
Gmina Żarów w obiektywie

Odwiedź nasz profil na Instagramie gmina.zarow  
lub podziel się z nami swoimi zdjęciami.

więcej na stronie 7.

Rajd Szlakiem barona  
de Monteverques

Organizatorami rajdu była Żarowska Izba Historyczna  
oraz Koło PTTK „Żarodreptaki”.

więcej na stronie 5.

Goniec Żarów  
– 25 lat historii

W tym roku klub szachowy z Żarowa obchodzi 25-lecie 
swojej działalności. 

więcej na stronie 5.

Ostatni etap 
budowy kanalizacji 

w Mrowinach

Zniszczone drogi wskutek prac kanalizacyjnych  
w Mrowinach doczekały się modernizacji.

więcej na stronie 4.
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach 

przy ul. Cichej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (brak możliwości zabudowy)

Nr dz. Pow.  
m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis Cena wyw. wadium Godz. rozp.

78 843 SW1S/00025865/8 Sprzedaż prawa własności 20.000 zł 2.000 zł 9:00

1. Przetarg odbędzie się 29 
CZerWCa 2021r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości 10 % 
ceny wywoławczej, podanej w ta-
beli, na konto Urzędu Miejskiego 
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: 
Santander Bank 97 1090 2369 
0000 0001 4749 3760 najpóź-
niej do dnia 25 CZerWCa 
2021 r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, zaliczone zostanie na po-
czet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
o co najmniej jedno postąpienie 

powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprze-

dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku 
od towarów i usług do wylicy-
towanej ceny zostanie doliczony 
podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg 
zobowiązany będzie do ponie-
sienia kosztów sądowych oraz  
notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie interneto-
wej Urzędu: bip.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udzie-
la Referat Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej  
tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetar-
gowej dowodu wpłaty wadium 

oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 

11. Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie ory-
ginału pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargo-
wego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest 
obecne na przetargu).

12. Wpłata wadium przez uczest-
nika przetargu jest równo-
znaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

13. Nieruchomość wolna jest od 
wszelkich obciążeń na rzecz 
osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

14. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.

15. Niezależnie od podanych 
powyżej informacji, oferent od-
powiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym 
i faktycznym lokalu.

Jak prawidłowo wykonać 
przyłącza wodno-kanalizacyjne?

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne  
to nieodzowny element prac przy budowie, modernizacji  

oraz remontach wszelkich obiektów budowlanych. 

Na rynku budowlanym jest wiele 
firm zajmujących się wykonywa-
niem takich usług, jak przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne. Ich 
wybór przez inwestorów w więk-
szości jest uwarunkowany od ceny 
za wykonanie danej pracy. Jednak, 
czy wykonując inwestycje, która 
ma nam służyć przez wiele lat, 
warto kierować się tylko ceną?

– Z perspektywy czasu i cha-
rakteru działalności naszej 
spółki wiemy, że to się często nie 
opłaca. Wielokrotnie nasi pra-
cownicy poprawiali wykonane 
przyłącza lub odcinki sieci wo-
dociągowej, czy kanalizacyjnej 
po firmach, które zaoferowały 
najniższe ceny w danej chwili. 
Dlaczego? Po pierwsze często 
budują sieci bez znajomości 
sztuki budowlanej, niezgodnie 
z dokumentacją projektową 
oraz z materiałów, które nie 
zostały wskazane w warunkach 
technicznych. Po drugie bardzo 
często zdarza się, że przystępują 
do prac bez powiadomienia 

ZWiK w Żarowie i po wyko-
naniu ich od razu dokonują 
zasypania, co jest niezgodne 
z uzyskanymi warunkami. 
Należy pamiętać, że zawsze 
każdy wykonujący przyłącze 
wodociągowe lub kanalizacyjne, 
zobowiązany jest do poinfor-
mowania naszej spółki o rozpo-
częciu prac, a następnie przed 
zasypaniem wykopu do zgłosze-
nia celem ich odbioru służbom 
technicznym ZWiK Żarów oraz 
służbom geodezyjnym. Przy 
przyłączu wodociągowym bar-
dzo ważne jest wykonanie próby 
szczelności, dezynfekcji odcinka 
i wykonanie badań wody – 
mówi prezes Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Żarowie 
Grzegorz Osiecki. 

Więcej informacji w tym temacie 
można uzyskać w Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji w Żarowie, 
który kompleksowo wykonuje 
tego typu usługi na terenie naszej 
gminy. Kontakt tel. 74 85 80 610, 
e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl.

Nie spisaliście się przez Internet? 
Spodziewajcie się telefonu do rachmistrza

Rachmistrz może zadzwonić do 
Ciebie z numeru 22 82 88 888  
lub z numeru infolinii spisowej  
tj. 22 27 99 999.
Do realizacji prac spisowych GUS 
zatrudnił rachmistrzów – pomo-
gą oni spisać się respondentom, 
którzy nie spisali się dotychczas 
samodzielnie poprzez formularz 
internetowy lub telefonicznie na 
infolinii spisowej. 
Jeśli już zrealizowałeś obowiązek 
spisowy przez Internet albo po-
przez infolinię spisową, nikt z GUS 
nie będzie dzwonić do Ciebie w tej 
sprawie. Takie kontakty mogą być 
próbą wyłudzenia danych. Praw-
dziwy rachmistrz nie zapyta Cię 
o zarobki, oszczędności, cenne 
przedmioty w domu, numer konta, 
PIN do karty czy dane logowania 
do bankowości internetowej. Takie 
pytania mogą wskazywać na pró-
bę wyłudzenia danych, co należy 
zgłosić na policję.

Pamiętaj, że aż do odwołania 
rachmistrzowie nie będą odwie-
dzać respondentów w domach.
Tożsamość rachmistrza można 
zweryfikować przez:
1. Specjalnie przygotowaną aplika-

cję dostępną na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl.

2. Kontakt z infolinią spisową nu-
merem 22 27 99 999, wybierz 
1 – Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań, a następnie 
2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza. 

Jeśli nie spisałeś się przez Internet 
lub na infolinii, zadzwoni do Cie-
bie rachmistrz – zgodnie z ustawą 
nie możesz odmówić przekazania 
danych rachmistrzowi.
Wszystkie dane przekazane 
w spisie są objęte tajemnicą 
statystyczną regulowaną przez 
ustawę o statystyce publicznej 
i służą wyłącznie zbiorczym 
analizom statystycznym. Każda 
osoba biorąca udział w spisie ma 
zapewnioną pełną anonimowość. 
Osoby wykonujące prace spisowe 
są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej nie-
dotrzymanie grożą sankcje, w tym 
kara pozbawienia wolności.

Jak samodzielnie spisać się 
przez Internet?
Zachęcamy do samodzielnego 
spisu poprzez: 

 ▶ stronę https://spis.gov.pl lub 
 ▶ przez infolinię 22 27 99 999. 

Nie posiadasz komputera lub te-
lefonu z dostępem do internetu? 
Skorzystaj z Gminnego Punktu Spi-
sowego znajdującego się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Kontakt w tej sprawie pod nr tel. 

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

Pamiętaj, że spisać można się 
w każdym miejscu, wystarczy 
telefon lub urządzenie z do-
stępem do Internetu. 

Potyczki szachistów
akademickie Mistrzostwa Polski w szachach  

odbywają się planowo każdego roku. 
Ostatnio rozegrane były nietypowo 
pod koniec roku z uwagi na sytu-
ację epidemiczną. Gospodarzem 
tegorocznej edycji był Chorzów.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 
300 studentek i studentów repre-
zentujących ponad czterdzieści 
uczelni z całego kraju. 
W tych ważnych zawodach wy-
startowało aż pięciu zawodników 
żarowskiego klubu. 

– W turnieju indywidualnym 
kobiet Klara Czaplewska, która 
reprezentowała Uniwersytet 
Wrocławski zajęła 46 miejsce 
w gronie 85 uczestniczek. W tur-
nieju indywidualnym mężczyzn 
62 miejsce zajął Damian Daniel 
(Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu), 68 był Kamil No-
wak (Politechnika Wrocławska), 
94 - Dawid Mozol (Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu) 
i 96 - Przemysław Borowski 
(Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu). Rywalizowało 208 
uczestników. W turnieju druży-
nowym Uniwersytet Przyrod-

niczy we Wrocławiu w składzie 
z Damianem Danielem, Przemy-
sławem Borowskim i Dawidem 
Mozolem zajął w klasyfikacji 
końcowej 21 miejsce, natomiast 
wśród uczelni społeczno-przy-
rodniczych został sklasyfikowany 
na 3 miejscu – zdradza wyniki 
Artur Adamek, prezes Gońca 
Żarów.

