
II edycja konkursu  
fotograficznego 
„Gmina Żarów 
w obiektywie”

Do końca października można 
wysyłać zdjęcia do II edycji 
konkursu fotograficznego „Gmina 
Żarów w obiektywie”. 
Czekamy na Wasze zdjęcia. 
Autorzy najlepszych fotografii 
otrzymają karty podarunkowe 
do sklepów ze sprzętem 
elektronicznym o wartości 500 zł, 
300 zł i 200 zł. Konkursowe 
zdjęcia będą również zdobić 
gminny kalendarz na 2022 rok. 
Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego oraz 
załączenie zdjęcia lub zdjęć. 
W konkursie może wziąć udział 
każdy, wystarczy, aby zdjęcie 
było wykonane najwcześniej 
w 2020r., udział w konkursie jest 
bezpłatny. Na Wasze fotografie 
czekamy pod adresem mailowym: 
m.pawlik@um.zarow.pl lub za 
pośrednictwem ePUAP.
Szczegóły dotyczące konkursu 
znajdują się w regulaminie, który 
umieszczony jest na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl 
oraz Facebooku Gmina Żarów. 
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Czas na inwestycje drogowe

Rozpoczynamy realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Żarów. 
więcej na stronie 3.

Więcej zieleni  
w naszym mieście

Na temat zmian w wyglądzie naszego miasta zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora rozmawiał również z mieszkańcami. 

więcej na stronie 3.

Dzień Nauczyciela

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej podziękowania skła-
damy dyrektorom szkół podstawowych z gminy Żarów.

relacja na stronie 4.
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych  
niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Magazynowej  

przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową 
Grunty objęte są granicami WSSE Podstrefa Żarów

lp. Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania  

nieruchomości/opis
Cena  
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

1 1111/2 4000 SW1S/00080495/6 Sprzedaż prawa własności 179.000  zł 17.900 zł 10:10
2 1111/3 10000 SW1S/00080495/6 Sprzedaż prawa własności 443.000 zł 44.300 zł 10:20
3 1111/4 4007 SW1S/00080495/6 Sprzedaż prawa własności 179.000 zł 17.900 zł 10:30
4 1111/5 4028 SW1S/00080495/6 Sprzedaż prawa własności 200.000 zł 20.000 zł 10:40
5 1111/6 3435 SW1S/00080495/6 Sprzedaż prawa własności 154.000 zł 15.400 zł 10:50

6 996/6
1110/1 3995 SW1S/00081270/0

SW1S/00080496/3 Sprzedaż prawa własności 179.000 zł 17.900 zł 11:00

7
996/8
1110/3
1111/1

5937
SW1S/00081270/0
SW1S/00080496/3
SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności 264.000 zł 26.400 zł 11:10

1. Przetargi odbędą się 23 listopada 2021r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, 
na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy 
ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 
2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do 
dnia 19 listopada 2021r. 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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

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

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów 
i usług do wylicytowanej ceny zostanie doli-
czony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz  

notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 

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

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301.

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

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

12. 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).

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

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

15. Niezależnie od podanych powyżej informa-
cji, oferent odpowiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym i faktycznym 
przedmiotu sprzedaży.

16. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Żarów działki posia-
dają funkcję zabudowy produkcyjno-usługo-
wej, symbol 3 P/U.

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza II Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej  
niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Spacerowej  
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania  

nieruchomości/opis
Cena wywo-
ławcza

Wys. 
wadium

Godz.  
rozpocz.

87/1 1300 SW1S/00005952/9 Sprzedaż prawa własności 52.000 zł 5.200 zł 10:00

1. Przetarg odbędzie się 23 listopada 2021r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, 
na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy 
ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 
2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 
19 listopada 2021r. 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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

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

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów 
i usług do wylicytowanej ceny zostanie doli-
czony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz  

notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stro-

nie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.
9. Dodatkowych informacji udziela Referat 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301.

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

11. 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).

12. 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).

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

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, 
oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie 
się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.

16. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mrowiny działka posiada 
funkcję zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, symbol A.47MN.

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej  
niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Sportowej  
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania  

nieruchomości/opis
Cena  
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz.  
rozpocz.

542/26 3043 SW1S/00019488/6 Sprzedaż prawa własności 155.000 zł 15.500 zł 11:20
1. Przetarg odbędzie się 23 listopada 2021r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, 
na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy 
ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 
2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 
19 listopada 2021r. 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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

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

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów 
i usług do wylicytowanej ceny zostanie doli-
czony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz  
notarialnych.

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

9. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301.

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

11. 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).

12. 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).

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

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

15. Niezależnie od podanych powyżej informa-
cji, oferent odpowiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym i faktycznym 
przedmiotu sprzedaży.

16. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mrowiny działka posiada 
funkcję zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, symbol A.83MN.

ZWiK Żarów z dofinansowaniem NFOŚiGW
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie podpisał 22 września 

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na pożyczkę w kwocie 917 102,00 złotych 

z możliwością częściowego umorzenia. 
Do tej pory spółka korzystała z pożyczek 
w ramach wniosków do WFOŚiGW we 
Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdat-
niania Wody, zakup wozu asenizacyjnego, 
a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Żarowie, jednak nigdy nie było możliwo-
ści częściowego umorzenia.
Dzięki dofinansowaniu spółka będzie miała 
możliwość wykonania inwestycji tj. budowa 
i modernizacja sieci wodociągowych, 
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Kalnie, a także modernizacja studni 
głębinowych na ujęciach wody w Kal-
nie i Wierzbnej. Warunki uczestnictwa 
w naborze w ramach wniosku dopuszczały 
również finansowanie inwestycji wodocią-
gowych, które spółka wykonała ze środków 
własnych w poprzednich latach. 

– Już w najbliższym czasie w ramach 
tej umowy zostanie wykonany i oddany 
do użytkowania bardzo ważny odcinek 
wodociągu o średnicy 315mm, który 
zasila całą gminę. Do tej pory niestety 
na tym odcinku od ulicy Słowiańskiej 
w Żarowie do SUW w Kalnie dochodziło 
do bardzo wielu awarii, które powodo-

wały przerwy w ciągłości dostawy wody 
na terenie naszej gminy – zaznaczył pre-
zes ZWiK Grzegorz Osiecki.

Kolejne inwestycje są w przygotowaniu, 
a zakończenie całości planowanych zadań 
przypada na koniec 2023r. Należy zazna-
czyć, że po raz pierwszy spółka otrzymała 
tak duże wsparcie finansowe z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Informacja: ZWiK Żarów

Umowę z NFOŚiGW podpisał prezes ZWiK 
Grzegorz Osiecki. 
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Niebawem obchodzić będziemy 
Dzień Wszystkich Świętych. 
Obecnie nie ma żadnej decyzji 
rządu RP o zamykaniu cmentarzy, 
w związku ze wzrostem nowych 
zakażeń na koronawirusa. 
W związku z Dniem Wszystkich 
Świętych, w rejonie cmentarza 
komunalnego w Żarowie 
zostaną wprowadzone zmiany 
w organizacji ruchu drogowego. 

– Wprowadzony zostanie ruch 
jednokierunkowy. Wjazd na 
cmentarz obowiązywał będzie 
od ulicy Armii Krajowej, 
wyjazd drogą za cmentarzem. 
Prosimy o stosowanie się do 
tymczasowej organizacji ruchu. 
Będzie ona obowiązywać od 

soboty, 30 października do 
wtorku, 2 listopada 2021r. – 
informuje Wojciech Lesiak 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Pamiętajmy również, żeby w tych 
dniach zachować szczególną 
ostrożność i bezpieczeństwo. 
Parkujmy samochód w miejscach 
wyznaczonych pamiętając, aby 
nie zastawiać drogi innym. 
Udając się na cmentarz zabierzmy 
z pojazdu atrakcyjne przedmioty 
i dokumenty, samochód 
zamknijmy uruchamiając 
urządzenia alarmowe.

Magdalena Pawlik

Inwestycje
Czas na inwestycje drogowe

Rozpoczynamy realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Żarów. 
Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Wierzbnej, 
wyłoniono także wykonawców 
i podpisano umowy na budowę 
chodników przy drogach gmin-
nych w Kalnie, Wierzbnej, Mro-
winach, Zastrużu i Łażanach oraz 
drogach powiatowych na terenie 
Mielęcina i Imbramowic. Prace we 
wszystkich miejscowościach albo 
się już rozpoczęły albo rozpoczną 
się w najbliższym czasie. 
W Wierzbnej wyremontowana 
zostanie droga przy ulicy Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu. Będzie 
to kolejna droga dojazdowa do 
gruntów rolnych, która zostanie 
wyremontowana na terenie gminy 
Żarów. Burmistrz Leszek Micha-
lak oraz zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora podpisali umowę  
z wykonawcą zadania Świdnickim 
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg 
i Mostów. 

