
Remontujemy drogi gminne

Zniszczony odcinek drogi z Żarowa w kierunku Mrowin został zmodernizowany.
więcej na stronie 3.

Kolejny etap prac  
przy ul. Słowiańskiej zakończony

Mieszkańcy mogą korzystać z nowej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej  
przy ul. Słowiańskiej w Żarowie.

więcej na stronie 3.

Skwer przy ul. Krasińskiego 
zmienia wizerunek

Skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie to teraz taki estetyczny 
zakątek na terenie Żarowa.

więcej na stronie 4.

Mieszkańcy Mielęcina 
upiększają swoją wieś

Mieszkańcy Mielęcina w czynie społecznym zagospodarowali skwer.
więcej na stronie 4

więcej  
na stronie 6.
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Przypominamy o terminach płatności 
podatków i opłat w 2021 roku

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
 ▶ I rata – termin płatności upłynął 15 marca 2021r.
 ▶ II rata – termin płatności upłynął 15 maja 2021r.
 ▶ III rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.
 ▶ IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2021r.

Podatek od środków transportowych:
 ▶ I rata – termin płatności upłynął 15 lutego 2021 r.
 ▶ II rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
 ▶ opłata przekształceniowa – termin płatności upłynął 31 marca 2021r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
 ▶ płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:
 ▶ miesięczne – płatne do 10 każdego miesiąca
 ▶ roczne – termin płatności upływa 30 czerwca 2021r.

Opłata śmieciowa:
 ▶ Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszkaniec 
Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w spo-
sób selektywny. Stawki: 
 ▶ 29 złotych (osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej), 
 ▶ 33 złotych (osoba mieszkająca w zabudowie jednorodzinnej niekompo-
stująca odpadów biodegradowalnych w kompostowniku), 

 ▶ 27 złotych (osoba mieszkająca w zabudowie jednorodzinnej kompostująca 
odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji).

Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. 
Zachęcamy do dokonywania wpłat podatków i opłat za pośrednic-
twem Internetu. 

Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas drogowy:

 ▶ Płatna do 15 stycznia 2021r. 

Nowy numer konta bankowego gminy:
Santander Bank Polska  

88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, 
że z dniem 9 czerwca wszystkie aktywne Karty Dużej 

Rodziny uzyskają formę elektroniczną. 

Oznacza to, że nie będzie już 
wniosków o domówienie elek-
tronicznej formy Karty. Każdy 
posiadacz aktywnej Karty (nieza-
leżnie, czy posiadał Kartę w for-
mie tradycyjnej, elektronicznej, 
czy obu) będzie mógł wyświetlić 
ją w aplikacji mObywatel. Rodzice 
i małżonkowie będą mogli rów-
nież wyświetlać Karty pozostałych 
członków rodziny (tak jak wcze-
śniej w aplikacji mKDR). Apli-
kacja mKDR zostanie zamknięta 
z końcem czerwca 2021r.  

– Aby korzystać z aplikacji 
mObywatel należy posiadać 
Profil Zaufany. Osoby nie posia-
dające jeszcze Profilu Zaufanego 
mogą złożyć wniosek na stronie 
www.pz.gov.pl oraz potwier-
dzić go w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie lub założyć wnio-
sek za pośrednictwem banku. 
Aplikację mObywatel można 
zainstalować na swoim telefo-
nie, a następnie dodać w niej 
Kartę Dużej Rodziny oraz inne 
dokumenty, które właściciel chce 
mieć dostępne w swoim urządze-
niu mobilnym np. prawo jazdy 
(mPrawo Jazdy), dokumenty 
posiadanych pojazdów (mPo-
jazd), eRecepty, zaświadczenie 
o szczepieniu na Covid-19, 
punkty karne, dowód osobisty 

(mTożsamość), informator doty-
czący podróży zagranicznych 
(Polak za granicą), mLegity-
mację Szkolną, mLegitymację 
Studencką i inne. Aplikacja 
mObywatel zabezpieczana jest 
indywidualnym hasłem użyt-
kownika – mówi Aleksandra 
Walada-Czajka z Referatu Orga-
nizacyjnego UM w Żarowie. 

W ramach nowelizacji ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny zmie-
niono również opłaty. Koszt 
wyrobienia duplikatu Karty oraz 
domówienie tradycyjnej formy 
(w przypadku, kiedy podczas skła-
dania pierwszego wniosku została 
zamówiona tylko forma elektro-
niczna) to 10,00 złotych.

Rusza pomoc dla pszczelarzy
Od 28 maja do 30 czerwca 2021r. pszczelarze mogą składać  

w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. 

Można to zrobić osobiście, z wyko-
rzystaniem wrzutni, za pośrednic-
twem platformy ePUAP lub prze-
słać przesyłką rejestrowaną nadaną 
w placówce Poczty Polskiej.
O pomoc mogą ubiegać się 
pszczelarze zarejestrowani w ewi-
dencji producentów i wpisani do 
specjalnego rejestru. Wysokość 
wsparcia wynosi 20 zł do każdej 
rodziny pszczelej, której udało 
się przezimować. Zainteresowa-
nych takim wsparciem, którzy 

obawiają się, że nie będą potrafili 
samodzielnie wypełnić wniosku, 
zapraszamy do kontaktu z biurami 
powiatowymi. Tam będą dostępni 
eksperci, którzy pomogą w tech-
nicznym wypełnieniu wniosku. Ze 
względu na ograniczenia wpro-
wadzone w związku z COVID-19 
uprzejmie prosimy, aby umawiać 
się telefonicznie na konkretny ter-
min. To pozwoli uniknąć kumula-
cji wizyt w tym samym czasie oraz 
zadbać o bezpieczeństwo benefi-

cjentów i pracowników ARiMR.
Tegoroczny limit pomocy wynosi 
35,5 mln zł. Wsparcie ma charak-
ter pomocy de minimis.
Wnioski o taką pomoc będzie 
można składać co roku.
Więcej informacji na stronie 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa: https://www.
arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/
pomoc-dla-pszczelarzy-do-
przezimowanych-rodzin-
pszczelich.html.

Od 1 lipca II dawka szczepienia na Covid-19 w dowolnym punkcie
Od 15 czerwca wojewodowie będą musieli zadbać o zapewnienie mobilnego punktu 

szczepień podczas wszystkich imprez o charakterze masowym. 

Z kolei od 1 lipca szczepienie 
drugą dawką będzie możliwe 
w dowolnym punkcie szczepień. 
Do tej pory obie dawki preparatu 
trzeba było przyjąć w tym samym 
punkcie, bez możliwości zmiany. 
Od 1 lipca drugą dawką szcze-
pionki przeciw COVID-19 będzie 
można się zaszczepić w dowolnym 
punkcie.

Nowe rozwiązania w Narodo-
wym Programie Szczepień

 ▶ Od 15 czerwca wojewodowie 
zapewnią mobilne punkty 
szczepień podczas imprez 
masowych (na wzór akcji 
Zaszczep się w majówkę).

 ▶ Od 1 lipca będzie można 
przyjąć II dawkę szczepionki 
w dowolnym, wybranym przez 
siebie punkcie.

Bezpośredni kontakt z oso-
bami 70+. 
Do seniorów zadzwonią konsul-
tanci, którzy zaoferują możliwość 
szczepienia przez zespół wyjaz-
dowy. To znaczy, że zaintereso-
wani nie będą musieli wychodzić 
z domu, żeby przyjąć preparat 
przeciw Covid-19.

Osoby niepełnosprawne będą 
miały lepszy dostęp do Narodo-
wego Programu Szczepień.
Do promocji szczepień w ramach 
Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia Seniora dołączy 100 
organizacji i środowisk młodzie-
żowych. 

Sadzimy kwiaty na skwerach i placach
Kolorowo zrobiło się przy skwerach i placach na terenie Żarowa. 

