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Zakończył się II etap prac
budowy kanalizacji 

Bal Sołtysa w Przyłęgowie

Organizatorzy balu na zdjęciu z sołtysami i reprezentantami poszczególnych wsi.
Więcej na stronie 4

Ważne! Od tego roku ze skierowaniem z Poradni Rehabilitacyjnej na zapisy 
udajemy się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 

Więcej na stronie 5

Rehabilitacja nadal 
w żarowskim szpitalu

Dotacje dla klubów

10 klubów sportowych otrzyma w tym roku 240 tysięcy złotych na działania 
promujące zdrowy styl życia, zawody sportowe i organizację turniejów.

Więcej na stronie 5

Finał Electrolux Cup!

AUTO-SHOP Żarów zwycięzcą Electrolux Cup
Więcej na stronie 8

Zakończył się drugi etap prac kanalizacyjnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie.  
więcej na stronie 6

więcej na stronie 6

Gdzie trafiają odpady 
zbierane selektywnie?

więcej na stronie 7
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O pomoc, która realizowana 
jest w ramach działania 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych” z PROW 2014-2020, 
może wystąpić rolnik posiadający 
gospodarstwo o powierzchni 
co najmniej 1 ha i nie większe 
niż 300 ha. Wnioskodawca powinien 
zarabiać na produkcji zwierzęcej lub 
roślinnej, o czym ma świadczyć przychód 
w wysokości co najmniej 5 tys. zł, 
odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz 
od momentu złożenia wniosku. Konieczna 
jest także obecność w krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. Co 
istotne, przyznanie pomocy nie jest 
uzależnione od wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa. Nie trzeba również 
wykazywać wzrostu wartości dodanej 
brutto.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy 
kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące 
instalacje nawadniające, powiększające obszar 
nawadniania; jednocześnie powiększające 
obszar nawadniania oraz ulepszające już 
istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie 
należy: w przypadku ulepszenia istniejących 
instalacji –doprowadzić do oszczędności 
wody na poziomie co najmniej 10 proc.; 
w przypadku powiększenia obszaru 
nawadniania – wykazać brak znaczącego 
negatywnego oddziaływania inwestycji na 

środowisko; w przypadku inwestycji 
wpływających na jednolite części 
wód powierzchniowych lub 
podziemnych, których stan ze 
względu na ilość wody został 
w planie gospodarowania wodami 
w dorzeczu określony jako mniej 

niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) 
oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji 
w nawadnianie musi mieć zainstalowane 
urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta 
i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 
100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 
50 proc. kosztów poniesionych na 
realizację inwestycji (60 proc. w przypadku 
młodego rolnika). Minimalny poziom 
kosztów inwestycji musi być wyższy niż 
15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału 
inwestycji na etapy – złożenie wniosku 
o płatność końcową powinno nastąpić 
przed upływem 24 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, 
lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu 
m.in. budowę studni i zbiorników; 
zakup maszyn i urządzeń do poboru, 
magazynowania, uzdatniania, 
odzyskiwania lub rozprowadzania wody, 
instalacji nawadniających i systemów do 
sterowania nawadnianiem. 
Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR, można je także składać za 
pośrednictwem biur powiatowych. 

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku użytkowego położonego 
w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 58
Nr 
działki

Pow. 
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

306/20 2.704 SW1S/00029531/6 Sprzedaż prawa własności 
budynku o pow. użytkowej 
952,80 m2 

950.000 zł 95.000 zł 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 
o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 
0629 6893 najpóźniej do dnia 03 kwietnia 
2020r. włącznie. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
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 zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest 
z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do 
sprzedaży w kwocie 1.230 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł oraz 
kosztów notarialnych. 

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
nieruchomość przeznaczona jest pod 

zabudowę usługową, symbol A.6.U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 

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

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

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

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika, powinna 
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 każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na 
przetargu).

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

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich 
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 samodzielne 
zapoznanie się ze stanem prawnym 
i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym 
sposobem i możliwościami zagospodarowania 
oraz parametrami.

Obowiązek przyłączenia kanalizacji
Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łażany. 

Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość 
wykonania przyłączy sanitarnych do nowo 
wybudowanej sieci. Formy podłączenia 
były omawiane szczegółowo na spotkaniach 
wiejskich, była także podawana 
informacja o możliwości skorzystania 
z dofinansowania udzielanego przez gminę. 
Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali 
się z tego obowiązku. Przypominamy, że 
właściciele lub zarządcy/administratorzy 
nieruchomości powinni wystąpić do 
ZWiK Żarów z wnioskiem o warunki jej 
przyłączenia, a dopiero potem zgodnie 
z uzyskanymi wytycznymi wykonać 
przyłącze i zawrzeć ze spółką odpowiednią 
umowę na odbiór ścieków. 
Podstawowym obowiązkiem każdego 
właściciela nieruchomości jest jej 
przyłączenie do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach). 
Z obowiązku przyłączenia do istniejącej 
kanalizacji są zwolnieni jedynie właściciele 
nieruchomości, która jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków.
– W związku z powyższym prosimy 
mieszkańców Łażan, Mrowin (I etap – 
ul. Wojska Polskiego) o zrealizowanie 
powyższego obowiązku w terminie 
do 31.03.2020r. Niewykonanie przez 
właściciela ciążącego na nim obowiązku 
podłączenia do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej uprawnia burmistrza 
do wydania decyzji administracyjnej 
nakazującej przyłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej – mówi Grzegorz 
Osiecki prezes Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Żarowie. 
Pamiętajmy o tym, że nielegalny jest: 
- pobór wody lub zrzut ścieków bez 

zawarcia umowy, jak również przy 
celowo uszkodzonych albo pominiętych 
wodomierzach i urządzeniach pomiarowych, 

- podłączenie do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej przyłączem wykonanym 
niezgodnie z przepisami prawa lub przez 
instalację wewnętrzną innego odbiorcy, 

- pobór wody z sieci wodociągowej oraz 
z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie 
ścieków do kanalizacji bez zamontowanego 
urządzenia pomiarowego liczącego ilość 
ścieków, 

- zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających 
przepisów prawa, 

- podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków 
bytowych i przemysłowych do kanalizacji 
deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych 
do kanalizacji sanitarnej. 

Możliwość podłączenia do kanalizacji 
sanitarnej jest również niezbędnym 
elementem dbania o nasze wspólne 
środowisko, ponieważ ścieki powinny 
trafiać do oczyszczalni, a nie do naszych 
potoków, cieków wodnych czy też rzek. 
Jednocześnie informujemy mieszkańców 
Kalna i Wostówki, że również w tych 
miejscowościach zakończyła się budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej. Tak jak 
w pozostałych skanalizowanych 
miejscowościach, właściciel lub zarządca/
administrator nieruchomości powinien 
wystąpić do ZWiK z wnioskiem 
o warunki przyłączenia, następnie zgodnie 
z otrzymanymi warunkami wykonać 
przyłącze, zgłosić gotowość odbioru 
i zawrzeć ze spółką stosowną umowę. 

Wynajem świetlic wiejskich
Informujemy, że z dniem 29 stycznia 2020r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów 
wprowadzone zostały zmiany do regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na 
terenie gminy Żarów. 

