebudowa świetlicy w Łażanach 
jest wyczekiwaną przez mieszkań-
ców inwestycją. Ma to być ogól-
nodostępne miejsce, które będzie 
służyło lokalnej społeczności.
– Czekaliśmy na remont wiele 
lat. Jest to inwestycja, na którą 
wspólnie z Gminą Żarów, Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu, 
Stowarzyszeniem Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś” i Kołem 
Gospodyń Wiejskich pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne. Wspólnymi 
siłami napisaliśmy wniosek, który 
został wysoko oceniony, na 200 
złożonych wniosków nasz uzyskał 
21 miejsce – informuje radna Ma-
ria Tomaszewska.
– Wspólnie aktywnie działamy na 
rzecz naszej społeczności. W 2012r. 
opracowana została Sołecka Stra-
tegia Rozwoju, gdzie ta inwestycja 
została już wtedy zaplanowana. 
Rok temu oficjalnie otrzymaliśmy 
promesę na dofinansowanie roz-
budowy świetlicy. Za pomoc, zaan-
gażowanie i wsparcie dziękujemy 
również radnej Marii Tomaszew-
skiej – mówi Mieczysław Faruń ze 
Stowarzyszenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”. 
– Po zakończeniu rozbudowy świe-
tlicy Koło Gospodyń Wiejskich, 
jak również nasze Stowarzyszenie 
planuje realizację wielu nowych 
zajęć. Liczymy na współpracę z na-
szą młodzieżą, a także seniorami. 
W planach są warsztaty kulinarne, 
gdzie będziemy uczyć się piecze-
nia ciast i chleba oraz warsztaty 

gotowania. Kolejnym pomysłem 
jest również uruchomienie klubo-
kawiarni oraz czytelni – podkreśla 
Krystyna Faruń z Koła Gospodyń 
Wiejskich.
Nowe zajęcia, warsztaty zamierza 
tutaj także organizować Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie.
– Zmodernizowana świetlica wiej-
ska to ma być centrum kultury 
wsi, gdzie spotykać się będą dzieci, 
młodzież i seniorzy. Planujemy 
zrealizować tutaj wiele nowych 
zajęć. Będą to warsztaty ceramicz-

ne, plastyczne, utworzenie koła 
filmowego i poprowadzenie warsz-
tatów fotograficznych. Na razie 
nie będziemy zdradzać szczegółów, 
musimy poczekać na zakończenie 
wszystkich prac – mówi Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie.
Rozbudowa świetlicy ma potrwać 
do końca tegorocznych waka-
cji. Otwarcie zmodernizowanej 
świetlicy zaplanowane zostało na 
wrzesień 2020 roku. 

Magdalena Pawlik 

Inwestycje
Ruszyła rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w Łażanach. Inwestycja reali-
zowana jest przy udziale pozyskanych przez gminę Żarów funduszy unijnych, przyznanych przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego. 

Prace przy rozbudowie świetlicy idą pełną parą. 

Promesa na dofinansowanie remontu świetlicy została przyznana 
w 2019 roku. 

Umowa na wsparcie hospicjum podpisana
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy otrzymało środki finansowe z budżetu gminy Żarów 
na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”. 

Na wsparcie hospicjum, z którego 
usług mogą również bezpłatnie 
korzystać mieszkańcy gminy Ża-
rów, została przeznaczona kwota 
12.200 złotych.
– Do końca grudnia 2019r. ho-
spicjum w Świdnicy objęło swoją 
opieką 178 chorych w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej z tere-
nu miasta Świdnica i gmin ościen-
nych. Z gminy Żarów pod opieką 
pozostawało 9 osób. Lekarz odwie-
dzał chorych 246 razy oraz udzielił 
94 porad rodzinom chorych w sie-
dzibie Stowarzyszenia. Pielęgniarki 
odwiedziły chorych w ich domach 

