
Posadziliśmy drzewa 
z okazji Światowego 

Dnia Ziemi

Radna Ewa Góźdź sadzi drzewo pod nadzorem  
leśniczego Grzegorza Stencla.

więcej na stronie 4

Do ekologicznej akcji zachęcają mieszkańców zastępca burmistrza Przemysław Sikora i przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska Bartosz Żurek.
więcej na stronnie 5.

Żarowski Projekt Ekologiczny

Żarowerowy Żarów

Rowerzyści nie muszą się już martwić tym,  
że jakiekolwiek usterki odbiorą im przyjemności z jazdy.

więcej na stronie 5.

Załóż 
kompostownik

więcej na stronie 6.
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Prace nad zleceniem nadzorował hrabia Friedrich 
Wilhelm von Reden, a projektował wraz z opraco-
waniem technologii wykonania, odlewu, transportu 

i montażu John Baildon.  
Ocalałe części dawnego mostu w Łażanach należą do cen-
nych artefaktów dziedzictwa kultury jako niegdyś pierw-
szego na kontynencie europejskim mostu żelaznego. 
Jednym z najważniejszych działań dotyczących ochrony 
tak cennego elementu jest wpisanie ocalałych fragmentów 
mostu na listę zabytków ruchomych przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Starania w tym 
temacie zostały podjęte już jakiś czas temu, opracowano 
dokumentację techniczno-inwentarzową oraz projekt eks-
pozycji zachowanych elementów mostu. 
W tej chwili trwają czynności związane z wpisaniem ocala-
łych części mostu do rejestru zabytków ruchomych.

– Historia XVIII-wiecznego mostu żeliwnego z Łażan 
była przedmiotem wielu opracowań. W 2018r. na stronie 
internetowej Żarowskiej Izby Historycznej ukazał się ar-
tykuł poświęcony okolicznościom zniszczenia tej zabytko-
wej konstrukcji podczas działań wojennych w 1945 roku. 
Mniej więcej w tym samym czasie podjęte zostały pierw-
sze działania w ramach projektu „Renowacja i ekspozycja 
elementów żeliwnego mostu łukowego w Łażanach przez 
rzekę Strzegomkę”.  
Opracowana została dokumentacja zachowanych ele-
mentów mostu oraz projekt ich przestrzennej ekspozycji.  
Obecnie trwają czynności związane z ich wpisaniem do 
tzw. rejestru zabytków ruchomych, dzięki czemu zostaną 
one objęte szczególną ochroną prawną.  
Wpis do rejestru zabytków stanowi podstawę do pozy-
skania środków finansowych, które umożliwią renowację 
oraz ekspozycję zabytku. Cieszę się, że w podjętych dzia-

łaniach prowadzimy ścisłą współpracę z wyższą uczelnią 
techniczną, jest to godny zaufania i poważny partner 
w realizowanym przedsięwzięciu – mówi Bogdan Mucha 
z Żarowskiej Izby Historycznej.
Istnieją dwie hipotezy dotyczące okoliczności zniszczenia 
mostu.  
Według jednej z nich, na most wjechał radziecki czołg. 
Jego masa przekraczając znacznie nośność mostu, uszko-
dziła żeliwne elementy, co w rezultacie doprowadziło do 
jego zawalenia się. 
Druga zaś mówi, że został on wysadzony w powietrze 
przez Niemców cofających się za linię Strzegomki przed 
Armią Czerwoną (więcej na ten temat pisze w artykule 

„Mity i fakty dotyczące zniszczenia żelaznego mostu pod 
Łażanami w 1945 roku” Bogdan Mucha na stronie interne-
towej Żarowskiej Izby Historycznej).
– W tym roku mija 225 lat od powstania na Śląsku dro-
gowego mostu na rzece Strzegomka.  
Wpisanie tak cennego dla mieszkańców gminy Żarów 
znaleziska do rejestru zabytków ruchomych, byłoby nie 
tylko wielkim wyróżnieniem, ale przede wszystkim nada-
niem mu wielkiej rangi.  
Powyższe działania umożliwią również wnioskowanie 
o środki finansowe na odpowiednią ich ochronę i ekspo-
zycję przynależną zabytkom – mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.
Do tematu na pewno jeszcze powrócimy i poinformuje-
my, jakie będą kolejne etapy projektu „Renowacja i ekspo-
zycja elementów żeliwnego mostu łukowego w Łażanach 
przez rzekę Strzegomkę”.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza 
I Przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 
dz.

Pow. 
m2 Numer KW Położenie Przeznaczenie 

w mpzp
Forma odda-
nia nieruch.

Cena 
wyw..

wa-
dium

Godz. 
Przet.

385/ 
25 266 SW1S/ 

00019177/3

Żarów,  
ul. Słowiańska/ 
Cembrowskiego 
(zaplecze)

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
C.6 MN

Sprzedaż na 
własność 16.000 zł 1.600 zł 9 10

1. Przetarg odbędzie się 01 czERwca 2021r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa2, 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 28 maja 2021r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium 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 
stronie internetowej: 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. 

12. 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).

13. 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).

14. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

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

17. Przetarg został ograniczony z uwagi na charakter 
nieruchomości (brak dostępu do drogi publicznej).

Ocalałe części mostu żeliwnego w Łażanach zostaną wpisane do rejestru zabytków?
zbudowany został w 1796r., a zniszczony w 1945r. Konstrukcję żeliwną mostu zamówił w hucie „Małapanew” hrabia august w. von Burghaus. 

Gdyby istniał, byłby niewątpliwie zabytkiem klasy światowej. 
Jeden z pierwszych na świecie i z pewnością pierwszy na Śląsku – 
most żelazny na rzece Strzegomce na starej fotografii.

Cała dokumentacja i projekt ekspozycji ocalałych części mostu 
była szczegółowo omawiana na spotkaniach zastępcy burmistrza 
Przemysława Sikory z Bogdanem Muchą szefem Żarowskiej Izby 
Historycznej.
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Aktualności
Przypominamy! 

Podłączenie budynku do kanalizacji 
sanitarnej to obowiązek

W związku z zakończeniem budowy kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach Kalno, 
Kalno-Wostówka i Mrowiny (Etap II), 
a także w związku z uzyskaniem przez 
Gminę Żarów pozwolenia na ich użytko-
wanie, przypominamy właścicielom, za-
rządcom i administratorom nieruchomości 
o konieczności wykonania podłączenia do 
nowo wybudowanych 
sieci kanalizacyjnych. 

– Mieszkańcy Kalna 
oraz Wostówki ten 
obowiązek mieli 
zrealizować naj-
później do 20 grudnia 2020r., natomiast 
mieszkańcy Mrowin, których dotyczy II 
etap budowy kanalizacji sanitarnej (ulica 
Wojska Polskiego) powinni podłączyć się 
najpóźniej do 23 marca 2021r. Oczywi-
ście wiele budynków zostało wpiętych 
do nowej sieci kanalizacji sanitarnej, ale 
niestety są również budynki nadal nie 
podłączone do systemu – zaznacza prezes 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ża-
rowie Grzegorz Osiecki.

