
Kontynuujemy prace 
przy ul. Słowiańskiej w Żarowie

Dzięki zrealizowanym inwestycjjom ul. Słowiańska zmieniła swój wizerunek. 
więcej na stronie 4.

II etap prac  
na świetlicy wiejskiej 

w Łażanach

W tej chwili wykonywane są roboty polegające  
na remoncie dachu oraz przestronnej sali spotkań prze-

znaczonej dla lokalnej społeczności.
więcej na stronie 4.

230. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W tym roku, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, uroczystości miały sym-
boliczny charakter. 

więcej na stronie 5.

Gmina 
w obiektywie

Odwiedź profil gminy Żarów na Instagramie.
więcej na stronie 2.

więcej na stronie 3
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Z tej okazji odbyła się uroczy-
sta parada ulicami miasta 
z transparentami i optymi-

stycznymi hasłami. Każdy przed-
szkolak mógł również zasiąść na 
specjalnie przygotowanym fotelu 
jubilata optymisty.

– X Święto Optymizmu w na-
szym przedszkolu upłynęło 
w atmosferze radości, uśmiechu 
i zabawy. Pełni radości, prze-
brani w kolorowe stroje, prze-
szliśmy ulicami naszego miasta, 
życząc przechodniom optymi-
zmu na każdy dzień. Wejście do 
naszego budynku zdobiła kolo-
rowa tęcza ułożona z balonów, 
przygotowaliśmy także fotel ju-
bilata, przy którym można było 
robić sobie pamiątkowe fotogra-
fie. Jak każdego roku, z wielką 
radością Bajkowe Przedszkole 
przyłączyło się do wspólnego 
świętowania Dnia Optymizmu 
wraz z innymi placówkami 
w całej Polsce – mówiła Elżbie-
ta Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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Uwaga! 
Zmiana numeru konta bankowego

Przypominamy, że od dnia 15 lutego 2021r.  
bankową obsługę gminy prowadzi Santander Bank Polska. 

W związku z powyższym wpłat 
podatków i opłat (podatek od nie-
ruchomości, rolny, leśny, podatek 
od środków transportu, opłata 
przekształceniowa, opłata roczna 
za użytkowanie wieczyste grun-
tów, opłata roczna za urządzenia 
wbudowane w pas drogowy, 
czynsze dzierżawne np. za ogródki 
przydomowe) prosimy dokony-
wać już na następujący numer 
konta bankowego dochodów 
Gminy:  
NOWy NUMer kONTa 
88 1090 2369 0000 0001 4749 
4019
Wpłat za czynsz najmu, media 
i wywóz śmieci – najemcy lokali 
komunalnych dokonują na konta 
podane na książeczkach opłat. 
Książeczki opłat należy wypełniać 
czarnym lub niebieskim kolorem. 

Wpisana powinna być między 
innymi:

 ▶ kwota (cyframi oraz słownie),
 ▶ miesiąc/rok, za który jest wno-
szona opłata,

 ▶ imię, nazwisko i adres wpłaca-
jącego,

 ▶ tytuł wpłaty (np. czynsz, media, 
wywóz nieczystości) za miesiąc/
rok.

Zachęcamy jednak Państwa do 
dokonywania wpłat za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej.
W przypadku dokonywania wpła-
ty za inną osobę bardzo prosimy 
o wpisanie za kogo jest dokony-
wana wpłata, podanie tytułu wpła-
ty i jeśli to możliwe numeru konta 
z decyzji wymiarowej, na przy-
kład: za Jan Kowalski, podatek od 
nieruchomości, PNF/5/2672. 

Minęło 20 lat? 
Przypominamy o opłacie za grób

Urząd Miejski w Żarowie przypomina,  
że każdy grób ziemny po 20 latach  

od pierwszego pochówku powinien być ponownie opłacony.
Opłata ta wynosi 432,00 złotych.

– Przypominamy rodzinom 
i bliskim osób pochowanych 
na cmentarzach komunalnych 
w Żarowie i Wierzbnej o ko-
nieczności wniesienia opłaty 
za następne 20 lat eksploata-
cji miejsca pod grób ziemny 
lub jego fizycznej likwidacji. 
W związku z tym, że Urząd 
może nie posiadać danych 
osobowych, jak i aktualnych 
adresów osób zainteresowa-
nych, prosimy nie oczekiwać na 
pisemne wezwanie, tylko skon-
taktować się z pracownikiem 
merytorycznym celem wyjaśnie-
nia kwestii konkretnego grobu 
i ewentualnie wnieść opłatę. 
Każdy grób ziemny po 20 latach 
od pierwszego pochówku powi-
nien być ponownie opłacony. 
Opłata ta wynosi 432,00 zło-
tych. W przypadku nie podjęcia 
przez członków rodzin stosow-

nych kroków informujemy, że 
od miesięcy wiosennych Urząd 
Miejski rozpocznie proces likwi-
dacji grobów, aby  zracjonalizo-
wać ilość miejsc grzebalnych na 
terenie cmentarzy. Likwidacja 
grobu, może nastąpić po 20 
latach od pochówku i polega na 
wywiezieniu na własny koszt 
pomnika i nadmiaru ziemi, co 
nie zwalnia jednak z wniesienia 
opłaty za okres nie opłacony 
wcześniej – mówi Tomasz Ku-
ska z Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eksploata-
cją cmentarza oraz opłatami za 
groby można uzyskać w Referacie 
Komunalnym i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie,  
nr tel. 74 30 67 334  
lub 74 30 67 351.

Magdalena Pawlik

Święto Optymizmu w Bajkowym Przedszkolu
Bajkowe Przedszkole w Żarowie włączyło się w obchody Ogólnopolskiego Święta 

Optymizmu, którego głównym celem jest uczenie życzliwości, przyjaźni i empatii. 

Kolorowa parada przedszkolaków z optymistycznymi hasłami  
wzbudziła duże zainteresowanie naszych mieszkańców. 

To było prawdziwie optymistyczne święto. 

Gmina Żarów na Instagramie
Od kilku tygodni piękno naszych okolic można podziwiać za pomocą fotograficznego 

serwisu społecznościowego Instagram. 
Gmina Żarów posiada oficjalny 
profil na tym portalu, gdzie udo-
stępniane są zdjęcia z ciekawych 
miejsc i wydarzeń. Zachęcamy 
do obserwowania profilu gmina.
zarow, oznaczania oraz tagowania 
#gminażarów. 

Chcemy prezentować nie tylko 
walory krajobrazowe gminy, ale 
również wydarzenia, ludzi, cie-
kawe miejsca i historie związane 
z gminą Żarów. Zachęcamy do 
włączenia się w kampanię promo-
cyjną naszej gminy. Zrób ciekawe 

zdjęcie na terenie gminy Żarów 
i oznacz je hashtagiem #gmina.
żarów. Wybrane zdjęcia będziemy 
udostępniać na naszym oficjal-
nym profilu. Zdjęcia można rów-
nież wysyłać na adres mailowy: 
m.pawlik@um.zarow.pl.
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Aktualności
elżbieta Wierzyk dyrektorem 

Bajkowego Przedszkola do 2024 roku
W dniu 31 sierpnia 2021r. kończy się kadencja dyrektora Przedszkola Miejskiego 

„Bajkowe Przedszkole” w Żarowie.  

