
Strefa wypoczynku

Zrelaksuj się i skorzystaj ze strefy wypoczynku w mieście.
więcej na stronie 5.

Bezpieczne przejścia
dla pieszych

Zaplanowane inwestycje poprawią bezpieczeństwo 
na przejściach dla pieszych.

więcej na stronie 6

Nie podrzucaj śmieci!

Czy tak chcemy dbać o środowisko?
więcej na stronie 6.

Chciałoby się rzec: do trzech razy sztuka. Paweł Fajdek z historycznym, 
brązowym medalem Igrzysk Olimpijskich w Tokio!

więcej na stronie 8.

17 sierpnia
godz. 9-13

Armii Krajowej 60A 

Brązowy medal 
Igrzysk Olimpijskich 

dla Pawła Fajdka
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Mobilny Punkt Spisowy
Osoby, które jeszcze nie spisały się w Spisie Powszechnym 

2021 zapraszamy do mobilnych punktów spisowych:

 ▶ W SOBOTĘ, 14 SIERPNIA na żarowskie targowisko w godz 8-11 
 ▶ W NIEDZIELĘ, 15 SIERPNIA do Bukowa w godz 13-18 na 
festyn „Jeszcze lato trwa”

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 
w czwartek, 22 lipca radni podjęli 
uchwałę o przyznaniu 124.600,00 
złotych dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie gminy 
Żarów.
Dzięki dotacji dawne zabytki mają 
szanse odzyskać utracony blask. 
Wśród podmiotów, które otrzy-
mały wsparcie finansowe są para-
fie z terenu gminy Żarów. Wnioski 
podmiotów ubiegających się 
o przyznanie dotacji na prace kon-
serwatorskie zabytków oceniali 
członkowie komisji w składzie: 
Sylwia Pawlik sekretarz gminy, 
Iwona Nieradka radna Rady Miej-
skiej, Sylwia Niedźwiecka i Marta 
Jarosz z Urzędu Miejskiego 
w Żarowie oraz Anna Nowakow-
ska-Ciuchera z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków-Dele-
gatura w Wałbrzychu. 
Dotacje na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Żarów otrzy-
mały:

 ▶ Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Imbramowicach: 
dotyczy przeprowadzenia reno-
wacji wraz z zabezpieczeniem 
przed degradacją kompletu 

neogotyckich witraży – 3 sztuk 
stanowiących element wystroju 
neogotyckiej Kaplicy mszalnej 
pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Pyszczynie w wysokości 
20.900,00 zł.

 ▶ Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Imbramowicach: 
dotyczy przeprowadzenia prac 
remontowych obejmujących 
remont podestu pod ławkami 
w północnej części, posadzki 
pod ławkami, schodów na chór 
i słupów podtrzymujących chór 
kościoła parafialnego w Imbra-
mowicach w Kościele parafial-
nym pw. NMP w Imbramowi-
cach w wysokości 40.000,00 zł.

 ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Królowej Polski 

w Mrowinach: dotyczy prze-
prowadzenia prac konserwator-
skich ośmiu XVIII-wiecznych 
obrazów olejnych na płótnie 
z cyklu Drogi Krzyżowej – sta-
cje VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII znajdujących się w Kaplicy 
Pałacowej kościoła parafial-
nego pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Zastrużu w wysokości 
40.225,92 zł

 ▶ Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Bukowie: doty-
czy przeprowadzenia prac kon-
serwatorskich bocznego ołtarza 
pw. Matki Boskiej kościoła 
parafialnego pw. Św. Stanisława 
B.M. w Bukowie w wysokości 
23.450,00 zł.

Magdalena Pawlik 
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 do Bukowa w godz 13-18 na 

Dotacje na renowację zabytków przyznane
Parafie z terenu gminy Żarów otrzymały dotacje z budżetu gminy Żarów na renowację 

zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

Na renowację czeka wiele zabytków. W tym roku wyremontowane 
zostaną kolejne zabytki w parafiach na terenie gminy Żarów. 

Wandalizm 
na boisku sportowym w Bukowie

Na terenie boiska sportowego w Bukowie wandale zniszczyli stół 
z ławkami, które zakupione zostały ze środków budżetu gminy 

Żarów w ramach funduszu soleckiego. 

To mieszkańcy wspólną decyzją 
przeznaczyli środki finansowe 
z funduszu sołeckiego na zakup 
stołów i ławek. Teraz zadają sobie 
pytanie, komu to przeszkadzało?
Wandale połamali stół z ławkami 
na boisku sportowym, ale jak 
przyznają sami mieszkańcy, to nie 
pierwszy taki incydent na terenie 
wsi. Nieznani sprawcy niszczą 
ławki, stoły, lampy, przystanki 
autobusowe czy urządzenia na 
placach zabaw. Wszystkie zago-
spodarowane miejsca mają służyć 
lokalnej społeczności, jednak czę-
sto są niszczone i dewastowane. 
Sprawcy zniszczeń powinni 

ponieść konsekwencje i odpowie-
dzieć za dokonane zniszczenia. 
Tylko, czy wiadomo, kto dokonał 
dewastacji? Jeśli wiadomo, to 
chyba warto wskazać wandali. 
Inaczej będą czuć się bezkarni 
i niczego się nie nauczą! Za 
powstałe szkody powinni bez-
względnie zapłacić sami sprawcy 
bądź ich rodzice. 
Pamiętajmy, że nawet najlepsze 
i najbardziej trafne inwestycje 
nie będą miały sensu skoro nie 
będziemy potrafili uszanować 
miejsca, w którym mieszkamy 
i żyjemy.

Magdalena Pawlik

Boisko sportowe w Bukowie to miejsce rekreacji i wypoczynku 
mieszkańców. Najwidoczniej jednak komuś to przeszkadzało, bo 
zniszczony został stół z ławkami. 