Co należy zrobić, aby rozpocząć procedu-
rę podłączenia budynku do kanalizacji?

– Aby rozpocząć całą procedurę wpięcia do 
systemu nowej sieci kanalizacji sanitarnej 
należy wystąpić do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie (ul. Słowiań-
ska 16) z wnioskiem o wydanie stosow-
nych warunków przyłączenia. Następnie, 
zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, wy-
konać przyłącze kanalizacyjne, a po jego 
pozytywnym odbiorze przez służby tech-
niczne ZWiK zawrzeć umowę na odbiór 
ścieków – przypomina kierownik spółki 
ds. technicznych i usług Joanna Plizga.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej 
https://zwik.zarow.pl w zakładce doku-
menty. Można je składać listownie, osobi-
ście w sekretariacie spółki z zachowaniem 
wszelkich zasad higieny lub drogą elektro-
niczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego 

właściciela nieruchomości jest jej przyłą-
czenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Z obowiązku przyłączania zwolnieni są je-
dynie właściciele nieruchomości, która jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków. W związku z upływem czasu, jaki 
mieli właściciele nieruchomości w tych miej-
scowościach, ZWiK w Żarowie przekaże in-

formację o brakujących 
wpięciach do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, 
celem podjęcia odpo-
wiednich kroków ad-
ministracyjnych.

Właściciel nieruchomości, który nie 
wykona tego obowiązku podlega ka-
rze grzywny
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, 
pomimo możliwości technicznych, nie przyłą-
czy nieruchomości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej, Burmistrz Miasta Żarów zobowiązany 
jest wydać decyzję administracyjną nakazującą 
wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egze-
kucji administracyjnej. Dodatkowo właściciel 
nieruchomości, który nie wykonuje tego obo-
wiązku podlega karze grzywny, a postępowanie 
w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia i jest 
kierowane na Komisariat Policji w Żarowie.
Możesz otrzymać dotację na budo-
wę przyłącza kanalizacyjnego
Przypominamy mieszkańcom, że jest moż-
liwość otrzymania dotacji na budowę przy-
łącza kanalizacyjnego. Koszty podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel 
nieruchomości. Gmina Żarów udziela jed-
nak bezzwrotnej dotacji na prace związane 
z budową przyłączy kanalizacyjnych. Kwota 
dofinansowania wynosi maksymalnie do 
30% udokumentowanych i poniesionych 
kosztów (faktury lub rachunki) na ten cel, 
nie więcej niż 1.000,00 zł. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl  
lub pod nr tel. 74 30 67 375.

Magdalena Pawlik 

Podłączenie budynku 
do kanalizacji sanitarnej 

to obowiązek!

Prawo do działki po śmierci działkowca
zasady nabywania prawa do działki po śmierci działkowca reguluje 

art. 38 ustawy o ROD. 
Zgodnie z nim, w razie śmierci jednego 
z małżonków prawo do działki, które przy-
sługiwało obojgu małżonkom, przypada 
drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie 
posiadał prawa do działki, może w terminie 
6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć 
oświadczenie woli o wstąpienie w stosu-
nek prawny wynikający z tego prawa pod 
rygorem wygaśnięcia prawa do działki. 
Z chwilą zaś wygaśnięcia prawa do działki 
w następstwie niedokonania ww. czynności, 
roszczenie o ustanowienie prawa do działki 
po zmarłym przysługuje innym osobom 
bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 
3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowie-
nie prawa do działki nie może nastąpić 
przed upływem terminu wygaśnięcia rosz-
czenia. W przypadku zgłoszenia się kilku 
uprawnionych, o ustanowieniu prawa do 
działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nie-
procesowym, biorąc pod uwagę w szczegól-
ności okoliczność, czy osoba uprawniona 
korzystała z działki ze zmarłym. 
W razie śmierci działkowca niepozostają-

cego w związku małżeńskim, roszczenie 
o ustanowienie prawa do działki po zmar-
łym wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia 
śmierci działkowca. W przypadku, gdy 
w wyżej wskazanym terminie osoby bliskie 
nie złożyły wniosku o ustanowienie prawa 
do działki, ich roszczenia wygasają. W na-
stępstwie, po upływie ww. terminów dyspo-
nentem działki staje się zarząd danego ROD, 
który ma prawo zdecydować z kim podpisze 
umowę dzierżawy działkowej. Zarząd ROD 
ma prawo podpisać umowę z osobą trzecią 
(lub małżonkami), którzy spełnią ustawowe 
przesłanki, aby móc zostać działkowcem. 
W tym, może podpisać umowę dzierżawy 
działkowej z osobą bliską zmarłego, któ-
rej np. na podstawie postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu 
poświadczenia dziedziczenia przysługuje 
wierzytelność z tytułu własności nasadzeń 
i naniesień na działce w ROD, stanowiących 
własność zmarłego działkowca stosownie do 
art. 30 ust. 2 ustawy o ROD.

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok 
dostępny na stronie internetowej

Firma Eneris Surowce S.a. Oddział we wrocławiu,  
która świadczy usługi w zakresie zbierania i zagospodarowania  

odpadów komunalnych z terenu gminy Żarów,  
przekazała nowy harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok. 

Przypominamy, że odpady biodegradowal-
ne z zabudowy jednorodzinnej będą odbie-
rane wyłącznie w workach dostarczonych 
przez firmę Eneris Surowce S.A.,  natomiast 
z zabudowy wielolokalowej wyłącznie 
z brązowego pojemnika. Informacje o loka-
lizacji wystawionych odpadów wielkogaba-
rytowych prosimy zgłaszać  

najpóźniej przed dniem odbioru do godz. 
15.00 w Urzędzie Miejskim w Żarowie pod 
nr tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351.  
Odpady wielkogabarytowe, które zostaną wy-
stawione bez zgłoszenia nie zostaną odebrane.
Harmonogram do pobrania ze strony inter-
netowej http://um.zarow.pl i  
http://ekoinfo.um.zarow.pl.

Nowa ulotka o zasadach  
segregacji i deklaracja o wysokości opłaty

wszyscy mieszkańcy gminy Żarów otrzymają nową ulotkę śmieciową, 
w której przypominamy, w jaki sposób poprawnie segregować odpady: 

tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz zmieszane. 

