
Burmistrz  
otrzymał absolutorium

Rok 2020 z powodu stanu epidemii nie był łatwy dla samorządów.  
Mimo to zrealizowaliśmy w sposób prawidłowy założenia budżetu na 2020 r., 

co potwierdziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,  
wystawiona m.in. w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej.

więcej na stronie 4.

Podpisaliśmy porozumienie 
o współpracy z IPN

Pamięć o lokalnej historii jest naszym obowiązkiem.  
Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu,  

aby wspólnie realizować wiele ciekawych projektów.
więcej na stronie 4.

Kolejny zielony przystanek 
w naszym mieście

Dofinansowanie na konserwację 
rowów melioracyjnych

Poprzez nasze akcje chcemy zwrócić uwagę mieszkań-
ców na to, jak ważne są przedsięwzięcia proekologiczne 

i pokazać, w jaki sposób zarówno miasto, jak i sami 
mieszkańcy, wspierają i mogą wspierać naszą planetę.

więcej na stronie 2.

Otrzymaliśmy dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej na stronie 2

więcej na stronie 3.
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

informuje, że z dniem 01.07.2021r. zmianie ulega treść programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”.

Wycofanie dotacji na ko-
tły węglowe, zwiększe-
nie progów dochodo-

wych uprawniających do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania 
oraz poszerzenie listy kosztów 
kwalifikowanych o kotły na pellet 
o podwyższonym standardzie – to 
trzy nowości w programie „Czyste 
Powietrze”, które obowiązują już 
od 1 lipca 2021 r.
O szczegółowym zakresie wpro-
wadzonych zmian można zapo-
znać się na stronie internetowej 
WFOŚiGW: http://nfosigw.gov.
pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,181-
1,nowosci-w-programie-czyste-
powietrze-od-2022-r-koniec-
dotacji-na-piece-weglowe.html.

Spotkanie  
z doradcą energetycznym
Mieszkańcy gminy Żarów mieli 
okazję spotkać się z doradcą ener-
getycznym Radosławem Muchą 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu – 
Oddział w Wałbrzychu. Podczas 
spotkania informacyjnego, które 
odbyło się 15 czerwca w Żarowie, 
doradca przedstawił założenia 
programu, a także odpowiadał na 
pytania uczestników.
Gmina Żarów podpisała poro-
zumienie z WFOŚiGW we Wro-
cławiu, dzięki czemu w gminie 
powstanie punkt konsultacyjno-
-informacyjny. W ramach dzia-

łalności punktu mieszkańcy będą 
mogli m.in. skorzystać z pomocy 
pracowników w przygotowaniu 
wniosku, a także złożyć podpisany 
wniosek w kancelarii gminy (data 
złożenia wniosku w kancelarii 
gminy stanowi datę złożenia 
wniosku do WFOŚiGW w rozu-
mieniu Programu).

 ▶ Informacje dotyczące działalno-
ści punktu konsultacyjno-infor-
macyjnego można uzyskać pod 
numerem telefonu 74 30 67 321 

oraz 74 30 67 375.
 ▶ Kalkulator dotacji: https://czy-
stepowietrze.gov.pl/kalkulator-
-dotacji.

 ▶ Lista zielonych urządzeń i mate-
riałów: https://lista-zum.ios.
edu.pl.

 ▶ Strona główna Programu: 
https://czystepowietrze.gov.pl/
czyste-powietrze.

Magdalena Pawlik

W związku ze zmianami w programie „Czyste Powietrze” UM 
Żarów zorganizował dla mieszkańców spotkanie  
z doradcą energetycznym. 

Kolejny zielony przystanek w naszym mieście
Najpierw zazieleniły się przystanki autobusowe  

przy ul. Armii Krajowej w kierunku wyjazdu z Żarowa i przy ul. Chrobrego. 

W kolejnej części naszego miasta 
mieszkańcy w otoczeniu przyrody 
mogą czekać na autobus. Przy 
ul. Armii Krajowej, w pobliżu 
Urzędu Miejskiego, powstał 
kolejny ekologiczny przystanek 
autobusowy. Wiata przystankowa 
obsadzona została roślinnością, 
a obok w donicy nasadzono 
ozdobne trawy i krzewy. Rosnące 
tam rośliny oczyszczą powietrze, 
obniżą temperaturę, dadzą cień 
i poprawią miejską estetykę.  

– Zależy nam na tym, aby 
Żarów był miastem zielonym. 
Zieleń nie tylko cieszy oko 
i daje cień, ale też oczyszcza 
powietrze. Otoczone roślinami 
przystanki nie tylko wyglądają 
interesująco. Wprowadzają też 
zieleń tam, gdzie jest bardzo 
potrzebna – w miejscach ocze-
kiwania na środek transportu. 
Rośliny obniżają temperaturę 
i uprzyjemniają oczekiwanie na 
autobus w upalny dzień. Woda 
opadowa gromadzona pod 
przystankiem jest wykorzysty-

wana do nawadniania pnączy 
na ścianie. Posadzone wokół 
rośliny produkują tlen, popra-
wiają jakość powietrza, zmniej-
szają ilość pyłów zawieszonych 
i innych zanieczyszczeń – mówi 
Patrycja Sozańska z Referatu 
Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Teren przy powstałym zielonym 
przystanku zostanie jeszcze 
wyłożony kostką betonową aż do 
miejsca, w którym znajdują się 
pojemniki na zbiórkę selektywną. 
Wszystkie działania ekologiczne 
są finansowane ze środków 
budżetu gminy Żarów. 
To nie jedyne działanie proeko-
logiczne, które są realizowane 
na terenie gminy Żarów. Przy-
pomnijmy, że w ramach Żarow-
skiego Projektu Ekologicznego 
zakupiliśmy i rozdaliśmy w tym 
roku chętnym mieszkańcom eko-
logiczne torby z hasłem „Okaż 
kulturę, chroniąc naturę”. Na 
terenie Żarowa powstały łąki 

kwietne, które ubarwiają prze-
strzeń naszego miasta. Niebawem 
w szkołach podstawowych na 
terenie gminy Żarów zainstalo-
wane zostaną poidełka z czystą 
i zdatną do picia wodą. W mieście 
zainstalujemy również specjalne 
skrzynki do zbiórki baterii. 

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy mogą korzystać z kolejnego zielonego przystanku. Na tere-
nie miasta jest już kilka tak przystrojonych wiat.

Dofinansowanie na konserwację 
rowów melioracyjnych

Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Kwota 30.000 złotych została 
przyznana na utrzymanie urzą-
dzeń melioracji wodnych. Dzięki 
otrzymanym środkom finanso-
wym gruntowną konserwację 
przejdą kolejne kilometry rowów 
melioracyjnych na terenie Żarowa. 
Dogłębnie oczyszczone rowy 
melioracyjne pozwolą na odpo-
wiednie uregulowanie wód grun-
towych. Inwestycje te będą służyć 
zwiększeniu bezpieczeństwa przed 
zalaniem i podtopieniami.

– Środki finansowe, które otrzy-
maliśmy z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego, zostaną przeznaczone na 
konserwacje rowów melioracyj-

nych na terenie naszego miasta. 
W ramach realizowanych prac 
wymienione zostaną przepusty, 
wszystkie rowy zostaną również 
gruntownie oczyszczone – mówi 
Piotr Weiland kierownik Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Łącznie samorząd województwa 
przeznaczył prawie 1,5 miliona 
złotych na konserwację urządzeń 
i instalacji związanych z meliora-
cją. Wsparcie finansowe trafiło do 
57 gmin Dolnego Śląska, w tym 
również do gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Kolejne sukcesy Dawida Kamińskiego
Dawid Kamiński wrócił do Żarowa  

z kolejnymi medalami. 