– Droga, która zostanie prze-
budowana w ramach zadania 
inwestycyjnego to droga trans-
portu rolnego, która wymaga 
pilnego remontu. Takie inwe-
stycje są niezmiernie ważne 
dla lokalnych społeczności. 
Poprawa infrastruktury drogo-
wej jest mocno wyczekiwana 
przez gospodarzy wsi oraz rol-
ników. To są specyficzne drogi 
wymagające bardzo wyostrzo-
nych parametrów ze względu 
na sprzęt wielotonowy, który po 
nich jeździ. Wiemy, jak bardzo 
i niebezpieczne, i kłopotliwe jest, 
kiedy sprzęt rolniczy porusza 
się po drogach publicznych, stąd 
też decyzja, aby modernizować 
kolejne drogi na terenach wiej-
skich – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Remont drogi zakończy się jesz-
cze w tym roku kalendarzowym. 
Całkowity koszt zadania wynosi: 
568.375,62 złotych. Na remont 
drogi gmina Żarów otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego w wysokości 157.500 zł.
Mieszkańcy wsi czekają również 
na budowę nowych chodników. 
W Imbramowicach przy drodze 
powiatowej powstanie nowy ciąg 
pieszy o długości 61 metrów bie-
żących, w Mielęcinie o długości 
16 metrów bieżących. W ramach 
zadania przykryty zostanie rów-
nież rów na całej długości chod-

nika, powstaną 2 studnie rewizyjne 
z dopływem i odpływem, 2 wpusty 
uliczne, dołożona będzie masa 
asfaltowa do nowo ułożonych kra-
wężników. Koszt budowy chodni-
ków w Imbramowicach oraz Łaża-
nach to kwota 54.735.00 zł. 
Budowa chodników będzie 

także realizowana przy drogach 
gminnych w Kalnie, Wierzbnej, 
Mrowinach, Zastrużu i Łażanach. 
Wszystkie inwestycje będą finan-
sowane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

Umowa na remont drogi w Wierzbnej została podpisana ze Świdnickim 
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów.

To dobra informacja dla mieszkańców Wierzbnej. Niebawem będą 
mogli korzystać również z odnowionej nawierzchni asfaltowej przy ul. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Niebawem mieszkańcy będą mogli również korzystać z wyremontowa-
nych chodników na terenach wiejskich. 

Zmiana organizacji ruchu na 1 listopada

Więcej zieleni w naszym mieście
Od kilku dni na terenie naszego miasta pracują ekipy 

ogrodników, którzy sadzą nowe krzewy ozdobne. 

Trwają jesienne nasadzenia 
w Żarowie, a efekt wykonywa-
nych prac możemy już podziwiać 
w wielu miejscach w mieście. 
Nowe drzewa, krzewy i rośliny 
pojawią się na skwerach przy ul. 
Mickiewicza i Słowiańskiej, Armii 
Krajowej (teren przy Banku Credi 
Agricole), Zamkowej, Wojska 

Polskiego i Dworcowej. Wygląd 
zmieni również skarpa przy ul. 
Armii Krajowej w Żarowie (teren 
Parku Handlowego), gdzie nasa-
dzonych zostanie 1500 sztuk irgi 
wraz z uzupełnieniem ziemi.

– Staramy się, aby zieleni przy-
bywało w każdej części miasta 

równomiernie. Poza tym, 
wybierając gatunki, które pla-
nujemy posadzić, patrzymy na 
dotychczasowe zagospodarowa-
nie terenu oraz warunki, jakie 
dane drzewo czy krzew potrze-
buje do prawidłowego rozwoju 
– mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

W ramach jesiennych nasadzeń 
przybędzie w Żarowie ponad 

3 tysiące nowych ozdobnych krze-
wów, a wśród nich będą również 
drzewa. 

– Nowe drzewa i krzewy przy-
będą głównie na skwerach, 
skarpach, a także na terenie 
przy fontannie usytuowanej 
przy ul. Dworcowej w Żaro-
wie. Tutaj położona została 

już nowa włóknina, a wkrótce 
posadzonych zostanie 60 sztuk 
róży. Wśród nasadzeń będą 
berberysy, tawuły japońskie, 
irgi, sosny górskie, trzcinniki, 
rozplenice japońskie, turnie 
zwyczajne. Estetyczniej zrobi 
się także na skarpie przy Parku 

Handlowym na ul. Armii Kra-
jowej w Żarowie. W ramach 
współpracy z właścicielem tego 
terenu posadzonych zosta-
nie 1500 sztuk irgi, a gmina 
będzie ten teren utrzymywała 
w czystości i porządku – mówi 
Michał Działowski z Referatu 
Komunalnego i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Teren u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Dworcowej obsadzony został 
nowymi roślinami.

Drzewa, krzewy i byliny są wysiewane i sadzone na terenie miasta 
w kilku sezonach w ciągu roku. Wiosną są to głównie nasadzenia bylin 
i roślin jednorocznych. W tym czasie powstają także łąki kwietne. 
Z kolei jesienią na terenie miasta pojawiają się nowe drzewa i krzewy. 

Ulica Słowiańska została w tym roku wyremontowana, a dzięki nowym 
nasadzeniom na skwerach zrobi się estetyczniej. 
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Aktualności
Dzień Nauczyciela

Bez pasji trudno jest wykonywać ten zawód. 
Nauczanie to nie tylko praca, ale 
też misja, przekazywanie wiedzy 
i kształtowanie charakterów. 
14 października obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej, 
podczas którego dziękowali-
śmy wszystkim nauczycielom 
i pracownikom oświaty za ich 
codzienną pracę, trud wychowa-
nia i poświęcenie w kształceniu 
postaw, zachowań i umiejętności 
dzieci oraz młodzieży.
Burmistrz Leszek Michalak oraz 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora spotkali się z dyrektorami 
placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest gmina 
Żarów, aby złożyć na ich ręce 
podziękowania oraz życzenia. Do 
dyrektorów: Heleny Słowik ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie, Elżbiety Wierzyk 
z Bajkowego Przedszkola w Żaro-
wie i Krystyny Waliszak ze Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF trafiły 
listy gratulacyjne oraz kwiaty.

– Nauczyciel to nie zawód, to 
zdecydowanie coś więcej… to 
odpowiedzialność, wychowy-
wanie, kształtowanie młodych 
ludzi, dbanie o ich rozwój 
i wiedzę, to również duma 
z osiągnięć swoich uczniów, 
wychowanków. Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej składamy 
najserdeczniejsze życzenia oraz 
podziękowania za codzienny 

trud, wrażliwość na potrzeby 
młodych ludzi, poświęcenie 
oraz zaangażowania w pracę 
z dziećmi i młodzieżą – składali 
życzenia dyrektorom burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Dzień Edukacji Narodowej świę-
towali także nauczyciele emeryci. 
Jeszcze nie tak dawno to Oni 
uczyli dzieci i młodzież poznawać 
świat. Dziś są na zasłużonej eme-
ryturze, ale zawsze o nich pamię-
tamy. Życzenia na ręce prezes 
oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Żarowie Krystyny 

Domańskiej złożyli burmistrz 
Leszek Michalak oraz Helena Sło-
wik dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie.
Oczywiście dołączamy się do 
życzeń. Drodzy nauczyciele – niech 
ta odpowiedzialna praca będzie dla 
WAS źródłem satysfakcji i rado-
ści, a każdy sukces motywacją do 
dalszego działania. Wszystkim 
nauczycielom emerytom dzięku-
jemy za codzienną pełną zaanga-
żowania pracę, poświęcenie i serce, 
jakie wkładaliście w wychowanie 
młodych pokoleń.

Magdalena Pawlik 

14 października nie zapominamy również o nauczycielach emerytach. 
Takie spotkania są niezwykle ważne, aby zasiąść przy wspólnym stole, 
porozmawiać albo po prostu wymienić się uśmiechem.

Posadziliśmy Żonkilowe Pola Nadziei
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. 

Przypominają o ludziach cierpią-
cych, oczekujących naszej pomocy 
i opieki w trudnym okresie odcho-
dzenia z tego świata. Gmina Żarów 
tradycyjnie włączyła się w realiza-
cje kampanii „Pola Nadziei”, której 
inicjatorem jest Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych Hospicjum 
w Świdnicy. W poniedziałek, 11 
października wspólnie z samo-
rządowcami, wolontariuszami 
oraz dziećmi i młodzieżą na Placu 
Grunwaldzkim w Świdnicy posa-
dziliśmy „Żonkilowe Pola Nadziei”. 