W nowej ulotce znajdziecie Państwo in-
formacje, jak segregować śmieci, kiedy 
odbywają się zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych, co zrobić z przeterminowanymi 
lekami i jakie odpady można oddać do 
Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. Nie brakuje także informacji 
o tym, jakie odpady możemy wrzucać do 
brązowych pojemników przeznaczonych 
na odpady biodegradowalne. Przy czym 
pamiętajmy, że bioodpady można kompo-
stować we własnym zakresie.
Przypominamy także, że właściciele nie-
ruchomości jednorodzinnych, którzy będą 
kompostować odpady biodegradowalne na 
swoich posesjach, będą mogli skorzystać 

z ulgi w wysokości 6 złotych za osobę. Aby 
uzyskać ulgę należy założyć kompostownik 
i złożyć nową deklarację. W przypadku 
chęci skorzystania z ulgi od 1 maja 2021r. 
należy złożyć deklarację najpóźniej do 
dnia 10 czerwca 2021r. Deklarację można 
pobrać ze strony internetowej: http://eko-
info.um.zarow.pl. Wypełnione deklaracje 
można składać w Urzędzie Miejskim w Ża-
rowie, za pośrednictwem ePUAP lub poczty 
elektronicznej na adres: deklaracje@um.za-
row.pl. Informacji na temat gospodarki 
odpadami w naszej gminie udzielają także 
pracownicy Referatu Komunalnego i Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 
74 30 67 334 lub 74 30 67 351.
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Z okazji Światowego Dnia Zie-
mi burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora oraz radni Rady Miejskiej 
w Żarowie zorganizowali akcję 
sadzenia drzew. Uzbrojeni w łopa-
ty i rękawice wszyscy udali się na 
teren jednego z okolicznych lasów, 
aby pod nadzorem leśniczego, po-
sadzić sadzonki drzew.

– Światowy Dzień Ziemi to 
najbardziej ekologiczne święto 
na całym świecie. W tym roku 
przyświeca mu hasło o energii 
odnawialnej. Wspólnie posta-
nowiliśmy również zrobić coś 
dobrego dla naszej małej Ojczy-
zny i naszego środowiska. Pod 
bacznym okiem leśniczego przy-
byliśmy do lasu, aby posadzić 
młode drzewka – mówiła wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Iwona Nieradka.

We wspólnej proekologicznej 
akcji, pod nadzorem leśnicze-
go z okręgu Mrowin Grzegorza 
Stencla uczestniczyli burmistrz 
Leszek Michalak, zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora oraz 
radni Rady Miejskiej: przewod-
niczący Roman Konieczny, wice-
przewodnicząca Iwona Nieradka, 
Barbara Zatoń, Norbert Gałązka, 
Ewa Góźdź, Zuzanna Urbanik, 
Piotr Zadrożny i Bartosz Żurek.

– Przy akcjach zalesienia każda 
para rąk jest potrzebna. Dla-
tego z wielkim entuzjazmem 
zorganizowaliśmy wspólne 
sadzenie drzew. Każdy z nas 
jest mieszkańcem Ziemi, zatem 

każdy z nas powinien czuć 
się odpowiedzialny za jej stan 
– mówił Grzegorz Stencel le-

śniczy z Mrowin Nadleśnictwa 
Świdnica. 

Magdalena Pawlik

Ekologia
Posadziliśmy drzewa z okazji 

Światowego Dnia Ziemi
Przyroda to nieodłączny element naszego codziennego życia,  

więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. 

Burmistrz Leszek Michalak i radni Rady Miejskiej podczas sadzenia 
drzew.

Akcja sadzenia drzew odbyła się z inicjatywy radnych Rady Miejskiej 
Żarowa.

Szkolne obchody 
Światowego Dnia ziemi

Dzień ziemi, corocznie obchodzony 22 kwietnia  
uważany jest za największe ekologiczne święto. 

Obchodzony jest od 1970 roku i jego celem jest zwrócenie uwagi na 
ochronę środowiska, w tym promowanie zachowań proekologicznych. 
Pomimo nauki zdalnej uczniowie wszystkich szkół podstawowych 
funkcjonujących na terenie gminy Żarów chętnie włączyli się w obcho-
dy Światowego Dnia Ziemi. O ekologii nie zapomniały także przedszko-
laki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

– Bajkowe Przedszkole w Żarowie każdego roku przygotowuje się do 
Dnia Ziemi. W każdej grupie organizowane są zajęcia, na których 
uczymy dzieci, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za naszą pla-
netę. To miejsce, gdzie spędzamy czas, uczymy się, bawimy. To miejsce 
ważne dla nas wszystkich – mówiła Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie.

– W naszej szkole na co dzień promowane są proekologiczne postawy 
oraz poczucie  świadomości wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Po-
ruszane są tematy dotyczące dbałości i ochrony środowiska naturalnego 
na zajęciach lekcyjnych, uczniowie przygotowują się do konkursu ekolo-
gicznego i wykonują prace plastyczne. W tym roku obchody Dnia Ziemi 
poprzedziliśmy obchodami Dnia Wody. Uczniowie naszej szkoły przygo-
towali przedstawienie „Kropla wody”, które jest zamieszczone na stronie 
internetowej spimbramowice.pl – mówiła Krystyna Waliszak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach.

– Na terenie naszej szkoły powstał ogródek ekologiczny, gdzie nasi 
uczniowie będą mogli posadzić rośliny i zioła. Niebawem powstanie 
także zielona sala dydaktyczna, również do dyspozycji naszych uczniów. 
Ponadto, z okazji Dnia Ziemi ogłosiliśmy także konkurs ekologiczny 
„Ziemia Mój Dom”, wykonane prace można podziwiać na stronie inter-
netowej szkoły oraz w holu placówki przy ul. 1 Maja w Żarowie – mówił 
Adam Ciupiński wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Żarowie.

Nie wypalaj traw!
Najczęstsza przyczyna pożarów to niestety wiosenne wypalanie traw. 

Leśnicy zwracają uwagę na to, że 
ściółka w lesie potrafi płonąć tak 
łatwo jak siano, a ogień z niej roz-
przestrzenia się błyskawicznie na 
całe połacie lasów. Pożary traw to 
ogromne niebezpieczeństwo dla 
przyrody i śmiertelne zagrożenie 
dla ludzi, a ich gaszenie wymaga 
pracy wielu zastępów strażaków 
i wysokospecjalistycznego sprzętu.
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przypomina 
o finansowych i prawnych konse-
kwencjach wypalania, które jest 
zabronione.

Surowe kary – grzywna a na-
wet więzienie 
Zakaz wypalania traw określo-
ny został w Ustawie o ochronie 
przyrody oraz w Ustawie o lasach, 
a Kodeks wykroczeń przewiduje 
za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może 
wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. 
Co więcej, jeśli w wyniku pod-
palenia trawy dojdzie do pożaru, 
który sprowadzi zagrożenie utraty 

zdrowia lub życia wielu osób albo 
zniszczenia mienia wielkich roz-
miarów, wtedy sprawca – zgodnie 
z zapisami Kodeksu karnego – 
podlega karze pozbawienia wol-
ności nawet do 10 lat. 

Wypalanie traw  
to też ryzyko utraty dopłat 
Oprócz wspomnianych sankcji 
wypalającemu grożą również 

dotkliwe kary, które nakładać 
może Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz 
wypalania gruntów rolnych jest 
jednym z warunków, których rol-
nicy zobligowani są przestrzegać, 
aby móc ubiegać się o płatności 
bezpośrednie oraz płatności ob-
szarowe w ramach PROW 2014-
2020. W przypadku jego złamania 
ARiMR może nałożyć na rolnika 
karę finansową zmniejszającą 
wszystkie otrzymywane przez 
niego płatności o 3 proc. W za-
leżności od stopnia winy, może 
zostać ona obniżona do 1 proc. 
bądź zwiększona do 5 proc. Jesz-
cze wyższe sankcje przewidziane 
są dla tych, którzy świadomie wy-
palają grunty rolne – muszą oni 
liczyć się z obniżeniem płatności 
nawet o 25 proc. Agencja może 
również pozbawić rolnika całej 
kwoty płatności bezpośrednich za 
dany rok, jeśli stwierdzone zosta-
nie uporczywe wypalanie przez 
niego traw.
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Wystawę plenerową poświęconą obchodzonemu w tym roku 10-leciu 
Żarowskiej Izby Historycznej można odwiedzić przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji, aby 
zapoznać się z bogatym dorobkiem naszej historycznej instytucji. 