ZUS przejmuje obsługę świadczenia Dobry Start 300+
Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie 

z rządowego programu Dobry Start. 
Od tego roku przyznawaniem 
i wypłatą tych świadczeń zajmuje 
się ZUS. Wnioski można złożyć 
wyłącznie elektronicznie – za 
pomocą portalu Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, ban-
kowości elektronicznej lub por-
talu Emp@tia. Świadczenia trafią 
wyłącznie na rachunki bankowe. 
W ramach programu Dobry Start 
rodzice i opiekunowie dzieci 
mogą otrzymać jednorazowe 
wsparcie w wysokości 300 zł na 
zakup podręczników i artykułów 
szkolnych. 
Wnioski można składać od 1 lipca 
do 30 listopada wyłącznie online:

 ▶ przez serwisy bankowości elek-
tronicznej tych banków, które 
udostępniły taką możliwość,

 ▶ na portalu PUE ZUS, 
 ▶ na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wnio-
sków, przyznawaniem i wypłatą 
świadczeń zajmuje się ZUS. Dla-
tego wszystkie informacje o złożo-
nym wniosku i świadczeniu będą 
dostępne na portalu PUE ZUS. 
Osoby, które nie mają jeszcze swo-
jego profilu na PUE ZUS, mogą 
go założyć samodzielnie przez 

internet lub z pomocą pracownika 
ZUS – w naszej placówce, podczas 
e-wizyty, w czasie dyżuru w innej 
instytucji.
ZUS wypłaci pieniądze tylko na 
konto bankowe wskazane we wnio-
sku. Wypłata będzie realizowana:

 ▶ do 30 września 2021r. – na pod-
stawie wniosków złożonych do 
końca sierpnia,

 ▶ w ciągu 2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku – na podsta-
wie wniosków składanych od 
września. 

Aby ułatwić wypełnianie i skła-
danie wniosku o świadczenie 
z programu Dobry Start przez 
rodziców, opiekunów prawnych 
oraz osoby sprawujące pieczę 
nad dzieckiem, na PUE ZUS 
udostępniono intuicyjny kreator 
wniosków. Kreator krok po kroku 
prowadzi wypełniającego wniosek 
przez proces uzupełniania wyma-

ganych danych i informacji.  
Każda osoba, która będzie potrze-
bowała wsparcia w złożeniu wnio-
sku o świadczenie z programu 
Dobry Start może liczyć na pracow-
ników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 ▶ na specjalnej infolinii pod 
numerem 22 29 02 202 w dni 
robocze (pn. – pt.) w godz. 8.00 
–15.00 

 ▶ w Centrum Obsługi Telefonicz-
nej (COT) ZUS w dni robocze 
(pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 
pod numerem telefonu 22 56 
01 600 lub za pośrednictwem 
maila na adres: cot@zus.pl,

 ▶ we wszystkich placówkach ZUS  
oraz podczas e-wizyty w ZUS,

w trakcie dyżurów pracowników 
ZUS w siedzibach urzędów mia-
sta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS 
(informacje o dyżurach dostępne 
na www.zus.pl).
Więcej informacji na www.zus.pl

Ogłoszenie
W Bukowie, w niedzielę, 15 sierpnia

odbędzie się festyn „Jeszcze lato trwa” 
z mobilnym punktem szczepień.

Szczepionka jednorazowa przeciw COVID-19 
firmy Johnson&Johnson.

Zapraszamy od godziny 13:00 do 18:00 dorosłych i dzieci 
do strefy gastronomicznej, medycznej i sportowej.

Pokazy pierwszej pomocy i konkursy dla dzieci.
Zaprasza organizator 

Stowarzyszenie KGW „Nasz Buków”

Wnioski na nowy 
okres rozliczeniowy

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie informuje, 
że od dnia 1 sierpnia 2021 roku 
można składać wnioski na nowy 
okres zasiłkowy na świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
oraz świadczenia rodzinne. 
Wnioski dostępne są w pokoju 
nr 1 w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54 w Żarowie.

Podziękowanie
Sołtys i Rada Sołecka wsi Siedli-
mowice dziękują Dyrektorowi 
i pracownikom Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie, a także sponsorom i rodzi-
com za pomoc przy organizacji 
pikniku rodzinnego.

Sołtys Ryszard Kąsik 
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Pandemia SARS-CoV-2 zmieniła 
nasze życie prywatne, zawodowe, 
społeczno-gospodarcze. Dostępne 
szczepionki przeciw COVID-19 
są szansą na zdobycie kontroli nad 
transmisją koronawirusa i zapa-
nowanie nad pandemią, a co za 
tym idzie – szansą powrotu do 
normalności znanej nam z czasów 
sprzed pandemii. Warunkiem jed-
nak jest wysoki procent zaszcze-
pionych osób. Warto skorzystać 
z tej oferty, jeśli nie dla samego 
siebie, to dla swoich bliskich.

Zaszczep się i pomóż zatrzy-
mać wzrost zakażeń!
Ofiarą koronawirusa padają w więk-
szości ludzie niezaszczepieni – to jest 
99 proc. przypadków tych najbardziej 
dramatycznych. Obecnie w Polsce 
przekroczyliśmy 34 mln wykona-
nych szczepień. Liczba osób w pełni 
zaszczepionych to ponad 17 mln. Jest 
to wciąż za mało, abyśmy mogli mówić 
o odporności zbiorowej. Bądźmy 
mądrzy przed szkodą, bądźmy tymi, 
którzy zaszczepią się jak najszybciej!

Liczą się tylko fakty
W szumie informacyjnym niekiedy 
trudno odróżnić prawdę od fałszu, 
dlatego po informacje o szczepion-
kach przeciwko COVID-19 warto 
sięgać tylko do rzetelnego źródła. 
Jest nim strona Narodowego Pro-
gramu Szczepień: https://gov.pl/
szczepimysie – a także całodobowa 
bezpłatna infolinia dostępna pod 
numerem 989.
Szczepienia przeciwko COVID-19 są 
bezpłatne i dobrowolne. Szczepionka 
to również najbardziej skuteczna 
metoda, która chroni przed zakaże-
niem nawet w 95%. Każda zaszcze-
piona osoba potencjalnie ochroni 
przed zakażeniem nawet kilkanaście 
kolejnych osób. Już 50 % zaszcze-
pionej populacji istotnie wpłynie na 
zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa. Szczepionki są 
bezpieczne, co potwierdzają badania 
polskich i międzynarodowych insty-
tucji, między innymi Europejskiej 
Agencji Leków. Im więcej osób 
zostanie zaszczepionych, tym szyb-
ciej wrócimy do normalności.
CHCĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ – 
ALE JAK?
Aby się zaszczepić wystarczy 
jedna z poniższych czynności:
1. Zadzwoń na całodobową i bez-

płatną infolinię – 989
Możesz to zrobić sam lub może 
Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. 
Do zapisu wystarczy numer 
PESEL. Numer telefonu komór-
kowego nie jest wymagany, ale 
jeśli go podasz, otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie. Podczas 
rejestracji wybierzesz dokładny 
termin oraz miejsce szczepienia. 
Następnie – jeśli podałeś numer 
telefonu – otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.