ZDOBył 2. 
MIeJsCe na 
Solanin Cup 2021 
International 
Judo Tournament 
w Nowej Soli, 
które odbyły się 
w dniach 12-13 
czerwca oraz 
1. MIeJsCe na 
charytatywnych 
zawodach w Żóra-
winie. Mimo 
pandemii, młody 
zawodnik wrocławskiego klubu 
sportowego MaKo Judo, zakończył 
sezon z bardzo dobrymi wynikami. 

– Na turnieju w Nowej Soli 

wzięło udział 545 zawodników 
z 67 klubów i z 12 państw. Tur-
niej ten z roku na rok jest coraz 
mocniejszy. Zdobyłem tam 
srebrny medal i zająłem 2. miej-
sce,  pokonując 4 zawodników. 
Ostatnie zawody przed waka-
cjami odbyły się w Żórawinie. 
Były to zawody charytatywne, 
a zebrane środki finansowe 
zostały przekazane na ratowanie 
zdrowia siostry jednego chłopca 
z „rodziny judoków”. Aby wes-
przeć zbiórkę na turniej przyje-
chało wielu zawodników z róż-
nych klubów sportowych. Udało 
mi się zdobyć 1. miejsce, broniąc 
tytuł Mistrza Dolnego Śląska – 
opowiada Dawid Kamiński.

Gratulujemy młodemu sportow-
cowi i życzymy udanych wakacji.

Oprac. Magdalena Pawlik

Mistrz Dolnego Śląska udowodnił, że jest Mistrzem, 
Pierwsze miejsce na turnieju w Żórawinie. 
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Zdrowie
Artykuł sponsorowany

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw COVID-19?
Artykuł sponsorowany

Bezpatny transport do punktu 
szczepień w Żarowie

ZADZWOń DO KOORDyNATORA  
pod numer 603 740 464 i 74 30 67 367.

1. BO UChRONIsZ sIeBIe PRZeD NIeBeZPIe-
CZeńsTWeM: Z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie 
uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

2. BO URATUJesZ KOMUŚ ŻyCIe: Im więcej 
będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osią-
gniemy odporność populacyjną.

3. BO MOŻesZ!: Szczepionki na koronawirusa są 
dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

4. BO POMOŻesZ ZWAlCZyć PANDeMIę NA 
ŚWIeCIe: Od wybuchu epidemii na COVID-19 
zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. 
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do 
kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. 
Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie 
na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koro-
nawirusa.

5. BO ZysKAsZ sPOKóJ: Szczepiąc się, zyskasz 
wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa 
własnego i najbliższych.

6. BO sZCZePIONKI są BeZPIeCZNe: Szcze-
pionki są badane przez najlepszych naukowców 
z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne 
od decyzji Europejskiej Agencji Leków.

7. BO ZOsTANIesZ ZBADANy: Przed szczepie-

niem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki 
temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8. BO DZIęKI TOBIe sZyBCIeJ WRóCIMy DO 
NORMAlNOŚCI!: Szczepiąc się, przyczyniasz się 
do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas 
wszystkich do normalnego życia.

9. POWRóT DO NORMAlNOŚCI OZNACZA: 
 ▶ odejście od maseczek, swobodne spotkania 
z rodziną i przyjaciółmi, 

 ▶ powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji 
społecznych, 

 ▶ dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy 
oraz szansę na nowe zatrudnienia, 

 ▶ swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin 
i teatrów, 

 ▶ wakacje bez ograniczeń, 
 ▶ poprawę jakości życia nas wszystkich.

10. sZCZePIONKI są NAJBARDZIeJ sKU-
TeCZNą MeTODą ChRONIąCą PRZeD 
ZARAŻeNIeM RóŻNyMI ChOROBAMI. 
lUDZKOŚć Z POWODZeNIeM KORZysTA 
Z TeJ ZDOByCZy CyWIlIZACJI OD KIl-
KUseT lAT.

Przygotowano na podstawie informacji z Serwisu RP: Koro-
nawirus. Szczepienia i ważne informacje.

Przypominamy, że dla miesz-
kańców gminy Żarów, mających 
trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień 
w Żarowie, został uruchomiony 
telefon kontaktowy do koordyna-
tora: 603 740 464 i 74 30 67 367 
pod którym można zgłaszać 
prośbę o zapewnienie transportu 
do punktów szczepień. Infolinia 
dedykowana jest seniorom i oso-
bom niepełnosprawnym o ograni-
czonej mobilności i czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 15.00. Seniorzy, którzy 
nie mogą dojechać do punktu 
szczepień we własnym zakresie 
mają możliwość korzystania 
z nieodpłatnej pomocy strażaków 
z jednostek OSP funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów. Akcja 
prowadzona jest we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Żaro-
wie. Na terenie gminy Żarów 
punkt szczepień zorganizowany 

jest w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „Medicus” 
przy ul. Armii Krajowej 56.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, 
według stanu  na dzień 23 czerwca 
2021r. wynika, że województwo 
dolnośląskie znajduje się w czo-
łówce pod względem realizacji 
Narodowego Programu Szczepień. 
Zaszczepionych zostało ponad 
45% mieszkańców. Gmina Żarów 
znajduje się na 109. miejscu w skali 
całego województwa oraz 6. pozy-
cji w rankingu gmin na poziomie 
powiatu świdnickiego. W podziale 
na grupy wiekowe, pod względem 
zaszczepienia co najmniej jedną 
dawką: 12-19 lat (14%), 20-39 lat 
(28%), 40-59 lat (44%), 60-69 lat 
(62%), 70+ (75%). 
Dane statystyczne szczepień prze-
ciw COVID-19 na poziomie gmin 
można śledzić w Internecie:  
https://www.gov.pl/web/szczepie-
nia-gmin.  

skorzystaj z bezpłatnych badań 
wykrywających raka jelita grubego

Przypominamy mieszkańcom, że mogą korzystać  
z bezpłatnych badań przesiewowych wykrywających 

raka jelita grubego.

Wystarczy zgłosić się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie, 
wypełnić ankietę, a wówczas 
otrzymamy zestaw do samo-
dzielnego pobrania próbki kału. 
Próbki, które oddajemy do OPS 
są wysyłane do Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wro-
cławiu. Wyniki otrzymamy po 
14 dniach. Bezpłatne badania są 
realizowane dzięki porozumieniu, 
które gmina Żarów podpisała 
z Dolnośląskim Centrum Onkolo-
gii we Wrocławiu. 

Do kogo  
skierowany jest program?
W programie badań przesiewo-
wych raka jelita grubego mogą 
wziąć udział:

 ▶ osoby w wieku 50-65 lat, nieza-
leżnie od wywiadu rodzinnego 

 ▶ osoby w wieku 40-49 lat, które 
mają krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego 

 ▶ osoby w wieku 25-49 lat, ze 
stwierdzoną mutacją genetyczną

Jak wziąć udział w akcji?
 ▶ pacjent zgłasza się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy 
ul. Armii Krajowej 54 w Żaro-
wie, gdzie otrzyma ankietę, 
zestaw do samodzielnego 
pobrania próbki kału i wszyst-
kie potrzebne informacje. 

 ▶ próbki będą przyjmowane 
w każdy wtorek tygodnia 
w godzinach 8.00 – 13.00  
w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy ul. Armii Kra-
jowej 54 w Żarowie. Następnie 
będą wysyłane do Dolnoślą-
skiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu.

 ▶ wyniki będą do odbioru w pla-
cówce OPS po 14 dniach. Moż-
liwe jest wydanie wyniku osobie 
upoważnionej przez uczestnika 
(upoważnienie pisemne). 

 ▶ wszelkie informacje udzielane 
są w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie, 74 85 80 745.