W różnych częściach naszego 
miasta skwery obsadzone zostały 
wiosennymi nasadzeniami. Takie 
widoki cieszą oko. Wielobarwne 
palety kwiatów ubarwiają różne 
miejsca w mieście. 

Trudno sobie wyobrazić świat 
bez kwiatów, bez ich delikatnego 
zapachu, pastelowych lub pło-
miennych barw. Są jednym z naj-
bardziej efektownych elementów 
dekoracyjnych przestrzeni miej-

skiej. Kwiaty nie tylko podkreślają 
piękno miejsca, w którym się 
znajdujemy, ale przede wszystkim 
poprawiają nastrój mieszkańców 
i dodają miastu świeżości i ele-
gancji.
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Inwestycje
Nowe alejki na żarowskim cmentarzu

Trwa budowa kolejnych alejek  
na cmentarzu komunalnym w Żarowie. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 
zostanie położona na nowej części 
cmentarza. W miejscach, w któ-
rych do tej pory brakowało utwar-
dzonych alejek.

– Praktycznie każdego roku 
kontynuujemy prace remontowe 
na cmentarzu komunalnym 
w Żarowie. Alejki wykonane są 
zarówno w starej, jak i nowej 
części cmentarza. A realizacja 
tego zadania jest dużym udo-
godnieniem dla mieszkańców 
odwiedzających groby swoich 
zmarłych – mówi Tomasz 
Kuska z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Żarowie. I dodaje. 
– W tej chwili prace wykonu-
jemy na nowych kwaterach 
i układamy kostkę betonową 
na powierzchni 350 m2 oraz 
przygotowujemy teren pod 
wykonanie oświetlenia, również 
na nowych kwaterach. Koszt 
inwestycji to 79 tysięcy złotych, 
które finansowane są ze środków 
własnych budżetu gminy Żarów.

Budowa alejek na cmentarzach 
wraz z zagospodarowywaniem 
nowych kwater to inwestycja, 
która jest cyklicznie realizowana 
na terenie gminy Żarów.

Magdalena Pawlik 

Nowe alejki powstają na cmentarzach sukcesywnie każdego roku. 
Kontynuujemy te prace, dlatego cmentarz nabiera nowego wyglądu.

Remontujemy drogi gminne
Kilka dni temu rozpoczęły się prace związane z naprawą nawierzchni dróg gminnych.

Remonty realizowane są przy 
drogach gminnych zarówno 
na terenie miasta, jak i wsi. 

Zmodernizowane zostaną najbar-
dziej zniszczone odcinki drogowe, 
ale również te fragmenty dróg zgła-
szane przez radnych Rady Miejskiej 
oraz naszych mieszkańców. Nową 
nawierzchnię asfaltową zyskał także 
odcinek drogi za przejazdem kole-
jowym w kierunku Mrowin. Jest nie 
tylko estetyczniej, ale przede wszyst-
kim bezpieczniej.

– Trwają naprawy dróg na terenie 
naszej gminy. Ubytki powstałe na 
nawierzchniach drogowych łatane 
są metodą natrysku grysu z emulsją asfaltową. Prace ruszyły kilka dni temu, a remonty przy kolejnych dro-

gach będą wykonywane sukcesyw-
nie. Kierowcy mogą również korzy-
stać z wyremontowanego odcinka 
drogowego przy ul. Mickiewicza, 
w kierunku Mrowin. Ten fragment 
drogi został całościowo wyremon-
towany – mówi Wojciech Lesiak 
z Referatu Gospodarki Komunal-
nej i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Prace drogowe finansowane są ze 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Droga przy ul. Mickiewicza w Żarowie na Mrowiny po remoncie.

Na drogi gminne wyruszyły specjalistyczne urządzenia, tzw. pat-
chery, które łatają ubytki w jezdni. 

Kolejny etap prac przy ul. Słowiańskiej zakończony
Zakończyły się prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej  

przy ul. Słowiańskiej w Żarowie.

Chodnik został oficjalnie 
przekazany do użytku 
mieszkańców, a odbiór 

inwestycji potwierdzili zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora, 
Wojciech Lesiak z Referatu Go-
spodarki Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
oraz wykonawca zadania inwe-
stycyjnego. To jeszcze nie koniec 
zaplanowanych zadań, które będą 
realizowane przy ul. Słowiańskiej. 
W tej chwili trwają prace przy 
zagospodarowaniu terenów pod 
miejsca postojowe. 

– Tak jak deklarowaliśmy 
wcześniej, początkiem czerwca, 
zakończyły się prace przy budo-
wie nowej nawierzchni ścieżki 
pieszo-rowerowej przy ul. Sło-
wiańskiej w Żarowie. Droga 
także została wyremontowana 
po zakończonych pracach 
kanalizacyjnych, a na całej 
długości jezdni ułożony został 
najazdowy krawężnik. W chwili 
obecnej prowadzimy prace przy 
zagospodarowaniu wyodrębnio-
nych miejsc postojowych, które 
potrwają najprawdopodobniej 
jeszcze kilka tygodni – wyjaśnia 
Wojciech Lesiak z Referatu 
Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Koszt budowy ścieżki pieszo-
-rowerowej to kwota ponad 
400 tysięcy złotych. Inwestycja 
została sfinansowana z dodat-

kowych pieniędzy, które gmina 
Żarów otrzymała z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin i powiatów.

Magdalena Pawlik 

Ścieżka została oficjalnie odebrana i udostępniona naszym mieszkańcom.

Dzięki nowym inwestycjom ulica Słowiańska zyskała nowy wizerunek. 

Odmówisz udziału w Spisie Powszechnym?
Możesz zostać ukarany grzywną

1 kwietnia rozpoczął się Naro-
dowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021, który ma 
potrwać do 30 września. 
Udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym jest obowiązkowy. 
W spisach powszechnych ludności 
i mieszkań, realizowanych co 10 
lat, zbierane są informacje o miej-
scu zamieszkania (nie zameldo-
wania), informacje o wieku danej 
osoby czy jej statusie na rynku 
pracy. Te podstawowe informacje 
na temat ludności stanowią dla 
Głównego Urzędu Statystycznego 
jedne z najważniejszych danych.

Jaka kara grozi za unikanie  
spisania w Spisie Powszechnym?
Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z możliwo-
ścią nałożenia kary grzywny, co jest 
ujęte w art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej. Kara grzywny może 
zostać nałożona przez sąd, a jej 
wysokość może dojść nawet do 5 
tys. zł. Dużo cięższy wymiar kary 
może spotkać tych, którzy podadzą 
nieprawdziwe dane. Według art. 56 
ustawy o statystyce publicznej, „kto 
wbrew obowiązkowi przekazuje 
dane statystyczne niezgodne ze sta-
nem faktycznym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”. 

Przypominamy!
Samospis internetowy będzie 
przeprowadzany od 1 kwietnia 
2021r. do 30 września 2021r. 

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, kiedy osoba objęta 
spisem powszechnym nie może 
dopełnić obowiązku samospisu 
przez Internet, dane są zbierane 
metodami:

 ▶ wywiadu telefonicznego prze-
prowadzanego przez rachmi-
strza spisowego, który wprowa-
dza dane uzyskane od respon-
denta do formularza spisowego,

 ▶ wywiadu bezpośredniego, 
przeprowadzanego przez rach-
mistrza spisowego przy pomocy 
urządzenia mobilnego wypo-
sażonego w oprogramowanie 
dedykowane do przeprowa-
dzenia spisu (wywiady bez-
pośrednie będą realizowane 
w szczególnych przypadkach 
– jeśli sytuacja epidemiczna 
na to pozwoli – i przy zachowa-
niu reżimu sanitarnego)

Obydwie metody polegają na uzu-
pełnieniu danych dotyczących osoby 
spisywanej w formularzu spisowym.