1714 razy. Przejechały 12 410 ki-
lometrów w powiecie świdnickim, 
zapewniając fachowe zabiegi pie-
lęgnacyjne: kroplówki, opatrunki, 
iniekcje, wymiana cewnika, toa-
leta. Ze specjalistycznego sprzętu 
medyczno-rehabilitacyjnego 
skorzystało 68 osób. Były to łóżka 
elektryczne, koncentratory tlenu, 
wózki inwalidzkie, kule, ssaki. 
Sprzęt na bieżąco poddawany był 
przeglądom technicznym i napra-
wom – mówi Gabriela Kaczkow-
ska ze świdnickiego hospicjum.
Wszystkie usługi świadczone 
choremu i jego rodzinie przez 

hospicjum są bezpłatne. Dzięki 
środkom finansowym, które każ-
dego roku przekazujemy na rzecz 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Świdnicy, również 
mieszkańcy gminy Żarów, którzy 
potrzebują pomocy i fachowej 
porady, mogą takie tutaj bezpłat-
nie uzyskać.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” ma swoją siedzibę 
przy ul. Jodłowej 31 w Świdni-
cy,  czynne jest od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9.00 – 16.00, 
nr tel. 74 852 03 46. 

Magdalena Pawlik
Umowę na wsparcie hospicjum podpisał burmistrz Leszek Michalak 
oraz przedstawiciele świdnickiego stowarzyszenia. 

Profilaktyczny początek roku 
z Kalendarzem Ucznia

Do szkół z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafił Kalendarz Ucznia 
na 2020 rok zawierający treści profilaktyczne. 

Kalendarz stanowi ważny element 
Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach 
i Bezpieczeństwie, którego zało-
żenia obejmuje przede wszystkim 
kształtowanie wśród dzieci i mło-
dzieży zachowań minimalizują-
cych lub chroniących przed ne-
gatywnym oddziaływaniem sub-
stancji psychoaktywnych, a także 
przekazanie podstawowej wiedzy 
z zakresu uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, prewencji, bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego 

oraz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
– W tym roku temat przewodni 
Kalendarza Ucznia brzmi „Mity 
i stereotypy dotyczące przemocy”. 
Uczniowie dowiedzą się, że za 
przemoc zawsze odpowiedzialność 
ponosi sprawca i nic nie usprawie-
dliwia przemocy. Kalendarz rozpo-
wszechniony zostanie wśród blisko 
970 uczniów z placówek oświato-
wych z terenu gminy. W Kalenda-
rzu zostały zamieszczone rysunki 
o tematyce profilaktycznej, wyko-
nane przez uczniów z żarowskich 
szkół, grup zajęciowych i przed-
szkola. Każdy miesiąc opatrzony 
jest innym hasłem profilaktycz-
nym. Osoby, których prace zostały 
zawarte w Kalendarzu Ucznia, 
otrzymają nagrody rzeczowe, są to: 
Nadia Godlewska, Hanna Anusz, 
Angelika Kołodziejczyk, Marcel 
Wielg, Nadia Lesiak, Zuzanna 
Anusz, Patryk Toporowski, Zuzan-

na Witkowska, Maja Myrta, Nela 
Matuszak, Róża Kulpińska, Lena 
Gawrońska, Anna Paszkiewicz, 
Bianka Mikołajek, Wiktoria Pli-
zga, Dawid Mision – mówi Marta 
Łoboda z żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
W tym roku, z inicjatywy na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej 
w Żarowie, 13 stycznia kalendarze 
rozdane zostały wśród uczniów 
klas I - III przez dzielnicowego 
Komisariatu Policji w Żarowie  