2. Zarejestruj się elektronicznie 
poprzez e-Rejestrację dostępną 
na pacjent.gov.pl
Poprzez e-rejestrację możesz 
zarejestrować się na dwa spo-
soby – za pomocą Profilu 
Zaufanego (to pełna rejestracja) 
i bez użycia Profilu Zaufanego 
(to szybka ścieżka).
PEŁNA REJESTRACJA 
Z PROFILEM ZAUFANYM
Wymaga zalogowania się przez 
Profil Zaufany. System zapro-

ponuje Ci pięć dostępnych ter-
minów w punktach szczepień, 
które znajdują się blisko Two-
jego adresu. Jeśli żaden z propo-
nowanych terminów nie będzie 
Ci pasował albo będziesz chciał 
zaszczepić się w innym punk-
cie, w innym mieście – będzie 
taka możliwość. Wystarczy, że 
skorzystasz z dostępnej wyszu-
kiwarki i wskażesz dogodną dla 
Ciebie datę i lokalizację.
SZYBKA REJESTRACJA 
BEZ PROFILU ZAUFANEGO
Możesz skorzystać z szybkiej 
ścieżki rejestracji na szczepienie 
– bez logowania się przez Profil 
Zaufany. Wystarczy, że podasz 
swój numer PESEL, nazwisko 
i numer telefonu, a zaproponu-
jemy ci termin i miejsce szcze-
pienia. Wejdź na stronę Zareje-
struj się na szczepienie i przejdź 
na stronę e-rejestracji.

3. Skontaktuj się z wybranym 
punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się 
w konkretnym punkcie szcze-
pień – skontaktuj się z nim. 
Mapa i dane kontaktowe 
punktów szczepień dostępne 
są: https://www.gov.pl/web/

szczepimysie/mapa-punktow-
-szczepien#.
W wybranym przez Ciebie 
punkcie szczepień nie znalazłeś 
dogodnego terminu? Zadzwoń 
na infolinię NFZ pod numer 
989. Konsultanci pomogą Ci 
znaleźć inny punkt szczepień 
niedaleko Ciebie z terminem, 
który Ci pasuje.

4. Wyślij SMS na numer 
664 908 556 lub 880 333 333 
o treści: SzczepimySie.
Wysyłając SMS pod jeden z wyżej 
wskazanych numerów (oba 
numery prowadzą do jednego 
systemu), połączysz się z syste-
mem, który pokieruje Cię krok 
po kroku. Najpierw zostaniesz 
poproszony o przekazanie numeru 

PESEL, a potem o przesłanie kodu 
pocztowego. System zaproponuje 
Ci najbliższy termin na szczepie-
nie w punkcie położonym blisko 
Twojego miejsca zamieszkania. 
Jeśli ten termin nie będzie dla 
Ciebie dogodny, będziesz mógł 
wybrać inne daty. Po zarejestrowa-
niu, na dobę przed szczepieniem 
otrzymasz SMS przypominającego 
o terminie i miejscu wizyty.

Chcesz skorzystać z trans-
portu do punktu szczepień 
w Żarowie?
Przypominamy, że dla mieszkań-
ców gminy Żarów, mających trud-
ności w samodzielnym dotarciu do 
punktu szczepień w Żarowie, został 
uruchomiony telefon kontaktowy 
do koordynatora – 603 740 464 
i 74 30 67 367 pod którym można 
zgłaszać prośbę o zapewnienie 
transportu do punktów szczepień. 
Infolinia dedykowana jest senio-
rom i osobom niepełnospraw-
nym o ograniczonej mobilności 
i czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Opracowanie: 
Na podstawie informacji ze strony: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie
Warto się badać! Bezpłatny program 

profilaktyki raka jelita grubego
Nowotwór jelita grubego to bardzo podstępna choroba. 

Im wcześniej zostanie zdiagnozowany tym większa 
szansa na powrót do zdrowia. 

Dlatego Gmina Żarów przystąpiła 
do specjalistycznego programu 
„Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu pokar-
mowego – badanie na krew uta-
joną w kale dla kobiet i mężczyzn”. 
Deklarację współpracy o realizacji 
programu podpisali kilka tygodni 
temu burmistrz Leszek Michalak 
oraz wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego Grzegorz Macko. 
Dzięki temu mieszkańcy gminy 
Żarów mogą poddać się badaniu, 
które pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie, czy z ich zdrowiem, a kon-
kretnie jelitem grubym nie dzieje 
się nic podejrzanego. Jak do tej 
pory w programie wzięło udział 
19 mieszkańców naszej gminy.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 
W PROGRAMIE?
Wystarczy zgłosić się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie, 
wypełnić ankietę, a wówczas 

otrzymamy zestaw do samodziel-
nego pobrania próbki kału. Próbki 
są przyjmowane w każdy wtorek 
tygodnia w godzinach 8.00 – 13.00 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie. Następnie są wysy-
łane do Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii we Wrocławiu. Wyniki 
otrzymamy po 14 dniach. 
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.

Magdalena Pawlik 

Porozumienie o współpracy w sprawie realizacji bezpłatnego programu 
dla mieszkańców gminy Żarów podpisali burmistrz Leszek Michalak 
oraz Grzegorz Macko wicemarszałek województwa dolnośląskiego. 

Artykuł sponsorowany

#SZCZEPIMYSIĘ
Pandemia nie minęła! Jedyną ochroną jest uzyskanie 

odporności populacyjnej, dlatego zachęcamy do skorzy-
stania z rządowego programu szczepień. 

- 3 -
Nr 15/2021 (217) | 12 VIII 2021 r.



KulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKulturaKultura
Letnie koncerty w ramach 

Festiwalu Bachowskiego w Żarowie
W tym roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Bachowskiego odbyło się pięć koncertów na terenie 

gminy Żarów. 

Muzycy zagrali w holu 
dworca kolejowego w Żarowie 
i w Zastrużu oraz Pożarzysku, 
gdzie odbyły się również pikniki 
Śniadanie na Trawie. To była 
wspaniała artystyczna uczta. Tego-
roczna edycja Festiwalu Bachow-
skiego odbywała się pod hasłem 
„Pragnij przemiany”.

Letnie koncerty w ramach Festi-
walu Bachowskiego odbywają się 
w gminie Żarów od 2018 roku. 
Organizatorem muzycznego 
święta jest Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. Festiwal 
Bachowski co roku przyciąga do 
gminy Żarów wielu miłośników 
muzyki Bachowskiej.

Kompozycje niemieckich twórców w wykonaniu młodych artystów po raz 
kolejny rozbrzmiewały na koncertach w Żarowie.

Jak każdego roku, Festiwal Bachowski spotkał się z dużym odzewem 
i zainteresowaniem mieszkańców gminy Żarów. 