Mając na względzie 
wszystkie rządowe zale-
cenia, Burmistrz Miasta 

Żarów wystosował wniosek do 
Kuratorium Oświaty z prośbą 
o wydanie opinii w sprawie prze-
dłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora Przedszkola Miejskiego 
„Bajkowe Przedszkole” w Żarowie 
pani Elżbiecie Wierzyk, dotych-
czasowej dyrektorce przedszkola. 
Wniosek poparty był  pozytywną 
opinią Rady Pedagogicznej przed-
szkola, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Żarowie 
oraz NSZZ Komisji Międzyza-
kładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Świdnickiej. 
W związku z zagrożeniem epi-
demiologicznym koronawirusa, 
Ministerstwo wprowadziło szcze-
gólne rozwiązania na obecny czas, 
m.in. możliwość przedłużenia 
kadencji obecnego dyrektora, przy 
spełnieniu pewnych warunków.
Pani Elżbieta Wierzyk funkcję 
dyrektora Przedszkola Miejskiego 
„Bajkowe Przedszkole” w Żaro-
wie pełni od 15 września 1997r. 
Zdobyte doświadczenie oraz jej 
wieloletnia praca przełożyły się na 
sprawne i efektywne zarządzanie 
placówką. Przedszkole w Żarowie 
cieszy się bardzo dobrą opinią na 
terenie gminy Żarów. Pani dy-
rektor stworzyła odpowiedzialny 
i zaangażowany zespół, gdzie pra-
cownicy przykładają się do swojej 
pracy i chętnie realizują wszelkie 

projekty. Współpraca z organem 
prowadzącym jest bardzo dobra. 
Kuratorium Oświaty również wy-
dało pozytywną opinię dotyczącą 
zamiaru przedłużenia powierze-
nia stanowiska dotychczasowej 
dyrektor placówki, zaznaczając, że 
pani Elżbieta Wierzyk efektywnie 
zarządza kierowaną przez siebie 
placówką i troszczy się o wszech-
stronny rozwój dzieci m.in. po-
przez realizację wielu projektów 
ogólnopolskich.
Burmistrz Miasta Żarów po-
wierzył pani Elżbiecie Wierzyk 
stanowisko dyrektora Przedszkola 
Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” 
w Żarowie do sierpnia 2024r., po-
nieważ spełnia wymagania, jakie 
powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora.

– Jestem przekonany, że Pani 
doskonałe przygotowanie mery-
toryczne i wieloletnie doświad-
czenie zawodowe, połączone 
z ogromną odpowiedzialnością, 
chęcią do pracy, kreatywnością 
i troską o powierzoną placówkę, 
przełoży się na dalsze, wspania-
łe efekty jej działalności. Życzę 
samych udanych inicjatyw 
i decyzji w zarządzaniu, owoc-
nej współpracy z pracownikami, 
wychowankami, rodzicami 
i organem prowadzącym oraz 
wszelkiej pomyślności, wiele 
zapału, sił, energii i satysfakcji 
z realizacji zawodowych za-
mierzeń – gratulował dyrektor 
Elżbiecie Wierzyk burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Burmistrz Leszek Michalak powierzył Elżbiecie Wierzyk stanowisko  
dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Grant dla Stowarzyszenia 
Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”

Stowarzyszenie Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś” 
otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania 

„Szlakiem Granitu” na realizację projektu  
„Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne”. 

Pozyskane środki finansowe 
w wysokości 10.000,00 złotych 
zostaną przeznaczone na zakup 
zmywarki, stołu z basenem jedno-
komorowym, baterii z wyciąganą 
zlewką oraz szafy przelotowej 
do kuchni na świetlicy wiejskiej 
w Łażanach. Ponadto, w ramach 
otrzymanego grantu, członkowie 
Stowarzyszenia zorganizują także 
warsztaty kulinarne z zakresu go-
towania i pieczenia. 

– Przyznane dofinansowanie 
pozwoli zrealizować kolejne 
ważne przedsięwzięcie dla 
mieszkańców lokalnej społecz-
ności. W ramach zaplanowa-
nych warsztatów kulinarnych 
będziemy uczyć gotować i piec 
naszych młodszych mieszkań-
ców. Będzie to wspaniała oka-
zja, aby wykorzystać doświad-
czenie pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz członkiń Stowa-
rzyszenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”. Wspólnie 
będziemy mogli otworzyć się 
na kulinarne eksperymenty, ale 
też nabyć nowe umiejętności 

i uczyć się od siebie nawzajem. 
Cieszymy się, że na realizację 
tego projektu otrzymaliśmy sto 
procent wnioskowanej kwoty. 
Jednocześnie dziękujemy także 
pracownikom Urzędu Miejskie-
go w Żarowie za pomoc przy 
wypełnianiu dokumentów dołą-
czonych do wniosku o przyzna-
nie pomocy finansowej – mówi 
Krystyna Faruń sekretarz Sto-
warzyszenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”.

Warsztaty kulinarne mają odbyć 
się na jesień. Zostaną zorganizo-
wane w zmodernizowanej świe-
tlicy wiejskiej w Łażanach, która 
zostanie oddana do użytku miesz-
kańców. Uczestnikiem warsztatów 
będzie mógł być każdy, bo prze-
cież gotowanie to również świetny 
pomysł na spędzanie wolnego 
czasu z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi czy sąsiadami. Dlatego 
warsztaty dedykowane będą za-
równo do prawdziwych pasjona-
tów gotowania, jak i amatorów. 

Magdalena Pawlik 

Dzięki takim inicjatywom członkowie Stowarzyszenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś” pokazują, że na wsi również może dziać się wiele cieka-
wych rzeczy.

Nie masz komputera? 
Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym

Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom, którzy nie 
posiadają komputera lub 

telefonu z dostępem do inter-
netu o możliwości skorzystania 
z Gminnego Punktu Spisowego 
znajdującego się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
w którym można dokonać spisu 
samodzielnie. 
W razie pytań lub problemów 
wsparciem służy wyznaczony do 
tego pracownik Urzędu. 

Ze względu na sytuację epi-
demiczną warto wcześniej 
sprawdzić telefonicznie do-
stępność punktu spisowego 
i umówić się w Urzędzie na 
konkretną godzinę. 
Wobec powyższego prosimy 
o kontakt tel. pod nr: 

 ▶ 74 30 67 307, 
 ▶ 74 30 67 337, 
 ▶ 74 30 67 342.