Zachęcamy  
do samodzielnego spisu:

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

Nie posiadasz komputera lub 
telefonu z dostępem do Inter-
netu? Skorzystaj z Gminnego 
Punktu Spisowego 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.

Oprac. Magdalena Pawlik 
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Inwestycje
Skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie zmienia wizerunek

Blisko 100 tysięcy złotych kosztowała rewitalizacja skweru  
przy ul. Krasińskiego w Żarowie.

W ramach prac, które zostały tutaj 
zrealizowane zainstalowaliśmy 
nowe oświetlenie, wykonaliśmy 
chodnik, ciągi piesze, przebu-
dowaliśmy miejsca parkingowe 
i przygotowaliśmy podłoże pod 
nowe nasadzenia. Postawione 
zostały także ławki oraz zainsta-
lowano kamery monitoringu. 
Wszystkie prace sfinansowane 
zostały wyłącznie ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów. 
W tej chwili na skwerze przy ul. 
Krasińskiego w Żarowie nasa-
dzane są rośliny i ozdobne krzewy. 
Jest to akcja, którą przy współ-
udziale chętnych mieszkańców, 
realizuje Fundacja Inicjatywa B. 
W pracach społecznych poma-
gają także dzieci oraz młodzież. 
W akcję zaangażowali się również 
uczniowie oraz nauczyciele Tech-
nikum Transportu Kolejowego 
z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Żarowie. 

– Uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w ekologicznej 
akcji, która prowadzona jest 
na skwerze przy ul. Krasiń-
skiego w Żarowie. Młodzież 
z dużym poświęceniem wyko-

nywała prace ogrodnicze. Nie 
widzieliśmy się dawno, bo nie 
pozwalała na to sytuacja epide-
miologiczna. Dlatego z wielką 
ochotą wzięliśmy udział w akcji 
na rzecz poprawy środowiska. 
Wspólnie mogliśmy zadbać 
o miejsce na terenie naszego 
miasta, upiększyć estetykę 
przestrzeni miejskiej. To była 
dla nas bardzo ciekawa lekcja 
przyrody – mówi Kinga Bujak 
z Zespołu Szkół w Żarowie.

Dzięki zrealizowanym pracom, 
teren ten z pewnością stanie się 
dobrym miejscem do wypo-
czynku i spotkań mieszkańców 
naszego miasta. 
Projekt rewitalizacji skweru przy-
gotowany został wspólnie przez 
Urząd Miejski w Żarowie i Fun-
dację Inicjatywa B, a sponsorem 
strategicznym przedsięwzięcia 
jest Polska Ceramika Ogniotrwała 
„Żarów” Sp. z o.o.

Magdalena Pawlik

W akcję sadzenia nowych nasadzeń zaangażowali się także uczniowie 
Zespołu Szkół w Żarowie. (Foto: Fundacja Inicjatywa B). 

Mieszkańcy Mielęcina 
upiększają swoją wieś

Skwer w centrum Mielęcina zyskał nowy wygląd, stając 
się atrakcyjnym miejscem spotkań i wypoczynku. 

To efekt wspólnej pracy mieszkań-
ców Mielęcina, którzy sami stwo-
rzyli koncepcję zagospodarowania 
tego miejsca. Ponadto, skwer zdo-

bią nowe krzewy i rośliny, które 
czynią ten teren bardziej estetycz-
nym i uporządkowanym. 

– Postanowiliśmy wspólnie 
zadbać o swoje otoczenie i zago-
spodarowaliśmy teren w cen-
trum naszej wsi. W pierwszym 
etapie prac rozplantowaliśmy 
nowo nawiezioną ziemię, 
następnie posadziliśmy krzewy, 
obsypaliśmy kamieniem deko-

racyjnym całą zagospodaro-
wywaną przestrzeń. Efekt koń-
cowy robi wrażenie. Serdeczne 
podziękowania dla mieszkań-

ców za wspólną pracę oraz dla 
gminy Żarów – mówi Iwona 
Świętak sołtys Mielęcina.

Dzięki wspólnej pracy i zaangażo-
waniu mieszkańców teren w cen-
trum Mielęcina to teraz atrakcyjny 
i estetyczny zakątek. Mieszkańcy 
planują, aby w tym miejscu 
powstał plac, który stanie się inte-
gracyjnym miejscem spotkań.

Oprac. Magdalena Pawlik

Przy skwerze postawiono donice z wiosennymi nasadzeniami kwiatów. 

Prace społeczne w Imbramowicach i Tarnawie
Chętnie włączają się w pracę społeczną na rzecz swoich wsi. 

Są zawsze chętni do pomocy 
i dbają o piękny wygląd miejsc, 
w których mieszkają. Mieszkańcy 
Imbramowic oraz Tarnawy wspól-
nie dbają o rozwój swoich małych 
społeczności lokalnych.
W ramach przedsięwzięcia 
„Sprzątamy nasze sołectwo” 
mieszkańcy przeprowadzili akcję 
porządkowania swoich miej-
scowości. Wysprzątany został 
plac przed „arkadami”, miej-
sce za świetlicą wiejską i przy 
krzyżu pokutnym, ulica Rybacka 
w Imbramowicach i teren przy 
„witaczu” w Tarnawie. Ponadto, 
przy ul. Rybackiej zasiana została 
łąka kwietna oraz postawiono 
domki dla pożytecznych owadów. 
Gospodynie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, oprócz zaangażowa-
nia w organizację warsztatów dla 

dzieci i młodzieży znalazły czas 
i wysprzątały taflę betonową przy 

boisku sportowym. Mieszkańcy 
wykosili także teren boiska spor-
towego, plac zabaw i pozostałe 
miejsca na terenie Imbramowic 
oraz Tarnawy. Wsparciem służą 
również strażacy z OSP Imbra-
mowice, którzy wraz z chętnymi 
mieszkańcami odmalowali przy-
stanek przy Szkole Podstawowej. 
Druhowie zawiesili także budki 
lęgowe dla ptaków ufundowane 
przez radną Joannę Kaczorowską. 
W ten sposób stworzyli miejsca 
przyjazne ptakom i warunki do 
obserwacji przyrodniczych na 
terenie sołectwa. Wspólną inicja-
tywą mieszkańców był również 
remont toalet na świetlicy wiej-
skiej w Imbramowicach.

– Nasze wsie z roku na rok 
stają się piękniejsze. To dzięki 
wspólnej pracy udaje się zreali-

zować tak wiele. Gratulujemy 
sołtys Imbramowic i Tarnawy 
oraz zaangażowanym miesz-
kańcom udanych społecznych 
projektów. Cieszymy się, że 
mieszkańcy dbają o swoje 

sołectwa i chcą żyć w atrakcyj-
nej i przyjaznej wsi. Tylko brać 
przykład – mówi Marta Jarosz 
z Referatu Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Odmalowany przystanek autobusowy w Imbramowicach.

Prace społeczne realizowane były także na terenie Tarnawy.

Budki lęgowe dla ptaków strażacy ulokowali na drzewach. 
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Mieszkańcy
Święto wszystkich dzieci

To był Dzień Dziecka pełen radości i niespodzianek. Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, placówki oświatowe, sołtysi i Rady Sołeckie, stowarzyszenia 

i organizacje funkcjonujące na terenie gminy Żarów  
przygotowały dla uczestników tego święta wiele atrakcji.

Potyczki sportowe, malowanki XXL, konkursy z nagrodami, ogromne bańki mydlane, gry i zabawy z animato-
rami, aktywność na świeżym powietrzu. GCKiS w Żarowie tradycyjnie włączyło się w obchody Dnia Dziecka. 