Motoryzacyjne perełki w Żarowie
Zachwycają swoim wyglądem, oryginalnością, a przede wszystkim wyjątkowymi detalami.

Mowa o zabytkowych samocho-
dach i motorach, które można 
było podziwiać podczas VI 
Żarowskiego Spotkania Miłośni-
ków Motoryzacji. Na żarowskie 
targowisko zjechały prawdziwe 
motoryzacyjne perełki. Nie 
zabrakło fiata 126p, Mercedesa, 
Poloneza czy unikatowych wersji 
motocykli. Spotkanie było nie-
powtarzalną okazją, by obejrzeć 
dobrze zachowane egzemplarze 
samochodów i motocykli z minio-
nego stulecia. 

– Niestety w tym roku deszczowa 
aura nie pozwoliła na rozwi-
nięcie skrzydeł i powtórzenie 
rekordów frekwencji wśród 
uczestników z lat poprzednich. 
Nie mniej jednak najbardziej 
wytrwali i posiadacze różnego 
rodzaju pojazdów w liczbie 
kilkudziesięciu osób dotarli do 
Żarowa z różnych zakątków 
Dolnego Śląska. Tym samym 
dali dowód temu, że motoryza-
cja jest ich wielką życiową pasją, 
której nie powstrzymają strugi 
rzęsiście padającego deszczu. 
Przybyli na Targowisko Miejskie 
Żarowianie oraz mieszkańcy 
pobliskich i dalszych okolic mieli 
niecodzienną okazję obejrzeć 
perełki motoryzacji rodzimej, jak 
i światowej produkcji – mówi 
Bogdan Mucha z Żarowskiej 
Izby Historycznej.

Pomimo padającego deszczu 
sporą widownię zgromadził pokaz 
ratownictwa drogowego w wyko-
naniu strażaków z jednostki KSRG 
OSP Żarów, a także pokaz sprzętu 
policyjnego, który zaprezento-
wali funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy. 

Podczas VI Żarowskiego Spo-
tkania Miłośników Motoryzacji 
odbyły się dwie wystawy: prac 
plastycznych w konkursie „Auto 
moich marzeń” oraz fotograficzna 
„Żarowskie Spotkanie Miłośników 
Motoryzacji w latach 2016-2020”, 
koncert muzyczny zespołu „Ślad” 
ze Strzegomia oraz dwa konkursy: 

toczenia opony (dla dzieci) oraz 
rzutu oponą (dla dorosłych).
Organizatorem wydarzenia 
byli Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz Żarowska 
Izba Historyczna. Fotorelacja oraz 
materiał filmowy ze spotkania 
dostępne na FB Gmina Żarów. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Takie motoryzacyjne perełki można było podziwiać podczas VI Żarow-
skiego Spotkania Miłośników Motoryzacji.

Żarowskie spotkanie miłośników motoryzacji na stałe wpisało się do 
kalendarza imprez organizowanych na terenie gminy Żarów. Tego-
roczna, 6. edycja, mimo deszczowej aury, wzbudziła również zaintereso-
wanie wśród mieszkańców i przyjezdnych gości.

KGW Imbramowice wyróżnione na Bitwie Regionów
Nasze gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Imbramowice przygotowały regionalną 

potrawę na tegoroczną edycję konkursu Bitwa Regionów 2021. 

Nadziewka z wątróbki w imbramowic-
kiej odsłonie zachwyciła jury konkur-
sowe, które przyznało gospodyniom 
wyróżnienie. Wątróbka przygotowana 
została w oparciu o własną recepturę i 
rodzime produkty. To duże wyróżnie-
nie dla naszych lokalnych gospodyń. 
Kilka dni temu panie w siedzibie Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
oficjalnie odebrały wyróżnienie.

– Dzisiaj odebrałyśmy wyróż-
nienie dla naszego KGW 
w Imbramowicach w kon-
kursie kulinarnym w etapie 

wojewódzkim Bitwy Regio-
nów. Zgłoszoną potrawą była 
nasza nadziewka z wątróbki 
w imbramowickiej odsłonie. 
Wracamy z nagrodami i bogate 
o kolejne doświadczenia. Miło 
było spotkać znane i zaprzyjaź-
nione nam już KGW z naszego 
regionu. Cudowne spotkanie 
– czytamy na Facebooku Sołec-
twa Imbramowice.

Wszystkim gospodyniom z KGW 
Imbramowice serdecznie gratulujemy 

i trzymamy kciuki za kolejne inicjatywy.
Oprac. Magdalena Pawlik 

 NADZIEWKA Z WĄTRÓBKI 
W IMBRAMOWICKIEJ 
ODSŁONIE
Przepis na nadziewkę z wątróbki 
drobiowej z sosami owocowymi (tru-
skawkowym i czereśniowym) w towa-
rzystwie topinamburu z kluskami 
kładzionymi.

Składniki:
 ▶ 1 kg wątróbki drobiowej 
 ▶ duża garść pietruszki zielonej
 ▶ 1 kostka margaryny
 ▶ 4 jajka 
 ▶ 4 łyżki bułki tartej
 ▶ pieprz i sól do smaku  

Sposób przyrządzenia:
Ucieramy żółtka z margaryną, doda-
jemy pietruszkę oraz posiekaną 
wątróbkę, następnie bułkę tartą i ubite 
białka. Całość miksujemy i doprawiamy 
do smaku. Wylewamy do wcześniej 
przygotowanych foremek i pieczemy 
w temp. 180 stopni ok. 45 minut. 

Kluski kładzione:
Składniki:

 ▶ 5 jajek 

 ▶ 1/4 szklanki mleka 
 ▶ 1 łyżka masła 
 ▶ 18 czubatych łyżek mąki 
 ▶ szczypta soli 

Sposób przyrządzenia:
Jajka rozbić, roztrzepać rózgą, dodać 
sól, mleko, mąkę, miękkie masło, 
dobrze wymieszać, zmiksować 
i odstawić na 10 min. Wstawić wodę 
w większym garnku, lekko posolić. 
Nakładamy kluski łyżką na gotującą 
się wodę. Po ugotowaniu wyciągamy 
i smarujemy lekko masłem. Wątróbce 
towarzyszy ukiszony topinambur oraz 
sosy owocowe: truskawkowy z chili 
oraz czereśniowy na słodko, które 
można przygotować wcześniej. 
Sosy owocowe:

 ▶ Truskawkowy, Składniki:
 ▶ 0,5 kg truskawek 
 ▶ 200 g cukru
 ▶ łyżka masła
 ▶ łyżka soku z cytryny
 ▶ 0,5 szklanki wina czerwonego
 ▶ chili, pieprz do smaku 

Sposób przyrządzenia:
Podgotować truskawki. Do gotującego 
się sosu dodać cukier, masło oraz 
pozostałe składniki, całość zmiksować 
i zagotować.