10 lat Żarowskiej Izby Historycznej na wystawie plenerowej. 

Ekologia
Żarowski Projekt Ekologiczny

Działamy wspólnie z zakładami. 

Z okazji Światowego Dnia 
Ziemi w ramach zorganizo-
wanej przez Urząd Miejski 

w Żarowie akcji „Okaż kulturę, 
chroniąc naturę” zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora wraz 
z Bartoszem Żurkiem przewod-
niczącym Komisji ds. Ochrony 
Środowiska rozdawali torby eko-
logiczne, bardziej przyjazne na-
szemu środowisku, mieszkańcom 
naszej gminy.

Ekologiczne torby zakupione 
zostały w ramach akcji  
„Żarowski Projekt Ekologiczny”. 
Jest to już kolejny projekt, realizo-
wany w ramach tej akcji na terenie 
gminy Żarów. W akcję i popu-
laryzację ekologicznych postaw 
włączyły się firmy, które przeka-
zały wsparcie finansowe na zakup 
eko-reklamówek: Daicel Safety 
Systems Europe, Yagi Poland Fac-
tory, KCP Sp. z o.o., Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji z Żarowa. 
W ekologiczną akcję zaangażowa-
ła się także Komisja ds. Ochrony 
Środowiska oraz przewodniczący 
Komisji radny Bartosz Żurek.

– Każdego dnia, robiąc zakupy 
przynosimy do domu coś pla-
stikowego. Nie każdy jednak 
zdaje sobie sprawę, jak bardzo 
niekorzystne jest to dla środo-
wiska i naszych najbliższych. 
Zmiana nawyków to tylko 
kwestia decyzji. Codziennie 
każdy z nas ma wpływ na to, 
jak będzie wyglądał nasz świat 
i nasze miasto. Do akcji „Okaż 
Kulturę, chroniąc Naturę” może 
przyłączyć się każdy z nas. 
Zachęcamy naszych mieszkań-
ców do wymiany plastikowych 
toreb na ekologiczne. Dzięku-
jemy również za przekazanie 
wsparcia finansowego na zakup 
ekologicznych toreb zakładom 
z Żarowa – mówi zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora. 

Bądź EKO!  
zrezygnuj z foliówek!  
Przyjdź i odbierz eko-

logiczną torbę  
na zakupy!

Zachęcamy mieszkańców gminy 
Żarów do wymiany foliowych 
reklamówek. Każdy, kto zgłosi 
się w dniach 4 i 5 maja 2021r. do 
Referatu Komunalnego i Inwesty-
cji Urzędu Miejskiego w Żarowie 
(wejście od strony ulicy Armii 
Krajowej) i przyniesie jedną pla-
stikową reklamówkę, otrzyma 
torbę ekologiczną z hasłem „Okaż 
Kulturę, chroniąc Naturę” i logo 
Żarowskiego Projektu Ekologicz-
nego oraz firm, które wsparły 
finansowo ich zakup. Ekologiczne 
torby będzie można odbierać 
w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, 8.00-16.00 
(4 maja) i 7.30-15.30 (5 maja).

Zakup ekologicznych toreb wsparły finansowo zakłady funkcjonujące na 
terenie naszego miasta. Przedstawiciele Yagi Poland Factory z Żarowa 
(na zdjęciu) do sklepów mogą już się udać w ekologicznych torbach.

Stawiamy na ekologię! Zachęcamy mieszkańców do zmiany nawyków. 
W tym celu zorganizowaliśmy kolejną akcję w ramach Żarowskiego Pro-
jektu Ekologicznego.

Wychodząc na zakupy, najlepiej zaopatrzyć się w torbę wielokrotnego 
użytku. Takie właśnie torby trafiły do mieszkańców w dniu Światowego 
Dnia Ziemi. 

Nie masz ekologicznej torby na zakupy? Dostaniesz ją od Nas. 

Żarowerowy Żarów
Dwie stacje naprawcze dla rowerów stanęły w Żarowie. 

To kolejny etap 
projektu  
Żarowerowy, za 
którym stoi gmina 
Żarów i Gminne 
Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.
Pod koniec marca 
na terenie Żarowa 
zostały zainstalowane stojaki na 
rowery. Stanęły one przy budynku 
Urzędu Miejskiego, targowisku 
miejskim oraz boisku sportowym 
„Orlik” . Teraz przyszedł czas na 
stacje naprawcze dla rowerów. 
Od kilku lat obserwujemy wzrost 
rowerzystów na polskich drogach. 

Rower w sezonie staje się jednym 
z najpopularniejszych środków 
transportu. Dojeżdżamy nim do 
pracy, wyruszamy na weekendowe 
wycieczki. Często zdarza się, że 
podczas jazdy nasz jednoślad ule-
ga awarii. I tu z pomocną dłonią, 
a w zasadzie z pomocną stacją 
napraw rowerów przychodzi 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie.

– Od wtorku, 20 kwietnia uster-
ki w rowerach będzie można 
usunąć przy dwóch stacjach 
naprawczych. Urządzenia 
zostały wyposażone w najważ-
niejsze klucze, wkrętaki, łyżki 
do opon, ręczną pompkę powie-
trza z adapterem na wszystkie 
zawory rowerowe. Korzystając 

ze stacji rower 
można umieścić 
na specjalnych 
wspornikach, 
co pozwala na 
pełny ruch korbą 
– mówi Tomasz 
Pietrzyk, dyrek-
tor Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i dodaje – Pomocny 
okaże się również QR CODE 
znajdujący się na froncie stacji, 
który umożliwia skorzystanie 
z publikacji internetowych za-
wierających instrukcje napraw 
usterek rowerowych. Stacje na-

prawcze znajdują się przy wej-
ściu głównym na żarowską pły-
walnię i targowisku miejskim.  

Kolejnym etapem projektu Ża-
rowerowy, nad którym pracuje 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu będzie stworzenie interaktyw-
nej mapy wycieczek rowerowych 
po gminie Żarów. GCKiS chce 
w ten sposób zachęcić mieszkań-
ców gminy do odwiedzenia oko-
licznych miejscowości, poznania 
ich historii, a dodatkowo z takiej 
wycieczki będzie można wrócić 
z pamiątką. Jeśli tylko obostrze-
nia zostaną złagodzone, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu zaprosi 
żarowskich cyklistów na oficjalne 
otwarcie sezonu rowerowego. 