Przypominamy, że świetlice wiejskie 
mogą być odpłatnie wynajmowane na 
uroczystości rodzinne tj. wesela, chrzciny, 
komunie, przyjęcia urodzinowe, a także 
na kursy i szkolenia komercyjne, zebrania 
Komitetów Wyborczych. Nieodpłatnie 
świetlice wiejskie udostępniane są 
na zebrania wiejskie i spotkania 
z mieszkańcami, jak również mogą być 
za zezwoleniem Burmistrza Miasta 
Żarów nieodpłatnie użyczane na imprezy 
dochodowe organizowane przez Rady 
Sołeckie, Rady Rodziców przy Szkołach 
Podstawowych, Ochotnicze Straże Pożarne,  
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Parafialne 
i inne organizacje funkcjonujące na terenie 
gminy Żarów. Świetlice wiejskie również 
mogą być za zezwoleniem Burmistrza 
Miasta Żarów wynajmowane za połowę 
stawki ustalonej za wynajem dla osób 
szczególnie zaangażowanych w prace na 
rzecz społeczności wiejskiej.
Stawki za wynajem świetlic wiejskich 
kształtują się następująco:

Miejscowość
Stawka 
godzinowa 
netto

Stawka za 
jeden dzień 
netto

Buków 35,00 zł 300,00 zł
Imbramowice 40,00 zł 350,00 zł
Kalno 35,00 zł 200,00 zł
Kruków 35,00 zł 200,00 zł
Mikoszowa 35,00 zł 250,00 zł
Pożarzysko 35,00 zł 300,00 zł
Siedlimowice 30,00 zł 100,00 zł 
Wierzbna 45,00 zł 400,00 zł 

Korzystający z obiektów oprócz opłat 
za wynajem wpłacają zaliczkę w kwocie 
60 zł netto za wodę i ścieki oraz zaliczkę 
na pozostałe media (prąd, gaz) w kwocie 
150 zł netto, do których dolicza się 
obowiązującą w dniu podpisania umowy 
stawkę podatku VAT. Rozliczenie zaliczek 
następuje po zakończeniu umowy i zdaniu 
lokalu. Osoby chcące wynająć świetlicę 
wiejską podpisują stosowną umowę oraz 
wpłacają zaliczkę na media i opłatę za 
wynajem w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto PKO Bank Polski SA nr:  
29 1020 5226 0000 6102 0629 6844 
(zaliczka),  
49 1020 5226 0000 6702 0629 6869  
(opłata za wynajem). 
Świetlice wiejskie w Mrowinach, Mielęcinie 
oraz w Przyłęgowie od dnia 1.10.2015 r., 
a także świetlica wiejska w Łażanach od 
dnia 22.01.2018 r. pozostają w użyczeniu 
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 
Osoby zainteresowane wynajmem świetlic 
proszone są o kontakt z opiekunami 
świetlic wiejskich bądź Urzędem Miejskim 
w Żarowie (Referat Rozwoju, nr tel. 
74 30 67 342). 
Z nowym regulaminem korzystania 
ze świetlic wiejskich można się 
zapoznać: http://bip.um.zarow.pl/pliki/
zarzadzenia/2020/zarzadzenie_18_2020.
pdf

Magdalena Pawlik 

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy 
przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
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Jedną z akcji, która rozpoczęła się końcem 
roku, a która będzie kontynuowana 
również w tym roku są warsztaty Food 
Hero. Jest to program spotkań z dziećmi 
z lokalnych szkół, podczas których 
wolontariusze realizują misję edukacyjną 
w zakresie zdrowego odżywiania, 
racjonalnego gospodarowania żywnością 
i kształtowania od najmłodszych lat 
nawyków, minimalizujących marnowanie 
jedzenia. 
Spotkania z dziećmi rozpoczęły się od 
szkoły podstawowej w Żarowie i odbyły się 
już w Jaworzynie Śl. oraz w Strzegomiu. Po 
feriach zimowych planujemy odwiedziny 
w kolejnych szkołach w naszym regionie. 
Food Hero zakończył obchody stulecia 
i rozpoczął nowy rok, ale to nie jedyna, 
akcja, w której pracownicy Electrolux 
wzięli udział.

Aktywni lokalnie
– W Żarowie jesteśmy obecni od 14 
lat. To tutaj mieszkają nasi pracownicy, 
ich rodziny i bliscy – mówi Łukasz 
Nowogrodzki, dyrektor żarowskiej fabryki 
Electrolux. – Poprzez działania na rzecz 
społeczności lokalnej chcemy podziękować 
wszystkim żarowianom, zwłaszcza, 
że w ubiegłym roku świętowaliśmy 
setne urodziny Electrolux. Chcemy 
stale pogłębiać współpracę z miastem 
i mieszkańcami regionu. Od kilku lat 
regularnie wspieramy szereg inicjatyw na 
terenie gminy Żarów  – dodaje.
Dni Żarowa, Biegi Strefowe, Święto Dyni 
i Miasteczko Św. Mikołaja – Electrolux 
Świętował 100-lecie istnienia poprzez 

zaangażowanie się w działania na rzez 
regionu. Już po raz kolejny w wydarzeniach 
wspieranych przez Electrolux tłumnie 
wzięli udział mieszkańcy Żarowa i okolic – 
w tym pracownicy firmy. 
Wielkie świętowanie zaczęło się w maju 

podczas Dni Żarowa. Uczestnicy eventu 
mieli okazję do podróży w czasie, 
dzięki pracownikom, którzy w strojach 
z epoki opowiadali o historii firmy, 
oprowadzali po wystawie starych zdjęć. 
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku 
i konkursu z nagrodami. Drugiego dnia 
atrakcją dla dzieci były przygotowane 
warsztaty z ozdabiania i przerabiania 
starych ubrań. Niewątpliwie były to jedne 
z najciekawszych atrakcji tego wydarzenia. 
We wrześniu firma wsparła organizację 

corocznych Żarowskich Biegów 
Strefowych. Jako sponsor wydarzenia 
Electrolux zapewnił uczestnikom nagrody 
rzeczowe, atrakcje dla najmłodszych 
kibiców – ozdabianie 2-metrowego 
tortu i poczęstunki dla wszystkich 300 

uczestników. Pracownicy żarowskiego 
Electrolux stworzyli drużynę, która wzięła 
udział w rywalizacji. 
Firma chciała również zaznaczyć swoją 

obecność w dłuższej perspektywie. 
W październiku zasadziła 100 drzew 
w Wierzbnej niedaleko Żarowa. Akcja 

została przeprowadzona w ramach 
IV edycji Święta Dyni, która odbyła 
się właśnie w Wierzbnej. To jedna 
z najbardziej znanych cyklicznych 
imprez odbywających się w okolicach 
Żarowa, podczas której mieszkańcy 
mogą brać udział w licznych konkursach 
i warsztatach. Organizatorem wydarzenia 
była Gmina Żarów, a Electrolux jako 
sponsor wydarzenia zafundował nagrody 
dla zwycięzców konkursów. Poprzez 
przekazanie mieszkańcom gminy 100 
wierzb firma chciała zwrócić uwagę 
na potrzebę prowadzenia działań 
proekologicznych. To element misji firmy 
– czyli kształtowania lepszego życia. Liczba 
zasadzonych drzew nie jest przypadkowa, 
100 drzew na sto lat istnienia firmy. 
Wydarzeniem kończącym obchody 
100-lecia było Miasteczko Św. Mikołaja, na 
którym, zgodnie z proekologiczną polityką, 
zorganizowano warsztaty dla najmłodszych 
z eko pakowania prezentów. Stoisko 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
i było bardzo pozytywnym zakończeniem 
roku. 
Rok 2019 był dla nas wyjątkowy, 
jubileuszowy i pełny wydarzeń. Pragniemy 
serdecznie podziękować za odwiedzanie 
naszego firmowego stanowiska, 

a mieszkańcom Żarowa oraz pracownikom 
życzymy wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku. 

100 lat Electrolux  
– 100 wierzb dla Wierzbnej

100 lat na rynku. Electrolux dziękuje mieszkańcom Żarowa 
2019 rok był dla firmy Electrolux bardzo wyjątkowy. Producent sprzętu AGD obchodził setne urodziny. Z tej okazji firma postanowiła podziękować mieszkańcom Żarowa i wsparła 
w minionym roku w szczególny sposób organizację najważniejszych lokalnych wydarzeń. W inicjatywy zaangażowali się też pracownicy Electrolux.

Artykuł sponsorowany
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W przygotowanym programie 
słowno-muzycznym były 
wierszyki i piosenki. Nie 
zabrakło także podziękowań dla 
seniorów i najserdeczniejszych 
życzeń. Dla wszystkich było to 
wyjątkowe spotkanie.
Niespodziankę dla swoich 
dziadków przygotowali także 
sołtys i Rada Sołecka w Bukowie. 
Były rozmowy przy wspólnym 
stole, poczęstunek, a także 
życzenia i podziękowania.
– Dziękujemy babciom i dziadkom 
za wspólne spotkanie na świetlicy 
wiejskiej. Dziadkowie to wielki 
skarb dla wnuków. Oni czynią 
dzieciństwo pięknym, udanym, 
szczęśliwym. Po raz kolejny 

mieszkańcy naszej wsi pokazali, 
że chcą razem spędzać czas, 
rozmawiać i cieszyć się sobą 
nawzajem – mówi Jakub Chrebela 
sołtys Bukowa. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Święto Babci i Dziadka
W tym szczególnym dniu wszystkie wnuczęta dziękowały swoim 
dziadkom za troskę, życzliwość, ciepły i serdeczny uśmiech. 
Przedszkolaki z żarowskiego Bajkowego Przedszkola i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przygotowali dla 
seniorów z Domu Seniora specjalną niespodziankę. 