 ▶ Czereśniowy, Składniki:
 ▶ 0,5 kg słodkich czereśni
 ▶ łyżka cukru

 ▶ łyżka mąki ziemniaczanej
 ▶ odrobina wody

Sposób przyrządzenia:
Czereśnie drylujemy, następnie 
podsmażamy z cukrem. Całość 
miksujemy, dodajemy rozpuszczoną 
w odrobinie wody mąką ziemniaczaną 
i zagotowujemy. Topinambur w for-
mie ukiszonej prosto ze słoika

Składniki na dwa słoiki:
 ▶ solanka: litr wody i łyżka soli
 ▶ kilo bulw topinambura – umy-
tego i wyszorowanego szczotką 
do warzyw

 ▶ 4 ząbki czosnku
 ▶ korzeń chrzanu obrany i pokrojony 
na pół

 ▶ 2 listki laurowe
 ▶ koper

Sposób przyrządzenia:
Do każdego wyparzonego słoika 
wrzucamy po 2 ząbki czosnku, listek 
laurowy i kawałek korzenia chrzanu, 
koper. Dodajemy bulwy topinambura 
i zalewamy posoloną wodą. Odsta-
wiamy do ukiszenia.
Wszystkie poszczególne elementy 
dania wykładamy na talerz.

Życzymy smacznego!
KGW w Imbramowicach

Nagrody gospodyniom z KGW Imbramowice wręczyła 
dyrektor KOWR Urszula Ganczarek.
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Paka Niemowlaka dla Letycji i Mileny
Kolejne maluchy obdarowane zostały pakietem powitalnym w ramach organizowanej 

przez Urząd Miejski w Żarowie akcji „Paka dla Niemowlaka”. 

Wakacyjne „Lato przy Trzepaku”
Wakacje już na półmetku, ale najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy wciąż mogą korzystać z bogatej oferty 

zajęć przygotowanej przez Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Przez cały okres wakacyjny trwa akcja „Lato przy Trzepaku” nie tylko 
w mieście, ale również na terenach wiejskich.

„Lato przy trzepaku” rozpoczęło swoje wakacyjne tournee poza grani-
cami miasta. Za nami spotkanie z bardzo radosnymi, małymi mieszkań-
cami Pyszczyna. Wspólne gry i zabawy podwórkowe, zawody, ogromne 
bańki mydlane czy animacje z chustą uprzyjemniły ten wakacyjny czas.

Wakacje w mieście wcale nie są nudne. Młodzi uczestnicy zajęć odkry-
wają historie miejsc, w których mieszkają. Na spotkaniach nie brakuje 
także zajęć ruchowych i plastycznych oraz rywalizacji sportowej.

W tym roku zainteresowaniem cieszą się także kreatywne spotkania 
w bibliotece. W programie są gry i zabawy, zajęcia tematyczne, pla-
styczne i czytelnicze. Początkiem sierpnia odbyło się już pierwsze spo-
tkanie pod hasłem „Od marzeń wszystko się zaczyna...”. Uczestnicy spę-
dzali czas na zielonej łące przed biblioteką, brali udział w konkursach, 
a przede wszystkim dobrze się bawili.

Na terenach naszych wsi również nie brakuje chętnych dzieci oraz mło-
dzieży, którzy chcą uczestniczyć w wakacyjnych zajęciach organizowa-
nych w ramach akcji „Lato przy trzepaku”. W końcu na takich spotka-
niach zabawa jest gwarantowana i na pewno nie można się nudzić. 

Strefa wypoczynku w Żarowie
Urząd Miejski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 

zapraszają mieszkańców do korzystania ze Strefy Wypoczynku, które przygotowane 
zostały przy ul. Piastowskiej oraz przed budynkiem basenu i GCKiS w Żarowie. 

Śmiało można przyjść, usiąść, 
poczytać książkę czy gazetę. Zre-
laksować się na słońcu i trawie 
lub w cieniu pod drzewkiem. 
A w pobliżu aktywnie czas można 
spędzić na basenie, siłowni 
zewnętrznej, placu zabaw czy 
bulodromie. Do dyspozycji miesz-
kańców, zwłaszcza młodzieży 
i dzieci są także stanowiska do 
gry w szachy i ping-ponga. Widok 
kwitnących  kwiatów na łąkach 
kwietnych również czyni prze-
strzeń tego miejsca bardziej kolo-
rową i przyjazną.
Zapraszamy do korzystania z tej 
formy wypoczynku wszystkich 
mieszkańców naszej gminy oraz 
oczywiście gości wakacyjnych. 
Dorosłych czy seniorów, któ-
rzy razem z dziećmi mogą miło 
i bezpiecznie spędzić swój wolny 
czas. Odpoczywając na leżakach 
w zaciszu drzew, czy korzystając 
z siłowni zewnętrznej, mogą mieć 
swoje pociechy „na oku”. Skorzy-
staj ze strefy wytchnienia. 
Funkcjonowanie Strefy Wypo-
czynku uzależnione będzie od 
panujących warunków atmosfe-
rycznych. 

Magdalena Pawlik 

Naszym mieszkańcom pomysł stworzenia strefy wypoczynku… chyba 
przypadł do gustu.

Na chwilę wytchnienia zapraszamy także przed basen i Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu. 

Upominki trafiły do dwóch 
dziewczynek mieszkanek Żarowa 
Letycji Augustyn i Mileny Korze-
kwy. Szczęśliwym rodzicom pre-
zenty wręczyli burmistrz Leszek 
Michalak, zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny.

– Cieszy nas każdy nowo 
narodzony mieszkaniec gminy 
Żarów. Dlatego przygotowa-
liśmy dla naszych najmłod-
szych mieszkańców powitalne 
prezenty. Serdecznie gratulu-
jemy rodzicom, a maluszkom 
życzymy wszystkiego, co najlep-
sze. Przede wszystkim, aby rosły 
zdrowo i spełniały swoje marze-
nia – gratulowali rodzicom 
burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora.