Program finansowany jest przez 
samorząd województwa dolnoślą-
skiego. Inicjatorem programu jest 
wicemarszałek Marcin Krzyżanow-
ski. Program realizowany jest we 
współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolnoślą-
skiego i Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy 
do korzystania 
z bezpłatnych badań.

Magdalena Pawlik
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Aktualności
Burmistrz otrzymał absolutorium

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 24 czerwca radni udzielili  
burmistrzowi leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Wcześniej zatwierdzili także spra-
wozdanie finansowe oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
gminy Żarów. Pozytywną opinię 
dotyczącą budżetu wydała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa oraz 
Komisja Rewizyjna. Na posie-
dzeniu, przed głosowaniem nad 
udzieleniem burmistrzowi abso-
lutorium, odbyła się debata nad 
raportem o stanie gminy Żarów 
za 2020 rok. Burmistrz przed-
stawił Radzie Miejskiej raport, 
który obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza w minio-
nym roku, a w szczególności 
realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu. Radni zgłaszali swoje 
wnioski dotyczące przedstawio-
nego raportu, a na koniec udzielili 
Burmistrzowi wotum zaufania. 
Raport jest udostępniony w wer-
sji elektronicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej: https://
bip.um.zarow.pl/pliki/raporty/
raport_2020.pdf.
Uchwalony przez Radę Miej-
ską budżet gminy na 2020 rok 
przewidywał realizację docho-
dów w kwocie 70.601.014,09 zł. 
Dochody wykonane zostały 
w kwocie 70.798.183,53 zł, co sta-
nowi 100,28 procent wykonania 
planu. Plan wydatków budże-
towych zakładał z kolei kwotę 
71.151.070,09 zł, a zrealizowano 
je w wysokości 68.769.064,39 
zł. To w konsekwencji daje 
96,65 procent wykonania planu. 
Na realizację inwestycji zaplano-
wano w budżecie gminy kwotę 
11.491.967,46 zł, a wydano 
kwotę 11.047.882,46 zł. Ostatecz-
nie budżet gminy za 2020 rok 
zamknął się nadwyżką budżetową 
w kwocie 2.029.119,14 złotych.

– Absolutorium to nie tylko 
ukoronowanie mojej pracy 
jako Burmistrza Miasta Żarów. 
To przede wszystkim wspólna 
praca radnych Rady Miejskiej, 
współpracowników, pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie i jednostek organizacyjnych. 
Udzielone absolutorium sta-
nowi dowód uznania dla całego 
zespołu ludzi pracującego nad 
realizacją budżetu. Wszystkim 
im z tego miejsca pragnę ser-
decznie podziękować. Wielkie 
podziękowania składam rów-
nież na ręce radnych za dobrą 
współpracę – mówił burmistrz 
Leszek Michalak.

Stanowiska na temat wykonania 
budżetu przedstawiła także Iwona 
Nieradka przewodnicząca klubu 
„Wspólnota Samorządowa” oraz 
radni opozycyjni.

– Radni Klubu „Wspólnota” 
pozytywnie opiniują wykona-
nie budżetu gminy Żarów za 
2020r. Dochody budżetowe 
w roku 2020 zostały zrealizo-
wane w 100 % i zamknęły się 
kwotą około 70.800.000 zł, 

w tym dochody bieżące zre-
alizowano w ponad 98 % 
planu rocznego, a dochody 
majątkowe w ponad 118 %. 
Dochody własne z podatków 
i opłat lokalnych wykonano 
w kwocie blisko 18.469.000 zł, 
co stanowi 97,4 % wykona-
nia planu rocznego. Wydatki 
budżetowe z kolei zamknęły 
się kwotą ponad 68.769.000 zł 
i zostały wykonane w ponad 
96 %. W tym wydatki bieżące 
zrealizowano w blisko 97 %, 
a wydatki majątkowe w ponad 
96 %. Na inwestycje wydat-
kowano w roku 2020 około 
11.048.000 zł. Źródłem finan-
sowania wydatków inwestycyj-
nych oprócz pożyczki z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zaciągniętej między 
innymi na budowę kanalizacji 
sanitarnej, były również środki 
zewnętrzne (w szczególności 
unijne), które Gmina otrzymała 
w roku 2020 w kwocie łącznej 
ponad 6.750.000 zł. Ponadto 
Gmina na dzień 31 grudnia 
2020r. nie posiadała zobowią-
zań wymagalnych, jak również 
nie posiadała zaległości z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i wyemi-
towanych obligacji komunal-
nych. Na dzień 31.12.2020 r. 
Gmina spełniała wskaźniki 

spłaty zobowiązań określone 
w ustawie o finansach publicz-
nych. Realizując zadania wła-
sne Gminy Burmistrz Leszek 
Michalak należycie gospoda-
rował środkami publicznymi, 
wydatkując je oszczędnie, 
celowo i racjonalnie. Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Wał-
brzychu wydała pozytywną 
opinię o przedłożonym sprawoz-
daniu z wykonania budżetu za 
2020 r., podobnie jak i Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej. 
W związku z powyższym radni 
Klubu „ Wspólnota” będą gło-
sowali za udzieleniem absoluto-
rium za 2020 rok Burmistrzowi 
Miasta Żarów Leszkowi Micha-
lakowi – mówiła Iwona Nie-
radka przewodnicząca klubu 
„Wspólnota Samorządowa”.

Relacja filmowa z obrad sesji Rady 
Miejskiej w Żarowie dostępna na 
Youtube Gmina Żarów.

Magdalena Pawlik

Podczas sesji burmistrz Leszek Michalak podsumował 2020 rok przed-
stawiając radnym Rady Miejskiej raport o stanie gminy Żarów.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowali wszyscy obecni na 
posiedzeniu radni.

Podpisaliśmy porozumienie 
o współpracy z IPN

Będziemy współpracować  
z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu. 

W poniedziałek, 28 czerwca 
w Żarowskiej Izbie Historycznej 
odbyło się spotkanie w którym 
uczestniczyli dr Katarzyna Paw-
lak-Weiss naczelnik Oddziało-
wego Biura Edukacji Narodowej 
IPN we Wrocławiu, zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora 
oraz specjalista ds. zbiorów muze-
alnych w GCKiS Bogdan Mucha. 
W trakcie spotkania zawarte 
zostało pisemne porozumienie 
współpracy pomiędzy Instytutem 
Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Oddział we 
Wrocławiu a Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie. 
– W ramach zawartego porozu-
mienia obie strony zobowiązały 
się do współpracy w zakresie 
upowszechniania historii polski 
z uwzględnieniem ważnych 
wydarzeń o charakterze lokal-
nym. Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie oraz 
działająca w jego strukturach 

Żarowska Izba Historyczna 
realizować będą projekt popu-
laryzujący i upowszechniający 
wiedzę z zakresu historii Polski 
oraz polskiego dziedzictwa 
kulturowego. Projekt obejmie 
edukację dzieci i młodzieży 
w zakresie polskich wartości np. 
symboli narodowych, a przede 
wszystkim dorobku polskich 
naukowców, wynalazców, 
ludzi kultury i sztuki. Instytut 
Pamięci Narodowej oddział 
we Wrocławiu zapewni pomoc 
merytoryczną przy organizacji 
wydarzeń tj. wystaw, wykładów 
historycznych, warsztatów dla 

młodzieży. Podczas spotkania 
szczegółowo omówione zostały 
kwestie dotyczące lokalnych 
bohaterów walk o niepodległość 
Polski, miejsc ich pochówku 
oraz historycznego upamięt-
nienia tych osób – mówił Bog-
dan Mucha z Żarowskiej Izby 
Historycznej.