Do rywalizacji przystąpili również 
juniorzy, którzy wzięli udział we 
Wrocławiu w „Akademii na Grobli 
– Wiosenny Turniej na kategorie”. 
Gabriella Gołębczyk w kategorii 
zawodników z rankingiem 1400 
zajęła dziewiąte miejsce. Wśród 
dziewcząt zawodniczka żarowskie-
go klubu została sklasyfikowana 
na pierwszym miejscu. W grupie 
zawodników z rankingiem 1600, 
Anna-Maria Michalska uplaso-
wała się w generalce na dziewiątej 
pozycji, uzyskując trzeci wynik 
wśród kobiet. W tej samej kategorii 
wiekowej dwunaste miejsce dla 
Angeliki Kołodziejczyk.

Krzysztof Dutkiewicz

Mój książkowy przyjaciel
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Żarów im. ks. Jana Twardowskiego 
zaprasza do udziału w konkursie pla-
stycznym – Mój książkowy przyjaciel. 
Konkurs jest skierowany do dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym 
(uczniowie klas 0-III) z terenu mia-
sta i gminy Żarów. Na prace czekamy 

do dnia 7 czerwca 2021 roku. Regu-
lamin dostępny na stronie interneto-
wej www.biblioteka.zarow.pl.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 
10 czerwca 2021 roku. Po wręcze-
niu nagród zapraszamy na pokon-
kursową wystawę prac wszystkich 
uczestników konkursu plastycznego!
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Aktualności
Współpracujemy z Politechniką Opolską  

w sprawie remontu zabytkowego mostu w Łażanach
Ocalałe części dawnego mostu w Łażanach  

są niewątpliwie cennym artefaktem dziedzictwa kultury. 
W najbliższym czasie zakończą się 
prace przy opracowywaniu doku-
mentacji wnioskowej o wpisanie 
elementów łażańskiego mostu do 
rejestru zabytków ruchomych. 
Kontynuujemy także współpracę z 
Politechniką Opolską, która przy-
gotowała dokumentację technicz-
ną ocalałych elementów wspo-
mnianego mostu oraz wstępny 
projekt ich ekspozycji. Burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora zaprosili 
na spotkanie do Żarowa dr inż. 
Przemysława Jakiela z Katedry 
Mostów, Geotechniki i Procesów 
Budowlanych Politechniki Opol-
skiej. W spotkaniu uczestniczyli 
także inspektor ds. gospodarki 
przestrzennej UM Żarów Sylwia 
Niedźwiecka oraz Bogdan Mucha 
specjalista ds. zbiorów muzeal-
nych w Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. Podczas 
spotkania zaprezentowane zostały 
podjęte działania dotyczące oca-
lonych artefaktów zabytkowego 
żeliwnego mostu na rzece Strze-
gomce pod Łażanami. 

– Cieszę się, że kontynuuje-
my współpracę z Politechniką 
Opolską w naszych działaniach 
związanych z wpisaniem oca-
lałych elementów mostu do 
zabytku rejestrów ruchomych. 
To dla nas godny zaufania i po-
ważny partner w realizowanym 
przedsięwzięciu. Działania przy 
realizacji projektu „Renowacja 
i ekspozycja elementów żeliw-
nego mostu łukowego w Łaża-
nach przez rzekę Strzegomkę” 
zostały zapoczątkowane kilka 
lat wcześniej przy ścisłej współ-
pracy z Politechniką Opolską. 
To właśnie dziełem tamtejszych 
ekspertów jest dokumentacja 
techniczna ocalałych elemen-
tów wspomnianego mostu oraz 
wstępny projekt ich ekspozycji. 
Spotkanie z dr inż. Przemysła-
wem Jakielem było także okazją 
do omówienia spraw związa-
nych z zapewnieniem tym ele-
mentom stosownego statutu, jak 
również ich przyszłej ekspozycji 
na terenie naszego miasta – 
mówi Bogdan Mucha z Żarow-
skiej Izby Historycznej.

Niebawem podpisana zostanie 

umowa o kontynuacji dalszej 
współpracy pomiędzy gminą Ża-
rów a Politechniką Opolską.

– Dla nas i naszych mieszkań-
ców to bardzo ważne, aby tak 
cenne znalezisko zostało uznane 
za zabytek, a następnie wpisane 
do rejestru. Stąd podejmowane 
kroki przy współpracy z Poli-
techniką Opolską i konsultacje z 
dr. inż. Przemysławem Jakielem 
z Katedry Mostów, Geotechniki 
i Procesów Budowlanych tej 
uczelni. Spotkanie było bardzo 
owocne, omówiliśmy sprawy 
związane zarówno z wpisaniem 
reliktów mostu do rejestru za-
bytków ruchomych, z ich przy-
szłą konserwacją i możliwościa-
mi ekspozycji przestrzennej, jak 
też pozyskaniem na ten cel środ-
ków z funduszy zewnętrznych 
– mówi zastępca burmistrza 

Przemysław Sikora.
Efektem wcześniejszych konsulta-
cji z dr inż. Przemysławem Jakie-
lem było złożenie przez specjalistę 
ds. zbiorów muzealnych Bogdana 
Muchę wniosku o wpisanie za-
chowanych dwóch kamiennych 
przyczółków mostu pod Łażanami 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Stosowne karty adresowe tego 
zabytku nieruchomego, uprzednio 
udokumentowane przez Bogdana 
Muchę, zostały przesłane do ak-
ceptacji przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków. Obecnie trwa 
jeszcze opracowywanie doku-
mentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku, aby ocalałe elementy 
mostu wpisać na listę zabytków 
ruchomych przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

Oprac. Magdalena Pawlik

W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa o kontynuowaniu 
współpracy z Politechniką Opolską. 

W tym roku mija 225 lat od powstania na Śląsku drogowego mostu na 
rzece Strzegomka.

KGW Imbramowice 
otrzymało dotację

Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach otrzyma-
ło dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego na realizację projektu „Znajdź Swoją 
Pasję – Kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży – 

najmłodszych mieszkańców naszej wsi”. 

Pozyskane środki finansowe w wy-
sokości 5 000 złotych zostaną prze-
znaczone na przeprowadzenie cyklu 
kreatywnych warsztatów dla dzieci 
i młodzieży z terenu sołectwa. 
Projekt obejmować będzie warsz-
taty malarskie, decoupage, nitką 
malowane, malowania ekotoreb, 
wykonywania kwiatów z bibuły, 
taneczno-muzyczne, gier podwór-
kowych, sensoplastyczne, wyko-
nania kosmetyków kąpielowych, 

pszczelarskie i lasów w słoiku.
– Jesteśmy przekonane, że 
warsztaty poszerzą niewątpliwie 
zainteresowania wśród naszych 
dzieci i młodzieży różnymi dzie-
dzinami nauki i kultury, rozwiną 
zdolności manualne, poprawią 
ich koncentrację. Ponadto, warsz-
taty wpłyną bardzo korzystnie 
na integrację dzieci i młodzieży, 
pozwolą przy tym na możliwość 
ich rozwoju. W naszej ocenie, po 
odbyciu warsztatów, część uczest-
ników z pewnością będzie mogła 
odnaleźć swoje ukryte dotąd 

talenty. Otrzymana dotacja głów-
nie przeznaczona jest na zakup 
materiałów niezbędnych do prze-
prowadzenia warsztatów. Prowa-
dzącymi warsztaty będą przede 
wszystkim nasi lokalni artyści 
i pasjonaci oraz członkinie koła, 
które poprowadzą część warszta-
tów, gdyż są bardzo uzdolnione 
i zawsze chętne do pomocy, 
przekazania wiedzy w danym 
temacie i zakresie – mówi Joanna 

Walkiewicz z Koła Gospodyń 
Wiejskich Imbramowice.

Dzięki rejestracji w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Koła Gospodyń Wiejskich 
mogą ubiegać się o dofinansowa-
nia swoich działań. Gospodynie 
z KGW Imbramowice prężnie 
działają na rzecz lokalnej społecz-
ności. Mają mnóstwo werwy, po-
mysłów i zapału do działania.