W akcji wspólnego sadzenia cebu-
lek żonkili wziął udział zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

– Sadzenie cebulek żonkili to gest 
solidarności z osobami znajdują-
cymi się w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej. To trudne 
chwile dla pacjentów i ich rodzin, 
które także potrzebują wsparcia. 
Dlatego to bardzo ważne, że 
dziś się tu spotkaliśmy – mówiła 
Gabriela Kaczkowska prezes 
zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych Hocpicjum w Świdnicy.

Ogólnopolska Kampania Pól 
Nadziei rozpoczyna się każdego 
roku na jesień uroczystym two-
rzeniem pól, ogrodów lub kwiet-

ników żonkilowych w wielu mia-
stach w Polsce. Żonkile są sadzone 
przez gości honorowych, wolonta-
riuszy hospicyjnych oraz młodzież 
i dzieci ze szkół podstawowych, 
gimnazjów czy liceów. Każde 
miejsce jest dobre – okolice urzę-
dów, szkół i przedszkoli, kościo-
łów czy parków. Akcja ma wymiar 
społeczny. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy rośnie w społe-
czeństwie świadomość potrzeby 
niesienia bezinteresownej pomocy 
osobom chorym i cierpiącym. 

Gmina Żarów każdego roku 
włącza się we wszelkie inicja-
tywy, które prowadzone są przez 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
Hospicjum w Świdnicy. 
Hospicjum w Świdnicy od wielu 
lat zapewnia opiekę medyczną, 
psychologiczną i duchową osobom 
nieuleczalnie chorym. Wspiera 
chorych, wobec których medycyna 
jest już bezsilna. Dzięki środkom 
finansowym, które każdego roku 
przekazywane są z budżetu gminy 
Żarów, z opieki świdnickiego hospi-
cjum mogą także bezpłatnie korzy-
stać mieszkańcy naszej gminy.

Magdalena Pawlik 

Do akcji wspólnego sadzenia żonkili włączył się także zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora, który reprezentował podczas wydarzenia 
gminę Żarów.

Rozśpiewani Senyor Ryci w Jeleniej Górze
Stolica Karkonoszy gościła seniorów z całego kraju. 

Swój udział w jeleniogórskich senio-
raliach mieli również członkowie 
chóru kameralnego Senyor Ryci, 
działającego w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

– Seniorzy zaprezentowali się 
w ramach Przeglądu Ama-
torskiej Twórczości Seniorów. 
Wydarzenie rozpoczął barwny 
korowód, w którym obok żaro-
wian ramię w ramię szły zespoły 
z całej Polski. Atrybutem tego-
rocznego święta były słoneczniki, 

a Senyor Ryci mieli ich najwię-
cej. W ramach X Przeglądu 
Amatorskiej Twórczości Senio-
rów zaprezentowało się czter-
dzieści zespołów. Występ naszego 
chóru podczas przesłuchań kon-
kursowych, tak się spodobał, że 
publiczność domagała się bisów. 
Jednak takiej możliwości w trak-
cie konkursu niestety nie ma – 
mówi Ryszard Fidler, kierownik 
artystyczny chóru kameralnego 
Senyor Ryci.

Chór kameralny Senyor Rici reprezentował gminę Żarów na X Przeglą-
dzie Amatorskiej Twórczości Seniorów, który odbył się w Jeleniej Górze.

Młodzieżowa Rada Miejska znów będzie działać
Mając na względzie dotychczasowe zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalne 

gminy, radni Rady Miejskiej na sesji w dniu 14 października postanowili  
na nowo utworzyć Młodzieżową Radę Miejską  

oraz nadać jej statut dostosowany do obowiązujących przepisów. 

Dzięki temu młodzi ludzie, tuż 
przed wkroczeniem w dorosłość, 
będą mogli czynnie uczestni-
czyć w życiu miasta i gminy oraz 
inicjować działania takie jak: 
imprezy kulturalne, sportowe, 
proekologiczne czy społeczno-
ściowe. Historię powstania Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Żaro-
wie przypomniał podczas sesji 
burmistrz Leszek Michalak.

– Cieszę się, że Rada Miejska 
w Żarowie podjęła inicjatywę 
utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. W pierwszym 
swoim kształcie MRM powstała 
w Żarowie jako druga w Polsce, 
nazywała się wtedy Dziecięco-
-Młodzieżowa Rada Miejska, 
powstała bardzo spontanicznie, 
po warsztatach liderów samorzą-
dowych w naszych szkołach. I to 
był 1996 rok. Przed nami było 
tylko Zakopane. Przekształciła 
się w Młodzieżową Radę w 1999 
roku, a formalnie w związku ze 
zmianą przepisów zafunkcjono-
wała w strukturach naszej gminy 
od 2001 roku – mówił burmistrz 
Leszek Michalak.
– Po 1996r. MRM ustanowiła 
nagrodę „Maciuś” i tą nagrodę 
kierowała do osób dorosłych, 
szczególnie 
zasłużonych 
dla dzieci 
i młodzieży. 
Przez cały 
czas swojej 
działalności 
godnie repre-

zentowała naszą gminę w Pol-
sce i również poza granicami 
Polski, organizowała i uczest-
niczyła w turniejach sporto-
wych, gdzie osiągała sukcesy 
i wysokie lokaty. Uczestniczyła 
w seminariach, szkoleniach, 
warsztatach i ogólnopolskich 
zjazdach MRM (m.in. na 
zaproszenie Pawła Fajdka, jako 
widzowie w Memoriale Kamili 
Skolimowskiej w Warszawie). 
Radni MRM włączali się 
w akcje charytatywne na rzecz 
chorych dzieci i Hospicjum, 
domów dziecka. Radni byli 
współorganizatorami wieczerzy 
wigilijnej dla dzieci ze świetlic 
środowiskowych i placówek 
działających na terenie gminy 
Żarów. Uczestniczyli w wielu 
kampaniach społecznych, któ-
rych inicjatorem był Rzecznik 

Praw Dziecka. Byli pomysło-
dawcami lokalnych imprez: 
Miasteczko Świętego Mikołaja, 
WOŚP, Wakacje Uśmiechu we 
współpracy z Burmistrzem. 
W 2011r. brali udział w kon-
kursie „Młodzież przyjazna 
gminie” i zostali najlepiej dzia-
łającą MRM na Dolnym Śląsku. 
Mamy pracowitą i zdolną mło-
dzież, dlatego mam nadzieję, 
że nowa MRM zafunkcjonuje 
w naszej gminie i znów będzie 
działać. Ze swojej strony oferuję 
pomoc w opiece nad młodymi 
radnymi – mówiła radna Iwona 
Nieradka.

Z uchwałą Rady Miejskiej w spra-
wie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie oraz 
nadania jej statutu można się 
zapoznać w BIP Żarów. 

Magdalena Pawlik

Podczas sesji radni zadecydowali o utworzeniu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Żarowie.  
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Gmina
Program wsparcia dla dzieci 

z rodzin byłych pracowników PGR
Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla 

dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego sko-
rzystać mogą gminy, na terenie których działały  

Państwowe Gospodarstwa Rolne. 
W programie „Granty PPGR – 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym” będą 
mogli również wziąć udział miesz-
kańcy gminy Żarów. Dofinansowa-
nie w ramach konkursu grantowego 
ma zostać przeznaczone na zakup 
sprzętu komputerowego, akceso-
riów oraz usług zapewniających 
dostęp do internetu, które przeka-
zane będą dzieciom z rodzin byłych 
pracowników PGR. 

Do kogo  
skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci 
uczących się oraz uczniów szkół 
średnich, którzy osiągnęli pełno-
letność i którzy zamieszkują na 
terenach, w których funkcjono-
wały PGR-y. 
Na terenie gminy Żarów oddziały 
terenowe PGR funkcjonowały 
w miejscowościach: Milikowice, 
Szczepanów Wałbrzyski, Piotro-
wice, Strzegom, Strzegom SK SP.

Co zrobić, aby wziąć udział 
w programie?