Święto Babci i Dziadka w Bukowie.

Koncert kolęd i pastorałek w żarowskim kościele
W niedzielę, 26 stycznia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie odbył się koncert.

Była to okazja do posłuchania 
najpiękniejszych polskich kolęd 
i pastorałek, a także możliwość 
wspólnego kolędowania.
Wspaniałych przeżyć muzycznych 
dostarczył Chór Cantabo 
Dominum z Nowej Rudy Słupca 
oraz zespół instrumentalny 
pod dyrekcją Kacpra Biruli. 
Muzycy to grupa ludzi z Diecezji 
Świdnickiej, którzy od trzech lat 
pod kierownictwem Wojciecha 
Budniaka, poprzez organizowane 
koncerty oraz wydarzenia 
religijne, dostarczają pięknych 
przeżyć duchowych słuchaczom. 

Dzielą się swoim talentem, ale 
także wiarą. Narracja podczas 
koncertu pozwoliła na głębsze 
przeżycie wykonywanych 
utworów i refleksję nad Bożym 
Narodzeniem. Uczestnicy 
koncertu przeżyli pełne 
wzruszenia chwile. Wykonawców 
nagrodzono gromkimi brawami.
Organizatorem koncertu był 
ks. Dziekan Piotr Ważdrąg 
– proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie i Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Beata Kuzynowska-Płusa

Niezapomniane momenty utrwalił na fotografii Pan Marek Wąsowski.

Bal Sołtysa w Przyłęgowie
Za nami Bal Sołtysa, który w tym roku odbył się w sobotę, 1 lutego w Przyłęgowie. To impreza coroczna, 
gdzie spotykają się sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich, wspólnie dziękując sobie za kolejny rok 
i całoroczną pracę na rzecz mieszkańców wsi. 

Wszystkich gości przywitali 
burmistrz Leszek Michalak, 
Marta Jarosz z Urzędu Miejskiego 
w Żarowie oraz sołtys Przyłęgowa 
Agnieszka Proniewicz, dokonując 
oficjalnego otwarcia balu.
– Cieszymy się, że jesteście 
Państwo tutaj z nami. Goszczą nas 
u siebie mieszkańcy Przyłęgowa, 
którym serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i przygotowanie 
tegorocznej imprezy. Życzę udanej 
zabawy, a korzystając z okazji, 
podziękowania składam również 
wszystkim sołtysom za społeczną 
służbę – mówił burmistrz Leszek 
Michalak.
W tym roku gospodarzami 
uroczystości byli mieszkańcy 
Przyłęgowa, którzy dołożyli 
starań, aby impreza była udana 
dla wszystkich jej uczestników. 
Na stołach królowały przysmaki 

przygotowane przez gospodynie 
z Przyłęgowa. Panie zadbały, aby 
każdy znalazł coś dla siebie. Bal 
Sołtysa to była okazja nie tylko do 

wspólnej zabawy, spotkania, ale 
także do podziękowania za ciężką 
pracę sołtysom, radom sołeckim 
oraz wszystkim tym, którzy 
poświęcają swój czas angażując się 
w sprawy swoich wsi. 
– Dziękujemy reprezentacjom 
mieszkańców wsi za przybycie. 
Podziękowania kierujemy również 
w stronę wszystkich, którzy włożyli 
dużo wysiłku w przygotowanie 
tej uroczystości – dziękowała 
sołtys Przyłęgowa Agnieszka 
Proniewicz.
Organizatorzy Balu Sołtysa 
w Przyłęgowie dziękują wszystkim 
współpracownikom za pomoc 
i zaangażowanie przy organizacji 
zabawy.

Magdalena Pawlik Zabawa była bardzo udana, a na parkiecie trudno było znaleźć wolne miejsce do tańca. 

W tym roku gospodarzami uroczystości byli mieszkańcy Przyłęgowa, którzy 
zapewnili gościom wspaniałą zabawę.

Zabawa karnawałowa w Pożarzysku i Mrowinach
Wspólne zabawy, konkursy i wizyta Świętego Mikołaja. Najmłodsi mieszkańcy Pożarzyska na zabawie 
karnawałowej, która odbyła się w sobotę, 1 lutego przygotowali także niespodzianki dla swoich dziadków 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Imprezę zorganizowali Rada Sołecka oraz mieszkańcy Pożarzyska.

Organizatorzy zabawy zadbali, aby nikt się nie 
nudził, dlatego przygotowali dla uczestników 
wiele atrakcji. Z najmłodszymi bawili się również 
dziadkowie, którzy niedawno obchodzili swoje 
święto. Do wspólnej zabawy zachęcała wszystkich 
animatorka Małgorzata, która prowadziła rozmaite 

konkurencje. Za udział w zmaganiach dzieci zbierały 
punkty, które następnie podsumowano. Wszystkie 
dzieci nagrodzono, a fundatorem nagród była 
radna Joanna Kaczorowska. Nie zabrakło także 
Świętego Mikołaja, który tego dnia był najbardziej 
wyczekiwanym gościem.
– Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 

zaangażowali się w organizację zabawy. Dziękuję za 
przygotowane ciasta, ufundowanie nagród i wspaniałą 
zabawę. Dzięki pomocy wielu życzliwych osób zabawa 
była bardzo udana – mówi Łukasz Brańka sołtys 
Pożarzyska.

Zabawę karnawałową dla najmłodszych 
mieszkańców zorganizowali także Szkoła 
Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach oraz 
Rada Sołecka. Na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji. Wśród nich konkursy z nagrodami, 
fotobudka, tańce oraz pyszności przygotowane 
przez rodziców i nauczycieli. Dzieci nie zapomniały 
o strojach karnawałowych, a we wspólnej zabawie 
bawiła się cała szkolna społeczność.

Oprac. Magdalena Pawlik

Organizatorzy zabawy w Pożarzysku przygotowali dla dzieci 
wiele atrakcji.

Karnawałową zabawę dla dzieci zorganizowała także SP 
Mrowiny. 

W Bibliotece bez zmian
Dotychczasowa dyrektor Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Żarowie Stanisława Biernacka pod koniec 2019 
roku przeszła na zasłużoną emeryturę. 

Z dniem 30 grudnia 2019 r. 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak powierzył obowiązki 
dyrektora biblioteki Tomaszowi 
Pietrzykowi obecnemu 
dyrektorowi Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Są to 
tylko zmiany kadrowe, bowiem 
w funkcjonowaniu biblioteki nic 
nie ulegnie zmianie. 
– W związku z pojawieniem się 
na portalu społecznościowym 
informacji o likwidacji biblioteki 
w Żarowie chciałbym wszystkich 
zainteresowanych uspokoić. 

Żarowska biblioteka nie zostanie 
zlikwidowana. Biblioteka, 
podobnie jak Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie są 
to gminne instytucje kultury, 
które ściśle ze sobą współpracują. 
Dlatego przekazaliśmy na rok 
zarządzanie biblioteką dyrektorowi 
Tomaszowi Pietrzykowi. Mamy 
nadzieję, że takie rozwiązanie 
pozwoli dalej prężnie działać 
żarowskiej bibliotece – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 
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Burmistrz Leszek Michalak 
w czwartek, 6 lutego podpisał 
umowy z przedstawicielami 
klubów sportowych. Łączna 
wartość przyznanego 
dofinansowania dla 10 klubów 
sportowych to kwota 240 tysięcy zł.
Wśród kilkunastu dyscyplin, 
które otrzymały gminne 
dofinansowanie są lekkoatletyka, 
koszykówka, piłka nożna i ręczna, 
siatkówka, szachy i modelarstwo. 
Dotacje będą przeznaczone 
na przedsięwzięcia klubów 
sportowych z zakresu organizacji 
i rozgrywek sportowych, realizację 
programu szkoleniowego, 

utrzymanie obiektów oraz 
urządzeń sportowych oraz 
organizację zajęć, zawodów, 
imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym 
i poza lokalnym.