– Z wielkim sukcesem w dotych-
czasowych działaniach naszego 
koła udało zorganizować się już 
kilka atrakcji dla naszych dzieci 

i młodzieży. Były to kreatyw-
ne zajęcia i aktywne ferie dla 
naszych najmłodszych miesz-
kańców. Duża liczba dzieci bio-
rących udział w organizowanych 
zajęciach, ich wielka aktywność 
i zaangażowanie, a także chęć 
poszerzania swoich umiejętności 
i zdobywania wiedzy, nieopisany 
uśmiech i zadowolenie, które 
można było zaobserwować na 
ich twarzach w czasie zajęć, jest 
dla nas ogromną motywacją do 
dalszych działań w tym kierunku.  
A w dobie panującej pandemii 

chcemy naszym dzieciom chociaż 
trochę umilić czas i nie dopuścić 
do zapomnienia zdobytych do-
tąd umiejętności. Zaplanowane 
warsztaty niewątpliwie nam 
w tym pomogą – dopowiada 
Joanna Walkiewicz z KGW 
Imbramowice. I dodaje. – Reje-
stracja naszego koła w ARiMR 
dała nam ogromne możliwości 
w funkcjonowaniu. Możemy 
starać się o wsparcie finansowe, 
którego nam tak brakowało. 
W wyniku wsparcia i za namową 
naszych najmłodszych członkiń 

złożyłyśmy projekt, aby kontynu-
ować nasze działania. Zadanie to 
jest dla nas wielkim wyzwaniem, 
jak i ogromną szansą na rozwój 
naszego koła i naszej najmłodszej 
społeczności lokalnej.

Terminy poszczególnych warsztatów 
i inne informacje podawane będą na 
Facebooku Sołectwo Imbramowice. 
Najprawdopodobniej warsztaty roz-
poczną się pod koniec maja. W tej 
chwili trwa etap tworzenia grup 
warsztatowych, tak aby każdy chętny 
mógł z zajęć skorzystać.

Oprac. Magdalena Pawlik

Troszczą się o zwyczaje, wspierają różne inicjatywy i współorganizują 
wydarzenia. Na zdjęciu członkinie i członkowie KGW Imbramowice.
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Inwestycje
Ostatni etap budowy kanalizacji w Mrowinach

Ostatni III etap prac budowy kanalizacji w Mrowinach dobiega końca. 

To była wieloetapowa i trudna 
inwestycja. W tej chwili trwają 
końcowe prace związane z budową 
kanalizacji oraz remont nawierzch-
ni drogowych, które zostały znisz-
czone w związku z prowadzoną 
budową kanalizacji. Wszystkie 
drogi asfaltowe, które w wyniku in-
westycji uległy zniszczeniu, zostaną 
wyremontowane i zyskają nową 
nawierzchnię asfaltową. 

– Ze względu na duży zakres 
całego zada-
nia i specyfikę 
prac do wyko-
nania, inwe-
stycja została 
podzielona 
na trzy etapy. 
Przypomnę, 
że w pierwszym i drugim etapie 
prace prowadzone były przy ul. 
Wojska Polskiego w Mrowinach. 
Trzeci i zarazem ostatni już 
etap tego zadania to realizacja 
prac na pozostałych ulicach wsi. 
Tutaj właśnie trwają teraz prace 
przy odtworzeniu nawierzchni 
drogowych i już niebawem bę-
dzie można korzystać z nowo 
wybudowanej infrastruktury. 
Planowany termin zakończenia 
prac to początek sierpnia – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Odtworzenie nawierzchni drogo-
wych, regulacja urządzeń kanaliza-
cyjnych na sieciach wodociągowych 
i uporządkowanie całego terenu 
to jeden z ostatnich etapów tej 
inwestycji. Niedogodności drogo-

we, które były następstwem prac 
kanalizacyjnych, dawały się już we 
znaki wszystkim mieszkańcom oraz 
użytkownikom ruchu drogowego. 
Niebawem ten etap mieszkańcy 
również będą 
mieli już za 
sobą.

– Dobiegają 
końca prace 
związane 
z trzecim eta-
pem budowy 
kanalizacji w Mrowinach. Za-
danie to rozpoczęło się jeszcze 
w 2017 roku, a kończy je, tak 
jak przewidywała to podpisana 
z wykonawcą umowa, naprawa 
uszkodzonych nawierzchni dro-
gowych oraz podłączenie miesz-
kańców do nowo wykonanej 
kanalizacji. To nie była łatwa 
inwestycja. Do zakończenia 

całego zadania pozostało już 
niewiele, jeszcze chwila cierpli-
wości i cała nasza wieś będzie 
skanalizowana. Czekaliśmy 
na to od wielu lat – zaznacza 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny. 

Całkowity koszt III etapu budo-
wy kanalizacji w Mrowinach to 
kwota ponad 8.000.000,00 złotych. 
Łączna wartość zadania, w ra-
mach którego wykonane zostały 
prace kanalizacyjne w Łażanach, 
przy pierwszym i drugim etapie 
kanalizacji w Mrowinach, Kalnie 
oraz Żarowie na osiedlu domków 
jednorodzinnych wynosi  blisko 30 
milionów złotych. Przyznane do-
finansowanie, które gmina otrzy-
mała z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej to 11.940.907,76 złotych. 

Magdalena Pawlik

Drogi, które w wyniku inwestycji uległy zniszczeniu  
zostaną wyremontowane.

„Żarów na obcasach”  
Cuda wianki

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza na warsztaty 
domowego designu w ramach cyklu „Żarów na obcasach”. 

– Na tych spotkaniach chcemy 
rozbudzić wasz potencjał, twór-
czość i kreatywność. Na tych 
spotkaniach bez wątpienia po-
wstaną piękne i wyjątkowe rze-
czy, które staną się oryginalną 
dekoracją waszego mieszkania 
lub będą prezentem dla kogoś 
bliskiego. Na pierwszych zaję-
ciach zrobimy wspólnie wianki. 
I zapewniamy Was, że to będą 
prawdziwe Cuda Wianki. Jak 
wiecie Wianki dekoracyjne to 
piękny element ozdobny. De-
koracje z kwiatami, zbożami, 
kolorowymi wstążkami ozdobią 
każde drzwi, okno czy kominek. 
Na naszych warsztatach stwo-
rzymy wiosenne wianki z natu-
ralnych materiałów. Pokażemy 
Wam, jak dobierać kolory, które 
elementy łączyć i jak powiązać 

je w spójną całość tak, aby po-
wstał zadowalający efekt końco-
wy! Tworzenie pięknych rzeczy 
to wielka frajda. Daje poczucie 
satysfakcji i pozwala oderwać 
się od codziennych obowiązków. 
Jeżeli chcecie przynieść własne 
elementy pomożemy Wam 
wkomponować je w wianek. Za-
interesowanych prosimy o wcze-
śniejszą rezerwację – czytamy 
na FB Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Ilość miejsc ograniczona, termin: 
11 czerwca 2021r., godzina: 17.30, 
miejsce: I p. GCKiS, koszt: 15 
złotych. Zapisy i informacje pod 
nr tel: 531 269 750. Zapewniamy: 
warsztaty pod okiem instruktora, 
wszelkie potrzebne materiały, kre-
atywnie spędzony czas w dobrym 
towarzystwie.

Przejście podziemne nie będzie zalewane już wodą? 
Od kilku dni przejście podziemne przy dworcu PKP nie jest już zalane wodą, a po-

dróżni, którzy korzystają z usług PKP, mogą bezpiecznie dojść na peron. 

Do ich dyspozycji jest także tym-
czasowa droga od strony przejazdu 
kolejowego przy ul. Armii Krajo-
wej, wyznaczona przez PKP. Dzięki 
licznym interwencjom ze strony 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
PKP podjęło w końcu konkretne 
działania. Gmina Żarów wyraziła 
zgodę na wpięcie się do instalacji 
burzowej w celu odprowadzenia 
wody i przejście podziemne jest już 
dostępne dla wszystkich korzysta-
jących z usług PKP.

– Rozwiązanie to pozwoli nam 
tymczasowo odprowadzać 
wodę w przypadku zalewania 
podziemnego przejścia do czasu 
podjęcia kompleksowych działań 
inwestycyjnych. Koszty powyż-
szych prac pokryje Zakład Linii 
Kolejowych w Wałbrzychu. Pra-
ce będą prowadzone za zgodą 
i pod nadzorem Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Żarowie, 
który wyraził pisemną zgodę 
na tymczasowe wpięcie się do 
w/w instalacji burzowej – czy-
tamy w piśmie, które wpłynęło 
z PKP PLK S.A. do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Zgodnie z zapowiedziami, PKP pla-

nuje jeszcze kilka innych drobnych 
zadań remontowych, które będą 
zrealizowane w obrębie przejścia 
podziemnego w Żarowie. Niestety 
nie będzie to przebudowa przejścia 
pod torami stacji Żarów, na którą 
z wielką niecierpliwością wszyscy 
czekamy. Ale mamy nadzieję, że 
zaplanowane działania poprawią 

wygląd przejścia, który nie jest 
dobrym wizerunkiem wyremon-
towanego 3 lata temu dworca PKP. 
Najważniejsze, że mieszkańcy, któ-
rzy dojeżdżają codziennie do pracy 
pociągiem, mogą teraz bezpiecznie 
dojść na peron. 