Wejście do Urzędu w celu dokona-
nia spisu od strony ul. Armii Kra-
jowej 53 (czerwone drzwi).
Jednak, w przypadku, jeśli jeden 
z członków rodziny będzie chciał 

dokonać spisu w imieniu wszyst-
kich domowników, to musi znać 
PESEL nie tylko swój, ale również 
małżonka, dzieci oraz rodziców lub 
teściów, o ile mieszkają wspólnie. 
Dlatego przychodząc do Gminne-
go Punktu Spisowego w UM Ża-
rów prosimy, aby mieć przy sobie 
Pesele wszystkich domowników.

Zgodnie z ustawą 
o statystyce publicznej  

udział w Narodowym Spisie  
Powszechnym Ludności 

i Mieszkań 2021  
jest obowiązkowy. 

Podstawową formą spisu jest  
samospis internetowy. 
Metody uzupełniające to spis 
telefoniczny (22 27 99 999) lub 
bezpośrednio przy pomocy rach-
mistrza spisowego. 
Infolinia działa od poniedziałku 
do piątku od 8:00 do 18:00 i jest 
obsługiwana przez pracowników 
statystyki publicznej.

Więcej informacji:  
https://spis.gov.pl.

Magdalena Pawlik 
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Inwestycje
kontynuujemy prace 

przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
Prace realizowane przy ul. Słowiańskiej w Żarowie dobiegają końca. 

W tej chwili trwa jeszcze 
budowa ścieżki pieszo-
-rowerowej. Jest to ko-

lejny etap inwestycji prowadzonych 
w tym miejscu. Każdy etap prac 
jest szczegółowo omawiany przez 
pracowników Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, a postępy 
prac nadzorowane przez zastępcę 
burmistrza Przemysława Sikorę. 

– Jednym z etapów prac reali-
zowanych przy ul. Słowiańskiej 
w Żarowie było odtworzenie 
nawierzchni asfaltowej, która 
uległa zniszczeniu w związku 
z realizowaną budową kanali-
zacji oraz sieci wodociągowej. 
W tej chwili prowadzimy prace 
związane z powstaniem ścieżki 
pieszo-rowerowej. W ramach 
tych prac ujednolicona została 
szerokość jezdni. Ponadto, na ca-
łej długości jezdni ułożony został 
najazdowy krawężnik. Wyod-
rębnione zostaną również miej-
sca postojowe. Parkowanie nie 
będzie już możliwe po stronie, 
gdzie powstaje ciąg pieszo-rowe-
rowy. Budowa ścieżko pieszo-ro-
werowej to ostatni etap prac re-
alizowany przy ul. Słowiańskiej. 
Inwestycje zakończą się począt-
kiem czerwca – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Kilka dni temu zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora spotkał 
się z mieszkańcami ul. Słowiań-
skiej w Żarowie, a tematem spo-
tkania były realizowane inwestycje 
na tym terenie. Mieszkańcy zostali 
poinformowani o szczegółowym 
zakresie prac, zgłaszali także swoje 
uwagi i spostrzeżenia. 
Wszystkie zostały zapisane i jak za-
pewniał zastępca burmistrza, będą 
przedmiotem analiz przy kolejnym 
etapie realizacji inwestycji.
Koszt budowy kanalizacji przy 
ul. Słowiańskiej w Żarowie to 
kwota 2.176.543,21 złotych. Ta 
część prac była finansowana 
wyłącznie ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. Prace 

związane z remontem nawierzchni 
chodnika i powstaniem ścieżki 
pieszo-rowerowej pochłoną po-
nad 400 tysięcy złotych i zostaną 
współfinansowane z dodatkowych 
pieniędzy, które gmina Żarów 

otrzymała z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach 
środków Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 dla gmin i po-
wiatów.

Magdalena Pawlik

Wyremontowana droga i nowy chodnik. Ulica Słowiańska zyskała nowy 
wizerunek.

Prace przy remoncie nawierzchni chodnika potrwają jeszcze kilka tygodni.

Inwestycje przy ul. Słowiańskiej nadzorują pracownicy UM Żarów oraz 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

II etap prac  
na świetlicy wiejskiej w Łażanach

kontynuowane są prace przy remoncie  
świetlicy wiejskiej w Łażanach. 

W pierwszym etapie, który 
realizowany był w 2020 
roku świetlica została 

rozbudowana o dodatkowy budy-
nek. W drugim etapie prac, które 
właśnie się rozpoczęły, remonto-
wany jest dach wraz z przestronną 
salą spotkań. Inwestycje finanso-
wane są ze środków budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego dofinan-
sowania z Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Dotacja została przyznana przez 
Lokalną Grupę Działania „Szlakiem 
Granitu” w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie.
– Rozpoczął się drugi etap prac 
na świetlicy wiejskiej w Łaża-
nach. W ramach przedmio-
towego remontu wykonana 
zostanie nowa więźba dachowa 
wraz z pokryciem z dachówki 
ceramicznej. Zakres prac obej-
muje także wykonanie nowej 
podłogi, ścianek działowych, 
instalacji elektrycznej wraz 
z oświetleniem, centralnego 
ogrzewania podłogowego oraz 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej. Obiektem zarządzać będzie 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, które ma 
wiele pomysłów, jak ten obiekt 
wykorzystać. Po zakończonych 
pracach, świetlica zostanie udo-

stępniona mieszkańcom, którzy 
również planują tutaj realizację 
wielu ciekawych przedsięwzięć 
– mówi Tomasz Pietrzyk dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Budynek świetlicy wiejskiej w Ła-
żanach zmienił swój wizerunek. 
Jest estetyczny, schludny i nie 
straszy już swoim wyglądem. Za 
kilka tygodni wyremontowany 
zostanie również dach oraz sala 

spotkań przeznaczona dla lokalnej 
społeczności. Swoje miejsce na 
zebrania i spotkania będą miały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
członkowie Stowarzyszenia Miło-

śników Łażan „Przyjazna Wieś” 
oraz sportowcy z klubu sportowe-
go „Zryw Łażany”.
Świetlica będzie służyła przede 
wszystkim społeczności Łażan. 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
od września planuje kilka ciekawych 
inicjatyw, które na pewno przypadną 
do gustu dzieciom i młodzieży, rów-
nież dorośli znajdą coś dla siebie.
Remont zakończy się za kilka 
tygodni, a wyremontowany bu-
dynek świetlicy powinien zostać 
udostępniony mieszkańcom po-
czątkiem jesieni. Koszt II etapu 
prac to 308.000 tysięcy złotych, 
a przyznane dofinansowanie z Sa-
morządu Województwa Dolnoślą-
skiego wynosi 235.431,00 złotych. 

Magdalena Pawlik

rozpoczęły się prace przy II etapie remontu świetlicy wiejskiej 
w Łażanach.

W I etapie prac świetlica została rozbudowana, budynek zyskał 
nową elewację i zrealizowane zostały prace wewnątrz samego 
obiektu. Ten etap prac kosztował ponad 800 tysięcy złotych.

Imbramowice całe w wiosennych kwiatach
Mieszkańcy Imbramowic zadbali o kolejne zakątki swojej wsi. 