Warunkiem udziału w programie 
jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/

opiekuna prawnego o zamiesz-
kaniu w miejscowości, w której 
funkcjonowały niegdyś zlikwido-
wane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej (PGR), w której 
pracowali członkowie rodzin 
(krewni w linii prostej) tj. rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie/opie-
kunowie prawni lub oświadczenia 
ucznia szkoły średniej, który osią-
gnął pełnoletność. Te dokumenty 
będą podstawą do złożenia wniosku 
przez gminę,

2. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych,

3. W razie posiadania: dokumenty 
potwierdzające fakt zatrudnienia 
w PPGR, które należy dołączyć do 
oświadczenia.
Gdzie i do kiedy należy złożyć 

wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadcze-
nia należy złożyć niezwłocznie do 
25 października 2021r. do godz. 
15.30, w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 2 
w Żarowie. Wszelkie dokumenty 
składane po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. Oświadczenia 
można pobrać w Biurze Obsługi 
Klienta oraz ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl.

Czy zakupiony sprzęt będzie 
własnością dzieci/uczniów peł-

noletnich?
Zakupione komputery pozostaną 
własnością Gminy Żarów. Lap-
topy będą wydawane rodzicom na 
podstawie umowy użyczenia na 
następujących warunkach:
 ӹ laptop zostanie użyczony na czas 
nauki ucznia w szkole,
 ӹ rodzic wyrazi zgodę na odpowie-
dzialność materialną za utratę 
laptopa bądź jego uszkodzenie nie 
objęte gwarancją,
 ӹ rodzic zobowiąże się do corocznego 
okazania laptopa do oględzin stanu 
technicznego pracownikowi Urzędu 
Miejskiego w Żarowie lub w miejscu 
zamieszkania rodzica.

Więcej informacji udzielają 
pracownicy Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
nr tel. 74 30 67 375. 

Magdalena Pawlik

Seniorzy świętowali
Nie brakuje im siły i wigoru. 

A pomysłów mógłby się uczyć 
od nich niejeden z nas. Żarowski 
Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów zorganizował z okazji 
Światowego Dnia Seniora uro-
czyste spotkanie dla seniorów. 
Podczas uroczystości świętowano 
także 75 urodziny kilku jubilatów: 
Danuty Kwiatkowskiej, Stanisława 
Wójciuka, Marii Bryl, Haliny 
Pietras i Adeli Wienkowskiej. Do 
wszystkich jubilatów trafiły upo-
minki sfinansowane ze środków 
własnych Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów oraz ser-
deczne życzenia urodzinowe.
To był dzień pełen emocji, wrażeń 
i radości. Wspólne biesiadowanie 
pozwoliło seniorom powspominać 
dawne czasy, a przy okazji miło 
spędzić czas we własnym towarzy-

stwie. Nasi seniorzy są dobitnym 
przykładem na to, że jesień życia 
rzeczywiście pełna może być 

intensywnych barw.
Wszystkim jubilatom z okazji 
urodzin życzymy niegasnącej 
aktywności w życiu społecznym, 
wiele radości, zdrowia i uśmiechu 
na każdy nadchodzący dzień.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Żarowie, którzy w tym roku obchodzili swoje 75 urodziny.

Aromaterapia i warsztaty mydlarskie w GCKiS
Takie warsztaty na jesienne październikowe wieczory to 

dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. 

Po wakacyjnej przerwie wróciły 
spotkania z cyklu „Żarów na obca-
sach”, których organizatorem jest 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Uczestnicy wzięli 
udział w warsztatach „Aromatera-
pia - olejki do kąpieli” i „Warsztaty 
mydlarskie – eko mydełka”. Prowa-
dzącymi zajęcia były Elżbieta Kulas 
wraz z Anną Suchodolską oraz 
Paulina Denker-Jarosz.

– Wszyscy znają zalety aro-
materapii, ale nie każdy wie, 
jak ją stosować i wykorzysty-
wać. Uczestnicy warsztatów 
poznali jej tajniki i wykonali 
własnoręcznie dopasowane do 
swoich potrzeb kojące olejki. 
Rozmaryn, lawenda, mięta czy 
cytryna.. Jedno jest pewne zapa-
chów tego wieczoru nam nie 

brakowało. Wspaniały zapach 
unosił się również na warszta-
tach mydlarskich, gdzie również 
nie brakowało chętnych uczest-

ników – mówiła Anna Sucho-
dolska z Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Więcej zdjęć z warsztatów oraz 
relację filmową można zobaczyć na 
FB Gmina Żarów i Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Jeśli tak mają wyglądać jesienne październikowe wieczory, to jak naj-
bardziej jesteśmy „za”. Strażacy zdali egzamin na piątkę!

Druhowie szkolą się, aby utrzymać wysoki poziom  
prowadzonych działań medycznych.

Ratowanie życia ludzkiego pod-
czas pożarów, wypadków dro-
gowych i innych miejscowych 
zagrożeń to jedno z zadań, które 
realizują na co dzień strażacy 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wiedza teoretyczna i praktyczna 
z zakresu niesienia pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym 
była sprawdzana na kursie Kwa-
lifikowanej Pierwszej Pomocy, 
w którym uczestniczyły jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z gminy Żarów. Jak się okazało 
wszyscy byli doskonale przygoto-
wani i nie mieli 
najmniejszych 
trudności z zali-
czeniem egza-
minu.
W kursie uczest-
niczyli strażacy 
z jednostek 
OSP Żarów, 
Wierzbna, 
Buków, Pożarzy-
sko, Mrowiny, 
Imbramowice 
oraz Bogdanów. 
Łącznie do egza-
minu przystąpiły 
33 osoby. 
Dzięki temu 
druhowie OSP są 

dobrze przygotowani do realiza-
cji zadań z zakresu ratownictwa 
w czasie akcji, w tym w szczegól-
ności udzielania osobom w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
w miejscu zdarzenia do czasu 
przekazania ich personelowi 
zakładów opieki zdrowotnej.
Kurs dla strażaków sfinansowany 
został ze środków budżetu gminy 
Żarów. Wszystkim druhom 
i druhnom, którzy zdali egzamin 
gratulujemy.

Magdalena Pawlik 

Gratulujemy wszystkim pomyślnego zdania egzaminu 
i życzymy, aby zdobyta wiedza i nabyte umiejętności 
ratownicze służyły w razie potrzeby wszystkim miesz-
kańcom gminy.

Stowarzyszenie w Łażanach  
zorganizuje warsztaty kulinarne

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Łażan „Przy-
jazna Wieś” już niebawem zaproszą mieszkańców do 

udziału we wspólnych warsztatach kulinarnych. 

Warsztaty będą się odbywać 
w ramach projektu „Międzypo-
koleniowe warsztaty kulinarne”, 
na realizację których stowarzy-
szenie otrzymało dofinansowanie 
z Lokalnej Grupy Działania „Szla-
kiem Granitu”. Kilka dni temu 
prezes Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem Gra-
nitu” Krystian Ulbin podpisał 
ze stowarzyszeniem oficjalną 
umowę.

– Projekt realizowany będzie 
przez mieszkańców Łażan 
i Mikoszowej. Zakłada pod-
trzymywanie i rozpowszech-
nienie łażańskich potraw. 
Młode gospodynie nauczą się 
gotowania i pieczenia chleba. 
Warsztaty odbywać się będą 
w świetlicy wiejskiej w Łaża-
nach. W ramach projektu zaku-
piony zostanie profesjonalny 
sprzęt gastronomiczny. Wartość 
wsparcia to 10.000,00 złotych 
– mówi prezes LGD „Szlakiem 
Granitu” Krystian Ulbin.

Pozyskane środki finansowe 
w wysokości 10.000,00 złotych 

przez Stowarzyszenie Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś” zostaną 
także przeznaczone na zakup 
zmywarki, stołu z basenem jedno-
komorowym, baterii z wyciąganą 
zlewką oraz szafy przelotowej 
do kuchni na świetlicy wiejskiej 
w Łażanach. 

– Na wsi również może dziać 
się wiele ciekawych rzeczy! 
Cieszymy się, że otrzymaliśmy 

dofinansowanie na realizację tak 
ciekawego projektu i będziemy 
mogli podzielić się swoją kuli-
narną wiedzą z młodymi miesz-
kańcami naszych miejscowości. 
Podpisaliśmy już umowę, teraz 
planujemy zakup sprzętu i na 
przełomie października i listo-
pada zorganizowane zostaną 
warsztaty kulinarne, na które 
już dziś wszystkich zapraszamy 
– informuje Krystyna Faruń 
sekretarz Stowarzyszenia Miło-
śników Łażan „Przyjazna Wieś”.

Warsztaty z pewnością dedykowane 
będą nie tylko do prawdziwych 
pasjonatów gotowania, ale i amato-
rów. Już nie możemy się doczekać!