Magdalena Pawlik

Mamy nadzieję, że działania, które na skutek licznych interwencji ze 
strony UM Żarów, podjęło PKP, przyniosą rezultaty i przejście nie będzie 
już zalewane wodą.

Tymczasowa droga dojścia do peronu została wyznaczona przez PKP. 
Podróżni również z niej korzystają. 
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Mieszkańcy
Goniec Żarów – 25 lat historii

W tym roku klub szachowy z Żarowa obchodzi swoje 25-lecie działalności. 

Krótka historia jak doszło 
do powstania jednego 
z czołowych klubów sza-

chowych na Dolnym Śląsku.
Szachy w Żarowie były obecne 
od pierwszych lat powojennych. 
Jednak na przełomie lat 80-tych 
i 90-tych życie szachowe niemal 
zamarło. W samym mieście, jak 
i na terenie naszej gminy nie bra-
kowało miłośników królewskiej 
gry, zarówno zwykłych amatorów, 
jak i zawodników już doświadczo-
nych. Do tej pory wielu starszych 
szachistów zaprzestało swojej ak-
tywności turniejowej, pojedyncze 
osoby startowały na własną rękę, 
a spora ilość młodych szachistów 
z terenu gminy Żarów była wów-
czas zawodnikami klubu szacho-
wego Gambit Świdnica.
Pierwszym impulsem do odrodze-
nia się szachów w Żarowie były 
dwa towarzyskie mecze z repre-
zentacją Jaworzyny Śląskiej roze-
grane w roku 1994. 
Pierwszy mecz rozegrany został 
22 kwietnia w Jaworzynie i zakoń-
czył się wysokim zwycięstwem 
szachistów z Żarowa 8,5 – 2,5. Za-
grano na 11 szachownicach, w tym 
na 2 z udziałem juniorów.
Żarów w tym meczu reprezento-
wali: Paweł Paradowski, Henryk 
Król, Janusz Korłub, Wacław Dran-
ka, Mirosław Szpot, Stefan Para-
dowski, Dariusz Szpot, Władysław 
Piaseczny, Jan Pałaszewski, Tomasz 
Nowak i Agnieszka Herbeć.
Mecz rewanżowy w Żarowie 
rozegrano 6 maja w Żarowskim 
Ośrodku Kultury i ponownie lep-
sza okazała się drużyna z Żarowa. 
Tym razem Żarów wygrał 6,5 
– 4,5. Drużyna z Żarowa zagrała 
niemal w takim samym składzie, 
jedynie Władysława Piasecznego 
zastąpił Czesław Stec.
W dniach 2-3 grudnia 1995 roku 
w Żarowie zorganizowane zosta-
ły pierwsze „poważne” po wielu 
latach przerwy zawody szachowe. 
Turniej o puchar Burmistrza Mia-
sta Żarów Zbigniewa Chlebow-
skiego zgromadził na starcie 35 
osób głównie z terenu gminy Ża-
rów oraz zawodników klubu sza-
chowego Gambit Świdnica. Wśród 
zawodników Gambitu znajdowało 
się kilka osób będących mieszkań-
cami gminy Żarów.
W zawodach zwyciężył żarowia-
nin Czesław Stec, a na „podium” 
na 3 miejscu znalazł się jeszcze 
inny zawodnik z Żarowa – Wa-
cław Dranka.
Podczas turnieju wielokrotnie 
wśród uczestników padały głosy 
o konieczności utworzenia w Ża-
rowie klubu lub przynajmniej sek-
cji szachowej, która skupiałaby lo-
kalnych miłośników gry w szachy, 
których w Żarowie nie brakowało. 
Obecny na zawodach Burmistrz 
Żarowa Zbigniew Chlebowski 
obiecał szachistom w przyszłym 
roku otwarcie świetlicy szachowej, 
w której mogliby się spotykać 

wszyscy sympatycy szachów.
Zgodnie z obietnicą Burmistrza 
w pierwszych dniach maja 1996 
roku szachistom zostało udostęp-
nione do użytku pomieszczenie 
pod działalność klubu szachowe-

go, które służy do dnia dzisiejsze-
go. Znajduje się ono w piwnicy 
Przedszkola Miejskiego na Osie-
dlu Piastów. 
Do obsługi świetlicy szachowej 
Urząd Miejski w Żarowie dzięki 
środkom z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych zatrudnił lokalnego 
szachistę Jana Kipczaka, który 

opiekował się pomieszczeniem 
przez wiele kolejnych lat. 
Udostępnienie tego pomiesz-
czenia przyczyniło się znacznie 
do zwiększenia ilości organizo-
wanych zawodów szachowych 
w Żarowie oraz do powstania 
w niedługim czasie klubu szacho-
wego, który przyjął nazwę Goniec 

Żarów. Pomysłodawcą nazwy 
„Goniec” był Czesław Stec.
W samym tylko 1996 roku w Ża-
rowie rozegranych zostało pięć 
otwartych turniejów szachowych 
oraz rozegrano kolejne dwa mecze 

z Jaworzyną Śląską ponownie wy-
grane przez Żarów 8-1 i 7-1.
6 kwietnia 1997 r. Goniec Żarów 
zadebiutował w rozgrywkach 
ligowych rozgrywając w Żarowie 
mecz z Hetmanem Wałbrzych 
w ramach Drużynowych  
Mistrzostw Seniorów Wojewódz-
twa Wałbrzyskiego. Od tej pory 
nasi szachiści nieprzerwanie grają 

w rozgrywkach ligowych. Obecnie 
pierwsza drużyna gra w II Lidze 
Szachowej, a druga drużyna 
w IV Lidze Dolnośląskiej.

Artur Adamek
na podstawie powstającej książki  

„Goniec Żarów – 25 lat  
historii szachów w Żarowie”

Gmina Żarów ma nowe logo
Od teraz gmina Żarów używać będzie nowego znaku graficznego, 

promocyjnego, który będzie wykorzystywany w przestrzeni pu-
blicznej, w Internecie oraz na gminnych materiałach promocyj-

nych, informacyjnych i reklamowych. 
Oficjalnie nowe logo 
gminy Żarów zostało usta-
nowione uchwałą Rady 
Miejskiej podjętą na sesji 
w dniu 29 kwietnia 2021r.
Nowy znak graficzny wraz 
z kolorystyką oparty został 
na herbie miasta i gmi-
ny Żarów. Liść dębu, 
użyty w obecnym logo 
miasta nawiązuje do 
zabytkowej żarowskiej alei dębo-
wej (200-letniej) oraz odwołuje się 
do czasów historycznych, w któ-
rych to na terenie Żarowa istniały 
osady zajmujące się wypalaniem 
węgla drzewnego. Czerwone linie 
użyte w logo symbolizują wypalo-
nego w połowie liścia dębu. 
Do tej pory znakiem identy-
fikacyjnym gminy Żarów był 
wyłącznie herb. Jednak z racji 
swojej powagi herb nie powinien 
być stosowany przy każdej okazji 
i sposobności. Herb gminy po-
winien być używany wyłącznie 
w sposób zapewniający mu nale-

żytą cześć i szacunek oraz 
prestiż i rangę. Natomiast 
logo gminy to najprostszy 
i najłatwiejszy sposób przed-
stawienia  wizerunku gminy.
Nowe logo gminy Żarów 
jest przedstawieniem ele-

mentów historycznych, 
ukazujących tradycje 
miasta, przedstawio-
nych w nowoczesnej 

formie symbolizującej dynamicz-
ny rozwój. Logo funkcjonuje 
w dwóch wariantach: podstawowa 
wersja znaku (Żarów) oraz wersja 
alternatywna (#dzieńdobryża-
rów). Uniwersalny charakter haseł 
niesie pozytywny przekaz, że jest 
to gmina energiczna, podążająca 
w przyszłość, otwarta na nowych 
mieszkańców oraz inwestorów. 
Mamy nadzieję, że nowe logo 
spodoba się Państwu, zostanie 
przyjęte z zadowoleniem i będzie 
kojarzyć się z pozytywnym wize-
runkiem naszej gminy. 