Stacje naprawcze dla rowerów zostały zamontowane w naszym mieście.

wystawa plenerowa przed budynkiem UM
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Bezpieczeństwo
Kronika Policyjna

Trzymał w domu marihuanę
Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego 
KP Żarów i Wydziału Kryminalnego KPP 
w Świdnicy na podstawie materiałów ope-
racyjnych ustalili, a następnie zatrzymali 
26-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, 
który w miejscu zamieszkania posiadał 
środki odurzające. W wyniku przeszukania 
mieszkania zabezpieczono 3,1 g. amfetami-
ny. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolno-
ści do 3 lat.

Kierował pojazdem  
pomimo cofniętych uprawnień
60-letni mieszkaniec pow. świdnickiego 
został zatrzymany za kierowanie pojazdem 
pomimo cofniętych uprawnień do kiero-
wania. Ponadto, mężczyzna nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej mimo nadawania 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po 
zatrzymaniu, pojazd został przekazany 
osobie wskazanej.  

Uwaga na skimming!  
Przechwytywanie  
danych kart płatniczych
Przechwycenie danych karty fachowo 
określa się jako skimming.  
Polega on na skopiowaniu danych (takich 
jak numer karty i jej data ważności) za-
pisanych na pasku magnetycznym karty 
płatniczej. Ofiarą oszustwa padł 21-letni 
mieszkaniec pow. świdnickiego, który po-
wiadomił funkcjonariuszy KP w Żarowie, 

że nieustalona osoba uzyskała bez upraw-
nień, informacje dla niej nie przeznaczone 
w postaci danych karty płatniczej. Nieusta-
lony sprawca dokonał przy użyciu uzy-
skanych danych dwóch nieuprawnionych 
transakcji finansowych przy użyciu metody 
BLIK, w łącznej kwocie 2000zł.

Kolejne oszustwo 
na portalu OLX
Kolejne zgłoszenie oszustw na portalu 
OLX przyjęli funkcjonariusze KP Żarów. 
Tym razem poszkodowanym jest 27-letni 
mieszkaniec gminy Żarów, który za po-
średnictwem portalu internetowego OLX, 
wpłacił zaliczkę tytułem rezerwacji zakupu 
quada. Do transakcji jednak nie doszło, 
a sprawca nie zwrócił kupującemu zaliczki. 
Poniesione straty to kwota 1000 złotych na 
szkodę zawiadamiającego. 

Nietrzeźwi kierowcy
Kolejni nietrzeźwi kierowcy zostali zatrzy-
mani. 70-letni mężczyzna został zatrzyma-
ny w Siedlimowicach, kierował pojazdem 
będąc pod wpływem alkoholu (I badanie 
0,45 mg/l , II badanie 0,44 mg/l , III bada-
nie 0,50 mg/l , IV badanie 0,47 mg/l alko-
holu we krwi). Drugi zatrzymany to 74-la-
tek, który także prowadził samochód 
w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,43mg/l, 
II badanie 0,43mg/l). Funkcjonariusze za-
trzymali mężczyznę na terenie Żarowa. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Uwaga! Oszustwa na Spis Powszechny
1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. 

Spis potrwa do końca września bieżącego 
roku. Udział w spisie jest obowiązkowy 
zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. 
Obowiązkową formą jest samospis in-
ternetowy. Metoda uzupełniająca to spis 
przez telefon poprzez infolinię spisową lub 
bezpośrednio przy pomocy rachmistrza 
spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić 
na udostępnienie 
części swoich danych 
osobowych. Problem 
w tym, że chęć na 
ich pozyskanie mają 
także osoby działają-
ce niezgodnie z pra-
wem, a moment na 
oszustwa pod pozo-
rem spisu powszech-
nego jest doskonały 
z punktu widzenia 
przestępców.
W czasie pandemii 
pomysłowość oszustów szczególnie nie zna 
granic, co ma również bezpośrednie prze-
łożenie na kradzieże danych i majątku po-
przez spis powszechny. Od marca 2020 roku 
przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać 
lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Co 
chwilę powstają nowe techniki manipula-
cyjne. Przeciwdziała temu @Stowarzyszenie 
MANKO, które od 8 lat wydaje Ogólnopol-
ski @Głos Seniora i @Ogólnopolską Kartę 
Seniora, a także prowadzi ogólnopolską 
kampanię edukacyjną @Stop Manipulacji – 

Nie daj się oszukać. 
Już w pierwszych dniach pandemii (marzec 
2020) @Głos Seniora zainaugurował ogól-
nopolską kampanię społeczną @Solidarni 
z Seniorami – Razem Damy Radę! Do tej 
pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych 
modyfikacji technik manipulacyjnych. 
Chcąc uchronić seniorów przed tymi prze-

stępstwami, @Stowa-
rzyszenie MANKO 
rozpoczęło w marcu 
2020 roku akcję Stop 
Korona-Oszustwom 
w ramach realizowa-
nej kampanii @Stop 
Manipulacji – Nie daj 
się oszukać.
Sytuacja jest o tyle 
poważna, że spis po-
wszechny jest i będzie 
rozpowszechniany 
w mediach. To z kolei 

ma znaczny wpływ na spadek czujności 
seniorów i może okazać się idealną szansą 
dla oszustów. W ramach kampanii @Stop 
Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji 
Stop Korona-Oszustwom, @Stowarzyszenie 
MANKO – @Głos Seniora ostrzega przed 
nieetycznymi praktykami na spis powszech-
ny i przedstawia kolejne metody oszustw.
Więcej informacji na:
https://glosseniora.pl/2021/04/16/oszustwa-
-na-spis-powszechny.

Załóż kompostownik
Otrzymasz ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości jednorodzin-
nych, którzy będą kompostować odpady 
biodegradowalne na swoich posesjach, będą 
mogli skorzystać z ulgi w wysokości 6 zło-
tych za osobę. 
Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepi-
sami i obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej 
w Żarowie, tylko właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych, którzy będą kompostować 
bioodpady, mogą być zwolnieni z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ulga w opłacie nie przysługuje mieszkań-
com zabudowy wielorodzinnej, co wynika 
wprost z obowiązujących przepisów.

– Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
zwolnieni z części opłaty mogą być wła-
ściciele nieruchomości jednorodzinnych 
kompostujących wszystkie bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w przydo-
mowym kompostowniku. Ze zwolnienia 
mogą korzystać właściciele nieruchomo-
ści, którzy w domach jednorodzinnych 
kompostują odpady w przydomowym 
kompostowniku i złożą nową deklara-
cję o wysokości opłaty. Informujemy, że 
w przypadku skorzystania z ulgi zwią-
zanej z kompostowaniem bioodpadów 
(tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) 
właściciel nie będzie mógł wystawiać bio-
odpadów do odbioru z posesji i wywozić 
ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przy-
padku nie skorzystania z ulgi związanej 
z kompostowaniem oddawanie odpadów 
Bio przed posesję domu jednorodzinnego 
może odbywać się tylko poprzez umiesz-
czenie odpadów w dedykowanych do tego 

rodzaju odpadów worków z logiem Gminy 
Żarów – przypomina Michał Działowski.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi od 
1 maja 2021r. należy złożyć deklarację naj-
później do dnia 10 czerwca 2021r.  
Deklarację można pobrać ze strony Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Żarów 
oraz http://ekoinfo.um.zarow.pl. Można je 
składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, za 
pośrednictwem ePUAP lub poczty elektro-
nicznej na adres: deklaracje@um.zarow.pl.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z ulgi mogą korzystać TYLKO! właściciele 
nieruchomości jednorodzinnych.