Letycja Augustyn przyszła na 
świat 26 czerwca 2021r. W chwili 
narodzin dziewczynka mierzyła 
58 cm i ważyła 3.800 g. Milena 
Korzekwa urodziła się 13 lipca 
2021r., a w chwili narodzin mie-
rzyła 53 cm i ważyła 3.250 g. 
Mamy nadzieję, że taki powitalne 
prezenty będą nie tylko użyteczne, 
ale będą także miłą pamiątką. 
Zachęcamy rodziców, aby podzie-
lili się z nami zdęciami dzieci wraz 
z otrzymanymi upominkami. 
Chętnie opublikujemy zdjęcia na 
stronie internetowej www.um.za-

row.pl oraz FB Gmina Żarów. 
Wystarczy wysłać zdjęcia na adres 
mailowy: m.pawlik@um.zarow.pl.
Szczegóły akcji „PAKA DLA 
NIEMOWLAKA” dostępne są 

na stronie internetowej www.
um.zarow.pl w zakładce Paka dla 
Niemowlaka.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu rodzina Państwa Augustyn. A do nowych mieszkańców 
naszej gminy dołączyła Letycja Augustyn.

Do naszej żarowskiej społeczności dołączyła również Milena Korzekwa. 
Na zdjęciu ze swoimi rodzicami, rodzeństwem oraz włodarzami gminy. 
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Dofinansowanie na przebudowę przejść dla pieszych

Znane są wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Do Gminy Żarów trafi 88.000,00 
złotych dofinansowania, które 
zostanie przeznaczone na prze-
budowę przejść dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ulic: Armii 
Krajowej i Sikorskiego oraz Mic-
kiewicza w Żarowie. W ramach 
przyznanego dofinansowania 
zrealizowane zostaną projekty 
służące poprawie bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych. 

– Zakres prac przy skrzyżo-
waniu ulic Armii Krajowej 
i Sikorskiego oraz Mickiewicza 
obejmuje wykonanie oświetle-
nia dedykowanego dla przejścia 
dla pieszych, w tym posado-
wienie dwóch nowych słupów 
oświetleniowych z wysięgnikami 
z dwoma oprawami oświe-
tleniowymi typu LED wraz 
z ułożeniem zasilenia z istnie-

jącego oświetlenia ulicznego. 
W ramach inwestycji doświe-
tlone zostaną przejścia dla pie-
szych, powstanie odpowiednie 
oznakowanie oraz dobudowane 
będą chodniki doprowadzające 
do przejścia – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Całkowity koszt inwestycji to 
kwota 110 tysięcy złotych. Okres 
realizacji zadania: październik 
2021 – wrzesień 2022. 

Magdalena Pawlik 

Zaplanowane inwestycje poprawią bezpieczeństwo na przejściach 
dla pieszych. 

Trwają prace nad dokumentacją projektową
dotyczącą rozbudowy skrzyżowania koło Mielęcina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do realizacji pierwszego 
etapu prac dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 5 

z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin. 
Przypomnijmy, że zgodnie z zapo-
wiedzią GDDKiA, w miejscu 
niebezpiecznego skrzyżowania 
powstanie czterowlotowe rondo. 
29 marca 2021 roku ogłoszony 
został przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem stosownych pozwo-
leń, a 12 kwietnia opublikowano 
listę firm zainteresowanych wyko-
naniem tego zadania.
Urząd Miejski w Żarowie rów-
nież w tym zakresie współpracuje 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

– W związku z rozpoczęciem 
prac projektowych w zakresie 
tego zadania inwestycyjnego, 
firma Biprogeo Projekt Spółka 
z o.o. zwróciła się z prośbą do 
Urzędu Miejskiego o przygoto-
wanie informacji dotyczących 
występowania na naszym tere-
nie obszarów zdrenowanych, 
urządzeń wodnych i rowów 
melioracyjnych. Przygoto-
wujemy dla wskazanej firmy 
dokumentację, a także mapy na 
temat lokalizacji i parametrów 
technicznych sieci. Przypomnę, 
że w pierwszym etapie prac, ma 
zostać wykonana dokumentacja 
projektowa wraz z uzyskaniem 
decyzji na realizację inwestycji. 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad planuje, że 
nastąpi to w latach 2021-2022, 
a rozpoczęcie i zakończenie 
robót budowlanych w 2023r. 
– mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Skrzyżowanie drogi powiatowej 
w kierunku Mielęcina z drogą 
krajową nr 5 to jedno z najniebez-
pieczniejszych skrzyżowań. Od 
wielu lat dochodzi tutaj do czę-
stych kolizji drogowych i wypad-
ków. O poprawę bezpieczeństwa 

w tym miejscu wielokrotnie zabie-
gali także radni Rady Miejskiej 
Żarowa oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Za każdym 
razem otrzymywali jednak odpo-
wiedź, że możliwość rozpoczęcia 
przebudowy jest uzależniona od 
pozyskania środków finansowych. 
Początkiem roku otrzymaliśmy od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad informację, że 
skrzyżowanie zostanie w końcu 
rozbudowane. 

– Zakres zadania obejmuje 
przebudowę skrzyżowania 
zwykłego czterowlotowego na 
skrzyżowanie typu rondo czte-
rowlotowe z 1 lub 2 bypassami 
(wybór rozwiązania technicz-
nego i parametrów skrzyżowa-
nia nastąpi na etapie prac pro-

jektowych). W ramach inwesty-
cji planuje się budowę odwod-
nienia drogi wraz z kanalizacją 
deszczową, wykonanie urzą-
dzeń ochrony środowiska (osad-
nik i separator), budowę kanału 
technologicznego. Skrzyżowanie 
będzie wyposażone w oświetle-
nie drogowe na potrzeby którego 
wybudowana zostanie linia 
kablowa zasilająca. Na skrzyżo-
waniu zostanie również wyko-
nane oznakowanie drogowe 
i urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego – przekazano 
w komunikacie wystosowanym 
przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad 
pod koniec lutego.

Magdalena Pawlik

III Przegląd 
Pieśni Ludowych i Folkowych

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza miłośników 
pieśni ludowych i biesiadnych na III Przegląd Pieśni Ludowych 

i Folkowych. Na scenie zaprezentują się zespoły z Żarowa, Kobie-
rzyc, Dobromierza, Bystrzycy Górnej, Strzegomia i Krukowa. 

Zapraszamy w niedzielę, 15 sierpnia o godz. 15.00 do Parku Miej-
skiego w Żarowie. 

Na tym etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa 
pod rozbudowę skrzyżowania koło miejscowości Mielęcin. 

Za podrzucanie śmieci grożą 
wysokie kary finansowe

Meble, dywany, opony, kanapy, części samochodowe, 
trawa, odpady po domowych remontach to śmieci, 

które zamiast trafiać do odpowiednich pojemników lub 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego 

na terenie Żarowa, są zostawiane przez mieszkańców 
przy pojemnikach do segregacji odpadów selektywnych.