Wojciecha Plizgę oraz pracowni-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie, zajmującego się profi-
laktyką Martę Łobodę. W trakcie 
rozpowszechniania kalendarzy 
dzielnicowy omówił dzieciom 
hasła profilaktyczne, poruszając 
przede wszystkim kwestię bez-
pieczeństwa w życiu codziennym, 
w domu, szkole i podczas zabawy 
oraz przedstawił zagrożenia wyni-
kające m.in. z sięgania po substan-
cje psychoaktywne, kontaktów 
z nieznajomymi czy korzystania 
z Internetu. 
Kalendarz, redagowany jest przez 
Panie Iwonę Nieradkę i Małgo-
rzatę Świtoń, za co serdecznie 
dziękujemy. Sfinansowany został 
z budżetu Gminy Żarów, ze środ-
ków przeznaczonych na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gminie Żarów na 
2020 rok. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie otrzymali 
już Kalendarze Ucznia. 
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28. Finał WOŚP w ŻarowieDrodzy mieszkańcy gminy Żarów! 
Chcę Wam z całego serca podziękować za 
28 Finał WOŚP! Dziękuję za Wasze wielkie 
zbiorowe serducho, dobre, ofiarne i gorą-
ce! To fenomen WOŚP! A ten fenomen, 
tutaj w naszym niewielkim sztabie, gdzie 
kwestowało 50 
wolontariuszy, 
przyniósł kwotę 
42 585,45 złotych! 
To kosmiczna 
kwota, najwięk-
sza dotychczas. 
Większa o 10 ty-
sięcy od zebranej 
w ubiegłym roku!
Dobro w nas 
mieszka i chce 
od nas „biec” 
do drugiego 
człowieka, do 
świata. I dlatego 
gramy w Wielkiej 
Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy! 
Dlatego dzielimy się swoim dobrem i tym 
w sercu i tym materialnym. Chcemy być 
razem, chcemy się śmiać, bawić. Chcemy 
pomagać z radością! Za tę radość dziękuję 
wszystkim i każdemu z osobna. Nie sposób 
na łamach gazety wymienić każdego, kto 
„grał” 12 stycznia 2020r. w naszej gminie, 
bo chodzi mi o to, by wszyscy usłyszeli 
słowo dziękuję indywidualnie i ci, którzy 
wrzucili choćby 1 grosz do puszki wolon-
tariusza, a tych groszy było dokładnie 9 
370 sztuk! Są tak dokładnie policzone, bo 
liczył i przeliczał w poniedziałek raz jesz-
cze Santander Bank Oddział w Żarowie 
– w pełnym składzie! Oczywiście pomagali 
członkowie Sztabu – nauczyciele z rodzina-
mi, przyjaciele, absolwenci Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, przy 
której od lat 20 działa Sztab WOŚP. Szkoła 
zmieniała numery, ale to ta sama pod-

stawówka i ci sami ludzie, którym jestem 
wdzięczna za wspólnotę i współpracę przy 
tworzeniu rok w rok wydarzenia, którym 
jest Finał WOŚP. 

W tym roku w liczbie 33 stawili się do pra-
cy 12 stycznia!  Do pracy przyszli również 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. 
Annny Jenke w Mrowinach, Szkoły Pod-
stawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. 
W pełnym składzie byli z nami nauczy-
ciele i pracownicy Bajkowego Przedszkola 
i Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”. Nie 
wyobrażam sobie Finału bez przedszko-
la i żłobka. Każdego roku czuję się tam 
jak w rodzinie i proszę, by grały zawsze 
w WOŚP! Podobnie, nie wyobrażam sobie 
Finału bez udziału Państwa z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku! Zawsze uśmiechnięci, 
zadowoleni pieką wspaniałe ciasta, które 
zyskały już miano „kultowych”, po które 
przybywają nawet mieszkańcy Świdnicy. 
Dziękuję za współpracę Gminnemu Cen-
trum Kultury i Sportu, którego wszyscy 
pracownicy też grali z nami w niedzielę! 