Magdalena Pawlik

Umowa podpisana została w obecności burmistrza Leszka Michalaka 
oraz zastępcy burmistrza Przemysława Sikory.
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Stracił panowanie nad pojazdem 
i zderzył się z ciężarówką
Do zdarzenia doszło na terenie 
Zastruża. 65-letni mieszkaniec Wrocła-
wia kierując pojazdem Renault, wyko-
nując manewr wyprzedzania pojazdu 
ciężarowego, kierowanego przez 44- 
letniego mieszkańca Bierutowa, nie 
upewnił się, że ma dostatecznie dużo 
miejsca, aby go bezpiecznie wykonać. 
Zmusił kierującego pojazdem cięża-
rowym marki MAN oraz kierującego 
pojazdem ciężarowym marki Scania 
jadącego z przeciwnego kierunku, do 
zjechania na pobocze, w celu uniknięcia 
zderzenia. Następnie stracił panowanie 
nad swym samochodem, w wyniku 
czego wjechał na przeciwległy pas 
ruchu i zderzył się z prawidłowo jadą-
cym (za pojazdem Scania), pojazdem 
ciężarowym marki MAN, kierowanym 
przez 57-letniego mieszkańca pow. 
tucholskiego. Elementy oderwane od 
pojazdów (Renault i MAN) uszkodziły 
prawidłowo jadący za nimi pojazd 
Skoda. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. 
Kierujący Renault doznał złamania 
obojczyka lewego, mostka oraz wstrzą-
śnienia mózgu, pozostaje na Oddziale 
Intensywnej Terapii Szpitala Latawiec 
w Świdnicy, inni uczestnicy zdarzenia 
nie odnieśli obrażeń.

Poszukiwani sprawcy pobicia
Trwają czynności zmierzające do 
zatrzymania sprawców pobicia, do któ-
rego doszło 6 października 2021r. przy 
ul. Armii Krajowej w Żarowie. 23-letni 
mieszkaniec pow. świdnickiego zawia-
domił, że został pobity w ten sposób, że 
sprawcy zadając mu uderzenia rękami 
i nogami po głowie i ciele spowodowali 
u niego obrażenia w postaci zasinień 
głowy oraz twarzy, rozcięcia naskórka 
lewego i prawego łuku brwiowego. 
Pokrzywdzony został przebadany przez 
lekarza medycyny sądowej.

Zatrzymani za posiadanie narko-
tyków
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 
dwóch młodych mężczyzn, którzy 
posiadali przy sobie narkotyki. Byli to: 
22-letni mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego, który posiadał przy sobie 3,16 
grama amfetaminy oraz 22-letni miesz-
kaniec gminy Żarów, który posiadał 
przy sobie 1,24 grama amfetaminy. 

Odmówił poddania się badaniu 
stanu trzeźwości i znieważył funk-
cjonariusza
59-letni mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego został zatrzymany za podejrzenie 
kierowania samochodem w stanie 
nietrzeźwości. Mężczyzna odmówił 
poddania się badaniu stanu trzeźwości, 
w związku z czym pobrano mu krew do 
badań. W trakcie opisanych czynności 
mężczyzna odpychając rękoma i szarpiąc 
za mundur naruszył nietykalność ciele-
sną interweniujących wobec niego funk-
cjonariuszy policji. Na chwilę obecną 
przedstawiono mu zarzuty dotyczące 
naruszenia nietykalności cielesnej funk-
cjonariusza publicznego. Do zdarzenia 
doszło przy ul. Łokietka w Żarowie. 

Przed nami okres chłodniejszych 
dni. Nie bądźmy obojętni na osoby 
potrzebujące
Jak każdego roku, funkcjonariusze 
policji rozpoczęli działania wzmożone 
w ramach akcji „Zima”. Pamiętajmy, że 
jest to okres niższych temperatur i czas 
szczególnie niebezpieczny dla osób, 
które z rożnych względów nie posiadają 
stałego miejsca zamieszkania. Policjanci 
w okresie jesienno-zimowym, gdy tem-
peratury na dworze spadają, każdego 
dnia monitorują miejsca, w których 
mogą przebywać osoby potrzebujące 
pomocy, narażone na niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Apelujemy do 
Państwa, nie bądźmy obojętni. Czasami 
jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Bezpieczeństwo

Reklama

Kronika policyjna

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla 
Pana Tomasza Kuski za współ-
organizowanie wielkiej akcji 
odbioru z terenów ogródków 
ROD „Relaks” w Żarowie 
odpadów wielkogabarytowych. 
Dziękujemy. 

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie 

Skwer przy  
ul. Krasińskiego oficjal-
nie skwerem im. Carla  

Friedricha von Kulmiza

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 14 października 
skwer przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie zyskał oficjalnie 
nazwę skweru im. Carla  
Friedricha von Kulmiza. 

– Skwer przy ul. Krasińskiego  
w Żarowie nie posiada 
nazwy, był rewitalizowany 
przez gminę Żarów przy 
współpracy z Fundacją 
Inicjatywa B i z udziałem 
Polskiej Ceramiki Ognio-
trwałej. Założycielem fabryki 
cegieł szamotowych był Carl 
Friedrich von Kulmiz. Skwer 
usytuowany jest w sąsiedz-
twie PCO Żarów. Miejsce 
to służy mieszkańcom jako 
teren rekreacyjno-sportowy 
– mówił podczas sesji prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny.

Uchwałę w sprawie nadania 
nazwy skwerowi w mieście 
Żarów poparli wszyscy obecni 
na posiedzeniu radni Rady 
Miejskiej.

Magdalena Pawlik 

Złóż deklarację dotyczącą  
źródeł ciepła i spalania paliw

1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna ewidencja ma na celu 
zebranie wszystkich danych doty-
czących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. 
Obowiązek składania deklaracji 
wynika z zapisów ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków.
Właściciel każdego budynku 
mieszkalnego lub nie mieszkal-
nego (garaż, szopa, altanka, pawi-
lon, stodoła, itp.), który posiada 
źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 MW należy zgłosić wypeł-
niając odpowiednią deklarację. 
Tak więc własciciele altanek, 
w których jest zamontowany piec 
lub grzejnik również mają taki 
obowiązek.Deklarację, która doty-
czy źródła ciepła i spalania paliw, 
które zostało uruchomione przed 

1 lipca należy złożyć w terminie 
12 miesięcy (czyli najpóźniej 
do 30 czerwca 2022 r.). Dla 
nowego źródła ciepła, które 
zostało uruchomione po 1 lipca, 
deklarację należy złożyć w termi-
nie 14 dni.
Wzór deklaracji (A lub B) 
dostępny jest na stronie interne-
towej Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego (https://www.gunb.
gov.pl/strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynkow-faq), 
na której znajdują się również 
odpowiedzi na najczęściej zada-
wane pytania.
Deklaracje można również pobrać 
i złożyć w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Osoby mające wątpliwości lub 
pytania mogą je zadać telefonicz-
nie pracownikowi Urzędu dzwo-
niąc pod nr 74 30 67 307.

Magdalena Pawlik 

Zbadaj się w kierunku osteoporozy
Drogi seniorze – jeśli chcesz się 
dowiedzieć, czy jesteś narażony 
na złamania związane z oste-
oporozą, nie wiesz czy chorujesz 
na osteoporozę zgłoś się na bez-
płatne badania do Szpitala „Lata-
wiec” w Świdnicy.
Badania adresowane są do senio-
rów z dwóch grup:
 ӹ kobiet w wieku 66-79 lat oraz  
mężczyzn w wieku 70-79 lat
 ӹ kobiet w wieku 55-65 i mężczyzn 
60-69 lat z tzw. czynnikami ryzyka 

(upadki w przeszłości, przyjmowa-
nie sterydów, RZS, złamania oste-
oporotyczne u rodziców).

Zapisy do „Programu Profilak-
tyki i Wczesnego Wykrywania 
Osteoporozy” rozpoczęły się 
1 września 2021r. Zapisy na 
badania prowadzone są telefo-
nicznie: 74 85 80 311 wew. 23, 
74 85 80 551 wew. 23, 74 85 80 
552 wew. 23 lub elektronicznie 
na adres: reumatologia@szpital.
swidnica.pl .
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Wydarzenia
45-lecie Chemika Żarów

Swoją działalność skupiają w głównej mierze na siatkówce, która jest ich ogromną 
pasją. TKKF Chemik Żarów obchodzi jubileusz 45-lecia powstania. 