– Serdecznie gratuluję wszystkim 
przedstawicielom organizacji 
pozarządowych, którzy 
podpisali umowy. Środki, które 
przeznaczamy na realizację zadań 
publicznych będą wsparciem dla 
Państwa codziennych statutowych 
działań – mówił w trakcie 
spotkania ze sportowcami 
burmistrz Leszek Michalak.

Umowa na prowadzenie rehabilitacji podpisana
Mieszkańcy gminy Żarów, jak każdego roku, będą mogli korzystać z dofinansowania na usługi 
rehabilitacyjne, które prowadzone są w żarowskim szpitalu. 

Burmistrz Leszek Michalak 
podpisał umowę na realizację 
zadania „Świadczenie usług 
rehabilitacyjnych na terenie 
miasta Żarów” z Żarowskim 
Stowarzyszeniem „Edukacja”, 
które na to zadanie otrzymało 
15.000 złotych dofinansowania 
ze środków budżetu gminy 
Żarów. Dzięki temu, pacjenci nie 
będą musieli pokrywać kosztów 
zabiegów wyłącznie ze swojej 
kieszeni.
– Od 2015 roku dofinansowujemy 
zabiegi rehabilitacyjne 
mieszkańcom naszej gminy. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu, pacjenci 
korzystając z dofinansowania, 
nie muszą dojeżdżać na zabiegi 
do sąsiednich miejscowości, 
tracić czasu i przeznaczać na 
zabiegi kolejnych pieniędzy. Od 
października 2017r. Pracownia 
Fizjoterapii przy żarowskim 
szpitalu, po wielu latach, 
otrzymała dofinansowanie z NFZ 
na usługi rehabilitacyjne. Do tej 
pory, z tej formy pomocy korzystali 
wyłącznie mieszkańcy gminy 
Żarów. W tej chwili, kiedy zabiegi 
są współfinansowane przez NFZ, 
z rehabilitacji mogą korzystać 
mieszkańcy całej Polski, dlatego 
kolejki na zabiegi są bardzo 
długie. Dzięki podpisanej umowie 
z Żarowskim Stowarzyszeniem 
„Edukacja”, które zajmuje się 
organizacją zabiegów, nasi 
mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z dofinansowania na zabiegi, 

a przede wszystkim nie czekać tak 
długo na termin tych świadczeń – 
mówi burmistrz Leszek Michalak.
Poradnia Rehabilitacyjna przy 
żarowskim szpitalu przyjmuje 
pacjentów już od kilku lat. 
Przypominamy, że za zabiegi 
rehabilitacyjne pacjenci ponoszą 
tylko część kosztów, ponieważ 
pozostałą część pieniędzy 
dopłaca gmina. Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja” 
zajmuje się dalszą organizacją 
zabiegów. Aby zapisać się na 
zabiegi rehabilitacyjne i skorzystać 
z dofinansowania należy posiadać 
ważne skierowanie z Poradni 
Rehabilitacyjnej. Od tego roku 
ze skierowaniem udajemy się do 

żarowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Armii 
Krajowej 54 w Żarowie, aby 
dokonać rejestracji. 
Zabiegi rehabilitacyjne 
w żarowskim szpitalu cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Przychodnia 
Rehabilitacyjna, która została dla 
nich uruchomiona wyposażona 
jest w nowy i specjalistyczny 
sprzęt. A pacjenci nie muszą 
dojeżdżać do innych sąsiednich 
miejscowości i czekać w kolejce 
na zabieg. W minionym roku z tej 
formy pomocy skorzystało 291 
osób.

Magdalena Pawlik 

Umowę na prowadzenie rehabilitacji burmistrz Leszek Michalak podpisał 
z Żarowskim Stowarzyszeniem „Edukacja”.

Dotacje dla klubów sportowych na 2020 rok 
Do klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów trafią 
środki finansowe przyznane z budżetu gminy Żarów z przeznaczeniem 
na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. 

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację z budżetu 
gminy Żarów:
1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie 

Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, 
młodzieży i dorosłych w wysokości 128.000 zł dla Klubu Sportowego 

„Zjednoczeni” Żarów.
2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku 

wiejskim gminy Żarów w Kalnie, w wysokości 14.000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.

3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku 
wiejskim gminy Żarów w Mrowinach, w wysokości 14.500 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Zieloni” Mrowiny.

4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku 
wiejskim gminy Żarów w Łażanach, w wysokości 14.000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Zryw” w Łażanach.

5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku 
wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej, w wysokości 14.000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Wierzbianka” Wierzbna.

6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa, 
w wysokości 18.000 zł dla TKKF „Chemik” Żarów.

7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy, w wysokości 
17.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.

8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo 
szkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w wysokości 
13.500 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Piast 2008” 
w Żarowie.

9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości 
5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.

10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział 
w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki 
nożnej, w wysokości 2.000 zł dla KS Silesia Żarów. 

Kluby sportowe przeznaczają środki finansowe na pokrycie kosztów treningów, 
organizację zawodów i rozgrywek, zakup sprzętu, strojów, nagród i wiele innych opłat

Konkurs „Zimowa Gwiazda” w SP Mrowiny
Przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z Żarowa, Mrowin, Imbramowic, Zastruża, Jaworzyny 
Śląskiej i Pastuchowa w środę, 5 lutego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie podczas konkursu 
„Zimowa Gwiazda”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach.

– Na scenie, przed jury wystąpiło 
42 uczestników. Poziom występów 
był bardzo wysoki, dlatego 
jury musiało się zmierzyć 
z trudnym zadaniem. Uczestnicy 
recytowali wiersze związane 
z tematyką zimową w trzech 
kategoriach wiekowych: grupy 
przedszkolne, klasy 0-I i klasy 
II-III. Wszyscy występujący 
w konkursie otrzymali dyplomy 
oraz drobne upominki. Serdecznie 
dziękujemy uczestnikom za udział, 
a opiekunom za przygotowanie 
dzieci do konkursu – mówi 
Małgorzata Wojtusiak ze Szkoły 
Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach.

Wyniki konkursu  
„Zimowa Gwiazda”:

Grupy przedszkolne:
 ➢ I miejsce – Iga Lewicka, 
„Bajkowe Przedszkole” 
w Żarowie

 ➢ II miejsce – Nadia Lesiak, 
„Bajkowe Przedszkole” 
w Żarowie

 ➢ III miejsce – Amelia Rejdych, 
Przedszkole Samorządowe 
„Chatka Puchatka” 
w Jaworzynie Śląskiej

Klasy 0-I:
 ➢ I miejsce – Bartosz 
Demczyszak, Szkoła 
Podstawowa w Pastuchowie

 ➢ II miejsce – Kinga Nicieja, 
Szkoła Podstawowa w Żarowie

 ➢ III miejsce – Zofia Lesiak, 
Szkoła Podstawowa 
w Mrowinach

Klasy 2-3:
 ➢ I miejsce – Kacper 
Kaszubowski, Szkoła 
Podstawowa w Pastuchowie

 ➢ II miejsce – Wiktoria 
Gwóźdź, Szkoła Podstawowa 
w Mrowinach

 ➢ III miejsce – Urszula Dolińska, 
Szkoła Podstawowa w Żarowie

Uczestnikom konkursu gratulował 
także Łukasz Ziarnowski dyrektor 
Colorobbia Polska, który 
przygotował dla dzieci słodkie 
upominki.

Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu najmłodsi uczestnicy konkursu wraz z organizatorami. 

Na wsparcie finansowe ze środków budżetu gminy Żarów kluby sportowe mogą 
liczyć każdego roku.
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Posiadanie zwierzęcia przynosi wiele radości, ale nakłada 
na właścicieli również wiele obowiązków. Przede 
wszystkim zobowiązuje właściciela do przestrzegania 
prawa oraz dbania o środowisko. Sprzątanie po psie to nie 
tylko kwestia utrzymania czystości i estetycznego wyglądu 
terenów publicznych. Odchody czworonogów mogą 
zawierać szkodliwe bakterie czy larwy licznych pasożytów. 
W tym przypadku szczególnie narażone są dzieci oraz inne 
psy. Wychodząc na spacer zabierzmy ze sobą akcesoria 
ułatwiające sprzątanie po psie. Warto się w nie wyposażyć 
i mieć zawsze pod ręką podczas spacerów z czworonogiem.