Dziękuję Policji za opiekę i dbanie o bez-
pieczeństwo wolontariuszy, które to bez-
pieczeństwo spędza mi sen z oczu przed 
Finałem. Dziękuję za szkolenie wolonta-

riuszy, które policja co roku przeprowadza, 
dzięki któremu wiemy, jak postępować 
w trudnych sytuacjach, które notabene nie 
występują...
Dziękuję Pizzerii u Daniela za gorącą her-
batę i ciasteczka dla zziębniętych wolon-
tariuszy, Grupie Black Coyote Airsoft za 
bycie z nami od samego rana w przedszko-
lu, organizację gry terenowej, sportowcom 
(blisko pięćdziesięciu) – dzielnym druży-
nom piłki nożnej: Zebra Witków, Karolina 
Jaworzyna Śląska, Błękitni Słotwina oraz 
Zjednoczeni Żarów za zorganizowanie 
i uczestniczenie w III Żarowskim Turnieju 
Oldboyów o Puchar Burmistrza Żarowa.
Podziękowania kieruję do Teatru Bezdom-
nego za zorganizowanie turnieju gier plan-
szowych. Do moich koleżanek ze szkoły za 
Manufakturę Orkiestrową, czyli działania 

plastyczne.
Artystom dziękuję za orkiestrowe występy: 
Luna Park, Nowe Music, Krukowianie, 
Kids Dance – sekcja taneczna i sekcja akro-
batyczna GCKiS, grupa z klasy 6b, Senyor 
Rici, Miejska Orkiestra Dęta! Dziękuję, że 

gracie, śpiewacie, 
tańczycie! Bo 
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Po-
mocy to Miłość, 
Przyjaźń, Mu-
zyka. Możemy 
tworzyć, możemy 
bawić się i poma-
gać jednocześnie 
– w atmosferze, 
która nie ma 
sobie równych. 
Przyjmijcie 
proszę wszyscy 
zaangażowani, 
współpracujący, 

ofiarujący moje 
Wielkie Dzięki!
Na koniec jesz-
cze kilka liczb: 

Licytacja przyniosła 11.684,02 zł, Bajkowe 
Przedszkole zebrało 3.235,10 zł, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku ze sprzedaży ciast 
uzyskał 2.757,13 zł, loteria przyniosła 
1.728,98 zł, natomiast resztę kwoty zebrało 
w niedzielę pięćdziesięciu wolontariuszy 
na terenie miasta i gminy Żarów, Świdnicy, 
a nawet Wrocławia.
Wywiad z dr Krystyną Michalak na temat 
sprzętu, który dzięki środkom z WOŚP 
trafia do szpitali można zobaczyć w Kroni-
ce Filmowej Gminy Żarów oraz Facebooku 
Gmina Żarów. 

Beata Jurczak
Szef Sztabu 28 Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
działającego przy Szkole Podstawowej i

m. Jana Brzechwy w Żarowie 

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie 
jak zawsze mieli ręce pełne roboty.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie zagrali 
i zaśpiewali w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie lokalni 
artyści. Na zdjęciu występ zespołu Krukowianie. 

Mistrzowie Kaligrafii wybrani
165 uczestników wzięło udział w VI edycji konkursu kaligrafii, którego organizatorem było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

W kon-
kursie 
rywa-

lizowali ucznio-
wie szkół podsta-
wowych, ponad-
podstawowych 
oraz dorośli. 
Jury brało pod 
uwagę staranność 
i oryginalność 
elementów gra-
ficznych, płyn-
ność pisma i es-
tetykę połączeń 
liter, poprawność 
ortograficzną 
oraz interpunk-
cyjną. Patronat 
nad konkursem 
objął Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Michalak, a spon-
sorem I miejsca w czterech kategoriach 
była Firma NOVA z Żarowa – Małgorzata 
Wawrzyńczak.
– W tym roku do konkursu zgłosiła się 
rekordowa liczba zawodników. Dlatego 
trudno nam było dokonać wyboru i wy-
brać najlepsze prace. Wielu uczestników 
konkursu otrzymało wyróżnienia. Piękne 
pisanie to sztuka. Gratulujemy zwycięzcom 
oraz wszystkim uczestnikom konkursu 