W latach 70-tych spontanicznie 
wyłaniała się idea uprawiania 
sportu dla własnej przyjemności. 
Problem leżał po stronie dostęp-
ności przeciętnego człowieka do 
obiektów i urządzeń sportowych. 
Idea działania dla siebie i dla 
innych przyświecała założycielom 
żarowskiego TKKF. Byli nimi Jan 
Gabryelski i Eugeniusz Batko. 
TKKF Chemik powstał w 1976 
roku. Podwalinami do założenia 
ogniska była wcześniejsza dwulet-
nia działalność siatkarska w klubie 
KS Zjednoczeni Żarów. To właśnie 
miłość do tej dyscypliny sportu 
połączyła pionierów żarowskiego 
Chemika. Pierwszym prezesem 
został Jan Gabryelski. Na początku 
działalności klub funkcjonował 
przy świdnickim Bolku. Głównym 
powodem stworzenia własnych, 
żarowskich struktur, była prężnie 
rozwijająca się drużyna siatkarska. 
Ogniska TKKF działały na terenie 
całego kraju, prowadząc działal-
ność środowiskową w miejscu 
zamieszkania i pracy. I właśnie 
przy zakładach DZCH Organika 
powstało Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej Chemik 
Żarów. W latach 80-tych Organika 
umożliwiła korzystanie z pierw-
szej bazy sportowej, czyli sali gim-
nastycznej na ulicy Sportowej. 

– Nazwa klubu ściśle nawiązuje 
do miejsca pracy pierwszych 
działaczy i zawodników. Więk-
sza część środowiska siatkar-
skiego pracowała w Dolnoślą-
skich Zakładach Chemicznych 
Organika w Żarowie – infor-
muje Jacek Kruk, wiceprezes 
TKKF Chemik Żarów. 

Jak silną drużynę siatkarską 
posiadał żarowski klub, świadczą 
sukcesy osiągane już na początku 
działalności. 

– TKKF Chemik Żarów dzie-
więć razy pod rząd zdobywa 
tytuł mistrzowski w regionalnej 
lidze, która skupia rok w rok 
blisko dwadzieścia zespołów. 
Pierwszymi zawodnikami, sta-
nowiącymi trzon zespołu byli: 
Edward Sypniewski, Władysław 
Charęża, Longin Miśkiewicz, 
Kazimierz Bordulak, Marian 
Dawlewicz, Zbigniew Sionko, 
Tadeusz Gładysz, Stanisław 
Maciuszek, Jerzy Sikora, 
Tomasz Smereka, Wacław Men-
dek – dodaje Jacek Kruk. 

Sukcesy mężczyzn i bardzo dobra 
wewnętrzna atmosfera zaowoco-
wały powstaniem sekcji żeńskiej. 
Czołowymi siatkarkami tamtego 
okresu były: Jadwiga Łapeta, Beata 
Kądziołka, Krystyna Rutkowska, 
Monika Jarosz.
Działalność żarowskiego TKKF 
Chemik od początku istnienia 
służy zaspakajaniu potrzeb i zain-
teresowań sportowo-rekreacyj-
nych lokalnego społeczeństwa. To 
właśnie na terenie gminy Żarów 
na większości imprez możemy 
zobaczyć działaczy klubu, którzy 
przeprowadzają różne konkurencje 
dla dzieci i dorosłych. Jedną z naj-
ważniejszych imprez minionych lat 
organizowanych przez ognisko jest 
Turniej Wsi. 
Jeśli mowa o stworzeniu warunków 

do współzawodnictwa, to nie spo-
sób powiedzieć o turniejach siat-
karskich. Ilość przeprowadzonych 
rozgrywek jest imponująca. My 
wymienimy tylko te najważniejsze, 
do których zaliczamy: Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Amatorek w siat-
kówce, Memoriał im. Edwarda 
Sypniewskiego (15. edycji), zawody 
o puchar Burmistrza Miasta Żarów 
oraz turniej Prezesa klubu. 

– Z wielką chęcią gościmy dru-
żyny z całej Polski. Do Żarowa 
przyjeżdżają od lat zawodnicy 
z całego województwa. Swoim 
zasięgiem sięgamy jeszcze dalej. 
Zapraszamy m.in. kolegów 
z Katowic, Nowego Targu, 
Wieruszowa, oni odwdzięczają 
nam się, goszcząc nas na swoich 
turniejach – dopowiada Jacek 

Kruk.
Po roku 2000 do struktur Che-
mika Żarów dołącza sekcja koszy-
kówki, która występowała w Świd-
nickiej Amatorskiej Lidze.
Ówczesne czasy, to dominacja 
siatkarzy Chemika w regionie. 
Pięć razy z rzędu zwyciężają 
w Powiatowej Lidze TKKF, naj-
starszych rozgrywkach amato-
rów w województwie. Jeśli już 
mowa o sukcesach, to przez okres 
swojej działalności TKKF może 
poszczycić się licznymi osiągnię-
ciami w rozgrywkach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim 
i makroregionalnym. 

– Obecnie w klubie trenuje bli-
sko 30 siatkarzy z różnych miej-
scowości naszego regionu. Naj-
większym problemem dzisiej-

szych czasów jest brak drużyn 
z którymi moglibyśmy rywa-
lizować. Paradoks polega na 
tym, iż baza sportowa jest i to 
w dobrym stanie. Problem leży 
w czynniku ludzkim. Nie ma 
chętnych siatkarzy, którzy pod-
jęliby wspólną walkę w lidze – 
słyszymy od Jacka Kruka, który 
finalizuje – Cieszymy się, że do 
dnia dzisiejszego czynny udział 
w życiu naszego klubu biorą 
udział zawodnicy Władysław 
Charęża i Tomasz Smereka. To 
oni związani są z Chemikiem 
Żarów od samego początku 
jego istnienia. Należy pamiętać 
o siatkarzach, którzy z różnych 
przyczyn losowych opuścili 

nasz klub. Mowa o Beacie 
Kądziołka, Jacku Kądziołka, 
Krzysztofie Kądziołka, Monice 
Jarosz, Waldemarze Poradzisz, 
Wiesławie Młodorzeniec, 
Mariuszu Kozakow, Grzegorzu 
Niczyporuk, Piotrze Matuśniak, 
Łukaszowi Jadach, Michałowi 
Tomczyk, Leszkowi Sierakowski. 
Są to zawodnicy naszego miasta 
i gminy. Nie sposób jest wymie-
nić wszystkich pozostałych 
graczy z regionu zasilających 
nasze barwy na przestrzeni tylu 
lat. Myślę, że nie zabraknie nam 
energii do następnego jubile-
uszu. Dlatego zapraszamy mło-
dzież i dorosłych do wstępowa-
nia w nasze szeregi. Dziękujemy 
miłośnikom sportu za wsparcie 
żarowskiego Chemika. 

Obecnie TKKF Chemik Żarów 
trenuje na hali sportowej Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Zajęcia odbywają się 
w każdy wtorek i czwartek o godz. 
19:00. 
Prezesi TKKF Chemik Żarów 
na przestrzeni lat

 ▶ Jan Gabryelski
 ▶ Władysław Charęża
 ▶ Kazimierz Bordulak
 ▶ Zbigniew Sionko
 ▶ Ireneusz Pękała

Krzysztof Dutkiewicz

Chemik Żarów z lat 70-tych. Górny rząd od lewej: Władysław Charęża, 
Marian Dawlewicz, Mirosław Lenio, Roman Czuryło, Kazimierz Bordulak. 
Dolny rząd od lewej: zawodnik nieznany, Stanisław Majcher, Jerzy Sikora.

Zwycięzcy ligi tuż po dekoracji (rok 1976). Górny rząd od lewej: Marian 
Dawlewicz, Edward Sypniewski, Władysław Charęża, Kazimierz Bor-
dulak, Zbigniew Sionko. Dolny rząd od lewej: Tadeusz Gładysz, Andrzej 
Zabrzewski, Adam Gładysz, Jan Gabryelski (prezes), Jan Ciepielewski.

Zlot wojewódzki TKKF w Kłodzku, rok 1978.

Chemik Żarów – żeńska drużyna 
mistrzyń województwa amatorek, 
rok 2010.  

TKKF Chemik Żarów tuż przed meczem derbowym z LKS Chemik 
Żarów (2010 r.)

Działalność klubu służy również mieszkańcom gminy Żarów. Na zdjęciu 
Turniej Wsi – Dni Żarowa, rok 2012.

Zagraj w Electrolux Cup!
Rusza Żarowska Liga Futsalu Electrolux Cup sezon 2021/22. Właśnie 
wystartowały zapisy!