– Sprzątanie po psie to nie tylko przejaw dobrego wychowania 

i kultury osobistej, ale też przestrzeganie 
prawa. Nieistotne, czy przebywamy w Żarowie, 
Świdnicy, Wrocławiu czy innych miastach, po 
psach należy sprzątać. Na terenie naszego 
miasta znajdują się specjalne pojemniki, do 

których można wyrzucać psie odchody. Darmowe zestawy 
do sprzątania nieczystości po psach można odebrać 
w Biurze Obsługi Klienta oraz Referacie Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Bądźmy kulturalni! Jeżeli 
wychodzimy na spacer z czworonogiem, zabierzmy ze sobą 
torebki na odchody. Edukujmy też innych – mówi Michał 
Działowski z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Pamiętajmy, że wygląd naszego miasta i gminy zależy 
w głównej mierze od nas mieszkańców, zwłaszcza 
dorosłych. To my powinniśmy dawać przykład dzieciom 

i młodzieży, jak należy dbać o czystość i porządek. 
Czasami wystarczy trochę chęci. 

Magdalena Pawlik

Uwaga działkowcy!
Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks” w Żarowie 
przypomina o opłatach za użytkowanie ogrodu w 2019r. 

Obowiązkiem każdego 
działkowca, wynikającym 
zarówno z umowy, na podstawie 
której nadane mu zostało prawo 
do działki, jak i z obowiązujących 
przepisów prawnych, jest 
uiszczanie opłat ogrodowych. 
Działkowcy zalegający z opłatami 
mają obowiązek uregulowania 
zaległości. W przypadku, kiedy 
zwłoka w uiszczaniu opłat 
wyniesie ponad 6 miesięcy, 
nie zastosowanie się do 
wezwania będzie skutkowało 
wypowiedzeniem umowy 
dzierżawy działkowej.
Przypominamy, że zgodnie 
z przepisami, jeśli działkowiec 
nie wywiązuje się z obowiązków 
wynikających z zawartej umowy 

nadającej prawo do działki 
w ROD w postaci nieuiszczania 
należnych opłat ogrodowych, 
zarząd ROD ma prawo: naliczyć 
odsetki ustawowe w przypadku 
zwłoki w opłatach, wystąpić na 
drogę postępowania sądowego 
z pozwem o zapłatę w celu 
wyegzekwowania należności 
w opłatach wraz z ustawowymi 
odsetkami, wypowiedzieć umowę 
dzierżawy działkowej. 
Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie 
informuje, że podejmie 
działania w kierunku dłużników 
zalegających z opłatami, a także 
rozważy wystąpienie na drogę 
sądową w celu wyegzekwowania 
należności.

Magdalena Pawlik 

Skrzynka pocztowa na każdej posesji
Poczta Polska S.A. informuje, że na terenie gminy Żarów spora część mieszkańców nie posiada 
zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. 

Występują także braki 
w oznakowaniu numerem 
porządkowym posesji, co 
utrudnia prawidłowe i sprawne 
doręczanie korespondencji. 
Sytuacja braku instalacji skrzynek 
indywidualnych oddawczych 
jest problematyczna dla obu 
stron, nie tylko dla operatora 
pocztowego, ale także dla 
adresata korespondencji. 
Nadchodząca korespondencja 
do osób, które nie mają skrzynek 
indywidualnych oczywiście 
jest kierowana do doręczenia. 
Listonosze, zarówno w przypadku 
przesyłek rejestrowanych, jak 
i zwykłych zmuszeni są do 
pozostawiania zawiadomienia 
(awiza) w zależności od 
możliwości dostępu do posesji 
np. w drzwiach mieszkania 
lub w ogrodzeniu, rurach 

i rynnach PCV i stosowania 
innego rodzaju tymczasowych 
rozwiązań wskazywanych przez 
mieszkańców. 
Przypominamy, iż w przypadku 
niedostosowania się do 
obowiązku instalacji skrzynki 
indywidualnej przy lokalu, 
mieszkańcy narażają się na 
konieczność każdorazowego 
odbioru przesyłek 
z placówki pocztowej. Wizyta 
w placówce pocztowej wynika 
z braku możliwości skutecznego 
i bezpiecznego doręczenia 
korespondencji przez listonosza. 
W takich przypadkach każda 
przesyłka (kartka pocztowa, 
przesyłka listowa, gazetowa 
i reklamowa) będzie podlegała 
tzw. awizowaniu. Jednym słowem 
osobisty odbiór nawet zwykłych 
przesyłek może skutkować stratą 
czasu i wywołać niezadowolenie 
klientów. W przypadku braku 
możliwości doręczenia lub 
wydania zaawizowanych 
przesyłek w placówce po upływie 
określonego czasu, następuje 
zwrot korespondencji do 
nadawcy. 
Jednocześnie przypominamy 
również o obowiązku 

oznakowania posesji tabliczką 
z numerem porządkowym. 
Właściciele nieruchomości 
zabudowanych lub inne podmioty, 
które takimi nieruchomościami 
zarządzają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem 
porządkowym. Warto pamiętać, 
że prawidłowe i widoczne 
oznakowanie posesji jest sprawą 
bardzo istotną dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Często zdarza się, 
że pogotowie, straż pożarna czy 
policja szuka posesji przez kilka 
minut, ponieważ właściciel czy 
też administrator nie dopełnił 
obowiązku umieszczenia numeru. 
W przypadku ratowania życia 
i zdrowia ludzkiego każda minuta 
ma znaczenie.

Zakończyły się prace kanalizacyjne na osiedlu domków jednorodzinnych
Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie zakończył prace związane z budową sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. 

Był to drugi etap robót w tym 
miejscu. Inwestycja realizowana 
była ze środków własnych 
ZWiK-u, stąd koszty powyższego 
zadania były znacznie niższe, 
niż gdyby wykonywała je firma 
zewnętrzna. Całkowity koszt 
zadania to kwota 145.000 złotych.
– W ramach wykonanych prac 
kanalizacji sanitarnej zbudowano 
ponad 200m sieci z 13 odcinkami 
do granic nieruchomości do 
nowo wybudowanych domów 
jednorodzinnych. Ponadto 
wykonano około 250m sieci 
wodociągowej wraz z hydrantami. 
Wszystkie prace prowadzone 
były zgodnie z opracowanym 
wcześniej harmonogramem, 
przebiegały sprawnie i bez 
większych problemów. Zadanie 
zakończyliśmy pod koniec 
grudnia 2019r. Była to kolejna 
inwestycja ZWiK-u, którą 

spółka w ostatnich latach 
realizowała z własnych 
środków finansowych. Niestety 
z uwagi na bardzo ograniczone 
możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na wykonywanie 
inwestycji z zakresu wodno-
kanalizacyjnych, ilość tych 
prac, a także ich zakres jest 

znacznie ograniczony. Mamy 
nadzieję i liczymy na to, że 
w przyszłości pojawią się 
możliwości na pozyskanie 
funduszy zewnętrznych – mówi 
Grzegorz Osiecki prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie.

Właścicielu sprzątaj po swoim psie!
Przypominamy mieszkańcom, właścicielom psów, że mają 
obowiązek sprzątania po swoich pupilach. 

Przypominamy! 
Właściciele psów są zobowiązani do:

 ➢ sprawowania opieki nad zwierzętami, na terenach 
publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na 
smyczy

 ➢ zabrania się wprowadzania psów na tereny placów 
zabaw i piaskownic dla dzieci

 ➢ reagowania w sytuacjach zakłócania spokoju przez 
zwierzę

 ➢ usunięcia zanieczyszczeń, nieczystości pozostawionych 
przez psy z terenów publicznych (place zabaw, 
chodniki, ulice, drogi, parkingi, tereny zielone i inne). 

Jerzy Kryszak na Dzień Kobiet 
Każdy występ Jerzego Kryszaka jest wydarzeniem nadzwyczajnym 
i niepowtarzalnym. 