Na ręce dr Katarzyny Pawlak-
-Weiss przekazaliśmy także zbiór 
kilkuset unikalnych dokumentów 
„Solidarnościowych” z lat 1976-
1981 (biuletyny, ulotki, plakaty 
i in. Dzierżoniów, Świdnica, Wał-
brzych, Wrocław), który powięk-
szy archiwalne zasoby Instytutu 

Pamięci Narodowej. 
– Jestem przekonany, że współ-
praca Żarowskiej Izby Histo-
rycznej z Instytutem Pamięci 
Narodowej we Wrocławiu 
będzie owocna i pełna cieka-
wych projektów. Zależy nam 
na upowszechnianiu wiedzy na 
temat naszej lokalnej historii. 
Bardzo się cieszę, że będziemy 

mogli podzielić się z mieszkań-
cami efektami naszych wspól-
nych działań – mówił zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

W ramach zawartego porozumie-
nia współpracy, już niebawem 
będzie można zobaczyć w Żarowie 
nową wystawę plenerową, o któ-
rej bliższe informacje wkrótce 
na stronie internetowej Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie (http://www.centrum.
zarow.pl) oraz Żarowskiej Izby 
Historycznej (http://www.izba.
centrum.zarow.pl).

Oprac. Magdalena Pawlik 

spotkanie było również okazją do zapoznania się z przekazaną 
dokumentacją „solidarnościową” z lat 1976-1981. 

Niebawem mieszkańcy będą mogli zobaczyć plenerową wystawę 
przygotowaną przez GCKis i ŻIh. 

Ogłoszenia drobne
 ▶ Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie 58 m2, tel. 782 479 075

 ▶ Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 30 arów w Kruko-
wie. Pięknie usytuowaną 
z widokiem na pyszczyńską 
górę. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 607 209 854. 
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Kultura
Witamy Maję – nową mieszkankę gminy Żarów

I znów powiększyła się nasza „żarowska” rodzina. 

Zastępca Burmistrza Przemysław 
Sikora przekazał serdeczne gratu-
lacje na ręce Katarzyny i Marcina 
Bieniasz – szczęśliwych rodziców 
malutkiej Mai. Dziewczynka 
obdarowana została pamiątko-
wym upominkiem. Maja Bieniasz 
mieszkanka Bożanowa w chwili 
narodzin mierzyła 53 cm i ważyła 
3100 kg. Jest oczkiem w głowie 
swoich rodziców i dostarcza im 
niesamowicie dużo radości.

– Narodziny dziecka to nie-
zwykłe wydarzenie dla każdej 
rodziny. My również pragniemy 
włączyć się w ten radosny 
moment i tym gestem „przy-
witać” malucha na świecie. 
Gratuluję szczęśliwym rodzicom 
i życzę zdrowia, radości, szczę-
ścia oraz wszelkiej pomyślności 
– gratulował zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora.

Każdy nowo narodzony mieszka-
niec gminy Żarów, jeżeli rodzice 
złożą wniosek i wyrażą taką 

chęć, otrzyma specjalnie przygo-
towaną wyprawkę. Jest to kilka 
przedmiotów opatrzonych spe-
cjalną grafiką, które śmiało mogą 
stanowić dla dziecka pamiątkę 
przypominającą miejsce zamiesz-
kania. Przypominamy, że akcja 
promocyjna „Paka dla niemow-

laka” dotyczy dzieci urodzonych 
od stycznia 2021 roku, a warun-
kiem wzięcia w niej udziału jest 
wypełnienie wniosku. Szczegóły 
akcji: https://nowa.um.zarow.pl/
kultura-i-oswiata/n,202670,paka-
-niemowlaka.html.

Magdalena Pawlik

Pakiet powitalny w ramach akcji „Paka dla Niemowlaka” otrzymali 
Katarzyna i Marcin Bieniasz, szczęśliwi rodzice Mai. 

elektroniczna Karta Dużej Rodziny
Uwaga! Od 1 lipca zmiany w posługiwaniu się  
Kartą Dużej Rodziny w wersji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą 
z dnia 15 kwietnia 
2021r. o zmianie 
ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny, 
ustawy o infor-
matyzacji działal-
ności podmiotów 
realizujących 
zadania publiczne 
oraz ustawy 
o opiece nad 
dziećmi w wieku 
do lat 3, z koń-
cem czerwca aplikacja mKDR, 
w której do tej pory były dostępne 
elektroniczne Karty została 
zamknięta. Już od 1 lipca wszyst-
kie Karty Dużej Rodziny w wersji 
elektronicznej są dostępne jedy-
nie w aplikacji mObywatel. Za 
pośrednictwem aplikacji mOby-
watel rodzice i małżonkowie będą 
mogli wyświetlać Karty pozosta-
łych członków rodziny (tak jak 
w aplikacji mKDR).

– Aby móc korzystać z kart elek-
tronicznych za pośrednictwem 
mObywatel należy mieć zało-
żony Profil Zaufany, a następ-
nie na urządzeniach mobilnych 
takich jak: telefon komórkowy 
– smartfon, palmtop czy tablet, 

zainstalować 
aplikację 
mObywa-
tel i pobrać 
Karty. Osoby 
nie mające 
dostępu do 
aplikacji 
mObywatel 
(np. cudzo-
ziemcy), 
będą musiały 
korzystać 
z kart trady-

cyjnych – mówi Aleksandra 
Walada-Czajka z Referatu 
Organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Profil zaufany można założyć za 
pośrednictwem banku, w którym 
posiada się konto (wybrane banki) 
lub złożyć wniosek elektronicznie 
przez stronę internetową (www.
pz.gov.pl), a następnie potwierdzić 
go w wybranych punktach tj. urząd 
skarbowy, ZUS, oddziały NFZ. 
Punkt potwierdzający znajduje 
się także w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, pokój nr 10 (wszelkie 
informacje dotyczące procedury 
uzyskania Profilu Zaufanego 
można uzyskać pod nr telefonu  
74 30 67 307, 74 30 67 356).

Warsztaty Świętojańskie  
w Kalnie i Imbramowicach

Warsztaty florystyczne wicia wianków, wspólne ognisko i dobra zabawa. 

Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kalna oraz Imbramowic 
przygotowały dla miesz-

kańców wsi wiele atrakcji z okazji 
Nocy Świętojańskiej. Choć w tym 
roku, ze względu na epidemię ko-
ronawirusa, świętowano w mniej-
szym gronie niż zazwyczaj, impre-
zy były bardzo udane.

– Jak przystało na obchody 
najkrótszej nocy w roku nie 
zabrakło typowo świętojańskich 
atrakcji. Nasze KGW zaplano-
wało dla kobiet piękny wieczór. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od 
warsztatów wicia wianków 
z przeróżnych polnych kwiatów 
i ziół. Panie wykazały się nie-
zwykłą kreatywnością, pomy-
słowością i talentem, a okazałe 
wianki ozdobiły głowy uczest-
niczek warsztatów. W pięknych 
wiankach i białych strojach 
nasze gospodynie zasiadły do 
biesiadnego stołu i przy dźwię-
kach dwóch gitar, śpiewały 
piosenki do późnych godzin 
wieczornych. Ognisko płonęło, 
kiełbaski i ziemniaczki się pie-
kły, a śpiew naszych dziewczyn 
niósł się na całe Kalno. To był 
wyjątkowy, magiczny wieczór 
i na pewno ta impreza zostanie 
na stałe wpisana do kalendarza 
imprez w Kalnie – mówi Ewa 
Wołek z Kalna.
– W tym roku w mniejszym 
gronie, ale liczymy, że w kolej-
nych latach będą to obchody 
w większej piknikowej formie 
i z udziałem naszych mieszkań-
ców, innych miejscowości oraz 
kół – czytamy na FB Sołectwo 
Imbramowice. Oprac. Magdalena Pawlik 

KGW Imbramowice podczas Nocy Świętojańskiej.