i zachęcamy do wzięcia udziału w kolej-
nej jego edycji – mówiła Elżbieta Kulas 
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 
Nagrody uczestnikom konkursu wręczali 
burmistrz Leszek Michalak, Anna Sucho-
dolska zastępca dyrektora GCKiS, Elżbieta 
Kulas oraz Agnieszka Kosińska. Wyniki 
konkursu dostępne są na stronie interne-
towej oraz Facebooku Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu wraz z organizatorami zwycięzcy konkursu w kategorii 
uczniowie szkół podstawowych, kl. VII–VIII. 

Kolejna wycieczka uczestników
projektu „Mrowiny z plecakiem”

Uczestnicy projektu „Mrowiny z plecakiem” odnaleźli zimę. I to całkiem niedaleko, bo 
w Górach Kamiennych. 

W sobotę, 18 stycznia odbyła się czwarta 
w tym roku szkolnym wycieczka zorgani-
zowana przez Szkołę Podstawową im Anny 
Jenke w Mrowinach. Pomimo niezbyt 
optymistycznych prognoz pogodowych 17 
osób przyjechało do Andrzejówki z wszel-
kimi „pojazdami” umożliwiającymi zjazdy 
z górki. Po półgodzinnych szaleństwach na 
lekko ośnieżonym stoku uczestnicy ruszyli 
w stronę Rogowca, a dokładnie znajdu-
jących się tam ruin zamku. Już po kilku 
minutach od startu zaczął prószyć śnieg, 
tworząc krajobraz jak z Narnii. 
– Śnieg był miłym zaskoczeniem tej wy-
cieczki, ponieważ tak naprawdę nikt go 
się nie spodziewał. Sprawdzając kamery 
internetowe w Andrzejówce, widzieliśmy, 
że „sankowe szaleństwo” może się nie udać. 
Na szczęście pogoda nam sprzyjała, mo-
gliśmy stoczyć śnieżną bitwę, wyturlać się 
w śnieżnym puchu. Dzieci były zachwycone 
– mówi Małgorzata Wojtusiak, pomysło-
dawczyni projektu.
W drodze  na Rogowiec uczestnicy przeszli 
przez Jeleniec, szczyt dość wymagający pod-
czas zejścia w czasie zimowych warunków 
oraz piękną Skalną Bramę. Na Rogowcu 
tradycyjnie, jak podczas każdego wyjaz-
du, rozpalono ognisko, które w zimowych 
warunkach było wyjątkowo trafionym po-
mysłem. Można się było zagrzać, upiec kieł-

baski, pośmiać i porozmawiać. Po zakoń-
czonej wycieczce dzieci i dorośli ponownie 
zjeżdżali z górki. Następnie wszyscy udali 
się do schroniska Andrzejówka. Uczestnicy 
zapraszają na kolejną wycieczkę z cyklu 
„Mrowiny z plecakiem”, która odbędzie się 
w lutym. Tym razem celem będzie Książań-
ski Park Krajobrazowy razem z urokliwą 
Ścieżką Hochbergów i ogniskiem na Starym 
Książu. Szczegóły już niedługo na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach. 

Tym razem uczestnicy projektu „Mrowiny 
z plecakiem” udali się na wycieczkę w Góry 
Kamienne. 
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Patryk Klimala w Celticu Glasgow!
Patryk Klimala przeszedł do mistrza Szkocji. Celtic Glasgow zapłacił za niego 4 miliony euro i tym samym 
21-letni mieszkaniec Kalna stał się najdroższym piłkarzem w historii Jagiellonii Białystok. 