Siła jego satyry bierze się 
z bezpośredniego spotkania 
z publicznością, którą 
angażuje w swoje skecze. Jerzy 
Kryszak propaguje zręczny 
dowcip publicystyczny, pełen 
świeżego spojrzenia na wady 
i słabości bieżących wydarzeń. 
Prześmiewca, satyryk, obserwator 
celebrytów, polityków oraz ulicy. 
Śmieszy i wzrusza, bawi siebie 
i publiczność. Satyryk ze swoim 
najnowszym programem wystąpi 
15 marca w Żarowie. 
Jerzy Kryszak tnie ostrzem 
satyry, ale nie rani. Teksty 
pisze sobie sam – ale nic w tym 
dziwnego – Sienkiewicz też 
sobie pisał. Kryszak także 
umiejętnie wciela się w postać, 
którą naśladuje. Gestykuluje, 
zmienia głos, akcentuje: po 
prostu stwarza niepowtarzalne 
widowisko, na które publiczność 
reaguje śmiechem i brawami. 
Show Jerzego Kryszaka to występ 
zarówno dla młodych, jak i dla 

starszych. Jerzy Kryszak urodził 
się 24 kwietnia 1950r. w Kaliszu-
Czaszkach. Dyplom zawodowego 
aktora otrzymał kończąc PWST 
w Krakowie w 1974 roku. 
Przez kolejne cztery lata był 
aktorem w „Teatrze Słowackiego” 
w Krakowie, a później 
w „Ateneum” w Warszawie. Lata 
dziewięćdziesiąte to dla Kryszaka 
przełom. Porzuca teatr i film, by 
zająć się twórczością kabaretową.
Bilety w przedsprzedaży od 
poniedziałku 17 lutego do 8 marca 
w cenie 40 złotych do nabycia 
w kasie Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie i na 
basenie. W przypadku dostępnych 
biletów, wejściówki od 9 marca 
do dnia koncertu, 15 marca będą 
dostępne w cenie 50 złotych. Ilość 
miejsc ograniczona. 
Jerzy Kryszak Show, 15.03.2020r., 
godz. 18.00, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, hala sportowo-
widowiskowa, ul. Piastowska 10a 
Żarów. 
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Rekrutacja do żłobka i przedszkola
Bajkowe Przedszkole w Żarowie ogłasza nabór dzieci do żłobka i przedszkola.

Żłobek 
„Bajkowa Kraina”: 

 ➢ przyjmowane będą dzieci  
od 1 do 3 lat

 ➢ wydawanie wniosków 
o przyjęcie dziecka do żłobka 
i złożenie wniosku o przyjęcie 
do żłobka wraz z dokumentami 
(17.02.2020 – 02.03.2020)

 ➢ posiedzenie komisji 
rekrutacyjnej oraz weryfikacja 
wniosków (10.03.2020)

 ➢ podanie do publicznej 
wiadomości listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych 
(12.03.2020)

 ➢ Wzory wniosków i deklaracji 
oraz kryteria przyjęć do 
żłobka od 17 lutego 2020 
roku będą do pobrania 
osobiście w sekretariacie 
przedszkola. Przyjmowanie kart 
w sekretariacie przedszkola. 
Ilość miejsc ograniczona. 

Przedszkole: 
 ➢ przyjmowane będą dzieci od 3 
do 5 lat

 ➢ złożenie wniosku o przyjęcie 
wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
(17.02.2020 – 02.03.2020, 
postępowanie uzupełniające 
01.04.2020 – 08.04.2020)

 ➢ weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
(do 10.03.2020, postępowanie 
uzupełniające do 17.04.2020)

 ➢ podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 
(12.03.2020, postępowanie 
uzupełniające 20.04.2020)

 ➢ potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego 
oświadczenia (13.03.2020 
– 25.03.2020, postępowanie 
uzupełniające 21.04.2020 – 
28.04.2020)

 ➢ podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 
(30.03.2020, postępowanie 
uzupełniające 30.04.2020)

Wnioski te składać będą rodzice, 
których dzieci nie uczęszczały 
do przedszkola. Rodzice, 
których dzieci już uczęszczają 
do przedszkola i chcą, aby dzieci 
w dalszym ciągu tam uczęszczały 
od 7 lutego do 17 marca 
2020 roku składają deklarację 
o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu. 
Wzory wniosków i deklaracji oraz 
kryteria przyjęć do przedszkola 
od 17 lutego 2020 roku będą do 
pobrania osobiście w sekretariacie 
przedszkola. 
Ilość miejsc ograniczona.

Uwaga rodzice! Ruszyły zapisy do żłobka i przedszkola. 

Kronika policyjna
Zatrzymani  

za posiadanie marihuany
Funkcjonariusze Policji 
w Żarowie zatrzymali 19-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, 
który posiadał przy sobie 
narkotyki. Przy mężczyźnie 
ujawniono marihuanę o wadze 
2,61 grama i 1,87 grama białych 
kryształków 3 CMC. Zatrzymany 
został również 31-latek, przy 
którym funkcjonariusze znaleźli 
0,2 grama metamfetaminy. 
Mężczyzna został osadzony 
w Pomieszczeniu Dla Osób 
Zatrzymanych KPP Świdnica.

Potrącił rowerzystkę
22-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego kierując pojazdem 
marki Audi nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i uderzył 
w prawidłowo jadącą rowerzystkę. 
66-letnia mieszkanka gminy 
Żarów doznała obrażeń w postaci 
złamania kości podudzia prawego 
i przebywa w szpitalu. Kierowca 
był trzeźwy, a do zdarzenia 
doszło przy ul. Armii Krajowej 
w Żarowie. 

Włamali się, okradli 
i pobili właściciela

30-letni mieszkaniec 
gminy Żarów powiadomił 
funkcjonariuszy policji, że pod 
jego nieobecność do mieszkania 
wdarło się dwóch mężczyzn, 
którzy oczekiwali na jego 
powrót do domu, a następnie 
go obezwładnili. Sprawcy 
zmusili poszkodowanego do 
wydania telefonu komórkowego, 
zegarka, łańcuszka oraz 
dowodu osobistego. Wartość 
skradzionych rzeczy zgłaszający 
wycenił na kwotę 1000 

złotych. Policjanci Zespołu 
Kryminalnego z KP Żarów 
oraz Wydziału Kryminalnego 
z KPP Świdnica, w wyniku 
realizacji sprawy zatrzymali 
31-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego oraz 34-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha. 
Mężczyźni podejrzani są 
o włamanie do mieszkania, skąd  
dokonali kradzieży perfum, 
maszynki do włosów i odzieży 
o łącznej wartości 880 złotych 
oraz dokonanie rozboju przy 
użyciu kija na pokrzywdzonym. 
Jeden ze sprawców dokonał 
krótkotrwałego użycia 
samochodu o wartości 2.000 
złotych na szkodę mieszkanki 
gminy Żarów. Zatrzymani zostali 
osadzeni w Pomieszczeniu Dla 
Osób Zatrzymanych. 

Ukradł ze sklepu 
szczoteczki elektryczne

Nieznany sprawca w jednym 
ze sklepów na terenie Żarowa 
dokonał kradzieży 2 sztuk 
szczoteczek elektrycznych. Łączna 
wartość skradzionego towaru 
została wyceniona na kwotę 
559,98 złotych. 

Włamali się do kopalni 
i ukradli kabel

Dwóch nieznanych sprawców 
z terenu kopalni granitu 
w Siedlimowicach dokonało 
kradzieży 6 sztuk kabli siłowych 
i 1 sztukę puszki sterowniczej, 
powodując straty łączne 
w wysokości 3500 złotych. 
Skradzione mienie odzyskano. 
Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia tożsamości sprawców. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nowe plany priorytetowe dzielnicowych
Funkcjonariusze KP Żarów rozpoczęli czynności zgodnie ze 
stworzonymi planami działań priorytetowych: 

Dzielnicowy  
asp. Wojciech Plizga 

(rejon służbowy nr 23)
Głównym problemem w tym 
rejonie obejmującym zachodnią 
część miasta jest spożywanie 
alkoholu oraz dewastacja mienia 
przy ul. Piastowskiej 10 (rejon 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie i Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie).