Magdalena Pawlik

Niestety segregacja śmieci wciąż sprawia nam 
kłopoty. Takie odpady zostały znalezione 
w pojemniku na bioodpady na terenie gminy 
Żarów. Najczęściej dzieje się tak w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej, gdzie „sprawcy” 
pozostają anonimowi, stąd też dochodzi do 
nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad. 

Targowisko miejskie 1 maja będzie otwarte
Informujemy, że w dniu 1 maja 2021r. (sobota) targowisko miejskie 

przy ul. Dworcowej w Żarowie będzie otwarte. 
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Kultura
wielkanocna Palma Jadwigi Michałowskiej 

nagrodzona w konkursie
Jadwiga Michałowska mieszkanka Żarowa zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie  

„wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków”, w kategorii „Palmy”,  
którego organizatorem był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa wsi. 

Palma autorstwa Pani Jadwigi 
wykonana jest w całości z na-
turalnych materiałów. Podkład 
stanowią polne trawy uzupełnione 
suszonymi różami, miechunką 
oraz zbożami. Dodatek stanowi 
atłasowa wstążka. Palma jest dłu-
ga na około 1 m. i wykonana jest 
ręcznie.
Na konkurs wpłynęło ponad 
300 fotografii palm wielkanoc-
nych i koszyczków ze święconką 
niemal z każdego zakątka naszego 
kraju.

– Dotarło do Nas mnóstwo 
zdjęć dokumentujących wy-
konane przez Państwa palmy 
i święconki. Wszystkie okra-
szone wyczerpującymi opisami 
dotyczącymi techniki ich wyko-
nania oraz symboliki użytych 
produktów. Cieszy nas, że pięk-
na polska tradycja tworzenia 
ozdób wielkanocnych jest wciąż 
żywa i jak widać cieszy się dużą 
popularnością zarówno wśród 
młodych, jak i nieco starszych 
mieszkańców wszystkich regio-
nów naszego kraju – czytamy 
na stronie internetowej Na-
rodowego Instytutu Kultury 
i Dziedzictwa Wsi.

Pani Jadwiga to nie tylko lokalna 
artystka, ale przede wszystkim 
mistrzyni w tworzeniu oryginal-
nych i profesjonalnych ozdób. To 
dla niej pasja, która jest przyjem-

nością, ale również przynosi satys-
fakcję. A samo zaś przygotowanie 
wielkanocnych ozdób to tradycja, 

jednocząca wszystkich domowni-
ków. Gratulujemy!

Magdalena Pawlik 

Spod ręki Pani Jadwigi Michałowskiej wychodzą prawdziwe wielkanoc-
ne cuda.

Zwycięska palma wielkanocna wykonana z niezwykłą starannością 
i profesjonalizmem. 

zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 
możliwe także przez ePUaP 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego informuje, że udo-
stępniła na platformie ePUAP 
usługę Zgłoszenie wypadku przy 
pracy rolniczej, co ułatwi zgłasza-
nie wypadku przy pracy rolniczej 
oraz składanie wniosku SR-23 
o jednorazowe odszkodowanie 
z tytułu stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu spowodo-
wanego wypadkiem przy pracy 
rolniczej lub rolniczą chorobą 
zawodową. 
W celu skorzystania z formularza 
zgłoszenia, użytkownik, po zalo-
gowaniu się do ePUAP, powinien: 
1. wpisać w wyszukiwarce słowa: 

zgłoszenie wypadku przy pracy 
rolniczej 

2. wybrać sprawę 
3. wypełnić formularz Zgłoszenie 

wypadku przy pracy rolniczej 
4. wskazać w formularzu, do 

której jednostki: OR KRUS/PT 
KRUS zgłoszenie ma być prze-
kazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy 
rolniczej za pośrednictwem plat-
formy ePUAP można również 
złożyć i wysłać Wniosek SR-23 
o jednorazowe odszkodowanie. 
Zachęcamy wszystkich rolników, 
szczególnie w czasie pandemii, do 
korzystania z tej formy zgłaszania 
wypadku przy pracy rolniczej. 
Przed zgłoszeniem wypadku pro-
simy zapoznać się z informacjami: 
https://www.krus.gov.pl/zadania-
-krus/prewencja/wypadki-przy-
-pracy-rolniczej/zgloszenie-wy-
padku.

Uwaga! zmiany 
w składaniu wniosków przez rolników

Od 2021r. nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach skła-
dania przez rolników wniosków o płatności obszarowe. 

Rolnicy nie składają już oświad-
czeń o braku zmian we wnio-
skach, ale zobowiązani są do 
wypełnienia wniosków o płatności 
bezpośrednie jedynie za pomocą 
aplikacji eWniosekPlus, a więc 
drogą elektroniczną. Ponadto, nie 
są już dostarczane drogą pocztową 
do rolników spersonalizowane 

wnioski, co miało miejsce jeszcze 
w latach poprzednich.
W celu usprawnienia procesu 
naboru wniosków ARiMR oraz 
organizacje rolnicze, takie jak 
chociażby DIR, chętnie świadczą 
zainteresowanym rolnikom swoją 
merytoryczną pomoc. 

Symboliczne obchody 
uroczystości 3 Maja

z powodu stanu epidemicznego w Polsce tegoroczne obchody święta 
uchwalenia Konstytucji 3 maja będą miały symboliczny charakter. 

Zachęcamy jednak mieszkań-
ców do symbolicznego włą-
czenia się w obchody poprzez 
dekorację okien i balkonów 
flagami narodowymi.

W dniu Święta Konsty-
tucji 3 Maja o godz. 
11.30 odprawiona 

zostanie msza święta w intencji 
Ojczyzny w Kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie. 
Pamiętajmy także, że w tym dniu 
ilość osób uczestniczących w litur-
gii musi być zgodna z wytycznymi 
sanitarnymi. 
Po mszy świętej nie przewiduje się 
uroczystości pod Pomnikiem Pa-
mięci Narodowej, a jedynie sym-
boliczne złożenie kwiatów przez 
przedstawicieli gminy Żarów 

w imieniu wszystkich mieszkań-
ców miasta. 
Każdy z nas także może złożyć 
wiązanki kwiatów i zapalić sym-
boliczny znicz pod Pomnikiem 
o dowolnej porze dnia. Bez ko-
nieczności gromadzenia się dużej 
ilości osób. 

Podziękowanie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie składa serdeczne podziękowania Fundacji 
„Babcia i Dziadek” z Żarowa oraz Państwu Beacie 
i Stanisławowi Łukaszów za współpracę i wsparcie 
w działaniach dotyczących tworzenia bardziej 
przyjaznej oraz wygodnej szkoły dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Żarów.