Panie z KGW Kalno na warsztatach wicia wianków. 

Matematyczne eksperymenty 
w sP Zastruże

szkoła Podstawowa im. Astrid lindgren w Zastrużu 
zakończyła realizację programu grantowego mPotęga, 

dofinansowanego przez Fundację mBanku. 

W programie wzięli udział 
uczniowie klas 4-6 SP Zastruże.

– Była to już trzecia edycja 
projektu, w której uczestniczyła 
nasza szkoła. Jego celem było 

przede wszystkim rozbudzanie 
i kształtowanie zainteresowań 
matematycznych, wyrobienie 
nawyku obserwacji, ekspery-
mentowania, samodzielnego 
poszukiwania oraz zdobywania 
informacji, a także rozwija-
nie umiejętności współpracy 
i wyrażania własnego zdania. 
Jak mawiał Arystoteles „Mate-
matyka nie jest ani trudna, ani 

nudna”. Zwłaszcza, jeśli zaprzy-
jaźnimy się z nią od dziecka”. 
Dlatego w ramach projektu 
odbyły się m.in. Rodzinne Pod-
chody Matematyczne, cykliczne 

warsztaty z wykorzystaniem 
klocków lego, drona, zajęcia 
programowania oraz warsz-
taty twórcze, podczas których 
uczniowie tworzyli mate-
matyczne pomoce naukowe 
– mówi Joanna Kulpińska ze 
Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu.

Uczniowie sP Zastruże głowili się nad matematycznymi zadaniami.
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Aktualności
Kronika policyjna

Kolizja na terenie Żarowa

41-letni mieszkaniec Wrocła-
wia, kierując pojazdem VW 
Golf na łuku drogi z niewyja-
śnionych przyczyn wjechał do 
rowu i dachował. Mężczyzna 
zabrany został do szpitala Lata-
wiec w Świdnicy celem wyko-
nania badań. Pasażerką pojazdu 
była 7-letnia córka kierującego. 
W wyniku zdarzenia nie doznała 
obrażeń, przekazano ją pod opiekę 
matce.

Nietrzeźwi kierowcy  
zatrzymani
Funkcjonariusze KP Żarów 
zatrzymali kolejnych nietrzeźwych 
kierowców. 64-latek kierował 
motorowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości (I badanie 0,66mg/l, 
II badanie 0,78mg/l). Nietrzeźwy 
był również 39-letni obywatel 
Ukrainy, który kierował samo-
chodem BMW (I bad. 0,47 mg/l, 
II bad. 0,46 mg/l). Policjanci 
zatrzymali także 53-letniego 
mężczyznę, kierującego rowerem 
(I badanie 1,08 mg/l, II badanie 
1,18 mg/l). Pamiętajmy, że każdy 
przypadek nietrzeźwego kie-
rowcy na drodze to sprawa życia 
i śmierci. Dlatego reagujmy, gdy 
widzimy osobę chcącą wsiąść za 
kierownicę po spożyciu alkoholu, 
być może nasz sprzeciw uratuje 
komuś życie.

Potrąciła mężczyznę przy 
parkowaniu samochodu
Do zdarzenia doszło na terenie 

Żarowa. 41-letnia mieszkanka 
pow. świdnickiego, kierująca 
pojazdem, w trakcie parkowania 
nie zachowała szczególnej ostroż-
ności, w wyniku czego przygniotła 
do elewacji budynku 55-letniego 
mieszkańca pow. świdnickiego. 
W wyniku zdarzenia mężczyzna 
doznał obrażeń w postaci wie-
loodłamowego złamania kości 
piszczelowej oraz strzałkowej 
nogi lewej. Mężczyzna pozostał 
na obserwacji w Szpitalu Latawiec 
w Świdnicy. Pojazd został zabez-
pieczony na parkingu strzeżonym.

Nie zostawiaj dzieci 
ani zwierząt  
w rozgrzanym aucie
Niebezpieczne dla naszego zdrowia 
jest przebywanie w rozgrzanym 
samochodzie, a pozostawienie 
w nim dzieci oraz zwierząt pro-
wadzi do pewnej tragedii. Funk-
cjonariusze Policji apelują, aby nie 
zostawiać w samochodzie, nawet 
na chwilę, dzieci ani zwierząt. 
Wysokie temperatury w połączeniu 
z brakiem rozsądku i wyobraźni są 
bardzo niebezpieczne. Przy upa-
łach we wnętrzu pojazdu robi się 
swego rodzaju szklarnia, w której 
temperatura jest znacznie wyższa 
od tej na zewnątrz. Nie doprowa-
dzajmy do takich niebezpiecznych 
sytuacji. Przez brak rozwagi może 
dojść do narażenia ludzkiego życia. 
Widząc pozostawione w pojeździe 
dziecko bądź zwierzę natychmiast 
reagujmy.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Powstanie Centrum Turystyczne Granitowego szlaku
W piątek, 25 czerwca w Dobromierzu została podpisana umowa na realizację projektu 

współpracy „Turystyka Regionalna i Promocja Produktu lokalnego”. 

W ramach projektu 
powstaną dwa nowe 
centra turystyczne na 

Dolnym Śląsku. Umowę podpisał 
Krystian Ulbin prezes LGD Szla-
kiem Granitu oraz Grzegorz Mac-
ko wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego. W uroczystości 
podpisania umowy uczestniczyli 
włodarze ościennych gmin, a gmi-
nę Żarów reprezentował zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

– Dziękujemy za zaproszenie 
na uroczyste podpisanie umowy 
tak ważnego projektu. Centrum 
Turystyczne Granitowego Szlaku, 
które powstanie na terenie 
Dobromierza, będzie promować 
kompleksową ofertą turystyczną 
wszystkich 10 gmin Partner-
stwa LGD „Szlakiem Granitu”. 
W związku z członkostwem 
gminy Żarów w LGD „Szlakiem 
Granitu” będziemy mogli również 
promować nasze lokalne pro-
dukty – mówił zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora. 

Centrum Turystyczne Gra-
nitowego Szlaku ma powstać 
w Dobromierzu w połowie 2022 
roku. Będzie to obiekt, który 
pomieści muzeum granitu oraz 
będzie przestrzenią do promocji 
produktów lokalnych. W Cen-
trum odbywać się będą warsztaty, 
szkolenia oraz spotkania dla 
mieszkańców regionu i turystów. 
Przyszłe działania Centrum: 
promocyjne, edukacyjne, szko-

leniowe, warsztatowe, kulturalne 
– będą skupione wokół produktu 
lokalnego i będą miały na celu 
rozwój oferty produktu i usług 
lokalnych, rozbudowanie ich 
marki i rozpoznawalności. Drugie 
Centrum Turystyczne realizowane 

będzie przez LGD Dobra Widawa. 
Oba stowarzyszenia pozy-
skały z budżetu europejskiego 
2.118.154,00 złotych. Dotacja 
w wysokości 693 154,00 zł trafiła 
do LGD Szlakiem Granitu.

Oprac. Magdalena Pawlik

Podczas spotkania w Dobromierzu zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora miał okazję porozmawiać z Grzegorzem Macko wicemarszałkiem 
województwa dolnośląskiego o nawiązaniu współpracy przy realizacji 
projektów na terenie gminy Żarów. 

Tak ma wyglądać Centrum Turystyczne Granitowego szlaku  
w Dobromierzu. 

Nowe słupy oświetleniowe 
w Kalnie i Żarowie

Zakończył się montaż nowych słupów oświetleniowych 
w Kalnie oraz przy ul. henryka Pobożnego w Żarowie. 

Budowa oświetlenia ulicznego 
w Żarowie i Kalnie była realizowana 
w ramach zadania inwestycyjnego 
„Wykonanie oświetlenia na terenie 
gminy Żarów”. Prace sfinansowane 
zostały ze środków budżetu gminy 
Żarów. 