Nie można pozostawić kanapy 
przy pojemnikach na odpady 
i liczyć na to, że ktoś ją wywiezie. 
Zgodnie z podpisaną umową 
firma Eneris Surowce S.A. nie ma 
obowiązku wywozu śmieci inne 
niż selektywne. Koszty wywozu 
odpadów zalegających pod 
pojemnikami do zbiórki selektyw-
nej są pokrywane wyłącznie ze 
środków budżetu gminy Żarów.
Odpady wielkogabarytowe 
można bezpłatnie oddawać do 
PSZOK-u przy ul. Armii Krajowej 
34 w Żarowie w każdy poniedzia-
łek (w godz. 16.00 – 18.00), środę 
(w godz. 14.00 – 18.00) i sobotę 
(w godz. 10.00 – 14.00). Gabaryty 
także zbierane są z terenu gminy 
Żarów w każdy ostatni piątek mie-
siąca z terenów wsi oraz w każdy 
przedostatni piątek miesiąca z terenu 
miasta Żarów. Informacje o loka-
lizacji wystawionych odpadów 
wielkogabarytowych należy zgłaszać 
najpóźniej przed dniem odbioru do 
godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie pod numerami telefonów 
74 30 67 351 lub 74 30 67 334.
Podrzucanie odpadów w miejscach 
do tego nie przeznaczonych jest 
wykroczeniem i podlega karze 
grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. 
Podrzucający śmieci często myślą, 
że pozostają anonimowi. Tymcza-
sem pamiętajmy, że tereny naszej 
gminy objęte są monitoringiem, 
a w wielu miejscach zamontowane 
są także fotopułapki. Apelujemy 
również do naszych mieszkańców, 
aby informowali Urząd Miejski 
w Żarowie o podrzucaniu śmieci 
pod pojemniki. Wystarczy pode-
słać zdjęcie lub materiał filmowy 
nagrany np. telefonem, który jest 
podstawą do wszczęcia postępo-
wania przeciwko tym, którzy są 
nieuczciwi i kosztem innych unikają 
opłaty za odpady komunalne. Zdję-
cia można wysłać na adres mailowy: 
m.dzialowski@um.zarow.pl 
i t.kuska@um.zarow.pl.
Wciąż nie zdajemy sobie sprawy 
z faktu, że wyrzucanie śmieci poza 
wyznaczonymi do tego miejscami 
jest karalne. Na terenie naszej 
gminy również obserwujemy takie 
zjawisko. Mieszkańcy notorycznie 
podrzucają odpady pod kontenery 
do zbiórki odpa-
dów selektyw-
nych. Zalegające 
pod pojemnikami 
odpady, m.in. 
dywany, meble, 
wózki, zabawki 
dziecięce, odpady 
budowlane i wiel-
kogabarytowe 
zaśmiecają otocze-
nie kontenerów. 

Takie widoki psują najładniejszą 
nawet przestrzeń.

– Przypominamy także, że nie 
dopuszczalnym jest wrzucanie 
do ww. kontenerów folii rolni-
czej, wyrobów z tzw. twardego 
plastiku, szkła okiennego, sty-
ropianu czy wełny mineralnej, 
a więc odpadów pochodzących 
z remontów. Na każdym kon-
tenerze znajdują się stosowne 
naklejki, które pokazują, jakie 
odpady wrzucać do pojemników. 
Każdy z mieszkańców otrzy-
mał także ulotkę o zasadach 
korzystania z gminnego systemu 
odpadów – mówi Tomasz Kuska 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Wszystkie osoby będące świad-
kami w procederze wyrzucania 
odpadów w niedozwolonych 
miejscach zachęcamy do informo-
wania o takich działaniach Urząd 
Miejski w Żarowie.

– Takie działania są sprzeczne 
z prawem i z całą stanowczością 
będą zwalczane. Prosimy więc 
o pomoc i informowanie o tego 
typu zdarzeniach, a jeżeli istnieje 
taka możliwość o wykonanie 
zdjęć i przesłanie ich do pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Zebrany materiał dowodowy 
będzie przesłany na Policję celem 
wykonania czynności przewi-
dzianych prawem. W takich 
przypadkach sprawcy grozi kara 
od 500 do 5.000 złotych – dopo-
wiada Tomasz Kuska z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Jednocześnie informujemy, że 
zobligowaliśmy firmę Eneris 
Surowce S.A. do zwiększenia czę-
stotliwości opróżniania poszcze-
gólnych frakcji, tak aby uniknąć 
ich przepełniania. Pamiętajmy, 
aby zgniatać plastikowe pojemniki 
i składać opakowania tekturowe, 
aby zwiększyć ich ciężar nasypowy 
i zracjonalizować korzystanie 
z kontenerów.
Dbajmy wspólnie o czystość 
i estetykę naszej gminy. 
Dbajmy o miejsce, 
w którym żyjemy i mieszkamy.

Magdalena Pawlik

Nie wyrzucajmy śmieci, gdzie popadnie! 
Wrzucajmy je do przeznaczonych do tego celu 
pojemników!
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Uwaga rolnicy! 

Od 2 sierpnia obowiązuje termin składania wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że od 2 sierpnia 
obowiązuje termin składania 
wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2021 roku.
Wnioski należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie w terminie 
OD DNIA 2 SIERPNIA 2021R. 
DO DNIA 31 SIERPNIA 
2021R. wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej za okres od 
1 lutego 2021r. do 31 ipca 2021r.
W 2021 roku stawka zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rol-
nej wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju 
napędowego.
Limit zwrotu podatku w 2021 

roku wynosi kwotę 100,00 zł 
* ilość powierzchni użytków 
rolnych oraz 30,00zł * średnia 
roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będą-
cego w posiadaniu producenta 
rolnego w roku poprzedzającym 
rok, którym został złożony wnio-
sek o zwrot podatku.
Przyznany zwrot podatku wypła-
cony zostanie w terminie od 1 do 
29 października 2021r. na podany 
we wniosku rachunek bankowy 
lub gotówką w kasie urzędu.
Obowiązujące formularze 
wniosku o zwrot podatku wraz 
z załącznikami oraz zestawie-
niem faktur na termin składania 
wniosków w miesiącu sierpniu 
2021r., można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 2.

PSZOK w soboty 
czynny dłużej

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Kra-

jowej 34 w Żarowie w każdą sobotę będzie 
czynny dłużej, w godz. 10.00 – 14.00. 