Magdalena Pawlik 

rajd Szlakiem barona de Monteverques
W sobotę, 22 maja grupa żarowskich turystów wyruszy-

ła w pieszą wędrówkę, której celem była miejscowość 
Domanice i tamtejszy zamek. 

Przeszło 13 kilometrowa trasa wio-
dła szlakiem Żarów – Kalno – Wo-
stówka – Pożarzysko – Domanice.  

– Pierwsze jednak o nim 
wzmianki pochodzą z roku 1389, 
kiedy to bracia Gawin i Wolfarth 
von Reichenbach sprzedali część 
wsi wraz z zamkiem. Na prze-
łomie XVI i XVII wieku zamek 
został rozbudowany i przebudo-
wany. W 1650 roku zniszczone 
w trakcie wojny trzydziestolet-
niej dobra ziemskie Domanice 
i Pożarzysko oraz położony na 
granicy Imbramowic i Domanic 
przysiółek Puschmühle z mły-
nem wodnym, nabył generał 
armii cesarskiej Ludwig de Lopis 
baron de Monteverques. Dowo-
dząc obroną Legnicy, dwukrotnie 
ocalił miasto przed Szwedami, 
co miało miejsce w maju 1642 
i w 1646 roku. Z inicjatywy ba-
rona de Monteverques przebudo-
wano w tym czasie fortyfikacje 
i przysposobiono mieszkańców 
do skutecznej obrony twierdzy, 
poprzez ćwiczenia w strzelaniu. 
Z jego inicjatywy odbudowano 
zniszczone probostwo w Poża-
rzysku oraz zniszczony przez 
pożar w 1664 roku kościół św. 

Anny w Domanicach – opowia-
dał Bogdan Mucha z Żarowskiej 
Izby Historycznej.

Uczestnicy rajdu w krótkiej prelek-
cji historycznej, usłyszeli również 
o innym równie znanym właścicie-
lu zamku w Domanicach i pobli-
skiego Pożarzyska, którym był syn 
króla pruskiego Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg (w latach 1848-
1850 premier Królestwa Prus). Na 
szlaku pieszej wędrówki, żarowscy 
turyści mieli także okazję zwiedzić 
wnętrze XIII-wiecznego kościo-
ła pw. św. Józefa w Pożarzysku, 
a także obejrzeć w Domanicach: 
XVIII-wieczne budynki po zborze 
ewangelickim, XV-wieczny kościół 
filialny pw. św. Anny, okazałe mau-
zoleum grafa von Brandenburg 
z 1856 roku oraz XIX-wieczną 
Villę Rossmann. Rajd zakończył 
wspólny grill zorganizowany przy 
boisku w Pożarzysku. 
Organizatorzy rajdu Żarowska 
Izba Historyczna oraz Koło PTTK 
„Żarodreptaki” Żarów, składają 
serdeczne podziękowania dla Pana 
Łukasza Brańki – sołtysa wsi Poża-
rzysko za udostępnienie i przygo-
towanie miejsca grillowego.

Uczestnicy rajdu Szlakiem barona de Monteverques.
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Bezpieczeństwo
Kronika Policyjna

Przypominamy!  
Luzowanie obostrzeń nie oznacza 
całkowitego ich zniesienia

 Od 15 maja zmianie uległy m.in. zasady 
obowiązkowego korzystania z maseczek. 
Nie trzeba z nich korzystać w otwartej 
przestrzeni przy zachowaniu odpowied-
niego dystansu od innych. Trzeba jednak 
o nich pamiętać, wchodząc do pomiesz-
czeń i środków komunikacji zbiorowej. 
Stopniowo zmianie i złagodzeniu ulegają 
obostrzenia związane z przeciwdziała-
niem rozprzestrzenianiu się Covid-19. 
Jednak nie oznacza to, że już możemy 
zapominać o obowiązujących przepisach 
i je lekceważyć. Służby odpowiedzialne 
za przeciwdziałanie epidemii korona-
wirusa i kontrolowanie przestrzegania 
wprowadzonych zasad, interweniują 
i będą niezmiennie interweniować 
wówczas, gdy stwierdzą, że dochodzi do 
rażącego naruszania przepisów, mogące-
go skutkować gwałtownym ponownym 
rozprzestrzenieniem się choroby.

Podał się za pracownika  
wodociągów i okradł 86-latkę
Nieznany mężczyzna podał się za pra-
cownika Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Żarowie i wykorzystał nieuwagę 
86-letniej mieszkanki Żarowa. Z miesz-
kania kobiety złodziej dokonał kra-
dzieży pieniędzy w łącznej kwocie 8400 
złotych. Przypominamy, że pracownicy 
ZWiK Żarów nie chodzą po domach 
i nie prowadzą żadnych kontroli w bu-
dynkach czy mieszkaniach. W przy-
padku, gdy spotkacie się Państwo z taką 
sytuacją – bądźcie szczególnie ostrożni 
i powiadomcie odpowiednie służby.

Nie podawaj danych karty płatni-
czej przy sprzedaży na OLX
Mieszkanka Żarowa powiadomiła 
funkcjonariuszy KP Żarów, że niezna-
ny sprawca, nawiązując z nią kontakt 
poprzez komunikator WhatsApp 
w sprawie wystawionych na sprzedaż 
artykułów na portalu OLX, wyłudził od 
niej dane karty bankomatowej. Następ-
nie dokonał nieautoryzowanej wypłaty 
środków pieniężnych w kwocie około 
900 złotych na szkodę zgłaszającej. 

Kolejne oszustwo 
na portalu OLX
Ofiarą kolejnego oszustwa na portalu 
OLX padła mieszkanka Żarowa. Sprawa 
została zgłoszona na KP Żarów, a łączna 
wartość strat poniesionych przez zgła-
szającą to kwota 1900 złotych. 

Nietrzeźwi rowerzyści zatrzymani
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 
kolejnych nietrzeźwych kierowców. 
Dwóch 67-latków i 64-latek kierowali 
rowerem po drodze publicznej, będąc 
pod wpływem alkoholu. Wszystkich 
ukarano mandatem karnym. Pamiętaj-
my, pijani kierowcy i rowerzyści w kon-
frontacji z poruszającymi się prawi-
dłowo uczestnikami ruchu drogowego, 
mogą być przyczyną tragicznych w skut-
kach wypadków drogowych. Nietrzeźwy 
kierujący jest poważnym zagrożeniem, 
nie tylko dla siebie, ale i dla innych 
użytkowników dróg.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego
Uwaga! Od dnia 1 czerwca 2021r. będą obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego.

Co się zmieni?  
– wyjaśnia Piotr Zadrożny.
Pierwszeństwo pieszych na 
przejściach:

 ▶ Obecne przepisy nakazują 
kierowcom zbliżającym się do 
przejścia dla pieszych zacho-
wanie szczególnej ostrożności 
i ustąpienia pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na przejściu. 

 ▶ Po zmianach kierowca pojazdu, który 
zbliża się do przejścia dla pieszych będzie 
musiał – poza zachowaniem szczególnej 
ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się na przejściu 
dla pieszych zmniejszyć prędkość tak, aby 
nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, 
ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzą-
cemu na przejście.

 ▶ Nowe rozwiązanie wymusi na kierowcach 
obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko 
przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. 
Kierowcy będą musieli stworzyć możli-
wość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, 
zarówno dla pieszych znajdujących się 
na przejściu, jak również dla tych, którzy 
wchodzą na nie. Musimy mieć na uwadze, 
iż pieszy jest niechronionym uczestnikiem 

ruchu drogowego i to od nas kie-
rowców zależy ich życie i zdrowie. 
Ponadto, rozszerzono dotychcza-
sowy obowiązek zachowania przez 
pieszego szczególnej ostrożności 
podczas przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko również na 
pieszego wchodzącego na jezdnię 
lub torowisko. 

Zakaz korzystania z telefonów podczas 
przechodzenia przez jezdnię:

 ▶ W trakcie wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię albo torowisko (także w ob-
rębie usytuowanych tam przejść) pieszych 
obowiązywał będzie zakaz korzystania 
z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń elektronicznych – w sposób, któ-
ry prowadzi do ograniczenia możliwości 
obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku 
lub przejściu.