– Cieszę się, że na to pierwsze plenerowe spotkanie GCKiS zaprosiło właśnie dzieci. Dziś gościmy najmłod-
szych na obiektach sportowych GCKiS, ale najbardziej cieszymy się z tego, że dzieci tak licznie przybyły na 
nasze wydarzenie. Widać ich uśmiechnięte twarze i o to nam wszystkim chodziło – mówił Tomasz Pietrzyk 
dyrektor GCKiS w Żarowie.

Dla wszystkich dzieci, oprócz zabaw i gier na świe-
żym powietrzu, przygotowano także dużo słodkości. 
Zadbali o to burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa oraz 
wspólnie spędzony czas sprawiły, że ten wyjątkowy 
dzień był pełen radości i uśmiechu, a imprezę należy 
zaliczyć do bardzo udanych. Nic dziwnego, że na 
twarzach najmłodszych pojawił się uśmiech.

Zumba, występ dzieci z Kids Dance, bańki mydlane, 
malowanie włosów, loteria fantowa, grill, słodycze, 
domowa lemoniada i ciasta, popcorn, chrupiące 
gofry i wiele innych niespodzianek. W niedzielę, 
30 maja na żarowskim targowisku odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka, który był dedykowany Amelce 
Gmyrek. Środki zebrane podczas imprezy zasiliły 
konto małej strzegomianki, chorującej na SMA. 
W trakcie imprezy z wizytą pojawiły się także uczest-
niczki programu Królowe Życia emitowanego w sta-
cji TTV, czyli Inga Zawadzka i Wioleta Ufnal.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów i mieszkańców 
gminy Żarów udało się zebrać ponad 24 tysiące zło-
tych, które trafią na leczenie dziewczynki.

1 czerwca Bajkowe Przedszkole w Żarowie zamieniło 
się w wielką, wesołą Krainę Zabawy. Specjalnie dla 
wszystkich maluchów nauczyciele wystąpili w przed-
stawieniu „Rzepka”, które wywołało mnóstwo śmie-
chu i radości. 

– 1 czerwca to święto wszystkich Dzieci. W naszym 
przedszkolu był to dzień wyjątkowy, pełen życzeń, 
uśmiechów, radości, ale i niespodzianek. Świętowa-
nie rozpoczęliśmy kolorowym korowodem ulicami 
naszego miasta, niosąc ze sobą optymistyczne 
hasła. Występ nauczycieli również wzbudził wiele 
zainteresowania i wywołał mnóstwo śmiechu 
i radości. A dla nas, całego personelu Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie uśmiech każdego dziecka 
jest bezcenny –mówiła Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Laurka dla mamy
Z okazji Dnia Matki Szkoła Podstawowa  

im. Jana Brzechwy w Żarowie zorganizowała  
konkurs plastyczny „Laurka dla mamy”. 

Główną nagrodą w konkursie był 
bukiet kwiatów dla mamy laure-
ata I miejsca, ufundowany przez 
Pocztę Kwiatową pani Anny Jaku-
bowskiej-Semik oraz słodkie upo-
minki od Rady Rodziców. Decyzją 
jury I miejsce w konkursie zdobył 
Patryk Synówka kl. 1a; II miejsce 
ex aequo: Oliwia Zadylak kl.1c 
oraz Kornelia Pasternak kl.2c; 
III miejsce ex aequo: Anastazja 
Worsa kl.1a oraz Anna Burdziń-
ska kl.3d.

– Jury miało niezwykle trudne 
zadanie, ponieważ wszystkie 
prace konkursowe prezento-
wały się niezwykle atrakcyjnie. 
Pełna lista laureatów oraz 

wyróżnionych prac znajduje się 
na stronie internetowej szkoły. 
Żaden z uczestników konkursu 
nie odszedł z pustymi rękami. 
Poza nagrodami za główne 
miejsca, wszyscy uczestnicy 
otrzymali kolorowe dyplomy 
oraz słodkości. Słowa wdzięcz-
ności pragniemy skierować do 
sponsorów nagród, pani Anny 
Jakubowskiej-Semik oraz Rady 
Rodziców SP w Żarowie. Mamy 
nadzieję, że przyszłoroczna 
edycja konkursu będzie równie 
owocna – mówi Anna Łuczak 
koordynator konkursu.

Oprac. Magdalena Pawlik

Zdobywca pierwszego miejsca Patryk Synówka na zdjęciu ze swoją mamą. 

Głosuj na gospodynię z Imbramowic 
w konkursie na Miss Wdzięku

Cyryla Walkiewicz gospodyni z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Imbramowic ma szansę zostać Miss Wdzięku. 

Pani Cyryla zakwalifikowała się 
do półfinału w Festiwalu Polska 
od kuchni w konkursie na miss 
wdzięku 45+ dla Pań z kół gospo-
dyń wiejskich.

– Pani Cyryla jest nam dobrze 
wszystkim znana, uczynna, 
pomocna, zawsze wesoła, 
z poczuciem humoru i dystansu 
do siebie. Działa w kole już od 
wielu lat, to tradycja rodzinna. 
Jej działania na rzecz naszego 
koła, jak i naszego sołectwa są 
nie do opisania. Wnosi wiele cie-
kawych pomysłów, jak i pomaga 
w ich realizacji. Wykonuje dla 
nas piękne ozdoby, stroiki, piecze 
przepyszne miodowniki. Swoją 
charyzmatyczną osobowością 
napawa innych. Nie sposób jej 
nie znać. Trzymamy kciuki. 
Zaczynamy przygotowania 
i całym sercem wspieramy 
naszą już przewspaniałą Miss 
Wdzięku. Do finału przejdą 
dwie wybrane Panie z naszego 
województwa. Jedna wybrana 
przez jury oraz druga jako miss 
publiczności. Serdecznie zachę-
camy do głosowania na naszą 
kandydatkę reprezentującą 
nasze koło, jak i gminę –  

czytamy na Facebooku Sołectwa 
Imbramowice.

Na Panią Cyrylę głosować można 
oddając SMS o treści POK.2021 
na numer 7248. Głosy można 
oddawać do dnia 2021-06-12 do 
godziny 13.00. Jedna osoba może 
oddać nieograniczoną ilość gło-
sów. Trzymamy kciuki za Panią 
Cyrylę Walkiewicz z KGW Imbra-
mowice i zachęcamy do wsparcia 
naszej mieszkanki. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Cyryla Walkiewicz to gospodyni na 
medal. Trzymamy mocno kciuki za 
zdobycie korony Miss Wdzięku.
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Aktualności
Prawo do działki a miejsce zamieszkania

Każda osoba, która chce uzyskać prawo do działki w ROD 
musi mieć „odpowiednie” miejsce zamieszkania. 

Wynika to z art. 27 ust. 3 ustawy 
o ROD, który stanowi, że „przy 
ustanowieniu prawa do działki 
uwzględnia się w szczególności 
ustawowe funkcje ROD i działki, 
a także miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o działkę”. 
W obowiązujących działkowców 
przepisach nie sprecyzowano 
pojęcia „odpowiedniego” miej-
sca zamieszkania. Trzeba jednak 
uznawać, że osoba ubiegająca 
się o działkę powinna mieć takie 
miejsce zamieszkania, które 
pozwoli jej bez przeszkód i na 
bieżąco z niej korzystać.
Na pewno będzie to miejsce poło-
żone w gminie, w której znajduje 
się ROD lub nieznacznej odle-
głości od ROD, które zapewnia 
możliwość krótkotrwałego dotar-
cia i powrotu z działki. Nie ma 
możliwości prawnych, aby osoba 
posiadająca miejsce zamieszkania 
na jednym krańcu Polski mogła 
uzyskać prawo do działki w ROD 
na drugim krańcu Polski. Przepisy 
obowiązujące w Polskim Związku 
Działkowców pozostawiły zarzą-
dom ROD rozstrzygnięcie, czy 

miejsce zamieszkania uzasadnia 
zatwierdzenie przeniesienia praw 
do działki albo odmowę. Osoba 
niezadowolona z rozstrzygnię-
cia ma prawo do wytoczenia 
powództwa do sądu o ustalenie, 
że odmowa zatwierdzenia prze-
niesienia praw do działki była 
bezpodstawna. Orzeczenie sądu 
o bezpodstawności odmowy 
zastąpi wówczas oświadczenie 
zarządu ROD w przedmiocie 
zatwierdzenia i będzie stano-
wiło podstawę nabycia prawa do 
działki ogrodowej.
Chcesz nabyć działkę? Skontak-
tuj się z zarządem ROD „Relax” 
w Żarowie
Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie 
informuje, iż w swoich zasobach 
posiada jeszcze ponad 200 wol-
nych działek. Wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy w każdą 
środę do Domu Działkowca 
w godzinach od 16.00 do 18.00 
w celu podpisania umowy dzier-
żawy działkowej. Nowy działko-
wiec ponosi jedynie opłatę tzw. 
„wpisowe” w wysokości 200 zł.