W barwach Jagiellonii Klimala 
strzelił w tym sezonie 7 goli. Jest 
również czołowym zawodnikiem 
kadry Polski do lat 21. Tak dobra 
predyspozycja zaowocowała pod-
pisaniem kontraktu na 3,5 roku 
z opcją przedłużenia o kolejny rok. 
O miejsce w składzie młodzieżo-
wy reprezentant Polski nie będzie 
miał łatwo. Czołowym strzelcem 
jest Odsonne Edouard. 22-letni 
Francuz uzbierał we wszystkich 
rozgrywkach w tym sezonie 16 
goli i dołożył 15 asyst. W sa-
mej lidze jest królem strzelców. 
W Celticu ponadto występuje 
19-krotny reprezentant Szkocji 
Leight Griffiths. Dla tego piłkarza 
najlepszym sezonem był 2015/16, 
gdy z dorobkiem 31 bramek 
został najlepszym strzelcem ligi 
i wybrano go najlepszym piłka-
rzem sezonu. Z każdym kolejnym 
rokiem było coraz gorzej, zawod-
nik miał problemy osobiste i od 
grudnia 2018 roku nie grał do 
końca poprzednich rozgrywek. 
W tegorocznych rozgrywkach 
wrócił do gry, jednak szybko na-
bawił się kontuzji i wypadł na dwa 
miesiące. Po powrocie wrócił do 
zespołu, występując we wszystkich 
spotkaniach, ale za każdym razem 
wchodził z ławki. Kolejnym snaj-
perem jest reprezentant Wybrzeża 
Kości Słoniowej Vakoun Bayo, 
Afrykańczyk rzadziej dostaje 
szanse, a ostatni raz na boisku po-
jawił się w październiku. 
Klimala na debiut nie musiał 

długo czekać. Po czterech dniach 
spędzonych na wyspach trafił do 
kadry na mecz pucharowy z II-li-
gowcem. Zgodnie z oczekiwania-
mi, rozpoczął spotkanie na ławce 
rezerwowej, ale w 78 minucie 
pojawił się na boisku przy stanie 
2:0 dla Celticu i zastąpił Griffi-
thsa, strzelca pierwszej bramki. 
Ostatecznie Glasgow pokonało 2:1 
Patrick Thistle. Na najciekawsze 

spotkania młody Polski napastnik 
musi poczekać. W lutym Glasgow 
podejmie FC Kobenhavn w 1/16 
Ligi Europy, a pierwsze derbowe 
starcie z z Rangers zaplanowane 
jest na 15 marca. Oba kluby, jak 
zwykle dominują na krajowym 
podwórku. Celtic prowadzi z 52 
punktami i o dwa wyprzedza naj-
groźniejszego rywala Rangers. 
Średnio każde spotkanie Celticu 
ogląda 57 tysięcy widzów. 
– Miałem okazję zobaczyć stadion 
i poczuć atmosferę, to będzie fan-
tastyczne wystąpić przed tyloma 
kibicami. Ostatnie 24 godziny były 
bardzo intensywne. Jestem szczęśli-

wy, że wszystko skończyło się pozy-
tywnie. Chcę dać radość klubowi 
i strzelać wiele goli – powiedział 
Klimala w rozmowie z Celtic TV. 
W dobre występy popularnego 
„Diabła” liczy selekcjoner kadry 
młodzieżowej Czesław Michnie-
wicz. Jak mówi, spodziewa się, że 
jego podopieczny nie przepadnie 
na wyspach, wierząc w umiejęt-
ności, charakter, pracowitość oraz 
wolę walki napastnika.  
Zagraniczny transfer oznacza, 
że część środków w ramach tzw. 
solidaryty payment (mechanizm 
solidarnościowy) trafi do klubów, 
które przyczyniły się do wyszko-
lenia zawodnika w wieku od 12 
roku życia. Wśród nich są dwa 
dolnośląskie kluby: Zjednoczni 
Żarów oraz Lechia Dzierżoniów. 
Na solidaryty payment przezna-
cza się 5 proc. sumy transferowej, 
mowa o 840 tys. Według dolfut-
bol.pl Zjednoczeni otrzymaliby 
10 proc. z tej kwoty, co daje 84 
tys., a Lechia 15 proc., czyli 126 
tys. Czy klub Zjednoczeni, w któ-
rym Patryk Klimala rozpoczął 
sportową przygodę może liczyć na 
taką kwotę? Procedura trwa. 
Bez wątpienia transfer do najlep-
szego szkockiego klubu jest nie-
samowitym wydarzeniem i dumą 
dla żarowskiej piłki. Pozostaje 
nam mocno trzymać kciuki za 
rozwój sportowej kariery miesz-
kańca naszej gminy. 