– Kontynuujemy prace zwią-
zane z budową i modernizacją 
oświetlenia ulicznego. Zarówno 
w Kalnie, jak i Żarowie zamon-
towane zostało oświetlenie 
uliczne z oprawami oświetle-
niowymi typu Led. Jest to już 
kolejny etap prac zrealizowany 
w Kalnie oraz Żarowie. Zakres 

prac obejmował budowę kilku 
słupów oświetleniowych wraz 
z montażem z oprawami oświe-
tleniowymi typu Led. Było to 
bardzo ważne zadanie z punktu 
widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców i użytkowników 
dróg – mówi Agnieszka Gołuch 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Całkowity koszt budowy nowego 
oświetlenia w Kalnie i przy 
ul. Henryka Pobożnego to kwota 
56.222,64 złotych. 

Magdalena Pawlik

Właściwe oświetlenie ma duży wpływ na bezpieczeństwo zarówno 
pieszych, jak i zmotoryzowanych oraz zwiększa poziom bezpie-
czeństwa na posesjach mieszkańców. 

Radosne pożegnanie z Bajkowym Przedszkolem
Najstarsze przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola uroczyście pożegnały swoją placówkę.

Wspominały także cudowne chwile wśród 
kolegów, pań i ulubionych zabawek. Był to 
dzień szczególny, pełen przeżyć i wzruszeń, 
zarówno dla przedszkolaków, rodziców, jak 
i pracowników przedszkola. 

– Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten 
wspaniały, wspólny przedszkolny czas, 
rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, 
spędzoną w Bajkowym Przedszkolu w Żaro-
wie. Dziękujemy, że mogliśmy na was liczyć, 
a wszystkim dzieciom życzymy udanych i bez-
piecznych wakacji – mówiła Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Upominki dla wszystkich dzieci przygoto-
wali nauczyciele Bajkowego Przedszkola oraz 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora, któ-
rego nie mogło zabraknąć w tak ważnym dla 
przedszkolaków dniu.

– Gratuluję wspaniałego występu artystycz-
nego. Jesteście perfekcyjnie przygotowani do 
kolejnego etapu swojego życia. Życzę Wam 
samych sukcesów i jak najlepszych ocen 
w szkole. Ale teraz przed Wami upragnione 
wakacje i na ten rozpoczynający się czas życzę 
udanego wypoczynku, wspaniałych przygód 
i wielu niezapomnianych przeżyć – życzył 
przedszkolakom zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora.

Wszystkim absolwentom Bajkowego Przed-
szkola serdecznie gratulujemy i życzymy 
słonecznych wakacji oraz pomyślności na dal-
szych szczeblach edukacji. 

Magdalena Pawlik 

Pożegnanie absolwentów Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Występom przedszkolaków towarzyszyły ogromne brawa.
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Inwestycje
Basen otwarty w wakacje 

Zapraszamy!
Nie będzie żadnej przerwy waka-
cyjnej na żarowskim basenie. Pły-
walnia będzie otwarta przez całe 
wakacje. Wszystkie drobne i tro-
chę większe prace zostały wyko-
nane w czasie tzw. lockdownu. 
Zapraszamy na basen 7 dni 
w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W trakcie wakacji prowadzona 
będzie również nauka pływania. 
Szczegóły znajdują się na stronie 
internetowej https://centrum.
zarow.pl/basen. Również zajęcia 
z aqua aerobicu, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem będą 
prowadzone do końca lipca.

Trwa remont skateparku 
Miłośnicy jazdy na deskorolce i rowerze będą korzystać z odnowionych  

i zabezpieczonych urządzeń na skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie. 

W tej chwili trwają tam 
prace remontowe. 
– Remont obejmuje 

naprawę urządzeń Quarter 
Pipe oraz Grinbox. W ramach 
inwestycji wymienione zostaną 
sklejki antypoślizgowe umiej-
scowione na podestach i zjeź-
dzie oraz sklejki laminowane, 
wymienimy także uszkodzone 
kantówki i elementy konstruk-
cji pod blachą najazdową, 
zamontujemy brakujące pręty 
w barierce przy podeście gór-
nym oraz wypełnimy szcze-
liny pomiędzy płytami masą 
uszczelniająco-klejącą. Koszt 
inwestycji to kwota 10 tysięcy 
złotych, sfinansowana ze środ-
ków budżetu gminy Żarów 
– mówi Agnieszka Gołuch 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Żarowie.
Skatepark w Żarowie od wielu lat 
cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią wśród aktywnych mieszkań-
ców w różnym wieku. Przyciąga 

miłośników jazdy na rolkach, 
rowerze, deskorolce i hulajnodze. 
Teraz zyska nowy wygląd i funk-
cjonalność.

Magdalena Pawlik

Najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników skateparku, dlatego 
dbamy i remontujemy urządzenia, aby poprawić komfort całego placu. 

Prace młodych artystów na wystawie w GCKis
W Gminnym Centrum Kultury i sportu w Żarowie można podziwiać prace młodych 

artystów uczęszczających na zajęcia pracowni plastycznej. 

Uczestnikami zajęć w tym roku 
szkolnym byli także dorośli.
Opiekunem zajęć „Szkic i malar-
stwo” jest Elżbieta Kulas. W pią-
tek, 25 czerwca odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego 
w pracowni plastycznej, podczas 
którego wszyscy uczestnicy zajęć 
otrzymali dyplomy. Zwieńcze-
niem spotkania był wernisaż prac 
dzieci, młodzieży i dorosłych, któ-
rzy uczestniczą w zajęciach pro-
wadzonych przez Elżbietę Kulas.

– Każdy z młodych artystów ma 
swój własny, niepowtarzalny 
styl. Wszystkie prace są na 
wysokim poziomie. A warsztaty, 
które prowadzone są w Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie skierowane są do 
wszystkich zainteresowanych 
pasjonatów sztuki – zarówno 
tych, którzy na co dzień two-
rzą w swoich pracowniach, 
jak i tych, którzy chcą rozpo-
cząć przygodę z malarstwem 

i traktować ją hobbystycznie. 
Serdecznie Wam gratuluję 
i dziękuję za udział w zajęciach. 
Wszystkim życzę wspaniałych 
wakacji – mówiła podczas spo-
tkania Elżbieta Kulas z Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 

w Żarowie.
Wernisaż prac młodych artystów 
można zobaczyć w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu przy 
ul. Piastowskiej 10A w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Młodzi artyści otrzymali dyplomy za udział w plastycznych zajęciach

Każda praca jest niepowtarzalna. Zapraszamy do obejrze-
nia wystawy w GCKiS Żarów. 

Wakacje 
z Biblioteką

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Żarów serdecznie zaprasza dzieci  

na sierpniowe kreatywne spotkania 
w bibliotece. 

W programie: zajęcia tematyczne „Od marzeń 
wszystko się zaczyna”, „Wycieczka dookoła 
świata”, „Drzewo rodowe”, gry i zabawy, zaję-
cia plastyczne i czytelnicze.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki 
w godz. 10:00 – 13:00: 03.08, 05.08, 10.08, 
12.08, 17.08, 19.08, 24.08, 26.08. 
Zapisy do 22 lipca 2021 w Oddziale dziecięco-
-młodzieżowym Biblioteki. 

Zajęcia są bezpłatne.

Nowe urządzenia na placach zabaw
Na placach zabaw w Żarowie, Imbramowicach i Mielęcinie 

oddano do użytkowania nowe urządzenia zabawowe. 
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy 
mogą aktywnie spędzać czas na 
zmodernizowanych placach zabaw, 
które wyposażone są w dodatkowe 
i bezpieczne urządzenia.