Uwaga działkowcy!
Informujemy, iż można dokonywać opłat za działki w wysokości 
takiej, jak w roku ubiegłym tj. 0,27 zł/m2 powierzchni działki plus 6 
zł składki członkowskiej, w kasie Domu Działkowca w środy od godz. 
16.00 do 18.00 lub przelewem do Banku Spółdzielczego na rachunek 
PZD RELAKS nr 23 9531 1032 2001 0000 0114 0001. 
Zaległe opłaty należy powiększyć o przysługujące odsetki za nieter-
minowe wpłaty.
Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie informuje także o możliwości korzysta-
nia, na atrakcyjnych warunkach, z sali z zapleczem kuchennym w Domu 
Działkowca przy spełnieniu wszystkich ograniczeń covidowych.

Kronika policyjna
Ukradł zestawy do 
wybielania zębów
Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Żarowie i KPP Świdnica w wyniku 
realizacji sprawy z poprzedniego 
okresu zatrzymali 23-letniego miesz-
kańca Wałbrzycha, który w dniu 
16.02.2021r., w jednym ze sklepów 
na terenie Żarowa dokonał kradzieży 
zestawów wybielających zęby. Łączna 
wartość skradzionego towaru wynosiła 
1700 złotych. Mężczyźnie przedsta-
wiono zarzuty i grozi mu kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

15-latek zatrzymany za 
posiadanie marihuany
Młody mieszkaniec powiatu polko-
wickiego został zatrzymany za 
posiadanie przy sobie marihuany. 
Policjanci KP Żarów w wyniku reali-
zacji wcześniej uzyskanej informacji 
zatrzymali 15-latka, który wbrew 
przepisom ustawy posiadał przy sobie 
środki odurzające w postaci 0,60 
grama marihuany. Zatrzymanego po 
wykonaniu czynności przekazano 
wychowawcy MOW.

Kierował pomimo cof-
niętych uprawnień
41-letni mieszkaniec powiatu świd-
nickiego kierował samochodem 
pomimo cofniętych, decyzją Starosty 
Świdnickiego, uprawnień do kiero-
wania. Funkcjonariusze KP Żarów, 
w trakcie wykonywania czynności 
służbowych, zatrzymali mężczyznę na 

terenie Żarowa. Kierowcy grozi kara 
grzywny, ograniczenia lub pozbawie-
nia wolności do 2 lat.

Nietrzeźwy kiero-
wał motorowerem
Osoby decydujące się na wsiadanie 
„za kółko” po alkoholu wykazują się 
brakiem rozsądku i lekkomyślnością. 
Pijany kierowca to poważne zagro-
żenie dla zdrowia i życia, nie tylko 
własnego, ale też innych użytkowni-
ków dróg. Funkcjonariusze KP Żarów 
zatrzymali 50- letniego obywatela 
Ukrainy, (zamieszkały pow. świd-
nicki), który kierował motorowerem 
w stanie nietrzeźwości (I badanie 
- 0,67mg/L, II badanie - 0,63mg/L). 
Motorower został zabezpieczony 
w miejscu zamieszkania. 

Kradzież hulajnogi elektrycznej
Nieznany sprawca z jednego ze skle-
pów na terenie Żarowa, dokonał 
kradzieży hulajnogi elektrycznej. 
Straty zostały oszacowane na kwotę 
w wysokości ok. 1400 zł na szkodę 
wymienionego sklepu.

Oszustwo na portalu OLX
19-letnia mieszkanka gminy Żarów 
padła ofiarą kolejnego oszustwa na 
portalu OLX. Kobieta zapłaciła za 
zakupiony towar 240 złotych, ale 
pomimo wpłaty na wskazany rachu-
nek bankowy, nie otrzymała ani 
towaru ani zwrotu pieniędzy. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nakręcamy się na pomaganie! 
Serce na nakrętki przy SP Żarów

Wystarczyło kilka dni, aby wielkie metalowe serce, 
które ulokowane zostało przy budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, zapełniło się 
plastikowymi nakrętkami. 
To już kolejne nakrętkowe serce postawione na tere-
nie naszej gminy. Cała społeczność szkolna wspólnie 
z Radą Rodziców, ale także mieszkańcy, zbierają 
nakrętki na rzecz Amelki Gmyrek ze Strzegomia, 
która choruje na rdzeniowy zanik mięśni.

– Zbierając nakrętki nie tylko pomagamy potrze-
bującym dzieciom, ale także promujemy właściwą 
postawę ekologiczną i zachęcamy, aby na co dzień 
dbać o środowisko naturalne. Taki sposób, zbieranie 
nakrętek plastikowych, z pewnością sprawi, że nasza 
akcja przybierze na sile i zmobilizuje do zbierania 
tych, którzy jeszcze tego nie robią. Zachęcamy! Tym 
bardziej, że pojemnik został ustawiony przed budyn-
kiem szkoły, więc każdy może się włączyć w nasze 
działania ekologiczno-charytatywne – mówi wice-
dyrektor SP Żarów Adam Ciupiński. 

Metalowe serca bardzo szybko zapełniają się nakręt-
kami. Dochód z ich sprzedaży jest przekazywany na 
rzecz potrzebujących dzieci. W ten sposób, dzięki 
życzliwości wszystkich zaangażowanych w akcję miesz-
kańców, pieniądze trafiły już na konta fundacji, które 

opiekują się Julią Malik i Adasiem Szczurek z Żarowa. 
Aktualnie nakrętki we wszystkich żarowskich sercach 
zbieramy dla Amelki małej mieszkanki Strzegomia.

Magdalena Pawlik

Na terenie naszego miasto postawione zostało kolejne 
wielkie serce na nakrętki. Zachęcamy, aby przyłączyć 
się do zbiórki dla chorej Amelki ze Strzegomia. 

Głosujemy na Podwórko 
Nivea dla Żarowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Żarowie przystąpiła do tegorocznej edy-

cji konkursu Podwórko Talentów Nivea. 

Jest to akcja ogólnopolska, w której udział biorą 
chętne szkoły. 
Nagrodą główną jest 1 z 20 podwórek Nivea 

o wartości 250.000! 

Co należy zrobić? 
Zgłosić lokalizację oraz przedstawić krótki film lub 
prezentację. Film o SP Żarów można zobaczyć na 
FB Gmina Żarów oraz Youtube Kronika Filmowa 
Gminy Żarów. Hasło przewodnie obecnej edycji 
brzmi „Razem najlepiej”. 

Jak można głosować na Żarów?
Zarejestrować się na stronie podworko.nivea.pl.