Przy tablicy z nazwą miejscowości oraz w wielu 
innych miejscach postawione zostały pomysłowe 
kwietniki na kwiaty. I to w kształcie parasola. 
– Kolejny pomysł na upiększenie naszej wio-
ski zrealizowany. Mamy nowe kwietniki i to 
w kształcie parasoli. To wspólna inicjatywa 
naszej Pani Sołtys oraz zaangażowanych 
mieszkańców. Brawo! Kwiaty zagościły w wie-
lu miejscach naszego sołectwa. Jest kolorowo 
i pięknie – czytamy na profilu Sołectwa Im-
bramowice na Facebooku.
Gratulujemy mieszkańcom kreatywności i cie-
szymy się, że pięknieje kolejna wieś na terenie 
gminy Żarów.

Oprac. Magdalena Pawlik
Ukwiecone Imbramowice. aż miło popatrzyć, jak zmie-
niają się nasze wsie. 
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Dawid zdeklasował swoich rywali 
i zajął pierwsze miejsce. 
Dawid na co dzień trenuje we wro-
cławskim klubie sportowym MaKo 
Judo i ma na swoim koncie udział 
w wielu prestiżowych zawodach 
w Polsce i poza granicami kraju. Ze 
sportowych zawodów przywodzi 
też puchary i medale, zdobywając 
pierwsze miejsca.
Gratulujemy osiągniętych wyni-
ków i życzymy kolejnych sukcesów.

Oprac. Magdalena Pawlik

Dawid wywalczył I miejsce na Turnie-
ju Judo w Lesznie. 

Rywalizacja była zacięta, ale 
dziewczyny zakwalifikowały się 
do Mistrzostw Polski w judo, 
które odbędą się w dniach 25-27 
czerwca 2021r. 
Po bardzo dobrych walkach Nikola 
Kamińska w kategorii wagowej 
70 kg zajęła II miejsce, a Zuzanna 
Oleksiuk w kategorii do 52 kg wy-
walczyła III miejsce. Gratulujemy 
zawodniczkom i czekamy na kolej-
ne dobre wieści z Mistrzostw Polski.

Informacja:  
Sekcja Judo AKS Strzegom

W Mistrzostwach Regionu III 
Juniorów i Juniorek Młodszych 
w Judo Nikola stoczyła 3 walki, 
zajmując drugie miejsce na po-
dium. Tym samym zakwalifikowa-
ła się do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbędzie się 
w Łodzi. 

Otrzymali je Kacper Dą-
browski mieszkaniec Kal-
na oraz Aria Wiśniewska 

mieszkanka Żarowa. 

Burmistrz Leszek Michalak oraz 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora wręczyli pakiety „Paka dla 
Niemowlaka” szczęśliwym rodzi-
com, składając najserdeczniejsze 
gratulacje oraz życzenia.

– Narodziny dziecka to przeło-
mowe wydarzenie w życiu każ-
dej rodziny. Z wielką radością 
pragniemy złożyć na Państwa 

ręce najserdeczniejsze gratula-
cje. Życzymy, aby Wasza po-
ciecha rozwijała się w zdrowiu 
i pełni szczęścia, a także wiele 

optymizmu i siły, które pomogą 
spełnić się w tej najważniejszej 
rodzicielskiej roli – życzyli ro-
dzicom Kacpra i Arii burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Zawartość powitalnego pakietu 
„Paka dla Niemowlaka” została 
tak dobrana, aby upominki były 
przydatne rodzicom w pierwszych 

Mieszkańcy
Paka dla Niemowlaka

Pierwsze pakiety powitalne trafiły już do najmłodszych 
mieszkańców gminy Żarów. 

230. rocznica uchwalenia 
konstytucji 3 Maja

Święto konstytucji 3 Maja przypomina o dokumencie, 
który 230 lat temu uchwalił Sejm Czteroletni. 

To była pierwsza ustawa zasad-
nicza w Europie i druga, po ame-
rykańskiej, na świecie. Z powodu 
epidemii koronawirusa, tegorocz-
ne uroczystości miały charakter 
symboliczny. Rozpoczęła je msza 
święta odprawiona w intencji Oj-
czyzny w kościele p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Ża-
rowie. Kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej, w imieniu 
mieszkańców, złożyli burmistrz 
Leszek Michalak wraz z małżon-
ką, zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny oraz 
radna Ewa Góźdź. Z powodu epi-
demii w uroczystościach nie wzię-
ły udziału poczty sztandarowe, 
strażacy oraz szkolna młodzież. 

– Ten dzień przypomina nam 

nie tylko o wielkich narodowych 
wydarzeniach, ale też o zwykłej 
ludzkiej życzliwości, uśmiechu 
i szacunku dla drugiego czło-
wieka. Zachęcam, aby przeczy-
tać tekst Konstytucji 3 Maja 
i pochylić się nad refleksją co 
do jej zapisów. Przesłanie tego 
dokumentu jest dziś tak samo 
aktualne, jesteśmy Polakami 
i cieszymy się, że możemy żyć 
w wolnej Polsce – mówił bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Mieszkańcy gminy Żarów rów-
nież mogli włączyć się w obchody 
3-Majowe poprzez wywieszenie 
na budynkach posesji, balkonach, 
mieszkań flag biało-czerwonych 
symbolizujących szacunek, pa-
mięć i tożsamość narodową.

Magdalena Pawlik 

W imieniu naszych mieszkańców kwiaty pod Pomnikiem złożyli bur-
mistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz 
radni Rady Miejskiej.

Tradycyjnie w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.

Droga do 
Olimpiady

W sobotę, 8 maja dwie zawod-
niczki Sekcji Judo akS Strze-
gom wystartowały w Lesznie 

w eliminacjach do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

tygodniach życia dzieci. 
Znajdują się w niej poduszka, 
ręcznik, śliniaczek, maskotka 
oraz list gratulacyjny. Wszyst-
ko opisane hasłem „Mieszkam 
w Gminie Żarów”.
Przypominamy, że warunkiem 
otrzymania zestawu upominko-
wego jest zameldowanie nowo 
narodzonego dziecka na pobyt 
stały na terenie gminy Żarów 
i zameldowanie na pobyt stały 
przynajmniej jednego z rodzi-
ców bądź opiekunów prawnych 
w okresie co najmniej 3 miesięcy 
przed narodzeniem dziecka. Re-
gulamin akcji promocyjnej „Paka 
dla Niemowlaka” oraz wniosek 

i oświadczenie do pobrania ze 
strony internetowej www.um.za-
row.pl. Szczegółowych informacji 
udziela Referat Organizacyjny pod 
numerem tel.  
74 30 67 329 i 74 30 67 340. 
Rodzice zainteresowani otrzy-
maniem pakietu powitalnego 
muszą złożyć wniosek w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie osobiście lub 
pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miejski w Żarowie  
ul. Zamkowa 2,  
58-130 Żarów. 

Możliwe jest również złożenie 
wniosku elektronicznie poprzez 
ePUAP.

Magdalena Pawlik

Kacper Dąbrowski przyszedł na 
świat 19 marca 2021r.  
W dniu narodzin ważył 4 kg 
i mierzył 56 cm. 