– W ramach zadania inwe-
stycyjnego „Zagospodarowa-

nie terenów publicznych, tj. 
budowa i doposażenie placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych 
i stref relaksu na terenie miasta 
i gminy Żarów” doposażyliśmy 
w dodatkowe urządzenia zaba-
wowe place zabaw w Mielęcinie, 
Imbramowicach oraz przy ul. 

Armii Krajowej w Żarowie. 
Dzieci mogą korzystać z nowego 
zestawu sprawnościowego 
oraz zabawowego ze zjeżdżal-
nią i karuzelą z siedziskami. 
Wszystkie urządzenia posia-
dają certyfikat bezpieczeństwa. 
Ponadto, na placu zabaw przy 

ul. Jodłowej w Żarowie dosta-
wiliśmy nowe ławki i zamonto-
waliśmy tablice z regulaminem 
– mówi Agnieszka Gołuch 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Inwestycje na gminnych placach 
zabaw zostały sfinansowane ze 
środków budżetu gminy Żarów. 
Łączny koszt wszystkich zadań to 
kwota ponad 30 tysięcy złotych.
Ponadto, przy Szkole Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach 
powstanie kolejny plac zabaw 

wyposażony w nowe i bezpieczne 
urządzenia: zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią, huśtawka bocianie 
gniazdo, sprężynowiec oraz tablicę 
z regulaminem. Nowy plac zabaw 
ma kosztować ponad 65 tysięcy 
złotych.

Magdalena Pawlik

Dbamy o gminne place zabaw. Każdego roku wszystkie urządzenia pod-
dawane są konserwacji. Sukcesywnie doposażamy place zabaw również 
w nowe urządzenia zabawowe. 

Nowe urządzenia zabawowe zostały zamontowane na placach zabaw 
w Żarowie, Mielęcinie i Imbramowicach. 
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Niezwykle pasjonujący był męski 
konkurs rzutu młotem. W rolach 
głównych wystąpili Paweł Fajdek 
i Wojciech Nowicki. Przez pięć 
kolejek ze złota mógł się cieszyć 
Nowicki. Po kapitalnym rzucie 
z drugiej serii 80,86 objął pro-
wadzenie w konkursie. W piątej 
kolejce Fajdek po raz pierwszy 
przekroczył granicę 80 m, ale naj-
większego rywala nie wyprzedził. 
W ostatniej kolejce wychowanek 

ULKS Zielony Dąb Żarów postawił 
wszystko na jedną kartę. Wynik 
82,82 był tego dnia poza możliwo-
ściami Nowickiego. Aby wygrać 
z Fajdkiem, musiałby tego dnia 
ustanowić swój rekord życiowy. To 
szósty tytuł mistrza Polski zdobyty 
przez Pawła Fajdka. 
Teraz czas na Tokio! Czekamy 
na pierwszy krążek Pawła Fajdka 
w Igrzyskach Olimpijskich. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Obronili mistrzowski tytuł

Po niespełna trzech tygodniach koszykarze spotkali się ponownie, by rywalizować 
w turnieju o puchar Burmistrza Miasta Żarów. 

Tytuł obronili zawodnicy Co ja 
mogę? W finale okazali się mini-
malnie lepsi od graczy z Bytomia. 
Areną zmagań był Orlik w Żaro-
wie. Duża ilość spotkań sprawiła, 
iż o zwycięstwie zadecydowała 
bardzo dobra predyspozycja 
fizyczna. Z pewnością trudy tur-
nieju odczuli koszykarze Basket 
3v3 Bytom, którzy całe rozgrywki 
rozegrali bez zawodnika rezerwo-
wego. I to właśnie gracze ze Ślą-
ska spotkali się w wielkim finale 
z obrońcą mistrzowskiego tytułu 
Co ja mogę? Przedstawiciele 
Wałbrzycha oraz Świebodzic zwy-
ciężyli jednym punktem. Trzecia 
lokata dla młodych, utalentowa-
nych koszykarzy ze Szczawna-
-Zdrój.
Puchary, nagrody rzeczowe, 
talony na obiekty sportowe żarow-
skiego centrum wręczał medali-
stom zastępca burmistrza miasta 
Żarów Przemysław Sikora. 

– To już drugi turniej w krót-
kim czasie, zorganizowany 
w naszym mieście. Rośnie 
poprzeczka sportowa. Umie-
jętności zawodników są na 
wysokim poziomie, co sprawia, 
iż o zwycięski puchar trzeba 

mocno powalczyć. Poziom orga-
nizacji również staje się coraz 
większy, a to dobrze dla tej dys-
cypliny sportu. Nasze zmagania 
sięgają coraz dalej. W drugiej 
edycji gościliśmy zawodników 
ze Śląska – relacjonuje zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 

Turniej był darmowy, a na uczest-
ników czekał m.in. ciepły posiłek. 
Wśród graczy rozlosowano rów-
nież markowy sprzęt sportowy 
firmy JAKO. 

Składy medalistów:
1. miejsce – Co ja mogę?: Krzysz-

tof Gefert, Rafał Pomian, Okta-
wiusz Chiniewicz, Grzegorz 
Gottschalk.

2. miejsce – Basket 3v3 Bytom: 
Łukasz Zarzycki, Damian Kraw-
czyk, Szymon Filczek.

3. miejsce – Radiopromienio-
twórcze różowe jednorożce: 
Aleks Iakushev, Kacper Rasztar, 
Szymon Sopiechowski, Adam 
Bydłowski.

Sponsor: JAKO Polska. Organiza-
cji sportowego wydarzenia po raz 
kolejny podjęło się Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Awans był blisko
Udana runda wiosenna sprawiła, iż Zjednoczeni Żarów kończą sezon na podium. 

Awans do IV ligi był bardzo blisko. 
W wałbrzyskiej okręgówce Granit na dwie kolejki 
przed końcem miał 4 pkt. przewagi nad Zjednoczo-
nymi Żarów i do awansu potrzebował zwycięstwa. 
Tak też się stało. Zespół z Roztoki wygrał w Stroniu 
Śląskim 3:0 i zapewnił sobie promocję do IV ligi. 
Z pierwszego miejsca awansował Słowianin Wolibórz. 
Mimo wszystko seniorzy Zjednoczonych mogą zali-
czyć sezon do udanych. Na wiosnę Macieja Jawor-
skiego z funkcji trenera zastąpił duet Artur Sara 
i Adam Ciupiński. W głównej mierze, to właśnie 
ta zamiana wpłynęła na rewelacyjną drugą część 
sezonu. Do dyspozycji trenerzy mieli tych samych 
piłkarzy z jednym wyjątkiem. Powrócił Adam 
Łagiewka, który swoim ogromnym doświadczeniem 
dał Zjednoczonym pewność siebie.  
O tym, jak bardzo udana była wiosna świadczą 
liczby. Przede wszystkim Żarów, jako jedyny zespół 
w drugiej rundzie nie odniósł porażki. Jedenaście 
zwycięstw i jeden remis. Bilans bramkowy 42:16.
Drużyna odzyskała swobodę i radość z gry. Impo-
nująca seria zwycięstw nakręcała piłkarzy. Zaan-
gażowanie poszczególnych zawodników wpływało 
na to, iż cała drużyna była skuteczna. Umiejętności 

w grze kreatywnej, nieszablonowe rozgrywanie akcji, 
do tego sytuacje, które były rozgrywane na jeden 
kontakt przynosiły zwieńczenie w postaci licznych 
strzelonych bramek. 
Ze względu na opóźniony start rundy wiosennej, 
spowodowany pandemią koronawirusa nie udało się 
dograć pełnego sezonu. Trzy ostatnie kolejki zostały 
anulowane. Szkoda, tym bardziej, iż była teoretyczna 
szansa na wyprzedzenie piłkarzy z Roztoki. 
Nie mniej jednak takich Zjednoczonych chcielibyśmy 
oglądać w każdym spotkaniu. Nowy sezon już za 
chwilę. Wałbrzyską okręgówkę reprezentować będą: 
Zjednoczeni Żarów, Zamek Kamieniec Ząbkowicki, 
Skałki Stolec, Victoria Świebodzice, Venus Nowice, 
Kryształ Stronie Śląskie, Grom Witków, Włókniarz 
Kudowa Zdrój. Spadkowicze z IV ligi: Nysa Kłodzko, 
Bystrzyca Górna, Orzeł Lubawka, Unia Bardo, Pogoń 
Pieszyce. Beniaminkowie A klasa: Górnik Wałbrzych, 
Darbor Bolesławice, Polonia Bystrzyca Kłodzka. 
Z wałbrzyską okręgówką żegnają się: Zdrój Jedlina 
Zdrój, Cukrownik Pszenno, Karolina Jaworzyna 
Śl., Trojan Lądek Zdrój, Sparta Ziębice, Płomień 
Makowice.