 ▶ kliknąć zakładkę głosuj
 ▶ wybrać województwo dolnośląskie, powiat świd-
nicki

 ▶ wpisać miejscowość i wybrać Szkołę Podstawową 
w Żarowie

 ▶ głosować można codziennie aż do 15 lipca 2021r. 
 ▶ każdego dnia możesz oddać jeden głos

Lokalizacje z największą liczbą głosów wygrają 
podwórko Nivea.

Liczymy na Państwa wsparcie!

Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta Żarów 

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany 
miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie miasta Żarów. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.), 
a także w związku z uchwałą nr XIV/85/2019 
Radę Miejską w Żarowie z dnia 19 lipca 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie miasta Żarów, zatwierdzonego uchwałą 
nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
25 czerwca 2015r., opublikowaną w Dz. U. Woj. 
Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 r. poz. 2828 
w dniach od 18 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów, od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8.30 do 14.00. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 13.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 26 lipca 2021r., w formie 
papierowej lub w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na 
adres email: s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub przez 
platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Ogłoszenie drobne
 ▶ Kupię mieszkanie 2-pokojowe w Żarowie.  
Tel. 669 738 360.
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Kultura
Projekt ŻIH z dofinansowaniem Fundacji Orlen

Żarowska Izba Historyczna działająca w ramach Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.900 zł z Fundacji Orlen 

w ramach programu Czuwamy! Pamiętamy! 
Przyznane dofinansowanie doty-
czy projektu pn. „Upamiętnienie 
miejsca pochówku st. sierż. (chor.) 
Bolesława Kosteckiego – żołnie-
rza II Korpusu Polskiego gen. 
W. Andersa”. Starszy sierżant 
(chorąży) Bolesław Kostecki to 

były mieszkaniec Żarowa. Urodził 
się 31 października 1895 roku. 
Podczas II wojny światowej był 
żołnierzem osławionego II Kor-
pusu Polskiego (Samodzielna Bry-
gada Strzelców Karpackich potem 
3. Dywizji Strzelców Karpackich). 
Uczestniczył m.in. w walkach 
o Tobruk (21.08 – 09.12.1941), 
w bitwie o Monte Cassino (11-
29.05.1944), w bitwie o Anconę 
(18.07 – 09.08.1944), w bitwie 
o Bolonię (09-21.04.1945). Jako 
bohater tamtych walk został 
odznaczony: Brązowym Krzyżem 

Zasługi z Mieczami, Gwiazdą 
za wojnę 1939-45, Gwiazdą Ita-
lii, Medalem Wojska, Krzyżem 
Pamiątkowym Monte Cassino, 
Pamiątkową Odznaką II Korpusu 
Polskiego. Zmarł 3 grudnia 1979 
roku i został pochowany na cmen-
tarzu komunalnym w Żarowie. 

– W ramach w/w projektu na 
miejscu spoczynku Ś.P. Bolesława 
Kosteckiego, jego małżonki Janiny 
(zm. 1973 r.) oraz córki Barbary 
(zm. 2009) zostanie ustawiony 
nagrobek typu sarkofag z odpo-
wiednimi inskrypcjami. Ponadto, 
w ramach projektu w miesią-
cach wrzesień-grudzień 2021r., 
zostanie zorganizowany cykl 
prelekcji historycznych pt. „Żaro-
wianie w szeregach II Korpusu 
Polskiego”, natomiast między 
styczniem a marcem 2022r. 
zostanie przygotowana wystawa. 
Wspomnieć należy, że w zbiorach 
Żarowskiej Izby Historycznej 
znajdują się liczne pamiątki 
związane z osobą śp. Bolesława 
Kosteckiego oraz innych żołnierzy 
II Korpusu Polskiego – byłych 
mieszkańców gminy Żarów – 
mówi Bogdan Mucha z Żarow-
skiej Izby Historycznej. 

W tym roku w ramach realizo-
wanego przez Fundację Orlen 
programu Czuwamy! Pamiętamy! 
złożono aż 203 wnioski na reno-
wację Miejsc Pamięci w całej 
Polsce. Spośród tej liczby zostały 
wyłonione jedynie 34 organizacje 
i instytucje, które będą realizować 

zaplanowane działania związane 
z przywracaniem pamięci miej-
scom zlokalizowanym w swojej 
najbliższej okolicy. Kwota budżetu 
przeznaczona na realizację dzia-
łań, po zapoznaniu się z wnio-
skami, została zwiększona przez 

Zarząd Fundacji  i wynosi osta-
tecznie 220 tysięcy złotych. 

– Dostąpiliśmy zaszczytu 
uczestnictwa w gronie tegorocz-
nych laureatów programu, co 
niezwykle nas cieszy. Najwięk-
szą radość sprawia jednak fakt, 
z należytego uhonorowania 
miejsca spoczynku bohatera 
z okresu II wojny światowej 
–  byłego Żarowianina oraz 
utrwalenie pamięci o jego czy-
nach dla potomnych – dopo-
wiada Bogdan Mucha.

Miejsce spoczynku śp. Janiny, 
Bolesława i Barbary Kosteckich 
na cmentarzu w Żarowie.

Starszy sierżant (chorąży) Bole-
sław Kostecki – żołnierz II Kor-
pusu Polskiego. 

Mistrzowie Pięknego Czytania
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie 

wybierała mistrzów pięknego czytania. 

W V Konkursie Pięknego Czyta-
nia, który odbył się w piątek, 28 
maja wzięło udział 12 uczniów 
z klas I-III. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Żarów, Bibliotekę Szkolną 
oraz Radę Rodziców SP Żarów.

– Od kilku lat w naszej szkole 
organizowany jest Konkurs 
Pięknego Czytania, który dedy-
kujemy uczniom klas I-III. 
Konkurs ma na celu populary-
zowanie literatury dziecięcej, 
ale również zachęcenie dzieci 
do czytania książek. Piękne 
Czytanie to jest płynne czytanie, 
bezbłędnie, z odpowiednią into-
nacją, siłą głosu, interpunkcją 

oraz dykcją. W naszym konkur-
sie wszyscy uczestnicy są zwy-
cięzcami i otrzymują nagrody 
– mówiła Iwona Nieradka ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Laureaci V Konkursu Pięknego 
Czytania: Kaja Dutkiewicz kl. 1a, 
Miłosz Górniak kl. 1b, Zofia Tracz 
kl. 1c, Kinga Nicieja kl. 1d, Laura 
Moździerz kl. 2a, Hanna Bujak kl. 
2b, Maja Franków kl. 2c, Klemen-
tyna Brambor kl. 2d, Leon Tobiasz 
kl. 3a, Adam Szydłowski kl. 3b, 
Natasza Żyła kl. 3c, Kajetan Kalina 
kl. 3d. Organizatorzy konkursu: 
Beata Jurczak, Iwona Nieradka, 
Małgorzata Nowak.

Magdalena Pawlik

Laureaci V Konkursu Pięknego Czytania wraz z organizatorami. 

Opieka w przedszkolu  
i w oddziałach przedszkolnych w wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z terminami przerw 
wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkol-

nych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów. 
Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających w roku 
szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów.
Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym 2021r. 
odbywać się będzie w czterech placówkach oświatowych. Dziecko 
należy wcześniej zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie 
wniosek, minimum 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia zajęć 
w konkretnej szkole. 

Dyżury wakacyjne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

 ▶ 28.06. – 02.07.2021; 8.00 – 13.00; SP Imbramowice
 ▶ 05.07. – 09.07.2021; 8.00 – 13.00; SP Żarów
 ▶ 12.07. – 16.07.2021; 8.00 – 13.00; SP Żarów
 ▶ 19.07. – 23.07.2021; 8.00 – 13.00; SP Żarów
 ▶ 26.07. – 30.07.2021; 8.00 – 13.00; SP Imbramowice
 ▶ 02.08. – 06.08.2021; 8.00 – 13.00; SP Żarów
 ▶ 09.08. – 13.08.2021; 8.00 – 13.00; SP Żarów
 ▶ 16.08. – 20.08.2021; 8.00 – 13.00; SP Mrowiny
 ▶ 23.08. – 27.08.2021; 8.00 – 13.00; SP Mrowiny
 ▶ 30.08. – 31.08.2021; 8.00 – 13.00; SP Żarów
 ▶ 02.08. – 31.08.2021; 8.00 – 13.00 (bezpłatnie), po godz. 13.00.  
rodzic ponosi opłatę;Bajkowe Przedszkole.

Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada za dziecko od 
momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola lub 
szkoły. Do odbierania dziecka z przedszkola lub szkoły uprawnieni 
są rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie 
przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia. Szkoły, 
w ramach opieki nie zapewniają wyżywienia.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: 

 ▶ SP Żarów (74 85 80 482), https://spzarow.edupage.org
 ▶ SP Imbramowice, (74 85 07 314), https://spimbramowice.pl
 ▶ SP Mrowiny (74 85 80 575), http://spmrowiny.gmina.zarow.pl
 ▶ Bajkowego Przedszkola w Żarowie (74 85 80 826),  
https://www.przedszkole-zarow.pl

Zapisy na wakacyjne półkolonie
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału 

w wakacyjnych półkoloniach. 

Właśnie rozpoczęły się zapisy. Na uczestników 
czeka mnóstwo atrakcji. Wśród nich wycieczki, 
warsztaty z instruktorami, zajęcia sportowe 
i manualne i wiele innych niespodzianek. 

– Wyśnione, wymarzone, wyczekane .... Waka-
cje 2021. Mali zdobywcy i odkrywcy szykujcie 
się na pełne wrażeń półkolonie z Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Czekają 
na Was podróże, te małe i te duże. Przyjemnie 
spędzony czas z mnóstwem atrakcji. Zdoby-
wamy wiedzę, odznaki, uśmiechy. Stawiamy 
na dobrą zabawę i bezpieczeństwo. Zaopie-
kujemy się Waszymi pociechami zapewniając 
wspaniałe przygody, profesjonalną opiekę, 
warsztaty z instruktorami, drugie śniadanie, 
owoce, napoje, ubezpieczenie, wycieczki, zajęcia 
sportowe i manualne. Ilość miejsc ograniczona. 
Nie zwlekajcie z zapisami – mówi Anna Sucho-
dolska zastępca dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Do wyboru są cztery terminy: 
12-16.07.2021r., 19-23.07.2021r., 
09-13.08.2021r., 16-20.08.2021r. 
Godziny: 8.00 – 14.00, miejsce: GCKiS, 
koszt warsztatów: 300 zł/5 dni (zniżki dla 
rodzeństwa). 
Zapisy ruszyły 28 maja pod nr tel. 74 85 80 753 
wew. 25 (dokumenty są do pobrania na stronie 
www.centrum.zarow.pl oraz na recepcji basenu i hali sportowej przy GCKiS w Żarowie).
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Osiem zwycięstw w rundzie wiosennej i jeden 
remis pozwala rozbudzić nadzieję na awans do 
IV ligi. A to wszystko w roku jubileuszowym 
75-lecia istnienia klubu.
Co prawda strata do drugiego miejsca, pre-
miowanego awansem wzrosła do czterech 
punktów, jednak nie zmienia to faktu, iż w tej 
rundzie podopieczni Adama Ciupińskiego 
i Artura Sary nie mają sobie równych. Ale po 
kolei. W ostatnich trzech meczach wałbrzy-
skiej okręgówki po raz kolejny żarowianie 
imponują skutecznością. Wykorzystane sytu-
acje bramkowe pozwoliły w meczu wyjaz-
dowym zdeklasować ligowego rywala Grom 
Witków aż 5:0. Łupem bramkowym podzielili 
się Uszczyk, Kołodziej, Sajdak, Khvostenko. 
W sytuacji z 39 minuty meczu gospodarze 
wyciągają piłkę z własnej bramki po golu 
samobójczym. 
Zjednoczeni:  
Nowak, Kaczmarczyk (83’ Natanek),  
Klimaszewski Ł., Szuba, Jastrzębski,  

Klimaszewski M., (65’ Chłopek),  
Łagiewka (75’ Baziak), Uszczyk (75’ Marzec),  
Khvostenko, Kołodziej (83’ Wietrzykowski), 
Sajdak.
Twierdza Żarów wciąż pozostaje niezdobyta 
przez drużyny przyjezdne. Trojan Lądek-Zdrój 
został odprawiony z kwitkiem, a wysoki rezul-
tat po raz kolejny poszedł w świat. Pierwsza 
połowa zdecydowanie należała do Zjednoczo-
nych. Żarów swoją dobrą grę udokumentował 
czterema bramkami. Na listę strzelców wpisali 
się Łagiewka, Khvostenko oraz dwukrotnie 
Marzec. Po zmianie stron każda z drużyn trafia 
celnie do bramki rywala. Wśród żarowskich pił-
karzy bramkę numer pięć zdobywa Łagiewka. 
Zjednoczeni Żarów – Trojan Lądek-Zdrój 5:1.
Zjednoczeni: Nowak, Jastrzębski, Kaczmarczyk 
(75’ Natanek), Klimaszewski Ł., Szuba, Koło-
dziej (46’ Andrzejewski), Marzec, Klimaszew-
ski M., Khvostenko (65’ Czoch), Łagiewka, 
Sajdak. 
W ostatniej serii spotkań żarowscy piłkarze 
wybrali się na mecz do Ziębic. Dwukrotnie 
przyszło Zjednoczonym gonić wynik spo-
tkania. Na pierwszego gola zdobytego przez 
Spartę odpowiedział Kołodziej. W drugiej 
odsłonie pojedynku po raz drugi na prowa-

dzenie wychodzą gospodarze. Dziesięć minut 
później w krótkim odstępie czasu Khvostenko 
dwukrotnie pokonuje bramkarza z Ziębic 
i Żarów wychodzi na prowadzenie. Gdy wyda-
wało się, iż kolejne trzy punkty zainkasują 
Zjednoczeni w doliczonym czasie gry Patrzyk 
strzela gola wyrównującego. 
Zjednoczeni: Nowak, Kaczmarczyk 
(86’ Baziak), Klimaszewski Ł., Jastrzębski, Szuba, 
Klimaszewski M., Khvostenko (80’ Marzec), 
Kołodziej (75’ Czoch), Łagiewka, Uszczyk, 
Sajdak.
Po tym pojedynku strata do drugiego Granitu 
Roztoka wzrosła do czterech punktów. Na pro-
wadzeniu wciąż Słowianin Wolibórz: Do końca 
sezonu pozostaje sześć  pojedynków.

Wyniki ostatniej kolejki: 
 ▶ Nowice – Świebodzice 1:1, 
 ▶ Stronie Śl. – Pszenno 4:1, 
 ▶ Jaworzyna Śl. - Makowice 3:0 wo., 
 ▶ Jedlina-Zdrój – Roztoka 0:1, 
 ▶ Kudowa-Zdrój – Stolec 2:1, 
 ▶ Kamieniec Ząbk. – Wolibórz 2:2, 
 ▶ Ziębice – Żarów 3:3, 
 ▶ Lądek-Zdrój – Witków 5:0. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Wystawa plenerowa 

75 lat żarowskiej piłki nożnej
Fundacja Inicjatywa B oraz KS Zjednoczeni Żarów zapraszają na 

wernisaż pt. „75 lat żarowskiej piłki nożnej”.
Otwarcie wystawy odbędzie się 
12 czerwca o godz. 15.00, na placu 
k/ Nefrytu. Wystawa składająca 
się z 10 plansz została opracowana 
na podstawie tekstów i materiałów 
zdjęciowych z książki „Historia 

żarowskiej piłki nożnej” autor-
stwa Piotra Araszczuka, Roberta 
Kaśków i Zbigniewa Malickiego, 
wydanej ze środków Gminy 
Żarów w 2006 roku. 