Każdego nowonarodzonego Mieszkańca i Mieszkankę witamy z rado-
ścią, życząc im i ich rodzicom wszystkiego co najlepsze. Burmistrz Le-
szek Michalak na zdjęciu z Magdaleną Dąbrowską mamą Kacperka. 

Aria Wiśniewska urodziła się 
26 marca 2021 r. 
W dniu narodzin ważyła 2,66 kg 
i mierzyła 50 cm.

Narodziny dziecka to szczęście i radość nie tylko w rodzinbie, ale rów-
nież w naszej gminie.

Sukces Dawida 
kamińskiego 

Wielkim sukcesem zakończył 
się udział Dawida kamińskiego 

w Jubileuszowym Turnieju 
Judo, który odbył się w sobotę, 

8 maja z okazji Dni Leszna. 
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Bezpieczeństwo
kronika policyjna

Odpowie  
za posiadanie haszyszu
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 
24-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, który posiadał przy 
sobie środki odurzające w posta-
ci haszyszu o wadze 9,51 gram. 
Podejrzanemu przedstawiono 
zarzuty, grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Przywłaszczyła  
kradziony telefon
W toku realizacji sprawy z po-
przedniego okresu, w związku 
z uzyskaną informacją, funkcjo-
nariusze KP Żarów zatrzymali 
24-letnią mieszkankę powiatu 
świdnickiego. Kobieta podejrzana 
jest o to, że w czerwcu 2020r. na-
była telefon komórkowy o wartości 
1500zł,  pochodzący z kradzieży 
z dnia 1 czerwca 2020r. Telefon od-
zyskano i zabezpieczono. Kobiecie 
przedstawiono zarzut paserstwa, 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.

Zatrzymany  
za posiadanie narkotyków
41-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany za 
posiadanie przy sobie narkotyków. 
U mężczyzny ujawniono środki 
odurzające w postaci amfetami-
ny o łącznej wadze 41,72 gram. 
Usłyszał już zarzuty. Za posia-
danie środków odurzających lub 
substancji psychotropowych grozi 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3, a w przypadku posiadania 
znacznych ilości środków odurza-
jących nawet do 10 lat.

Nie daj się okraść!  
Zabezpiecz swój ogródek, 
piwnicę, komórkę
Funkcjonariusze policji przypomi-
nają o dokładnym zabezpieczaniu 
ogródków, altan, piwnic czy ko-
mórek. Często znajdujące się tam 
cenne przedmioty, np. rowery czy 
elektronarzędzia, są w zaintereso-

waniu przestępców, którzy kradną 
to, co można później łatwo sprze-
dać. Zachowując czujność i ogra-
niczone zaufanie do osób obcych 
przebywających w rejonach 
ogrodów działkowych, a także na 
klatkach schodowych, możemy 
ustrzec się przed włamaniem do 
altanek, pomieszczeń piwnicznych 
oraz komórek. Najważniejsze jest 
właściwe zabezpieczenie swojej 
własności, ponieważ to najlepiej 
uchroni przed ryzykiem stania się 
ofiarą przestępstwa. W tym celu: 
zadbajmy o bezpieczeństwo na 
działkach wspólnie z sąsiadami; 
zwracajmy uwagę na obcych, któ-
rzy bez celu chodzą po ogrodach 
działkowych; interesujmy się 
nieznanymi samochodami, które 
parkują w okolicy, zapisujmy ich 
numery rejestracyjne; zadbajmy 
o bezpieczeństwo mienia pozo-
stawionego w altanach, domkach 
letniskowych poprzez zakładanie 
solidnych zamków w drzwiach, 
montaż okiennic i wzmocnienie 
ościeżnic; nie zostawiajmy w al-
tankach przedmiotów wartościo-
wych bez nadzoru; pamiętajmy, 
aby altankę zabezpieczyć w ate-
stowane zamki i drzwi oraz kraty 
w oknach, a nawet alarm.

Nietrzeźwi za kółkiem
Podczas podjętych interwencji 
funkcjonariusze KP Żarów zatrzy-
mali 24-letnią mieszkankę powiatu 
świdnickiego, która kierowała po-
jazdem będąc w stanie nietrzeźwo-
ści (I badanie 0,65mg/l, II badanie 
0,73 mg/l). Pojazd zabezpieczono 
na parkingu strzeżonym, sprawcę 
osadzono w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych do wytrzeźwie-
nia i wyjaśnienia. O zatrzymaniu 
powiadomiono Ambasadę Ukra-
iny. Podczas kontroli drogowej 
zatrzymano także nietrzeźwego 
rowerzystę, 47-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, u którego 
badanie wykazało 1,39 mg/l alko-
holu we krwi.

Oprac. Magdalena Pawlik 

ekologiczne torby trafiły do mieszkańców
W ramach Żarowskiego Projektu ekologicznego pracownicy Urzędu Miejskiego  

przygotowali do rozdania bawełniane, ekologiczne torby z hasłem „Okaż kulturę, 
chroniąc Naturę” oraz logami firm, które wsparły finansowo ich zakup. 

Każdy, kto zgłosił się w dniach 
4 i 5 maja 2021r. do Referatu 
Komunalnego i Inwestycji mógł 
wymienić foliówkę na ekologiczną 
torbę. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem i torby znikały 
w szybkim tempie. Z okazji Świa-
towego Dnia Ziemi, torby ekolo-
giczne mieszkańcom Żarowa roz-
dawali także zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora oraz przewod-
niczący Komisji ds. Ochrony Śro-
dowiska Bartosz Żurek.

– Cieszymy się, że mieszkań-
cy tak chętnie włączyli się do 
naszej akcji i mamy nadzieję, 
że torby będą im służyły do 
codziennych zakupów. War-
to wspierać postawy mające 
na celu dbanie o środowisko, 
a wspólnie, zaczynając nawet 
od małych działań, uda nam 
się go osiągnąć – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Korzystanie z toreb wielokrotnego 
użytku to działanie proekologicz-
ne, ale także oszczędność pienię-
dzy. Na obydwie kwestie wpływają 
nasze codzienne nawyki. Poprzez 

proste rzeczy, jak pakowanie zaku-
pów do toreb ekologicznych, po-
stępujemy odpowiedzialnie wobec 
środowiska. Każda taka na pozór 
mała rzecz ma znaczenie!
Zakup ekologicznych toreb wsparły 
finansowo zakłady funkcjonujące 
na terenie naszego miasta:  

DaICeL SafeTy SySTeMS 
eUrOPe, yaGI POLaND  
faCTOry, kCP SP.Z O.O.,  
ZakŁaD WODOCIąGóW 
I kaNaLIZaCJI W ŻarOWIe, 
za co raz jeszcze serdecznie dzię-
kujemy.

Magdalena Pawlik

Ekologiczne torby wielokrotnego użytku mógł każdy otrzymać bezpłat-
nie. Mieszkańcy zgodnie przyznawali, że to dobra akcja, bo związana 
z ochroną środowiska. 

Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren 
ogródków działkowych

Temat ten został uregulowany w rozdziale VII w § 68 pkt 6 i 7 regulaminu rOD. 

Zgodnie z przepisami zabrania się 
wjazdu na teren ROD osobowymi 
pojazdami mechanicznymi bez 
zgody walnego zebrania. 
Aleje ogrodowe stanowią we-
wnętrzne ciągi komunikacyjne 
przeznaczone przede wszystkim 
do przemieszczania się osób, a nie 
pojazdów mechanicznych. Z re-
guły są one porośnięte trawą bądź 
też wysypane żwirem i ruch samo-
chodowy, zwłaszcza po opadach 
deszczu czy po zimie, niewątpli-
wie może spowodować ich znisz-
czenie. Wjazd pojazdów na teren 
ogrodów stanowi zagrożenie bez-
pieczeństwa osób przebywających 
na terenie ROD oraz poruszają-
cych się pieszo po alejkach, w tym 
w szczególności dzieci i narusza 
spokojny wypoczynek osób prze-

bywających na działkach.
Regulamin ROD przewiduje 
jednakże dwa wyjątki od zakazu 
wjazdu pojazdów mechanicznych 
na teren ogrodów działkowych:
1. Zgodnie z § 69 dopuszcza się 

wjazd na teren ROD pojazdów 
mechanicznych dowożących do 
działki nawozy, materiały bu-
dowlane itp. na zasadach okre-
ślonych przez zarząd ROD.

2. Zgodnie z § 70 na teren ROD 
osoba niepełnosprawna ma 
zapewnione prawo wjazdu po-
jazdem mechanicznym, którym 
sama dojeżdża lub jest dowożo-
na do działki.

Obowiązujące przepisy Regulami-
nu ROD wprowadzają generalny 
zakaz wjazdu i parkowania pojaz-
dów mechanicznych na terenie 

ROD, a odstępstwa od tego zaka-
zu mogą dotyczyć jedynie ściśle 
określonych przypadków. Powta-
rzający się nieuzasadniony wjazd 
samochodem na teren ROD może 
zostać uznany za rażące naruszenie 
porządku ogrodowego i nieprze-
strzeganie przepisów Regulaminu 
oraz skutkować wypowiedzeniem 
umowy dzierżawy działkowej 
zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzin-
nych ogrodach działkowych. 

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie

Uwaga 
działkowcy!

Informujemy, iż można doko-
nywać opłat za działki w wy-
sokości takiej, jak w roku ubie-
głym tj. 0,27 zł/m2 powierzchni 
działki plus 6 zł składki człon-
kowskiej, w kasie Domu Dział-
kowca w środy od godz. 16.00 
do 18.00 lub przelewem do 
Banku Spółdzielczego na rachu-
nek PZD RELAKS nr 23 9531 
1032 2001 0000 0114 0001. 
Zaległe opłaty należy powięk-
szyć o przysługujące odsetki za 
nieterminowe wpłaty.

Uwaga 
na oszustów!

W związku z pojawiającymi się 
informacjami o oszustach pod-
szywających się za pracowników 
Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w Żarowie prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostrożności. 
Pracownicy ZWiK Żarów nie 
chodzą po domach i nie prowa-
dzą żadnych kontroli w budyn-
kach czy mieszkaniach. Sprawa 
została zgłoszona na Policji. 
W przypadku, gdy spotkacie się 
Państwo z taką sytuacją – bądź-
cie szczególnie ostrożni i powia-
domcie odpowiednie służby! 
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Kultura
Pamiętasz grę w klasy? 

Można zagrać na żarowskich chodnikach

Popularne gry plenerowe wy-
konane na chodnikach przy 
Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie to pomysł na 
kreatywną zabawę dla naszych naj-
młodszych. 
Dzieci mogą szaleć i bawić się na 
żarowskich chodnikach, a do dys-

pozycji mają kolorowe plansze przygotowane przez pracowników Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. To wspaniały pomysł na 
stworzenie przestrzeni do zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
– Takich kolorowych akcentów pojawi się wokół Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu jeszcze więcej, a przy każdym z nich kolorowe kamyczki 
ułatwiające dzieciom zabawę. Jeśli nie znacie zasad gry popularnego twi-
stera czy gry w klasy wymyślajcie swoje własne zasady. 
Liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Wypatrujcie kolejnych gier – 
mówią pomysłodawcy akcji.

Świetna zabawa czeka na wszystkie dzieci, które mogą bawić się przy 
kolorowych planszach.

Takie atrakcje przygotowali 
pracownicy GCkiS w Żarowie. 

konkurs kulinarny„Bitwa regionów”
krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa i Ministerstwo 
rolnictwa i rozwoju Wsi zapraszają koła Gospodyń 

Wiejskich do udział w konkursie kulinarnym  
„Bitwa regionów”. 

Zapisy na zajęcia akrobatyki sportowej
Zdrowie! Siła! Wytrzymałość! Szybkość! Zwinność! Zręczność! To wszystko da ci gimna-

styka i akrobatyka! Zapraszamy do Gminnego Centrum kultury i Sportu w Żarowie.

Dzieci coraz więcej czasu 
spędzają przed ekranami 
komputerów i telewizo-

rami. Zapominamy jak ważny 
w życiu dzieci i młodzieży jest 
ruch. Jego brak jest często przy-
czyną problemów zdrowotnych. 
Odpowiedzią jest sport i najlepiej 
taki, który może być jednocze-
śnie świetną zabawą, a nie tylko 
poczuciem przykrego obowiązku. 
Najlepszą ogólnorozwojową dys-
cypliną sportu jest akrobatyka 
i gimnastyka. Na tych zajęciach 
rozwijana jest: siła, wytrzymałość, 
szybkość, gibkość, zwinność, 
skoczność, zręczność, czyli pod-
stawowe zdolności motoryczne 
człowieka. Ćwiczenia z akrobatyki 
eliminują również wady postawy, 
kształtują sylwetkę, uczą skupienia 
i koncentracji, wpływają na roz-
wój zmysłu równowagi.
Jeśli Wasze dziecko chciałoby roz-
począć przygodę z tą dyscypliną 
sportu lub chciałoby wrócić do 
treningów po przerwie spowodo-
wanej pandemią, to zapraszamy 
do Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

 ▶ Zajęcia ruszyły już od 5 maja
 ▶ Treningi w poniedziałki i śro-
dy w godzinach 15.00 – 18.00 
(z podziałem na grupy)

 ▶ Opłata: 50 zł/miesiąc
Zapisy w sekretariacie GCKiS ul. 
Piastowska 10A, tel : 74 858 07 53

Zajęcia prowadzi: 
rOkSaNa DOParT – certy-
fikowany instruktor akrobatyki 
sportowej. Wieloletni zawodnik 
MKS „Polonia” Świdnica. 
Pani Roksana doświadczenie za-

wodowe zdobywała pod okiem 
Piotra Pasa – wicemistrza świata 
w akrobatyce sportowej. 
Pracowała z zawodnikami kadry 
narodowej oraz przygotowywała 
zawodników do zawodów ogól-
nopolskich, jak i mistrzostw Pol-
ski. Jest kilkukrotnym mistrzem 
Dolnego Śląska oraz mistrzem 
młodzików w zawodach między-

wojewódzkich. 
Dodatkowo zajmuje się chore-
ografią pokazów tanecznych.
Jeśli Twoje dziecko marzy o pod-
niebnych akrobacjach nie ma lep-
szej przestrzeni do nauki niż zaję-
cia w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Szachowa Liga Juniorów
W dniach 8-9 maja we Wrocławiu rozegrane zostały rozgryw-

ki drużynowe III Dolnośląskiej Ligi Juniorów’2021. 