To już 14. edycja rozgrywek. 
Zgłoszenia drużyn biorących udział w poprzednim sezonie, przyjmowane 
będą do 3 listopada. Nowo powstałe drużyny mogą zapisać się do 12 listo-
pada. Szczegóły na www.electroluxcup.zarow.pl. Wszystkie mecze rozgry-
wane będą w hali sportowej GCKiS w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10A. Start 
1. kolejki zaplanowano na 27 listopada. Sponsorem głównym jest Electrolux 
Żarów. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

- 7 -
Nr 19/2021 (221) | 21 X 2021 r.



Wałbrzyszanie zakończyli passę 
35 ligowych zwycięstw z rzędu. 
Przez blisko dwa lata Górnik nie 
dawał szans rywalom, triumfu-
jąc w każdym kolejnym meczu. 
Pogromcą okazali się piłkarze 
Zjednoczonych Żarów.
W 9. kolejce wałbrzyskiej okrę-
gówki lider z Wałbrzycha grał 
w Żarowie. Uczciwie trzeba powie-
dzieć, iż do przerwy Zjednoczeni 
powinni prowadzić 2:1, jednak 
każda z drużyn nie wykorzystała 
sytuacji bramkowych. Po stro-
nie żarowian nie trafiali kolejno 
Damian Uszczyk i Konrad Sajdak. 
Zjednoczeni wyszli na drugą cześć 
meczu z ogromnym przekonaniem, 
iż sensacja może stać się faktem. 
Szybko zdobyte dwie bramki przy-
bliżyły żarowian do zwycięstwa. 
Sposób na pokonanie golkipera 
Górnika znaleźli Konrad Sajdak 
i Damian Uszczyk, rehabilitując się 
tym samym za niewykorzystane 
sytuacje bramkowe z pierwszej czę-
ści meczu. W końcówce wynik na 
3:0 ustala wprowadzony na boisko 
Grzegorz Chłopek. 
To nie tylko pierwsza porażka 
Górnika w sezonie, ale w ogóle 
pierwsza od 17 listopada 2019 
roku, kiedy wałbrzyszanie ulegli 
Unii Stare Bogaczowice 3:4. Był to 
sezon 2019/20 w A klasie, który 
został zakończony po rundzie 
jesiennej. W kolejnym sezonie 
w A klasie Górnik wygrał wszyst-
kie dwadzieścia siedem meczów, 
następnych osiem dorzucił po 
awansie do okręgówki. Mimo 
porażki ze Zjednoczonymi wał-
brzyszanie nadal są liderem i zde-
cydowanym faworytem w walce 
o awans do IV ligi. 

– Pomimo małych problemów 
zdrowotnych, zespół przystąpił do 
meczu bardzo zmotywowany. Do 
Żarowa przyjeżdża lider i do tego 
drużyna, która od długiego czasu 
nie przegrała pojedynku. Po zwy-
cięstwie z Pogonią Pieszyce powoli 
stabilizujemy skład i realizujemy 
nasze cele, które są niezmienne. 
Zagrać dobry, skuteczny mecz, 
ciesząc się grą i sprawiając radość 
kibicom. Po nerwowym początku 
spotkania w meczu z Górnikiem 
opanowaliśmy środek pola i sku-

tecznie utrzymywaliśmy się z piłką 
w ataku. Niestety w dwóch bardzo 
dogodnych sytuacjach zabrakło 
skuteczności. Przez cały mecz 
graliśmy bardzo czujnie i ofiarnie 
w obronie, a dobra organizacja 
w defensywie pozwala nam na 
skuteczne rozbijanie ataków 
silnego rywala, który z minuty 
na minutę grał coraz bardziej 
niedokładnie. Po przerwie 
poprawiliśmy celowniki i wypro-
wadzone kontrataki kończyły 
się rzutami rożnymi, które dały 
nam dwie, z trzech bramek. Cały 
zespół zasłużył na słowa uzna-
nia, a wchodzący zawodnicy dali 
jakość zespołowi. Powoli zapomi-
namy o słabszym starcie ligowym, 
stabilizujemy grę i walczymy 
dalej. Ta drużyna ma potencjał, 
a przede wszystkim tworzą ją 
piłkarze, którzy lubią ze sobą dzie-
lić wspólną pasję do piłki nożnej 
– relacjonuje tuż po meczu Adam 
Ciupiński, który wraz z Arturem 
Sarą prowadzi pierwszy zespół 
Zjednoczonych Żarów.

Zjednoczeni: Nowak – Szewczyk, 
Jastrzębski, Szuba (17’ Marzec), Ł. 
Klimaszewski, Łagiewska (8’ Chło-
pek), Khvostenko (86’ Natanek), 
Kołodziej (90’ Kaczmarczyk), Flo-
rian, Uszczyk, Sajdak. 
Rozpędzeni Zjednoczeni nie 
dali żadnych szans kolejnemu 
ligowemu rywalowi. W spotka-
niu z Victorią Świebodzice górą 
faworyci, którzy aplikują gościom 
spory bagaż straconych bramek. 
Żarowianie byli zespołem znacznie 

lepszym, błyskawicznie pressowali 
swoich przeciwników i nie dawali 
im swobody grania piłką. Victoria 
momentami miała spore problemy 
żeby zameldować się w polu kar-
nym Zjednoczonych. Autorami 
celnych trafień dla Żarowa zostali 
Adam Łagiewka, Konrad Sajdak, 
Roman Khvostenko. 
Zjednoczeni: Nowak – Szewczyk, 
Jastrzębski, Natanek (46’ Szuba), 
Marzec (80’ Florian), Ł. Klimaszew-
ski, Kołodziej, Łagiewka (70’ Czoch), 
Khvostenko, Uszczyk, Sajdak. 
W kolejnym ligowym starciu 
Zjednoczeni podejmą na wyjeź-
dzie Zamek Kamieniec Ząbko-
wicki. Początek meczu 23 paź-
dziernika o godz. 15:00. 
Tymczasem problemy kadrowe 
mają piłkarze z Nowic. W ostat-
niej kolejce Venus nie dotarł na 
mecz do Stronia Śląskiego. 
Wyniki 10. kolejki: Zjednoczeni 
Żarów – Victoria Świebodzice 
3:0, Nysa Kłodzko – Pogoń 
Pieszyce 3:1, Polonia Bystrzyca 
Kłodzka – Włókniarz Kudowa-
-Zdrój 4:2, Kryształ Stronie Śl. 
– Venus Nowice 3:0 (wo.), Grom 
Witków – ATS Wojbórz 1:2, 
LKS Bystrzyca Górna – Skałki 
Stolec 3:3, Karolina Jaworzyna Śl. 
– MKS Szczawno-Zdrój 2:1, Gór-
nik Wałbrzych – Zamek Kamie-
niec Ząbk. 3:1. 
W 11. kolejce zagrają: Ząbko-
wice – Żarów, Szczawno-Zdrój 
– Wałbrzych, Stolec – Jaworzyna 
Śl., Wojbórz – Bystrzyca Górna, 
Nowice – Witków, Kudowa-Zdrój 
– Stronie Śl., Pieszyce – Bystrzyca 
Kłodzka, Świebodzice – Kłodzko. 
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Sport i wypoczynek
Szok w Żarowie

Po kilkudziesięciu miesiącach znalazła się drużyna, 
która pokonała w ligowym boju wałbrzyskiego Górnika. 

M-ce Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Górnik Wałbrzych 10 27 9 0 1 33-7
2.  Skałki Stolec 10 23 7 2 1 26-14
3.  LKS Bystrzyca Górna 10 23 7 2 1 27-9
4.  Zjednoczeni Żarów 10 20 6 2 2 23-11
5.  MKS Szczawno Zdrój 9 18 6 0 3 20-13
6.  Zamek Kamieniec Ząbk. 10 17 5 2 3 29-12
7.  Polonia Bystrzyca Kłodzka 10 14 4 2 4 26-16
8.  Kryształ Stronie Śląskie 10 14 4 2 4 21-25
9.  Włókniarz Kudowa Zdrój 10 14 4 2 4 24-25
10.  Nysa Kłodzko 10 13 4 1 5 23-28
11.  Victoria Świebodzice 10 12 3 3 4 12-13
12.  Karolina Jaworzyna Śl. 10 10 2 4 4 13-20
13.  ATS Wojbórz 10 10 3 1 6 10-25
14.  Grom Witków 10 7 2 1 7 9-27
15.  Pogoń Pieszyce 10 3 1 0 9 6-27
16.  Wenus Nowice 9 0 0 0 9 4-34

Spotkali się na Ślęży
W powiecie świdnickim jest ich blisko 500, a łączy ich 

pasja do wspólnego chodzenia po górach. 