M-ce Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Słowianin Wolibórz 27 69 22 3 2 102-25
2. Granit Roztoka 27 65 21 2 4 71-30
3. Zjednoczeni Żarów 27 61 20 1 6 86-40
4. Zamek Kamieniec Ząbk. 27 48 14 6 7 70-43
5. Skałki Stolec 27 44 13 5 9 58-37
6. Victoria Świebodzice 27 41 13 2 12 49-52
7. Wenus Nowice 27 40 11 7 9 61-49
8. Kryształ Stronie Śl. 27 39 12 3 12 57-48
9. Grom Witków 27 38 12 2 13 55-65
10. Włókniarz Kudowa Zdrój 27 37 11 4 12 38-48
11. Zdrój Jedlina Zdrój 27 36 11 3 13 45-50
12. Cukrownik Pszenno 27 31 10 1 16 55-71
13. Karolina Jaworzyna Śl. 27 25 7 4 16 44-78
14. Trojan Lądek Zdrój 27 23 7 2 18 48-94
15. Sparta Ziębice 27 18 5 3 19 48-100
16. Płomień Makowice 27 9 3 0 24 21-78

Krzysztof Dutkiewicz

Najlepszy w Polsce
Z Poznania ze złotem wraca Paweł Fajdek!

sportowy flesz
Udany sezon rezerw

To był dobry sezon drugiej dru-
żyny Gońca Żarów. Szachiści 
występujący w rozgrywkach 
IV ligi wygrali dwa ostatnie 
pojedynki z ekipami Hetmana 
Wałbrzych. Tym samym Goniec 
kończy rywalizację na 2. miejscu. 
Zwycięzcą UKS Giecek II Radków.

Święto na boisku
Jak ważna jest dla nich przynależ-
ność do KS Zjednoczeni Żarów 
świadczy frekwencja. Turniej 
Legend Cup zgromadził ponad 
80 byłych i obecnych zawodników 
żarowskiego klubu. Na murawie 
stadionu miejskiego zobaczyliśmy 
m.in. piłkarzy grających w naj-
lepszym okresie dla Zjednoczo-
nych, czyli III ligi. O zwycięstwo 
walczyła również słynna drużyna 
juniorów trenera Jana Nowaka, 
występująca w Lidze Dolnoślą-
skiej Juniora. Ostatecznie puchar 
za zwycięstwo 2. edycji Legend 
Cup uniósł aktualny zespół senio-
rów żarowskiego klubu. 

Podium w supermaratonie
Supermaraton Gór Stołowych to 
kultowa impreza, która wpisała 
się w niejeden biegowy kalendarz. 
Trasa zawodów prowadzi szlakami 
turystycznymi Gór Stołowych. Jest 
wymagająca technicznie. Dodat-
kowo znaczne przewyższenia 
podnoszą trudność jej pokonania. 
Na dystansie Ultra wynoszącym 
50 km, trzecie miejsce wśród kobiet 
zajęła Małgorzata Moczulska. Do 
zwyciężczyni Katarzyny Winiarskiej 
żarowianka straciła 20 minut. 

Mistrzostwa kraju z niską 
frekwencją
Muaythai to sport honoru i wiel-
kiej szlachetności, o ponad tysiąc-
letniej tradycji. Mało jest tak sku-
tecznych i spektakularnych dyscy-
plin, wymagających jednocześnie 
intensywnego zaangażowania. 
Właśnie zakończyły się mistrzo-
stwa kraju. W Krakowie zaprezen-
towała się Hanna Żywiec z klubu 
Fighter Kaczmarek Grodowski. 
Zawodniczka stoczyła tylko jedną 
walkę, którą przegrała. Niska 
frekwencja zawodów sprawiła, iż 
zdobyła brązowy krążek imprezy. 

Electrolux Świdnica  
z pucharem!
Cóż to były za emocje! O zwy-

cięstwie w piłkarskim turnieju 
zakładów pracy o puchar burmi-
strza miasta Żarów decydowały 
rzuty karne! Jedenastki lepiej 
wykonywali zawodnicy Electro-
lux Świdnica i to oni stanęli na 
najwyższym stopniu podium. 
Druga lokata dla PCO Żarów. 
Trzecie miejsce i brązowe medale 
przypadły piłkarzom DSSE Żarów. 
Na kolejnych lokatach znaleźli się 
Zebra oraz ILP Żarów. 

Wędkowali w nocy
Obecnie coraz więcej ryb łowi się 
w nocy. Są takie okresy w roku, 
że brania o tej porze są lepsze 
niż w dzień. Z takiego założenia 
wyszli organizatorzy żarowskich 
zawodów wędkarskich. Nocne 
pływanie nad stawem miejskim 
ściągnęło rekordową frekwencję 
ponad 20 fascynatów tej dys-
cypliny. Nocna zasiadka pod 
względem złowionych okazów 
okazała się nieudana. Łącznie 
wyciągnięto z wody tylko cztery 
punktowane ryby. Zwyciężył 
Krzysztof Wysocki przed Janu-
szem Niedbalcem oraz Marianem 
Łatarewiczem. Były to trzecie 
zawody zaliczające się do cyklu 
Grand Prix. Sprawa zwycięstwa 
w tej klasyfikacji wciąż pozostaje 
otwarta. O wszystkim zadecyduje 
Puchar Jesieni, który PZW koło 
Żarów zorganizuje we wrześniu.  

Piłkarze zakończyli zmagania
Piłkarze reprezentujący gminę 
Żarów w niższych ligach zakończyli 
sezon. Najlepiej zaprezentowali się 
zawodnicy Zielonych Mrowiny. 
Ósme miejsce w A-klasie jest spo-
rym sukcesem młodej drużyny. 
W grupie II A-klasy Wierzbianka 
Wierzbna zakończyła zmagania na 
9. pozycji. Wśród drużyn występu-
jących w klasie B, najwyżej sklasy-
fikowani zostali zawodnicy rezerw 
Zjednoczonych Żarów (7. miejsce). 
Pozostałe lokaty: Silesia Żarów – 9, 
Błyskawica Kalno – 13, Zryw Łażany 
– 13 (ostatnie miejsce w tabeli). 

Klimala poprawia dorobek
Zespół Patryka Klimali New York 
Red Bulls wygrał 2:1 na stadionie 
Orlando City. Polak na swoim 
koncie zanotował dwie asysty. 
W nowym klubie Klimala spisuje 
się coraz lepiej. Do tej pory zdobył 
jedną bramkę i zanotował cztery 
asysty w siedmiu spotkaniach.

Krzysztof Dutkiewicz

- 8 -
Nr 13/2021 (215) | 8 lipca 2021 r.