Mniejsza prędkość pojazdów na obszarze 
zabudowanym w godzinach nocnych:

 ▶ Obecnie dopuszczalna prędkość pojazdów 
na obszarze zabudowanym wynosi 60km/h 
w godzinach 23:00 – 5:00 oraz 50 km/h 
w pozostałych godzinach. Po zmianach, 
dopuszczalna prędkość pojazdów na obsza-
rze zabudowanym będzie wynosić 50km/h 

– bez względu na porę doby.
 ▶ Różnica prędkości między 50 i 60 km/h 
ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o dłu-
gości drogi hamowania pojazdu oraz po-
tencjalnych skutków zderzeń drogowych. 
W szczególności ma to znaczenie na ob-
szarze zabudowanym, gdzie znajduje się 
więcej pieszych.

Koniec z „jazdą na zderzaku”:
 ▶ Niezachowanie odległości między pojaz-
dami jest jedną z głównych przyczyn wy-
padków na drogach ekspresowych i auto-
stradach. Na polskich drogach nagminną 
jest tzw. „jazda na zderzaku”, w niewielkiej 
odległości za poprzedzającym pojazdem. 
To niezwykle ryzykowna praktyka zwłasz-
cza na drogach szybkiego ruchu, takich jak 
autostrady i drogi ekspresowe.

 ▶ Na autostradach i drogach ekspresowych 
bezpieczna odległość między pojazdami 
wynosić  będzie połowę aktualnej pręd-
kości. Oznacza to, że kierowca jadący 
100 km/h będzie musiał poruszać się 
50 metrów za poprzedzającym pojazdem. 
Miejmy nadzieję, że nowe przepisy spowo-
dują, iż na drogach będzie bezpiecznie.

Nowe przepisy dotyczące  
użytkowania hulajnóg elektrycznych

Od 20 maja 2021r. obowiązują nowe przepisy ruchu 
drogowego dotyczące hulajnóg elektrycznych. 

Co trzeba wiedzieć, aby nie dostać 
mandatu? Nowe przepisy wpro-
wadzają szereg zmian, o których 
warto wiedzieć, jeżeli chce się bez-
piecznie przemieszczać po mieście.

Jak i gdzie jeździć, aby nie 
dostać mandatu?

 ▶ Kierujący hulajnogą elektryczną 
jest obowiązany korzystać z drogi 
dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone 
dla kierunku, w którym się poru-
sza lub zamierza skręcić – z pręd-
kością dopuszczalną 20 km/h.

 ▶ Po jezdni można jechać tylko 
w przypadku, kiedy dopusz-
czalna prędkość nie przekracza 
30km/h i nie ma wydzielonego 
pasa ruchu dla rowerów.

 ▶ Należy również przeprowadzać 
hulajnogę przez przejście dla 
pieszych.

 ▶ Po chodniku można jechać 
w ostateczności, kiedy bra-
kuje wyznaczonej drogi dla 
rowerów. Przede wszystkim 
trzeba pamiętać, że pieszy ma 
pierwszeństwo. Jeżeli jedziemy 
w miejscu przeznaczonym dla 
pieszych to należy im ustępo-
wać i nie utrudniać poruszania 
się. Dodatkowo musimy tutaj 
zachować większą ostrożność: 
zwolnić i jechać z prędkością 
zbliżoną do prędkości pieszego.

 ▶ Na hulajnodze elektrycznej 
może jechać tylko jedna osoba. 
Wycieczki we dwoje jednym 
pojazdem mogą zakończyć się 
mandatem. Zabronione jest też 
holowanie innych pojazdów. 

Jeżdżenie pod wpływem alko-
holu również może skutkować 
karą pieniężną.

 ▶ Dorośli nie potrzebują dodatko-
wych dokumentów, aby pojeździć 
na hulajnodze elektrycznej. Ina-
czej jest w przypadku niepełno-
letnich. Osoby w wieku od 10 do 
18 lat muszą posiadać takie same 
uprawnienia jak w przypadku 
kierowania rowerem. Wymagana 
jest karta rowerowa lub prawo 
jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

 ▶ Dzieci w wieku do 10 lat mogą 
poruszać się jedynie w strefie 
zamieszkania i pod opieką osoby 
dorosłej. Nie mogą samodzielnie 
jeździć po drogach publicznych, 
nawet jeżeli pilnuje ich rodzic.

 ▶ Przepisy nakładają obowiązek 
parkowania hulajnogi elektrycz-
nej w wyznaczonym do tego 
miejscu. Należy unikać pozo-
stawiania takich pojazdów na 
środku chodnika. Jeżeli jednak 
musimy z jakiegoś powodu po-
rzucić hulajnogę, lepiej ustawić 
ją równolegle do zewnętrznej 
części chodnika, najbardziej 
oddalonej od jezdni. Chodnik 
musi być na tyle szeroki, by po 
zaparkowaniu nie utrudniać 
ruchu pieszym (czyli musi zo-
stać minimum 1,5 m wolnego 
chodnika).

Ile wynosi mandat za nie-
przepisową jazdę na hulajno-
dze elektrycznej?
Wysokość mandatu różni się od wy-
kroczenia i wynosi od 100 do 500 zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Pozostawianie samochodu 
na ścieżce rowerowej 

jest wykroczeniem
Przypominamy, że każdy uczestnik ruchu drogo-
wego: kierowcy, rowerzyści i piesi zobowiązani są 

do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

Dociera do nas coraz więcej sy-
gnałów dotyczących parkowa-
nia samochodów na ścieżkach 
rowerowych. Jest to wykro-
czenie zagrożone mandatem 
w wysokości 100-300 złotych.

– Pozostawienie samochodu 
na ścieżce rowerowej jest wy-
kroczeniem i stanowi duże 
utrudnienie oraz zagrożenie 
w ruchu drogowym. Ścieżki 
rowerowe mają służyć ro-
werzystom, a nie kierowcom 
samochodów.
Kodeks drogowy mówi jasno: 
„zabrania się zatrzyma-
nia pojazdu na drodze dla 
rowerów, pasie ruchu dla 
rowerów oraz w śluzie rowe-
rowej, z wyjątkiem roweru” 
(art. 49, pkt. 11). Za pozo-
stawienie pojazdu na ścieżce 
dla rowerów przewidziany 
jest mandat w wysokości od 

100 do 300 złotych. Przepi-
sy ruchu drogowego, jasno 
wskazują, że pojazdy nie 
mogą zatrzymywać się czy 
też parkować na drogach 
dla rowerów. Parkowanie na 
drodze dla rowerów jest nie 
tylko niezgodne z przepisami 
ruchu drogowego, ale rów-
nież niekulturalne. Powinni-
śmy szanować się nawzajem, 
a będzie o wiele bezpieczniej 
– mówi radny Piotr Zadroż-
ny, który jest Instruktorem 
Nauki Jazdy. 

Apelujemy do kierowców, aby 
przestrzegali zasad ruchu dro-
gowego. Nawet, jeśli parking 
jest już zapełniony, nie zwal-
nia to kierowcy z obowiązku 
stosowania się do przepisów 
drogowych i parkowania samo-
chodów niezgodnie z prawem. 

Magdalena Pawlik
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Od poniedział-
ku, 17 maja 
Czytelnicy 

z zasobów biblioteki 
będą mogli korzystać 
od godziny 9.00 do 
godziny 17.00 od po-
niedziałku do piątku.  
Jednak nie wszystkie 
części będą do dys-
pozycji mieszkańców. 
Czytelników czeka 
kilka istotnych zmian 
w funkcjonowaniu 
żarowskiej biblioteki. 

 ▶ Z użytku została 
wyłączona czytel-
nia i stanowiska 
komputerowe.

 ▶ W wyznaczonych miejscach 
pojawi się płyn do dezynfekcji, 
z którego obowiązkowo każda 
osoba wchodząca do biblioteki 
będzie musiała skorzystać.

 ▶ Obowiązkowa jest również ma-
seczka.

 ▶ Bezwzględnie należy zachować 
dystans społeczny.

 ▶ Jednocześnie w bibliotece mogą 

przebywać cztery osoby.
 ▶ Za każdym razem możemy za-
dzwonić do biblioteki, aby zare-
zerwować wybraną książkę. 

 ▶ Na telefony czytelników czeka-
my pod numerami: 
•	 wypożyczalnia główna  

74 85 70 435, 
•	 wypożyczalnia dla dzieci  

74 85 70 596. 
Do poczytania!

To tylko niektóre z atrakcji, jakie Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie szykuje dla najmłodszych w dniu ich święta. 
Już 1 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 zapraszamy Was do twórczego 
laboratorium zabawy przy Boisku Orlik w Żarowie. Jak zawsze nie 
zabraknie kolorów, muzyki, kreatywnych zadań, aktywności na 
świeżym powietrzu, a co najważniejsze mnóstwa uśmiechów i radości. 

Tego dnia wszystkie dzieci będą w samym Centrum.