Krzysztof Dutkiewicz
Fot. Cyfrasport.pl

Zjednoczeni wznowili treningi 
Zjednoczeni Żarów rozpoczęli okres przygotowawczy do rundy rewan-
żowej na boiskach kl. Okręgowej. 
Piłkarze trenują na 
własnym obiekcie 
oraz w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. 
Wszystkie mecze 
przygotowawcze roze-
grane będą na własnym 
boisku. W pierwszym 
spotkaniu kontrolnom 
Zjednoczeni zremiso-
wali 3:3 z A-klasowym 
Górnikiem Nowe Mia-
sto. Bramki zdobyli: 
Konrad Sajdak, Michał 
Klimaszewski, Damian 
Uszczyk. Rozpoczęcie 
rundy wiosennej zaplanowano na 21 
marca. Pierwszym rywalem żarowian 
będzie Trojan Lądek-Zdrój, a spotka-
nie odbędzie się na boisku rywala. 

Przypomnijmy, iż po rundzie jesiennej 
zespół Macieja Jaworskiego znajduje 
się na szóstej pozycji, tracąc do lidera 
Nysy Kłodzko dwanaście punktów. 

Dla kogo wielki finał rozgrywek?
Kto dołączy do drużyny Wektor Świdnica i powalczy o mistrzostwo Ża-
rowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup?

Po ostatniej kolejce bliżej drugiego miejsca premiowanego grą w wiel-
kim finale drużyna Cannabis. Obrońca mistrzowskiego tytułu zremiso-
wał z czterokrotnym triumfatorem rozgrywek świdnickim Wektorem 
2:2. Najgroźniejszy konkurent w drodze do finału Auto-Shop Żarów 
przegrał 3:2 z Perlaże RakSerwis. Tym samym żarowska drużyna traci 
punkt do drugiego zespołu w tabeli Cannabis. O wszystkim zadecyduje 
ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Wśród drugoligowców o awans do 
rozgrywek wyższego szczebla zagrają Wierzbianka Wierzbna i Kuźnia 
Talentów. 
Sponsorem głównym rozgrywek jest Electrolux z siedzibą zakładu 
w Żarowie, a organizacji sportowego wydarzenia podjęło się Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Wyniki 9. kolejki Electrolux Cup

I liga Electrolux Cup
 ▶ Perlaże RakSerwis – Auto-Shop Żarów  ....................3:2
 ▶ Wektor Świdnica – Cannabis ......................................2:2

II liga Electrolux Cup
 ▶ Wierzbianka Wierzbna – Electrolux Świdnica .........8:2
 ▶ Detonatorzy – Zryw Łażany  .......................................1:3
 ▶ Kuźnia Talentów – Polska Mistrzem Polski  .............5:4

Zapowiedź 10. kolejki Electrolux Cup – 
1.02.2020 (sobota)

I liga Electrolux Cup
 ▶ Polska Mistrzem Polski – Detonatorzy  .....................15:20
 ▶ Zryw Łażany – Wierzbianka Wierzbna .....................16:00
 ▶ Electrolux Świdnica – Kuźnia Talentów ....................16:40

II liga Electrolux Cup
 ▶ Auto-Shop Żarów – Electrolux Żarów .......................17:20
 ▶ Cannabis – Perlaże RakSerwis ....................................18:00

Krzysztof Dutkiewicz

Nie zwalniają
tempa

Od trzech sezonów Chemik Ża-
rów dominuje w Powiatowej Li-
dze Siatkówki TKKF. Trwa marsz 
po kolejny tytuł!