Dzielnicowy  
asp. Damian Pasikowski 
(rejon służbowy nr 25)

Głównym problemem w tym 
rejonie obejmującym tereny 
wiejskie w gminie Żarów jest 
nieprzestrzeganie przepisów 
Ustawy o Wychowaniu 

w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi oraz zakłócenie 
porządku prawnego przez osoby 
przebywające w rejonie boiska 
sportowego przy ul. Czarnej 
w Wierzbnej.

Dzielnicowy  
mł. asp. Jakub Sikora 
(rejon służbowy nr 24)

Głównym problemem w tym 
rejonie obejmującym wschodnią 
część miasta jest występowanie 
wykroczeń społecznie 
uciążliwych na terenie placu 
zabaw oraz w jego rejonie 
przy ul. Wiosennej, Pogodnej 
i Jesiennej. Na  ławkach przy 
boisku dochodzi do spożywania 
alkoholu, zaśmiecania oraz 
szeregu innych wykroczeń. 

Co się dzieje z odpadami zebranymi w ramach zbiórki selektywnej?
System zbiórki odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Żarów jest tzw. systemem 
gniazdowym, który jest najbardziej efektywny w przypadku zabudowy wielorodzinnej, jak i mieszanej, 
czyli jedno i wielorodzinnej. 

Wynika to z faktu, że w budynkach 
wielolokalowych nie ma 
możliwości prowadzenia zbiórki 
w systemie workowym. Na terenie 
gminy Żarów rozstawionych jest 
ponad 100 gniazd, a w nich 250 
kontenerów: 

 ➢ Niebieskie na papier, 
 ➢ Zielone na stłuczkę szklaną 
 ➢ Żółte na tworzywa sztuczne, 
metale oraz odpady 
wielomateriałowe. 

Kontenery te mają pojemność od 
1,5 m3 do 2,5 m3. 
Często na portalach 
społecznościowych pojawiały 
się stwierdzenia, że nie warto 
segregować śmieci, bo wszystkie 
i tak trafiają do jednej śmieciarki. 
Co więc dalej dzieje się 
z odpadami, które segregujemy, 
gdzie one trafiają? 
– Poszczególne frakcje są 
zbierane odrębnie przez pojazd 
z kontenerem oraz podnośnikiem 
HDS i dowożone do miejsc 
magazynowania. Stłuczka 
szklana transportowana jest do 
bazy magazynowej firmy Eneris 
Surowce S.A. przy ul. Okrężnej i po 
zgromadzeniu partii transportowej 
w ilości minimum 24 ton, jest 
transportowana do huty szkła. 
Papier i tektura z opróżnianych 
niebieskich kontenerów po 

doczyszczeniu na instalacji 
Przedsiębiorstwa Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie 
jest belowany na prasach 
hydraulicznych i sprzedawany do 
papierni. Zawartość kontenerów 
żółtych po opróżnieniu jest 
również transportowana do 
PUO Sp. z o.o., a tam na linii 
sortowniczej następuje jej 
rozsortowanie na kilka frakcji, tj. 
metale, odpady wielomateriałowe, 
folia bezbarwna, folia kolorowa, 
butelki PET (polietylen) białe, 
butelki PET niebieskie, butelki 
PET zielone oraz opakowania 
po tzw. chemii gospodarczej. 
Wszystkie te frakcje są belowane 
i sprzedawane różnym odbiorcom. 

Z racji, że są to odpady powstałe 
z produktów ropopochodnych 
ich odzysk jest szczególnie istotny 
z punktu widzenia ekologii. 
Rozkład takich odpadów na 
składowiskach trwa kilkaset lat, 
a należy pamiętać, że produkcja 
wyrobów z PET, czy folii również 
jest produkcją wysokoenergetyczną 
czyli obarczoną potencjalnym 
skutkiem dla środowiska. Firmy 
wykorzystują tego typu odpady przy 
produkcji odzieży typu POLAR 
czy pasów bezwładnościowych do 
samochodów – wyjaśnia Tomasz 
Kuska z Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Burmistrz Miasta Żarów 
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 
Nr 16/2020 z dnia 27.01.2020r. 

Burmistrz Miasta Żarów 
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 
Nr 23/2020 z dnia 03.02.2020r. 
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Sezon turystyczny
Miejskie Koło PTTK „Żarodreptaki” rozpoczyna nowy sezon 
turystyczny. W kalendarzu przewidziano siedemnaście wycieczek 
krajoznawczych w malownicze miejsca. Zapraszamy do udziału w 
wyprawach górskich. 
Data Trasa wycieczki czas transp.

1.03.2020
Góry Izerskie
44. Bieg Piastów. Trasa: Jakuszyce – Orle – 
Jizerka – Jakuszyce

4,5 h
12 km BUS

21.03.2020

Ziemia Żarowska
Otwarcie sezonu turystycznego. Rajd pieszy 
„Barona de Montevergaes”. Trasa: Żarów 
– Wostówka – Siedlimowice – Domanice – 
Imbramowice

13 km PKP

4.04.2020 Legnica
Wycieczka krajoznawcza PKP

19.04.2020
Pogórze Izerskie
Trasa: Wleń – Góra Zamkowa – Dębowy Gaj – 
Szwajcaria Lwówecka – Lwówek Śląski

5,0 h
16 km BUS

1.05.2020
Karkonosze
Trasa: Jagniątków – Czarny Kocioł 
Jagniątkowski – Trzy Jawory – Michałowice

12 km
4,2 km BUS

10.05.2020
Góry Sowie
53 Zlot Turystów Świdnickich na Wielkiej 
Sowie

7 h
15 km BUS

16.05.2020

Ziemia Żarowska
Rajd pieszy „Karla von Grolmanna”. 
Trasa: Żarów – Mrowiny – Tarnawa – 
Imbramowice – Pożarzysko – Żarów

8 h
16 km

24.05.2020
Góry Kamienne 
Trasa: Schronisko Andrzejówka – Waligóra – 
Ruprech – Spicak – Łomnica 

4 h
12 km BUS

6.06.2020

Wzgórza Włodzickie
Trasa: Ścinawa Średnia – Gora Wszystkich 
Świętych – Kościelec – Góra św. Anny – Nowa 
Ruda 

4,5 h
13 km PKP

21.06.2020
Góry Bystrzyckie
Trasa: Poręba – jagodna – Schronisko Jagodna 
– Bystrzyca Kłodzka

5,2 km
18,5 
km 

BUS

5.07.2020 Kotlina Jeleniogórska
Trasa: Siedlęcin – Perła Zachodu – Jelenia Góra

2,5 h
8 km

PKP 
MPK

30.08.2020 Pogórze Kaczawskie
Trasa: Zamek Grodziec – Ostrzyca – Proboszów

6,5 h
21 km BUS

13.09.2020
Karkonosze
Trasa: Karpacz Wang – Samotnia – Strzecha 
Akademicka – Śnieżka – Karpacz Biały Raj

5,5 h
20 km BUS

20.09.2020
Ziemia Żarowska
Trasa: Rajd Pieszy „Dwoma wzniesieniami”
Żarów – Góra Krukowska – Kruków – Zastruże

9 h
18 km

27.09.2020
Góry Orlickie
Trasa: Zieleniec – Orlica – Masarykova chata – 
Velka Destna – Zieleniec

5,5 h
20 km BUS

11.10.2020 Ślęża
44 Jesienny Zlot Turystów Świdnickich na Ślęży 

8 h
12 km BUS

24.10.2020

Rudawy Janowickie
Zakończenie sezonu turystycznego
Trasa: Trzcińsko PKP – Schronisko Szwajcarka 
– Zamek Bolczów – Janowice Wielkie

3,5 h
11 km PKP

AUTO-SHOP Żarów najlepszy!
AUTO-SHOP Żarów po raz pierwszy sięgnął po tytuł mistrza Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. 
O zwycięstwie zadecydował dopiero konkurs rzutów karnych.