Koszykarski streetball
Koszykówka cieszy się ogromną popularnością  

i jest jednym z najbardziej dostępnych sportów zespołowych. 
Wysoka frekwencja podczas 
żarowskiego turnieju koszykówki 
ulicznej o puchar burmistrza 
miasta Żarów tylko potwierdziła 
renesans tej dyscypliny sportu. 
Zawody zostały przeprowadzone 
na dwóch boiskach miejscowego 
orlika w formule 3v3. 

– Cieszy frekwencja i atmosfera 
turnieju. Do naszego miasta 
zawitało wielu zawodników 
z ościennych miejscowości. Już 
dziś razem z Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie zapraszamy 26 czerwca na 
drugą edycję zawodów. Atrakcji 
i sportowych emocji z pewno-
ścią nie zabraknie – informuje 
zastępca burmistrza Żarowa 
Przemysław Sikora.

Oprócz dużego zainteresowania 
cieszył wysoki poziom poszczegól-
nych spotkań. Łącznie rozegrano  21 
meczy, a z triumfu mogli się cieszyć 
zawodnicy „Co ja mogę?” w składzie 
Krzysztof Gefert, Rafał Pomian, 
Oktawiusz Chiniewicz, Grzegorz 

Gottschalk. Podium uzupełnili 
Kacper Rasztel, Adam Bydłowski, 
Oleyksij Jakushil, Wiktor Rasztel 
reprezentujący Drużynę X oraz 
Team Elea: Maciej Korłub, Lucjan 
Okraszewski, Magdalena Rzetelska, 
Małgorzata Smektała-Siek.
Kolejny turniej o puchar burmi-
strza miasta Żarów w koszykówce 
ulicznej odbędzie się 26 czerwca. 

Podobnie jak pierwsza edycja 
zawody są bezpłatne, a na uczest-
ników czekają atrakcyjne nagrody. 
Szczegóły na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl.
Sponsorem sportowego wydarze-
nia była firma JAKO Polska. 
Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora ze zwycięską drużyną.

Poznaliśmy najlepszych deblistów
Za takie obrazki kochamy tenis. Gem po gemie i konsekwentnie odrabianie strat. 

Tak w skrócie można podsumo-
wać turniej deblowy tenisa ziem-
nego o puchar burmistrza miasta 
Żarów. 
Emocji było aż nadto. Panujący 
upał potęgował zmęczenie. Bli-
sko pięciogodzinną rywalizację 
zwyciężył debel Michał Barabasz 
– Leszek Tkaczyk. Sukces tym 
bardziej cenny, iż obaj pano-
wie spotkali się w deblu po raz 
pierwszy. W finałowej rozgrywce 
pokonali parę Ryszard Serafin – 
Janusz Derek. Trzecia pozycja dla 
ubiegłorocznych triumfatorów 
Pawła Niewęgłowskiego i Irene-
usza Sordyla.

– Pomimo upalnych warunków, 
sympatycy tenisa ziemnego po 
raz kolejny pokazali, iż ta dys-
cyplina sportu jest ich wielką 
pasją. Pierwsza trójka nagro-
dzona została pucharami oraz 
nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez sponsora głów-
nego, firmę JAKO Polska. Po 
raz kolejny podziękowania kie-
rujemy w stronę niezawodnego 
pana Mariana Dawlewicza, 
za pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów – informuje orga-
nizator Krzysztof Dutkiewicz 
z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Leszek Tkaczyk i Michał Barabasz 
najlepszym deblem żarowskiego 
turnieju.

Rycerze wiosny
Ostatnie spotkania w wykonaniu Zjed-

noczonych Żarów były imponujące. 

Najdalszy rzut na świecie
W drużynowych mistrzostwach 
Europy nie miał sobie równych. 

Liczne starty szachistów
Poronin, Ścinawka Średnia, Świdnica, Wrocław.  

W tych miejscowościach w ostatnim czasie rywalizowali 
zawodnicy klubu szachowego Goniec Żarów.

Pod Tatrami w międzynarodowym 
gronie wystąpił Damian Daniel. 
Udział był dużym wyróżnieniem oraz 
możliwością sprawdzenia swoich 
umiejętności w silnie obsadzonych 
zawodach.  Za jeden z najbardziej 
wartościowych wyników można 
uznać remis z arcymistrzem Łuka-
szem Jarmułę. Wśród 105. uczestni-
ków poronińskiego międzynarodo-
wego turnieju, zawodnik żarowskiego 
klubu zakończył rywalizację na 
51. miejscu. 
Tradycyjnie w kalendarzu imprez 
szachowych nie mogło zabraknąć sza-
chistów Gońca w finale Dolnośląskich 
Igrzysk LZS. Mistrzyniami wojewódz-
twa zostały: Anna–Maria Michalska, 
Artur Ratkowski. Tytuł wicemistrzow-
ski dla Gabrieli Gołębczyk i Jowity 
Dranki. Wyniki reprezentantów 
Gońca: Wyniki naszych reprezentan-
tów: młodziczki: 2. Gabriella Gołęb-
czyk, juniorki młodsze: 1. Anna–
Maria Michalska, 4. Weronika Koma-
niecka, seniorki: 2. Jowita Dranka, 
młodzicy: 1. Artur Ratkowski, 6. Jan 

Kasendra, 14. Filip Hennig, Juniorzy 
starsi: 7. Oskar Lesiak, 8. Jakub Koma-
niecki, seniorzy: 5. Damian Daniel, 
8 – Łukasz Reichel, 9. Artur Adamek, 
16. Mirosław Cygan. 
W klasyfikacji drużynowej goniec 
zajął 4. miejsce. 
Po przerwie spowodowanej pandemią 
druga drużyna Gońca Żarów wróciła 
do rozgrywek ligowych. W Świdnicy 
rozegrano dwa mecze wałbrzyskiej 
IV ligi. Obydwa pojedynki zakończyły 
się zwycięstwem żarowskiego klubu. 
W meczu szóstej rundy GAMBIT 
MDK Świdnica II – Goniec Żarów 
2–3 (wygrane: Jowita Dranka, Krzysz-
tof Serwin i Artur Adamek). Siódma 
runda GAMBIT MDK Świdnica 
III – Goniec Żarów 0–5 (wygrane: 
Łukasz Reichel, Jowita Dranka, Miro-
sław Cygan, Krzysztof Serwin i Artur 
Adamek).
Oskar Lesiak rywalizował we Wro-
cławskiej Licealiadzie, zdobywając 
4 z 7 punktów, a jego Zespół Szkół 
Ekonomiczno–Administracyjnych 
zakończył zawody na 3. miejscu. 

Paweł Fajdek rzucił najdalej w tym 
sezonie i jest liderem światowych tabel.
Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
czterokrotny mistrz świata mimo 
mokrego koła posłał młot na odległość 
82,98 m. To jego piąty najdalszy rzut 
w karierze. Do tej pory w sezonie naj-
dalej rzucał Amerykanin Rudy Win-
kler, który uzyskał rezultat 81,98 m.
Reprezentacja Polski zwyciężyła 
w drużynowym czempionacie sta-
rego kontynentu, a wynik Pawła 
Fajdka niech będzie dobrym pro-
gnostykiem przed zbliżającymi 
się wielkimi krokami Igrzyskami 
Olimpijskimi w Tokio . 

Krzysztof Dutkiewicz

Po raz trzeci z rzędu żarowski 
klub szachowy otrzymał dofi-
nansowanie z rządowego pro-
gramu Klub – edycja 2021.

Krzysztof Dutkiewicz
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