Właśnie zakończył się 44. zlot 
turystów świdnickich na Ślęży.
Piechurzy zrzeszeni w PTTK 
naszego regionu spotykają się na 
zlotach dwa razy w roku, wiosną 
na Wielkiej Sowie, jesienią na 
Ślęży. Zainteresowanie tury-
styką z roku na rok stale rośnie. 
Zakończenie sezonu, które miało 
miejsce na Ślęży jest tego przykła-
dem. Na szczycie zebrały się koła 
z bardzo bogatą tradycją. Wśród 
piechurów zobaczyliśmy przed-
stawicieli: ToKoło PTTK Jedynka, 
Koło PTTK nr 2 „Wagonowcy”, 
Koło PTTK „Siódemka”, Świd-
nickie Koło PTTK „Koło Ślęży”, 
Koło Turystyczne „To Tu To Tam” 
MDK Świdnica, Koło Turystyczne 
Pszczoły i Trutnie, Koło PTTK 
Świebodzickie Łaziki, Klub Prze-
wodników Terenowych i Górskich 
„Koło przewodników turystycz-
nych”, Koło PTTK Żarodreptaki 
z Żarowa i Gminne Koło PTTK 
„Teraz Sudety” gminy Świdnica. 

– Turystyka piesza, to jedna 
z najprostszych i najtańszych 
form spędzania czasu wolnego. 

Po raz kolejny zakończyliśmy 
sezon oddziałowy, w którym 
wzięło blisko 30 uczestników 
reprezentujących nasze koło. Jak 
co roku nagrodziliśmy książ-
kami o gminie Żarów dwóch 
turystów. Tym razem pozycje 
trafiły do piechura ze Świdnicy, 
który dotarł na zlot ze swojego 
miejsca zamieszkania oraz do 
turysty z najdalszego krańca 
Polski, czyli Poznania. Dodat-
kowo przez oddział świdnic-
kiego PTTK zostali nagrodzeni 
Żarodreptaki Ela i Jan Semik 
za zdobycie Śnieżki z Żarowa – 
informuje Bolesław Moryl, pre-
zes koła PTTK Żarodreptaki.

To nie koniec sezonu turystycz-
nego dla żarowskich turystów. Jak 
sami zapowiadają mają jeszcze 
w planach kilka wycieczek po 
malowniczych miejscach naszego 
regionu. Szczegóły dotyczące 
kolejnych terminów wypraw 
można śledzić na oficjalnym 
profilu FB Koła PTTK „Żarodrep-
taki” Żarów.
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Szachowy memoriał
Po raz dziewiąty spotkali się miłośnicy królewskiej gry, 
by uczcić pamięć żarowskich szachistów Jana Kipczaka 

i Pawła Paradowskiego. 

W Żarowie nad szachownicami 
pochyliło się blisko 100 zawodników. 
W najsilniejszej grupie A, zwyciężył 
reprezentant gospodarzy Piotr Kaś-
ków. Podium uzupełnili: Remigiusz 
Olejarczyk (Jawor), Paweł Gawlik 
(Biały Król Wisznia Mała). Pozo-
stałe miejsca zawodników Gońca 
Żarów: 6. Mirosław Cygan, 9. Anna 
Maria-Michalska (1. miejsce wśród 
kobiet, zdobyta norma na I kat.), 
12. Wiktor Chołody, 15. Jan Bednar-
ski, 22. Artur Ratkowski, 23. Oskar 
Lesiak, 24. Weronika Komaniecka, 
25. Angelika Kołodziejczyk, 26. Jan 
Molecki. Grupa B padła łupem 
Szymona Wasilko z MGLKS Parnas 
Oława. Miejsca żarowskich szachi-
stów: 6. Gabriela Gołębczyk (3. miej-

sce wśród juniorek), 12. Filip Hen-
ning, 14. Jan Kasendra, 19. Maciej 
Stankowski, 23. Maja Borkowska, 
24. Daria Piotrowska. Michał Sztuba 
z Wrocławia okazał się bezkonku-
rencyjny, zwyciężając rywalizację 
w grupie C. Goniec Żarów: 3. Wla-
dyslaw Lutsalevskyi, 5. Paweł Król, 
6. Tymoteusz Wiśniewski, 8. Antoni 
Piątek, 9. Aleksander Jarosz, 17. Szy-
mon Kostrzewa, 20. Barbara Cnota, 
21. Hanna Łagoda, 23. Franciszek 
Królikowski, 25. Eryk Gawron, 
26. Milena Król, 29. Mateusz Mar-
chlewicz, 32. Antoni Pawlikowski, 
35. Aleksandra Dobrowolska, 
38. Natan Korbut. 
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Spróbują pobić rekord!
Po raz piąty pływacy spotkają się na krytym basenie 

w Żarowie, by ustanowić rekord przepłyniętych długości. 
Do pobicia jest dystans 77 km i 525 metrów.
Każdy chętny w piątek, 29 paź-
dziernika będzie mógł zmierzyć 
się z wyzwaniem. Sportowe wyda-
rzenie rozpocznie się o godzinie 
19.00 i potrwa do 23:00.
Dla najlepszej kobiety oraz mężczy-
zny czekają nagrody, ufundowane 
przez Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, które jest orga-
nizatorem wydarzenia. Dodatkowo 
wyróżnimy najmłodszego i najstar-
szego uczestnika zawodów.
Każdy zawodnik przez 30 minut 
musi przepłynąć jak największą 
ilość długości basenu. Udział 
w zawodach sportowych jest 

płatny i wynosi 10 złotych. 
Opłatę wpisową dokonuje się 
w dniu zawodów w kasie krytej 
pływalni.
Na pływaków czekają pamiątkowe 
medale, batony energetyczne, 
woda i słodki poczęstunek.
Wśród uczestników w dniu wyda-
rzenia o godz. 23:00 rozlosujemy 
nagrody rzeczowe (do odbioru 
w dniu zawodów oraz do dnia 
7.11.2021 w kasie krytej pływalni 
w Żarowie).
Link do zapisów znajdziesz na 
www.centrum.zarow.pl.
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Zawodnicy mogą korzystać z basenu 
od godz. 19:00-23:00. 

Walczyli 
w Wołowie

Siedem medali uzbierali 
zawodnicy Kickboxing 
Fighter Żarów na zawo-

dach w Wołowie.

Zawody o puchar burmistrza 
gminy Wołów przyciągnęły sym-
patyków sztuk walki. Najwięcej 
medali dla żarowskiego klubu 
zdobył Karol Mackiewicz, który 
wywalczył wszystkie kolory krąż-
ków w różnych dyscyplinach. 
Patryk Rzepecki zgarnął dwa złote 
medale, a dwa srebrne zawisły 
na szyi Krystiana Rossy. Podczas 
zawodów certyfikat sędziego mię-
dzynarodowego odebrał żarowia-
nin Krystian Jastrząb. 
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Ruszyły zapisy do sekcji lekkoatletycznej
Pod okiem multimedalisty Mistrzostw Polski, repre-

zentanta Polski w biegach średnich i długich będziemy 
szukać sportowych talentów. Właśnie ruszył całoroczny 

nabór do sekcji lekkoatletycznej. 
O formę naszych podopiecznych 
zadba Mateusz Demczyszak. Sek-
cja lekkiej atletyki skierowana jest 
do chłopców i dziewcząt od 12. 
roku życia. Na zajęcia zapraszamy 
też dorosłych uczestników.
Do największych osiągnięć 
sportowych Mateusza Demczy-
szaka należą: 8 miejsce w finale 
Mistrzostw Europy Seniorów 
w Barcelonie na dystansie 1500m, 
uczestnik Mistrzostw Świata Senio-
rów w Moskwie na dystansie 3000m 

z przeszkodami, drużynowy Woj-
skowy Mistrz Świata w przełajach 
na dystansie 5 km, multimedalista 
Mistrzostw Polski Seniorów w bie-
gach średnich i długich.
Zapisy i informacje pod numerem 
tel.: 74 85 80 753 wew. 25.
Organizatorem zajęć jest Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Grały niższe ligi piłkarskie
Kl. A, GR. I 

 ▶ Czarni Wałbrzych –  
Zieloni Mrowiny  ...................5:1

Kl. A, GR. II
 ▶ Boxmet Piskorzów –  
Wierzbianka Wierzbna  ........0:4

Kl. B
 ▶ Silesia Żarów –  

STEP II Tąpadła/Wiry  ..........2:0
 ▶ LKS Piotrowice Św. –  
Zjednoczeni II Żarów  ...........2:2

 ▶ Grom Panków –  
Błyskawica Kalno  ..................2:2

 ▶ Sparta Przełom Pastuchów – 
Zryw Łażany  ..........................4:4
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