Przez ponad trzy miesiące 
blisko 150 piłkarzy dostarczało 
nam emocji w najbardziej 
prestiżowych rozgrywkach piłki 
halowej w powiecie świdnickim. 
Po pełnym dramaturgii spotkaniu 
AUTO-SHOP Żarów pokonał 
Wektor Świdnica zostając 
zwycięzcą I Ligi Electrolux Cup. 
W rundzie zasadniczej 
dwukrotnie lepsi od żarowian byli 
świdniccy piłkarze, zwyciężając 
6:3 oraz 4:3. Finał rządzi się 
jednak swoimi prawami. Od 
pierwszego gwizdka tempo 
narzucił AUTO-SHOP, czego 
efektem było dwukrotne 
wychodzenie na prowadzenie. 
Za każdym razem Wektor 
gonił rezultat, remisując 
stan rywalizacji. Na bramkę 
Patryka Chrapka odpowiedział 
Maciej Madziała, a na celne 
trafienie Mariusz Baziaka gola 
wyrównującego zdobył Kamil 
Szczygieł. Do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebne były rzuty 
karne. Każda z drużyn miała wiele 
okazji do zwycięstwa, jednak 
w decydującym momencie brakło 
precyzji, albo z opresji swoją 
ekipę wyciągał stojący między 
słupkami bramkarz. Ostatecznie 
po długiej serii rzutów karnych 
ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze 
AUTO-SHOP Żarów, pokonując 
czterokrotnego triumfatora 
rozgrywek Wektor Świdnica. 
W pojedynku o brązowe medale 
lepszy ubiegłoroczny mistrz ligi 

Cannabis, który w bezpośrednim 
meczu pokonał Perlaże Rakserwis 
4:1. Piąta pozycja dla piłkarzy 
Electrolux Żarów.
Wśród drugoligowców w wielkim 
finale niepokonana Wierzbianka 
Wierzbna zmierzyła się z Kuźnią 
Talentów. Gdy wydawało 
się, że nic nie jest w stanie 
zagrozić Wierzbnej w zdobyciu 
mistrzowskiego tytułu, na dwie 
minuty przed końcem rywalizacji 
Kuźnia odrabia dwubramkową 
stratę i doprowadza do remisu. 
Ponownie o wszystkim 
decydowały karne. Po pięciu 
seriach wyłoniony został 
zwycięzca, którym okazali się 
piłkarze Wierzbianki. Tym 
samym zespół w przyszłorocznych 
rozgrywkach występować 
będzie w I lidze Electrolux 
Cup. Świdnicki Electrolux 
nie dał najmniejszych szans 
Detonatorom, zwyciężając 4:0 
w pojedynku o trzecie miejsce. 
Piąta lokata dla Zrywu Łażany. 
Drugoligową tabelę zamykają 
zawodnicy Polska Mistrzem 
Polski.
8 lutego odbyło się uroczyste 
zakończenie rozgrywek. 
Zamknięcia Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux Cup 
dokonał dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie Tomasz Pietrzyk: 
– Podziękowania kieruję dla 
Pana Łukasza Nowogrodzkiego, 
dyrektora firmy Electrolux 

w Żarowie, za objęcie honorowym 
patronatem rozgrywek. 
Podziękowania należą się 
głównym bohaterom sportowego 
święta, czyli piłkarzom, którzy 
dostarczali nam wielu emocji 
podczas już 12. edycji Electrolux 
Cup – podsumował. 
Organizatorem rozgrywek było 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Sponsor 
główny: Electrolux Żarów. 
Sponsor strategiczny: Jako 
Świdnica. 
Laureaci nagród indywidualnych. 
I Liga Electrolux Cup:

 ➢ najlepszy strzelec – Jakub 
Smutek (Perlaże RAKSERWIS)

 ➢ najlepszy bramkarz – Błażej 
Leputa (AUTO-SHOP Żarów)

 ➢ najlepszy zawodnik – Maciej 
Madziała (Wektor Świdnica)

II Liga Electrolux Cup:
 ➢ najlepszy strzelec – Wojciech 
Ciuba (Wierzbianka Wierzbna)

 ➢ najlepszy bramkarz – Mateusz 
Nykiel (Wierzbianka Wierzbna)

 ➢ najlepszy zawodnik – Patryk 
Kąsik (Zryw Łażany)

Skład zwycięzców I Ligi 
Electrolux Cup. AUTO-SHOP 
Żarów: Błażej Leputa, Jakub Jagła, 
Paweł Zyl, Grzegorz Kościelski, 
Mariusz Pietruszka, Grzegorz 
Chłopek, Bartłomiej Czoch, 
Bartosz Jastrzębski, Krystian 
Dopieralski, Patryk Chrapek, 
Radosław Wojnowski, Mariusz 
Baziak 

Krzysztof Dutkiewicz

Podbili Świdnicę
Damian Daniel mistrzem 
Świdnicy. Zawodnik 
żarowskiego Gońca nie mial 
sobie równych wygrywając 
dziesiątą edycję zawodów. 

Goniec udanie wziął rewanż 
za słabsze wyniki podczas 
żarowskiego 7. Memoriału 
pamięci Jana Kipczaka i Pawła 
Paradowskiego. Wtedy górą byli 
świdniccy szachiści, dziś większą 
część czołowych miejsc zgarnęli 
zawodnicy Gońca. Grupa A 
zgromadziła 43. zawodników. 
Bezkonkurencyjny na planszach 
okazał się Damian Daniel. Pełne 
podium dla Żarowa zgromadziła 
kategoria dziewcząt do lat 13. 
Na najwyższym jego stopniu 
stanęła Angelika Kołodziejczyk, 
wyprzedzając klubowe koleżanki 
Weronikę Komaniecką oraz 
Annę-Marię Michalską.

Krzysztof Dutkiewicz  

Kadrowe powołania
Dwóch zawodników Kickboxing Fighter Żarów wzięło udział w 
zgrupowaniu kadry Polskiej Federacji Kickboxingu. Celem było 
wyłonienie reprezentantów Polski. 

Przez cztery dni zawodnicy 
chcieli przekonać do siebie 
szkoleniowców, którzy 
decydowali o powołaniach do 
kadry narodowej. Bazą zmagań 
sportowców był Centralny 
Ośrodek Sportu w Zakopanem, 
a żarowski klub reprezentował 
Kacper Mendes Peixoto oraz 
Krystian Rossa. 
– To był bardzo intensywny 
czas w wykonaniu wszystkich 
zawodników. Zdobyte 
doświadczenie jest nieocenione. 
Cieszymy się z powołania 

Krystiana Rossy do kadry 
narodowej. Cieszę się, że możemy 
liczyć na pomoc wielu ludzi, 
którzy przyczyniają się do rozwoju 
sportowych talentów. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować 
Agencji Reklamowej 
Geospace, Gminnemu 
Centrum Kultury Sportu 
w Żarowie oraz CarsJaro 
– podsumowuje 
Norbert Rossa, prezes 
Kickboxing Fighter 
Żarów.

Krzysztof Dutkiewicz

Zgubili punkty
Pierwsze punkty w lidze stracił TKKF Chemik Żarów. Wszystko za 
sprawą pojedynku z drużyną Swidnica24.pl.

Powiatowa Liga Siatkówki TKKF 
trwa od 51 lat. Od trzech sezonów 
dominuje żarowski Chemik. Co 
prawda żarowscy zawodnicy 
wykorzystali atutu własnego 
boiska, jednak wygrana 3:2 nie 
pozwoliła zgromadzić kompletu 
punktów. Pomimo słabszego 
występu TKKF wciąż pozostaje 
liderem najstarszych amatorskich 
rozgrywek na Dolnym Śląsku. 
Najbliższy mecz Chemik rozegra 
na własnym obiekcie 3 marca. 

Początek spotkania o godz. 19:00, 
a rywalem będzie MKS Karolina 
Jaworzyna Śląska. 

Krzysztof Dutkiewicz

Uwaga!
Wycieczki górskie wymagają 
dobrej kondycji fizycznej. 
Uczestnicy wycieczek, 
członkowie PTTK z opłaconą 
ważną składką członkowską 
PTTK są objęci ochroną 
ubezpieczeniową od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

Pozostali uczestnicy ubezpieczają 
się we własnym zakresie
Organizatorzy zastrzegają 
możliwość zmiany terminów oraz 
tras wycieczek
Zapisy/Informacje:
– Bolesław Moryl, tel. 797944508
– Stanisław Plaszczak, tel. 665049217

Krzysztof Dutkiewicz