Przez weekend szachiści z klubu 
sportowego Goniec Żarów ry-
walizowali w gronie 16 drużyn 
o awans do II Ligi Juniorów. 

– Był to pierwszy w tym roku 
udział naszych juniorek i junio-
rów w rywalizacji sportowej. 
Ostatecznie Goniec Żarów zajął 
10 miejsce mając na koncie 3 
zwycięstwa i 3 porażki – mówi 

Artur Adamek prezes KS Goniec 
Żarów. 

Skład zespołu w kolejności sza-
chownic: Ernest Sojski (grał tylko 
w sobotę), Artur Ratkowski, Jan 
Bednarski, Jan Molecki, Angelika 
Kołodziejczyk (grała tylko w nie-
dzielę), Weronika Komaniecka 
i Gabriella Gołębczyk. 

Szachiści z KS Goniec Żarów zajęli 10. miejsce na III Dolnośląskiej Li-
dze Juniorów’2021.

W tej edycji konkursu oceniany 
będzie pomysł na potrawę regio-
nalną oraz jej prezentacja w for-
mie krótkiego filmu video. 

– Tegoroczna, szósta edycja bę-
dzie odbywała się w warunkach 
trwającej epidemii COVID-19 
i podobnie jak nasze życie prze-
niesie się częściowo do przestrzeni 
wirtualnej. Zapraszamy uczest-
niczki do prezentacji potraw 
w formie multimedialnej. Mamy 
nadzieję, że to wyzwanie będzie 
dla pań ciekawe – zachęca mini-
ster Grzegorz Puda.

Warunkiem 
udziału 

w konkursie jest przesłanie przez 
upoważnionego przedstawiciela 
KGW do Organizatora w terminie 
do 30 czerwca 2021r.drogą elektro-
niczną formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej 
www.bitwaregionow.pl oraz pracy 
konkursowej. W tym roku pula na-
gród wyniesie ponad 35 tys. złotych.
Więcej szczegółów oraz regula-
min dostępny na www.bitware-
gionow.pl oraz na profilu POL-
Ska SMakUJe na Facebooku. 
Zgłoszenia można także wysyłać 
za pomocą formularza, który jest 
dostępny na stronie KOWR www.
kowr.gov.pl/konkurs.
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Sport i wypoczynek
adam Ciupiński 

w Zarządzie Dolnośląskim ZPN
Przedstawiciele dolnośląskich klubów piłkarskich 

w niedzielę, 2 maja na stadionie miejskim we Wrocła-
wiu, wybierali władze Dolnośląskiego Związku Piłki 

Nożnej na lata 2021-2025.
Na nową kadencję prezesem 
został Andrzej Padewski, a człon-
kiem Zarządu Dolnośląskiego 
ZPN został m.in. Adam Ciupiń-
ski, który będzie odpowiadał za 
organizację i rozwój piłki nożnej 
kobiet na Dolnym Śląsku oraz 
szkolenia dzieci i młodzieży. Jak 
sam przyznaje, to dla niego szcze-
gólna nominacja.

– Spore wyróżnienie i nobili-
tacja nie tylko dla mnie, ale 
również dla całego środowiska 
sportowego z którego się wywo-
dzę i które chcę reprezentować. 
Myślę tu o klubach sportowych 
regionu wałbrzyskiego, m.in 
nasz miejski KS Zjednoczeni 
Żarów oraz kluby i sekcje piłki 
nożnej kobiet z całego Dol-
nego Śląska. Funkcję członka 
Zarządu Dolnośląskiego ZPN 
będę łączył z pracą i dotychcza-
sowymi funkcjami, czyli pracą 
w Wydziale Szkolenia DZPN 
oraz pracą trenera koordynato-
ra piłki nożnej kobiet Dolnego 
Śląska. W głównych obszarach 
działania będzie przede wszyst-
kim popularyzacja i rozwój pił-
ki nożnej dziewcząt na Dolnym 
Śląsku, usprawnienie systemu 
rozgrywek, budowa ścieżki roz-
woju najzdolniejszych zawodni-
czek Dolnego Śląska w oparciu 
o wiodące kluby kobiece oraz 
Kadry wojewódzkie Dolnoślą-
skiego ZPN oraz pobudzenie 
do ponownego wzrostu zainte-
resowania piłką nożną wśród 
uczniów dolnośląskich szkół 
podstawowych – mówił Adam 
Ciupiński.

Gratulacje na ręce Adama Ciupiń-
skiego, ale także innych członków 
zarządu Dolnośląskiego Związku 

Piłki Nożnej, złożył prezes An-
drzej Padewski.

– Pan Adam Ciupiński specja-
lizuje się w piłce nożnej kobiet. 
Jest trenerem koordynatorem, 
w pełni zaangażowanym w tę 
dyscyplinę sportową, dlatego 
cieszę się, że został obdarzony 
zaufaniem i będzie zasiadał 
w zarządzie Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Z pew-
nością wdroży swoje nowe 
pomysły, które zaowocują nie 
jednym sukcesem. Dla Związku 
Piłki Nożnej Żarów jest bardzo 
ciekawym miejscem i jedną 
z lepszych baz sportowych, 
gdzie rozgrywanych jest wiele 
ważnych piłkarskich spotkań. 
Jeszcze raz gratuluję Panu Ada-
mowi i życzę owocnych działań 
sportowych – gratulował prezes 
Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej Andrzej Padewski.

Gratulujemy i życzymy Adamowi 
wielu sukcesów organizacyjnych 
i sportowych.

Magdalena Pawlik

Adam Ciupiński został wybra-
ny do zarządu Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej na lata 
2021-2025.

Zjednoczeni na fali!
Weekend majowy zawsze oznacza ligowe przyspieszenie. Po raz kolejny z bardzo dobrej 
strony zaprezentowali się Zjednoczeni Żarów, występujący w wałbrzyskiej okręgówce. 