Przekazane meble przez Fundację „Babcia i Dzia-
dek” uatrakcyjnią i stworzą bardziej wygodną 
przestrzeń szkolną, wykorzystane zostaną w bu-
dynkach szkolnych przy ul. 1 Maja 2 oraz ul. Pia-
stowskiej 10, między innymi na holach szkolnych, 
bibliotekach szkolnych oraz w gabinetach psycho-
logów szkolnych.
Cieszymy się, że grono Przyjaciół Szkoły powięk-
sza się i liczymy na dalszą, owocną współpracę!

2 Maja Dniem Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej

Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi 
na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czer-
woną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na 
balkonie swojego mieszkania czy przed domem. 
Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić  

biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie 
czy w miejscu pracy. Nie musi to być duża flaga, 
możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Waż-
ne, abyśmy pokazali, że w tym dniu jednoczą nas 
barwy narodowe.
Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i po-
dzielania się zdjęciem w mediach społecznościo-
wych z oznaczeniem #mojaflaga.
Akcji patronuje Niepodległa 

Program obchodów  
uroczystości 3 Maja:

 ▶ godz. 11.30 msza święta w in-
tencji Ojczyzny w kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie

 ▶ godz. 13.00 składanie wiąza-
nek pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej przy ul. Chrobrego 

Gmina Żarów,  
Gminne Centrum 
Kultury i Sportu  

oraz 
Żarowska Izba Historycz-

na zapraszają: 

 ▶ gra terenowa „Na szlaku hi-
storii”, 

 ▶ konkurs plastyczny i fotogra-
ficzny „Na majówkę z biało-
-czerwoną”. 
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Sport i wypoczynek
zmiana na ławce trenerskiej w zjednoczonych

Dotychczasowego trenera Macieja Jaworskiego zastąpił duet artur Sara i adam ciupiński. 
Obydwoje w przeszłości pracowali już z zespołem pierwszej drużyny.

Połączenie wspólnej wiedzy tre-
nerskiej ma przynieść jak najlep-
sze rezultaty osiągane przez Zjed-
noczonych. Debiut jak najbardziej 
udany! W inaugurującym spotka-
niu rundy rewanżowej żarowianie 
pokonali Cukrownik Pszenno 6:2. 
Ze względu na renowację własne-
go obiektu Zjednoczeni rozgry-
wali spotkanie w roli gospodarza 
na boisku w Nowicach, a rywalem 
był walczący o ligowy byt Cu-
krownik Pszenno. 
Pierwsze momenty nie odzwier-
ciedlały układu tabeli. Żarowski 
zespół jako faworyt pojedynku 
traci bramkę. Sposób na pokonanie 
bramkarza Zjednoczonych znalazł 
już w 14 minucie Michał Rosiak. 
Wszystko wskazywało na to, iż wy-
nik do przerwy zostanie podtrzy-
many. Na szczęście w doliczonym 
czasie gry wyrównanie zdobywa 
niezawodny Roman Khvostenko. 
Takich Zjednoczonych chcemy 
oglądać! Druga połowa nie pozo-
stawiła złudzeń, kto jest faworytem 
całego meczu. Żarowianie niepo-
dzielnie rządzili na boisku, a udoku-
mentowaniem sytuacji były strzelo-
ne gole. Tuż po gwizdku na prowa-
dzenie Zjednoczonych wyprowadza 
Damian Uszczyk. Chwilę później 
trzecie celne trafienie zanotował 
Grzegorz Chłopek. Złą sytuację 
Pszenna z pewnością nie poprawia 
bramka samobójcza zdobyta przez 
Mateusza Kozłowskiego. Inicjatywa 
należała do Zjednoczonych, a na 
listę strzelców wpisali się kolejno 
Damian Uszczyk i Konrad Sajdak. 
Pszenno tuż przed końcowym 
gwizdkiem zdobywa drugą bramkę 
w spotkaniu. Swojego drugiego gola 
w meczu strzela Michał Rosiak. 
Po raz drugi Żarów pokonał wy-
soko Pszenno. Przypomnijmy, iż 
w poprzednim roku na inaugura-
cję rundy jesiennej Zjednoczeni 
zwyciężyli aż 7:0. Na uwagę zasłu-

guje fakt, iż w pierwszym zespole 
między słupkami zadebiutował 
siedemnastoletni Wiktor Nowak.
Zjednoczeni: Wiktor Nowak – 
Bartosz Jastrzębski, Grzegorz 
Chłopek (70’ Dawid Marzec), Łu-
kasz Kaczmarczyk (70’ Radosław 
Natanek), Łukasz Klimaszewski, 
Łukasz Szuba, Michał Klimaszew-
ski, Mateusz Kołodziej, Roman 
Khvostenko (75’ Mariusz Baziak), 
Damian Uszczyk (70’ Mateusz 
Andrzejewski), Konrad Sajdak 
(70’ Adam Łagiewka). 
Wałbrzyska okręgówka została 
uszczuplona o jeden zespół. Mowa 
o Dabro-Bau Makowice. Z po-
wodu trudnej sytuacji kadrowej 
drużyna nie przystąpiła do rundy 
rewanżowej. Tym samym trzy 
punkty bez rozgrywania pojedyn-
ku dopisał do swojego dorobku 
lider Słowianin Wolibórz. Piłkarze 
amatorzy wrócili do rywalizacji 
i to jest tak naprawdę najważniej-
sza informacja. Do tej pory taki 
przywilej zarezerwowany był dla 
klas rozgrywkowych od trzeciej 
ligi w górę. Przypominamy, iż 
sportowe wydarzenia odbywają 

się bez udziału publiczności. 
Wyniki 16. kolejki: Venus Nowice 
– Włókniarz Kudowa-Zdrój 5:1, 
Zamek Kamieniec Ząbk. - Zdrój 
Jedlina-Zdrój 3:1, Sparta Ziębice – 
Karolina Jaworzyna Śl. 1:1, Trojan 
Lądek-Zdrój – Kryształ Stronie 
Śl. 2:2, Grom Witków – Victoria 
Świebodzice 1:2, Zjednoczeni 
Żarów – Cukrownik Pszenno 6:2, 
Skałki Stolec – Granit Roztoka 1:1, 
Dabro-Bau Makowice – Słowianin 
Wolibórz 0:3 wo.
W 17. kolejce 1 maja zagrają: Zię-
bice – Stronie Śl., Stolec – Nowice, 
Roztoka – Wolibórz, Pszenno 
– Witków, Świebodzice – Lądek-
-Zdrój, Jaworzyna Śl. - Kamieniec 
Ząbk., Jedlina-Zdrój – Kudowa-
-Zdrój,  Żarów – pauza.
W 18. kolejce 3 maja zagrają: 
Nowice – Jedlina-Zdrój, Kudowa-
-Zdrój – Jaworzyna Śl., Kamieniec 
Ząbk. - Stronie Śl., Ziębice – Świe-
bodzice, Lądek-Zdrój – Pszenno, 
Żarów – Roztoka, Wolibórz – Sto-
lec, Witków – pauza.