Żarowski TKKF po raz kolejny 
zgromadził komplet punktów, po-
konując Gang Witoszów 3:1. 
– Głodni gry wróciliśmy po prze-
rwie świąteczno-noworocznej. 
Nie zwalniamy tempa, które mam 
nadzieję utrzymamy do końca 
sezonu. Cel jest jeden, obrona mi-
strzowskiego tytułu – relacjonuje 
Zbigniew Sionko, prezes żarow-
skiego Chemika.  
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. 

Krzysztof Dutkiewicz

Wybory w Zjednoczonych
Dotychczasowy sternik Zjednoczonych Żarów ponownie prezesem klubu 
piłkarskiego. 

Tomasz Rudnik przez kolejną ka-
dencję stanie na czele żarowskiego 
klubu. Do współpracy będzie miał 
aż czterech wiceprezesesów. Za-
rząd nowej kadencji: Tomasz Rud-
nik (prezes), Jarosław Zawadzki 
(wiceprezes), Adam Ciupiński 
(sekretarz), Grzegorz Chłopek 
(wiceprezes ds. sportowych), 

Dawid Sobel (wiceprezes ds. szko-
lenia dzieci i młodzieży), Piotr 
Ciupiński (wiceprezes ds. orga-
nizacyjnych). Współpracownicy 
zarządu: Grzegorz Stankowski 
(dyrektor klubu), Norbert Gałązka 
(pełnomocnik zarządu). 

Krzysztof Dutkiewicz

Burmistrz Leszek Michalak z nowo wybranym zarządem KS Zjednoczeni

Reda i Czyżewski
rozpoczęli sezon rajdowy

Zaledwie 17 dni nowego roku trzeba było czekać na rozpoczęcie kolejnego 
sezonu rajdowego żarowskiej załogi Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski. 

W dniach 17-18 stycznia odbyła 
się pierwsza runda MSP RALLY 
TROPHY czyli Darvit Walimska 
Zimówka. Choć warunki nieco 
odbiegały od nazwy rajdu, zmaga-
nia na odcinkach gór sowich nie 
należały do łatwych.
– Zawodnicy rywalizację rozpo-
częli nocnym odcinkiem wokół 
Jeziora Bystrzyckiego. Trasa była 
wyjątkowo śliska, choć nie było 
żadnego opadu. Nasza załoga po 
dość zachowawczej jeździe zanoto-
wała drugi czas w klasie. W sobotę 
czekało na nas 6 kolejnych od-

cinków, temperatura w okolicach 
zera, opady deszczu i deszczu ze 
śniegiem. Główny konkurent po-
większał przewagę nad nami wy-
grywając kolejne próby, my z kolei 
utrzymywaliśmy bezpieczną prze-
wagę nad kolejną załogą, zajmując 
w rajdzie drugie miejsce. Trady-
cyjne podziękowania dla DSSE, 
Gminy Żarów, Serwis Park Paweł 
Krysiak Strzegom, Auto Shop Ża-
rów, GEOSPACE, Euro Car Żarów, 
Zywer Auto oraz Strefa Okazji Ża-
rów – mówi Grzegorz Reda.

Data Godz. Miejsce Spotkanie Wynik
25.01.2020 12:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 

Górnik Nowe Miasto (kl. A) 3:3

01.02.2020 14:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 
Lotnik Jeżów Sudecki (IV liga)

08.02.2020 16:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 
Olimpia Kamienna Góra (kl. O)

15.02.2020 12:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 
MKS Szczawno-Zdrój (kl. A)

21.02.2020 18:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 
MKS Karolina Jaworzyna Śl. (kl. O)

29.02.2020 16:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 
Cukrownik Pszenno (kl. A)

07.03.2020 14:00 Żarów Zjednoczeni Żarów – 
Venus Nowice (kl. O)

Krzysztof Dutkiewicz