Kultura
Nowe godziny otwarcia Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów zmienia 
godziny otwarcia i ponownie daje możliwość wolnego 

dostępu do półek.

Paka dla Niemowlaka trafiła do Nikoli
Kolejna Paka dla Niemowlaka trafiła do malutkiej Nikoli Ziębickiej mieszkanki Łażan. 

Zastępca Burmistrza Przemysław 
Sikora z wielką przyjemnością 
wręczył mamie dziewczynki pakiet 
powitalny. Nikola urodziła się 28 
marca 2021r., a w dniu narodzin 
mierzyła 56 cm i ważyła 3700g.

– Witamy w gronie mieszkań-
ców naszej gminy każdego 
nowego malucha. Narodziny 
dziecka to także radość dla lo-
kalnej społeczności, która w ten 
sposób powiększa się i staje się 
pełniejsza. Gratuluję rodzicom, 
życzę dużo szczęścia i radości. 
Niech Wasza pociecha rośnie 
duża, silna i zdrowa i będzie 
dla Was źródłem nieustającej 
radości – gratulował zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Narodziny dziecka to zawsze 
ogromne emocje i wielka radość 
dla rodziny. To wydarzenie, które 
dla wielu osób zmienia sposób 
postrzegania świata, wyzwala po-
kłady ogromnej, bezwarunkowej 
miłości. Szczęśliwym rodzicom 
gratulujemy i życzymy dużo zdro-
wia, wytrwałości, a przede wszyst-
kim wiele radości i jak najwięcej 

powodów do dumy.
Przypominamy również, że regu-
lamin akcji promocyjnej „Paka 
dla Niemowlaka” oraz wniosek 
i oświadczenie do pobrania ze 
strony internetowej: https://nowa.
um.zarow.pl/kultura-i-oswiata-

/n,202670,paka-niemowlaka.html.
Szczegółowych informacji udziela 
Referat Organizacyjny pod nu-
merem tel. 74 30 67 329 i 74 30 
67 340. 

Magdalena Pawlik

Aby otrzymać „Pakiet powitalny” wystarczy być szczęśliwym rodzicem 
maluszka, który urodził się w roku 2021, mieszkańcem naszej gminy oraz 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Żarowie poprawnie wypełniony wniosek. 

Dzień Dziecka w samym Centrum
Potyczki sportowe, malowanki XXL, konkursy z nagrodami, 

ogromne bańki mydlane, gry i zabawy z animatorami. 

Gmina Żarów w obiektywie
Wiosna to zachwycająca pora 
roku, wyczekiwana przez wszyst-
kich. Coraz dłuższe i cieplejsze 
dni sprzyjają spacerom i spędza-
niu czasu na świeżym powietrzu. 
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć, 
które będziemy publikować 
w ramach cyklu „Gmina Żarów 
w obiektywie”.

A może ty też chcesz nam pokazać 
swoje fotografie? Nie ważne czy 
zdjęcia robisz telefonem, czy pro-
fesjonalnym aparatem. Kwitnące 
krzewy, dzikie życie na łąkach 
i w lasach, wschody i zachody 
słońca, ciekawe zabytki historycz-
ne – pomysłów na oryginalne 
fotografie jest mnóstwo.

Odwiedź nasz profil na Instagra-
mie gmina.zarow lub podziel się 
z nami swoimi zdjęciami. Wyślij 
zdjęcia na adres mailowy: m.paw-
lik@um.zarow.pl a my chętnie 
opublikujemy je na Instagramie 
i Facebooku Gmina Żarów. 
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W hitowym meczu 20. kolejki 
wałbrzyskiej okręgówki biało-
-niebiescy pokonali u siebie lidera 
Słowianin Wolibórz 4:2. 
Wyższość żarowian musieli rów-
nież uznać zawodnicy z Nowic.
Zjednoczeni od początku rundy 
wiosennej są w bardzo dobrej for-
mie i wygrywają mecz za meczem.
Na starcie z liderem Słowianin 
Wolibórz wszyscy sympatycy 
żarowskiego klubu czekali 
z niecierpliwością, głównie 
z dwóch powodów. Spotka-
nie na Stadionie Miejskim 
w Żarowie było pierwszym 
meczem w rundzie wiosen-
nej, podczas którego na try-
bunach zasiedli kibice. Sama 
obecność lidera dodatkowo 
podnosiła rangę sportowego 
wydarzenia. 
Pierwsze minuty należały do 
gości. Po rzucie rożnym w 20 
minucie Słowianin obejmuje 
prowadzenie. Szybko zdoby-
ta bramka kontaktowa przez 
Kołodzieja pozwala rozpocząć 
mecz od nowa. Od tego momentu 
podopieczni Adama Ciupińskiego 
i Artura Sary mieli dużą przewa-
gę optyczną. Zjednoczeni dłużej 
utrzymywali się przy piłce i co 
chwilę gościli pod polem karnym 
Woliborza. Adam Łagiewka ob-
sługuje podaniem Khvostenkę 
i Żarów wychodzi na prowadze-
nie. W doliczonym czasie gry 
ponownie asysta Łagiewki. Tym 
razem do siatki rywali trafia Da-
mian Uszczyk. Na przerwę Zjed-
noczeni schodzą z prowadzeniem 
3:1. Od startu drugiej odsłony 
konfrontacji w dalszym ciągu na 
boisku dzielili i rządzili zawodni-
cy z Żarowa. Będący w świetnej 
dyspozycji Roman Khvostenko 
nie zamierzał zwalniać tempa 
i po raz drugi wpisuje się na listę 
strzelców. Przyjezdni w końcówce 
spotkania zdołali strzelić swojego 

drugiego gola. Pewne zwycięstwo 
nad liderem stało się faktem!
Zjednoczeni: Nowak – Kaczmar-
czyk, Klimaszewski Ł., Jastrzębski, 
Szuba, Klimaszewski M. (78’ 
Chłopek), Kołodziej (80’ Czoch), 
Łagiewka, Uszczyk (89’ Natanek), 
Khvostenko (84’ Marzec), Sajdak 
(70’ Andrzejewski).
W ostatniej kolejce Żarów ponow-

nie rozegrał ligowy pojedynek na 
własnym obiekcie. Rywalem była 
drużyna z powiatu świdnickiego, 
Venus Nowice. Przez pierwszą 
połowę spotkania Zjednoczeni 
prowadzili oblężenie bramki przy-
jezdnych. Żaden z zawodników nie 
potrafił pokonać dobrze dyspono-
wanego tego dnia bramkarza z No-
wic. W drugiej połowie mecz się 
wyrównał i każda z drużyn miała 
swoją szansę na zdobycie bramki, 
dającej prowadzenie. Niespełna 
10 minut przed końcowym gwizd-
kiem arbitra, celne trafienie i trzy 
punkty Zjednoczonym zapewnił 
rezerwowy Mateusz Andrzejewski. 
Zjednoczeni: Nowak - Jastrzęb-
ski, Kaczmarczyk, Klimaszewski 
Ł., Szuba, Klimaszewski M. (76’ 
Chłopek), Kołodziej, Łagiewka (79’ 
Baziak), Uszczyk, Khvostenko (70’ 
Andrzejewski), Sajdak (88’ Marzec). 

– Ostatnie dwa mecze pokazały, 

że w drużynie drzemie poten-
cjał. Ogranie lidera z Wolibo-
rza dało sygnał, że nie wolno 
nas skreślać z walki o awans. 
Oczywiście kwestia walki o IV 
ligę jest dla nas tematem po-
bocznym. Cały czas skupiamy 
się na kolejnym dobrym meczu. 
Spotkanie z Nowicami było 
typowym meczem derbowym. 
Dużo walki i nerwów, które 
potrafiliśmy opanować i finalnie 
wygrać, pomimo problemów ze 
skutecznością. Dobra atmosfera 

w zespole i ciężka praca 
przekłada się na wyniki, 
które osiągamy. Lider rundy 
wiosennej, to nagroda dla 
chłopaków za ostatnie pięć 
miesięcy wspólnej pracy – 
relacjonuje Adam Ciupiń-
ski, który wraz z Arturem 
Sarą prowadzi pierwszy 
zespół Zjednoczonych. 
Było to szóste zwycięstwo 
z rzędu. Wiosna ma tylko 
jednego lidera i są nimi 
Zjednoczeni Żarów. Czy 
zwycięska passa zostanie 
podtrzymana? Najbliższym 
rywalem w meczu wyjaz-

dowym będą piłkarze Gromu 
Witków.
Aktualnie Zjednoczeni sklasyfiko-
wani są na trzecim miejscu, tracąc 
do lidera z Woliborza osiem punk-
tów. Strata do drugiego Granitu 
Roztoka zmalała do pięciu punktów.
Wyniki 21. kolejki: Żarów – No-
wice 1:0, Wolibórz – Witków 1:1, 
Stolec – Lądek-Zdrój 2:3, Roztoka 
– Ziębice 3:1, Makowice – Ka-
mieniec Ząbk. 0:3 wo., Pszenno 
– Kudowa-Zdrój 1:3, Świebodzice 
– Jedlina-Zdrój 1:0, Stronie Śl. – 
Jaworzyna Śl. 3:0.
W 22. kolejce zagrają – 29.05, 
godz. 17:00: Nowice – Stronie Śl., 
Jaworzyna Śl. – Świebodzice, Je-
dlina-Zdrój – Pszenno, Kamieniec 
Ząbk. – Roztoka, Ziębice – Stolec, 
Lądek-Zdrój – Wolibórz, Witków 
– Żarów, Kudowa-Zdrój – pauza.