Krzysztof Dutkiewicz

Tabela – kl. Okręgowa wałbrzych
M-ce Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Słowianin Wolibórz 15 42 14 0 1 61-14
2. Granit Roztoka 16 40 13 1 2 47-17
3. Skałki Stolec 16 33 10 3 3 42-14
4. Zjednoczeni Żarów 16 30 10 0 6 47-29
5. Kryształ Stronie Śląskie 16 29 9 2 5 41-28
6. Grom Witków 16 28 9 1 6 43-40
7. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 16 27 8 3 5 41-29
8. Zdrój Jedlina Zdrój 16 24 7 3 6 28-29
9. Włókniarz Kudowa Zdrój 16 21 6 3 7 26-30
10. Victoria Świebodzice 16 21 7 0 9 26-39
11. Wenus Nowice 16 19 5 4 7 40-34
12. Cukrownik/Polonia Pszenno 16 15 5 0 11 25-44
13. Trojan Lądek Zdrój 16 13 4 1 11 27-51
14. Karolina Jaworzyna Śląska 16 9 2 3 11 24-57
15. Sparta Ziębice 16 8 2 2 12 24-66
16.* Płomień Makowice 15 9 3 0 12 21-42
* Wycofali się z rozgrywek

Wrócili z medalami
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Muaythai dobiegły końca.  

Imprezę do udanych mogą zaliczyć zawodnicy  
Kickboxing Fighter Żarów.

Świdnica była stolicą mistrzostw 
województwa. Zawody z powodu 
pandemii koronawirusa musiały być 
przełożone z marca na końcówkę 
kwietnia. Niestety obecne obostrze-
nia nie pozwoliły na włączenie do 
rywalizacji kategorii seniorów. 
To bardzo trudny i nerwowy czas 
dla trenerów i zawodników. 

– Aktualnie dość długo utrzy-
mujące się obostrzenia unie-
możliwiają nam trenowanie na 
zamkniętych obiektach sporto-
wych. Do tego dochodzący fakt 
małej organizacji zawodów nie 
pozwala nam w pełni realizo-
wać naszych założeń – infor-
muje trener Kickboxing Fighter 
Żarów Norbert Rossa.

Trudna sytuacja nie przeszkadza 
zawodnikom żarowskiego klubu 
w osiąganiu dużych sukcesów. 
Wśród juniorów do 67 kg, tytuł 
wicemistrza województwa zdobył 
Patryk Rzepecki. Wśród kadetów 
walczących do 60 kg, brązowy 
medal dla Krystiana Rossy. 

– Muaythai to zdecydowanie 
bardziej kontaktowa dyscyplina 
niż kickboxing. Debiut w tej 
dyscyplinie sportowej naszych 
zawodników uważam za bar-
dzo udany. Nasz  start wsparła 
Kancelaria Adwokacka Ernest 
Ziemianowicz, za co serdecznie 
dziękuję – dopowiada Norbert 
Rossa. 

Krzysztof Dutkiewicz

Krystian Rossa (z lewej) oraz Patryk Rzepecki tuż po zakończonych walkach

wyniki niższych 
lig piłkarskich

Kl. A, gr. I

 ▶ Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 
– Zieloni Mrowiny 2:1

Kl. A, gr. II
 ▶ Boxmet Piskorzów – Wierz-
bianka Wierzbna 2:8

Kl. B, gr. II
 ▶ Błyskawica Kalno – Ślęża Cie-
płowody 1:8

 ▶ Silesia Żarów – Zjednoczeni II 
Żarów 0:0

 ▶ Zryw Łażany – pauza
Krzysztof Dutkiewicz

Klimala zagra w amerykańskiej lidze 
To już pewne! Patryk Klimala przenosi się do nowego klubu. Mieszkaniec Kalna 

podpisał umowę z New York Red Bulls.
W Celtiku Glasgow występował 
przez półtora roku. Teraz prze-
niesie się za ocean, gdzie wystąpi 
w lidze MLS w Stanach Zjedno-
czonych. Polak trafi do USA na 
zasadzie transferu definitywnego.
W Szkocji 22-latek przegrał walkę 
o miejsce w składzie z najlepszym 
napastnikiem klubu Odsonne 
Edouardem. Szkoleniowiec klubu 
częściej w podstawowej jedenastce 
wystawiał również szkockiego na-
pastnika Leigha Griffithsa i mło-
dego reprezentanta Szwajcarii 
Albiana Ajeti. 
Negocjacje między klubami trwa-
ły kilka tygodni. 
Do Szkocji Klimala trafił z Jagiel-
lonii Białystok na początku 2020 
roku za około 4 miliony euro. 
Od samego początku grał bardzo 
mało, o czym świadczą liczby. 

W sezonie poprzednim wystą-
pił zaledwie czterokrotnie i nie 
zdobył bramki. Lepiej wyglądała 
obecna runda. Na murawę wy-
biegł w 24 meczach we wszystkich 
rozgrywkach. Łącznie na boisku 
przebywał przez 580 minut i strze-
lił trzy gole. 
Klimala kosztował nowy klub 6 
milionów euro. Kontrakt będzie 
obowiązywał przez cztery lata. 
W seniorskiej karierze będzie to 
jego piąty klub. Wcześniej wy-
stępował w trzecioligowej Lechii 
Dzierżoniów, pierwszoligowych 
Wigrach Suwałki oraz ekstra-
klasowej Jagiellonii Białystok. 
W młodzieżowych reprezenta-
cjach naszego kraju powoływa-
ny był na mecze w kategoriach 
wiekowych do lat 19, 20 i 21. 
Z orzełkiem na piersi rozegrał 15 

spotkań. 
Radości z pozyskania Klimali 
nie kryją działacze w Red Bulls, 
o czym możemy przeczytać na 
oficjalnej stronie internetowej 
klubu.

– Cieszymy się, że możemy po-
witać Patryka w naszym klubie. 
To młody, utalentowany napast-
nik, który udowodnił, że potrafi 
strzelać gole i kierować grą na 
różne sposoby. Wierzymy, że się 
rozwinie i pomoże nam w od-
niesieniu sukcesów. Nie może-
my doczekać się powitania go 
w Nowym Jorku i aklimatyzacji 
w naszym klubie – stwierdził 
dyrektor sportowy Red Bulls 
Kevin Thelwell. 

Z zatrudnienia Polaka cieczy się 
również szkoleniowiec drużyny 
Gerhard Struber.

– Zarówno w piłce klubowej, 
jak i w kadrze pokazał, że ma 
spory potencjał. Wykazuje się 
dużą etyką pracy, co jest bar-
dzo ważne dla naszego stylu 
gry, a także ma bardzo dobre 
wyczucie w okolicach bramki 
– czytamy na stronie interneto-
wej eurosport.tvn24.pl.

W amerykańskiej lidze występuje 
pięciu innych polskich zawod-
ników: Adam Buksa, Przemy-
sław Tytoń, Kacper Przybyłko, 
Jarosław Niezgoda i Przemysław 
Frankowski. Nowy klub Klimali 
w poprzednim sezonie MLS za-
kończył rywalizację na półfinale 
play-off. Nowojorczyków pokonał 
późniejszy triumfator rozgrywek 
Columbus Crew. 

Krzysztof Dutkiewicz
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