W pierwszym z trzech meczy 
żarowianie nie wyszli na boisko 
i zgarnęli trzy punkty. Wszystko 
za sprawą wycofania się z rozgry-
wek Płomienia Makowice. To wła-
śnie ten rywal był na rozkładzie 
majowego terminarzu. Prawdziwe 
emocje czekały w kolejnej run-
dzie. Do Żarowa przyjechał wice-
lider Granit Roztoka. 
To spotkanie miało tak naprawdę 
dać odpowiedź, w jakim miejscu 
znajdują się podopieczni Adama 
Ciupińskiego i Artura Sary. 
Praktycznie cały mecz w Żarowie 
toczył się pod dyktando Zjedno-
czonych. Nie była to nawałnica ze 
strony gospodarzy, ale nie było też 
wątpliwości, aby stwierdzić, kto 
rozdaje karty. Długo biało-niebie-
scy nie potrafili zwieńczyć swoich 
poczynań golem. Wreszcie pod 
koniec pierwszej połowy wynik 
meczu otworzył Khvostenko. Po 
raz kolejny Zjednoczeni rozgrywa-
ją rewelacyjną drugą część meczu. 
Tuż po zmianie stron w błyska-
wicznym czasie zrobiło się 3:0. Naj-
pierw na listę strzelców wpisał się 
Michał Klimaszewski, a dosłownie 
w kolejnej akcji wynik podwyższył 
Uszczyk. Swoboda oraz radość 
z gry w piłkę powodowała, iż wi-
celider z Roztoki był jedynie tłem. 
Ostatecznie wynik na 4:0 dla Żaro-
wa w końcowych chwilach meczu 
ustala Damian Uszczyk.
Zjednoczeni: Nowak - Kaczmar-
czyk, Klimaszewski Ł, Jastrzębski, 
Szuba, Kołodziej (79’ Andrzejew-
ski), Łagiewka, Klimaszewski M. 
(76’ Czoch), Uszczyk (89’ Natanek), 
Khvostenko (85’ Marzec), Sajdak.
Kolejny mecz i kolejny rywal ze 
ścisłej czołówki tabeli. Żarów 
w meczu wyjazdowym podej-
mował Skałki Stolec. Wyborny 
początek meczu zwieńczony 
golem Konrada Sajdaka zapo-

wiadał kolejny udany występ 
Zjednoczonych. Tak też się stało. 
Z każdą kolejną minutą żarowscy 
piłkarze się rozkręcają. Po dwóch 
kwadransach drugiego gola zdo-
bywa Uszczyk. Po zmianie stron 
do siatki Skałek trafia ponownie 
Uszczyk oraz Khvostenko i wynik 
idzie w świat!
Zjednoczeni: Nowak – Kaczmar-
czyk, Szuba (80’ Baziak), Jastrzęb-
ski, Kołodziej, (70’ Chłopek), 
Ł. Klimaszewski,  Khvostenko, 
M. Klimaszewski (85’ Czoch), 
Sajdak, Uszczyk (80’ Marzec), 
Łagiewka. 

– Ostatnie wyniki to wypad-
kowa dobrej i ciężkiej pracy 
treningowej, wysokiej frekwen-
cji na treningach oraz moc-
no przepracowanego okresu 
przygotowawczego, w którym 
rozegraliśmy trzynaście meczów 
sparingowych z drużynami od 
B- klasy po III ligę. Zawodnicy 
tworzą fajną grupę, mieszan-
ki doświadczenia i młodości, 
a w meczach z wiceliderem Gra-
nitem Roztoka i czwartą druży-
ną ligi ze Stolca pokazali olbrzy-
mią pasję i poświęcenie w grze, 
a przede wszystkim, co cieszy 
mnie oraz trenera Artura Sarę 

czerpią radość z przebywania ze 
sobą i wspólnej pracy. Żadnego 
ciśnienia nie ma, skupiamy się 
na każdym kolejnym meczu, 
aby rozegrać dobre, skuteczne 
spotkanie. Nasz nadrzędny cel 
to wyzwolić modę na Zjedno-
czonych Żarów, ponownie spra-
wić, aby na stadion przychodzi-
ły całe rodziny, bo ten klub, to 
historia naszego miasta i gminy. 
A kto wie, może będzie prezent 
w postaci awansu na 75-lecie 
biało-niebieskich… – komen-
tuje Adam Ciupiński, który 
wraz z Arturem Sarą od rundy 
wiosennej prowadzi pierwszy 
zespół Zjednoczonych Żarów.

Jeśli mowa o awansie, to najbliższy 
mecz w tym kontekście zaliczamy 
do arcyważnych. Do Żarowa przy-
jeżdża lider wałbrzyskiej okręgów-
ki Słowianin Wolibórz.
W 20. kolejce (15/16 maja) zagrają 
w sobotę o godz. 17: Nowice – Ja-
worzyna Śl., Jedlina Zdrój – Stro-
nie Śl., Kamieniec Ząbk. – Pszen-
no, Lądek Zdrój – Roztoka, Wit-
ków – Stolec, w niedzielę o godz. 
17: Kudowa Zdrój – Świebodzice, 
Żarów – Wolibórz. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zjednoczeni Żarów w meczu ze Skałkami Stolec, fot. Wojciech Natanek. 

Waleczne siostry Żywiec
Od blisko dwóch lat siostry Żywiec z sukcesami trenują sztuki walki.  

Hanna i Malwina, bo o nich mowa, właśnie wróciły z kolejnych zawodów. 

Na co dzień swoją pasję rozwija-
ją w świdnickim klubie Fighter 
Kaczmarek Grodowski. Aktualnie 
15-letnia Hanna jest kadetką. Trzy 
lata młodsza Malwina występu-
je w kategorii młodzieżowców. 
Hanna Żywiec to aktualna wice-
mistrzyni województwa w Muay-
-Thai. Do sportowych sukcesów 
może zaliczyć m.in. zwycięstwo 
w turnieju kick-boxingu o Puchar 
Burmistrza Gminy Wołów. Pod-
czas tej samej imprezy młodsza 
siostra Malwina w walkach soft 
uplasowała się na trzeciej pozycji. 
Malwina w swoim zbiorze ma 
również brązowy krążek osią-
gnięty podczas Turnieju Młodych 
Mistrzów w Świdnicy.

Krzysztof Dutkiewicz
Malwina występuje w kategorii 
młodzieżowców.

Hanna występuje w kategorii  
kadetów.

Pechowe Soczi
Nie tak wyobrażał sobie występ na Mistrzostwach europy 

Juniorów w skokach na trampolinie Oktawian Żydek. 

W rosyjskim Soczi największym 
rywalem żarowianina okazała się 
choroba. 
Dzień przed startem po kolacji za-
wodnik źle się poczuł. Następnego 
dnia z bólem wystartował w pierw-
szym elemencie i mógł być z siebie 
zadowolony. Kadra trenerska nie 
kryła uznania 
z występu Polaka. 
Niestety nawracają-
cy ból brzucha dał 
diagnozę ostrego 
zapalenie wyrost-
ka robaczkowego 
i tym samym 
konieczna była 
szybka operacja. 
Tak zakończył się 
start w najważ-

niejszej dla zawodnika imprezie 
sezonu, który ze względu na zabieg 
już się skończył. Jak sam akrobata 
przyznaje, nie powiedział ostat-
niego słowa i już planuje powrót 
na trampolinę, aby osiągać kolejne 
sportowe cele. 

Krzysztof Dutkiewicz
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