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Kolejne sukcesy judoczek

Z kolejnymi medalami do Żarowa wróciły zawodniczki 
Sekcji Judo aKS Strzegom: Nikola Kamińska, Zuzanna 

Oleksiuk oraz Klaudia Borowiec. 

Dziewczyny walczyły na Mistrzo-
stwach Regionu III Zachodniego 
w judo, które odbyły się w nie-
dzielę, 16 maja w Żórawinie. 
Młode judoczki są mieszkankami 
gminy Żarów, a w dyscyplinie 
sportowej, jaką jest judo, odnoszą 
spore sukcesy. 
W grupie junior młodszy 
w kategorii + 70 miejsce II zajęła 
Nikola Kamińska, Zuzanna 

Oleksiuk w kategorii do 52 kg 
zdobyła miejsce IV. W grupie 
młodzik miejsce II w kategorii do 
44 kg zajęła Klaudia Borowiec.
Zawodniczkom serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów sportowych. Trzymamy 
kciuki za udział w następnych 
sportowych zawodach.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nikola Kamińska zajęła II miej-
sce w kategorii wagowej 70 kg. 

W grupie młodzik II miejsce wy-
walczyła Klaudia Borowiec. 

Zjednoczeni nie zwalniają tempa!
Znakomita, zwycięska seria Zjednoczonych Żarów trwa. 

rywalizacja wędkarzy
Dobry wędkarz nigdy nie zdradza  

swojego sprawdzonego miejsca. 

Tym razem miejsca były dwa, a węd-
karzy wielu. W Imbramowicach od-
były się spławikowe zawody wędkar-
skie, pierwsze po zimowej przerwie, 
a w Bystrzycy Górnej zorganizowano 
mistrzostwa muchowe.
Zawodnicy walczyli w spławikowych 
mistrzostwach kola, które były prze-
pustką do zawodów okręgowych. 

– Była to pierwsza rywalizacja 
zaliczana do cyklu Grand Prix 
koła PZW Żarów. Dodatkowo 
zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wiekowych będą reprezen-
tować nasze miasto na mistrzo-
stwach okręgu, które odbędą się 
dla młodzieży pod koniec maja 
w Bratoszowie. Seniorzy swoje 
mistrzostwa okręgu będą mieli 
w Topoli. Te zawody zaplanowa-
no na weekend 12-13 czerwca – 
informuje Mikołaj Moryl z PZW 
Żarów. 

Wśród seniorów tytuł mistrzowski 
i awans na zawody rangi okręgowej dla 
Piotra Wszołka. Na kolejnych miejscach 
na podium znaleźli się Piotr Kondrato-
wicz oraz Krzysztof Bazga. Najlepszym 
kadetem okazał się Kacper Moryl. 
Cykl Grand Prix koła PZW Żarów 
składa się z czterech zawodów do 
których zaliczamy mistrzostwa koła 

w dyscyplinie spławikowej, zawody 
o tytuł prezesa koła, zawody nocne 
oraz puchar jesieni.  
Muchowe mistrzostwa koła pod 
względem złowionych ryb były bardzo 
udane. Każdy z wędkarzy zapunkto-
wał, a tytuł mistrzowski przypadł Ka-
milowi Kądziołce. Podium uzupełnił 
Marek Bogusz oraz Mikołaj Moryl. 

– O kolejnych naszych zawo-
dach informować będziemy na 
oficjalnym profilu Facebook 
koła PZW Żarów oraz na 
naszej stronie internetowej. 
Zachęcamy wszystkich do śle-
dzenia i udziału w zawodach – 
finalizuje Jarosław Sypułowicz, 
prezes koła.
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Powalczą o puchar Burmistrza

Grasz w koszykówkę lub w tenisa 
ziemnego? Weź udział w turnieju 
o puchar Burmistrza Miasta Żarów!
Sympatyków obydwu dyscyplin zapra-
szamy do rywalizacji już 6. czerwca. 
Punktualnie o godz. 10:00 odbędą się 
oba wydarzenia. Koszykarze swoje 

mecze rozgrywać będą na boisku Orlik 
(składy 3-osobowe), debliści tenisa 
ziemnego o triumf powalczą na kortach 
tenisowych przy ul. Górniczej. Obydwa 
turnieje są bezpłatne, a dla zwycięzców 
przewidziano atrakcyjne nagrody.
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Grzegorz Hałaczkiewicz złowił 
największą rybę podczas  
muchowych mistrzostw  
żarowskiego koła PZW

Piłka młodzieżowa
Kl. Terenowa młodzik młodszy

 ▶ Silesia Żarów – Orlik Kłodzko 1:5, bram-
ka: Król. Skład: Załubski, Stachurski, Król, 
Wojciechowski, Demczyszak, Ciupiński, 
Jóda, Brambor, Kłyszejko oraz Rudnik, 
Kuprowski, Wysowski, Skorupski, Jernu-
towski, Kalina, Grzesiewicz.

Kl. Terenowa młodzik
 ▶ Silesia Żarów – AKS Strzegom 4:1, bramki: 
Banasiak, Zajda, Wiaderny, Kuc. Skład: 
Żołędziewski  Przystał, Chrebela, Banasiak, 
Morawski, Żelazko, Mierlak, Zajda, Wia-
derny oraz Chudy, Krzyśpiak, Stawski, Kuc.

kl. Okręgowa trampkarzy
 ▶ AKS Strzegom – Zjednoczeni Żarów 1:6, 
bramki: Maruszczak x2, Grabelski x2, 
Skolimowski, Rajter. Skład: Felusiak, Ki-
jowski, Grabelski, Garbacz, Rajter, Pawlik, 
Choiński, Brejnakowski, Sobel, Maruszak 
oraz Kowalczyk, Arabasz, Skolimowski, 
Iżykowski, Piekarz, Mikołajek. 
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Niższe ligi piłkarskie
kl. A, Wałbrzych, gr. I

 ▶ Zagłębie Wałbrzych – Zieloni Mrowiny 2:5, bramki: Ciuba 
x2, Kąsik x2, Błaszczyk. Skład: Wielg – Borowiec, Błasz-
czyk, Drozdek, Sienkiewicz (75, Konieczny), Jania (76’ Ku-
bicki), Ciuba F., Hryciuk, Nowak, Rudnik, Kąsik.

kl. A, Wałbrzych, gr. II
 ▶ LKS Gola Świdnicka – Wierzbianka Wierzbna 3:3, bramki: 
Krzeczowski M. x2, Szewczyk. Skład: Bielak – Chejdysz, 
Maciuszek, Szewczyk, Wyskiel, Przybylski R., Kryjak, Krze-
czowski M., Ciuba W., Ponulak, Krzeczowski Ł.

kl. B, Wałbrzych, gr. II
 ▶ Zjednoczeni II Żarów – Ślęża Ciepłowody 2:4, bramki: 
Baziak, Król. Skład: Leputa – Gaładyk, Natanek, Tobiasz, 
Korólczyk (46’ Jakubik), Jagła, Baziak (46’ Zajonz), Rudnik, 
Chrząstek, Król, Porabik.

 ▶ Grom Panków – Silesia Żarów 3:0. Skład: Widła – Sobel D., 
Wysocki (57’ Noceń), Skrzesiński, Marczak, Krzystek (72’ 
Sobczyk), Bałuk, Sobel M. Przystał, Pogoda, Pitwor.

 ▶ Gryf Burkatów – Błyskawica Kalno, goście nie dojechali
 ▶ LKS Dobrocin – Zryw Łażany, goście nie dojechali
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