Pozostałe godziny funkcjonowania PSZOK-u pozo-
stają bez zmian: 

 ▶ poniedziałek, w godz. 16.00 – 18.00
 ▶ środa, w godz. 14.00 – 18.00
 ▶ sobota, w godz. 10.00 – 14.00

Przypominamy! Do PSZOK-u mieszkańcy 
mogą przywozić zużyty sprzęt RTV i AGD 
(telewizory, lodówki, zamrażarki, lokówki, bate-
rie, akumulatory i inne), meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady biodegradowalne 
tj. liście, trawę, rozdrobnione gałęzie, zużyte 
opony od pojazdów osobowych, przetermino-
wane leki i chemikalia oraz w workach two-
rzywa sztuczne, papier, tekturę, szkło i metale. 
Raz w miesiącu można przekazać również do 
0,5 m3 gruzu budowlanego.
Dostarczając odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Droga przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Wierzbnej zostanie wyremontowana

Kolejna droga dojazdowa na terenach wiejskich doczeka się remontu. 
Gmina Żarów otrzymała dofinan-
sowanie na modernizację drogi 
w Wierzbnej. 
W piątek, 30 lipca wicemarsza-
łek województwa dolnośląskiego 
Grzegorz Macko oficjalnie prze-
kazał promesę na kwotę 157.500 
złotych na remont drogi dojaz-
dowej w Wierzbnej. W ramach 
otrzymanego dofinansowania 
wyremontowana zostanie droga 
przy ul. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Wierzbnej. Zadanie 
realizowane będzie przy wsparciu 
budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego ze 
środków na ochronę, rekultywację 
i poprawę jakości gruntów rolnych.

– Dzięki pozyskanym przez 
gminę Żarów środków od 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego z Funduszu Rekul-
tywacji Gruntów Rolnych oraz 
zaangażowaniu środków wła-
snych każdego roku przybywa 
wyremontowanych dróg na 
wsiach. Potrzeb w tym zakresie 
jest jeszcze dużo, wiele dróg na 
terenach naszych wsi, czeka na 
kompleksowy remont. W tym 
roku nową drogę asfaltową 
zyska ulica Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Wierzbnej – mówi 
burmistrz Leszek Michalak. 

Budowa nowej drogi ruszy 
zapewne jesienią. Wcześniej ogło-

szony zostanie przetarg na wyło-
nienie wykonawcy inwestycji. 

Magdalena Pawlik

Kronika policyjna
Ukradli 
narzędzia ślusarskie
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 
20-letniego mieszkańca powiatu 
średzkiego oraz 25-letniego 
mieszkańca powiatu świdnic-
kiego, którzy wspólnie i w poro-
zumieniu dokonali kradzieży rur 
metalowych i różnych narzędzi 
ślusarskich. Wartość skradzionego 
mienia to kwota nie mniejsza niż 
501 złotych. W wyniku podjętych 
czynności skradzione mienie 
zostało odzyskane w całości.

Postaw na bezpieczeństwo 
nad wodą
Wakacje w pełni. Morze, jeziora, 
stawy, rzeki czy kąpieliska to 
cudowne miejsca do wypoczynku. 
Należy jednak pamiętać, że woda, 
nawet najspokojniejsza, może 
stać się niebezpiecznym, groźnym 
żywiołem. Analiza stanu bezpie-
czeństwa na obszarach wodnych 
jednoznacznie wskazuje, że to 
właśnie w okresie wakacyjnym 
znacząco wzrasta liczba utonięć. 
Zadbajmy o bezpieczny wypo-
czynek, stosując się do podsta-
wowych zasad. Niech kręci nas 
bezpieczeństwo nad wodą!

Awanse i odznaczenia 
dla policjantów
Z okazji obchodów Święta Policji 
w 102. rocznicę powołania Policji 
Państwowej 30 lipca w Urzędzie 
Miejskim w Świdnicy odbyła się 

uroczysta akademia, podczas któ-
rej zostały wręczone awanse na 
wyższe stopnie, listy gratulacyjne 
oraz ufundowane przez samo-
rządy nagrody finansowe. W KP 
Żarów awanse otrzymali: na 
stopień starszego aspiranta – asp. 
Damian Pasikowski, na stopień 
sierżanta sztabowego – st.sierż. 
Aleksandra Widuto, na stopień 
sierżanta – st.post. Daniel Fitas. 
Nagrody finansowe ze środków 
przekazanych z funduszu Bur-
mistrza Miasta Żarów otrzymali: 
mł.asp. Michał Kopaczewski i st. 
sierż. Grzegorz Oleksyk

Oszustwo na portalu OLX
Kolejne oszustwo w powiecie 
świdnickim podczas sprzedaży 
na portalu OLX. I kolejna osoba 
straciła swoje pieniądze. Nie-
znany sprawca oferował sprzedaż 
felg aluminiowych Rotor, zawarł 
umowę z kupującym, ale ani nie 
wysłał zamówionego towaru, ani 
nie zwrócił otrzymanych pieniędzy. 
Poszkodowany mężczyzna poniósł 
stratę w wysokości 2.450 zł. 

Nietrzeźwy rowerzysta
67-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany 
za jazdę rowerem pod wpływem 
alkoholu. Pierwsze badanie wyka-
zało 0,81 mg/l, drugie badanie 
0,90 mg/l. Po czynnościach męż-
czyznę zwolniono, a rower zabez-
pieczono w miejscu zamieszkania. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Dystrybutory wody w każdej szkole
We wszystkich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina 

Żarów zostały zainstalowane dystrybutory wody do napełniania butelek. 

Urządzenia są bezpośrednio pod-
łączone do sieci wodociągowej 
i dzięki wbudowanym filtrom 
uzdatniają wodę do picia. Zapew-
niają zawsze czystą i świeżą wodę 
bez konieczności korzystania z pla-
stikowych butelek. Tuż po waka-
cjach uczniowie do woli będą mogli 
z nich pić kranówkę. Co ważne! 
Nie będzie potrzeby, aby ucznio-
wie dźwigali plastikowych butelek 
w plecakach i gasili pragnienia słod-
kimi napojami. To dbałość o stan 
ich zdrowia, jak i środowiska.
Dystrybutory wody, które zain-
stalowane zostały w szkołach na 
terenie gminy Żarów, sterowane są 
czujnikiem uruchamiającym wpływ 
wody. Wyposażone są również 
w oświetlenie ledowe, które zapew-
nia widoczność w obszarze napeł-
niania butelek. Wbudowany licznik 
butelek BCD podaje liczbę zaosz-
czędzonych jednorazowych butelek 
plastikowych o pojemności 1 litra. 
Konstrukcja dystrybutora zapewnia 
proste użytkowanie, urządzenie 
spełnia także wymagania dostępu 

dla osób niepełnosprawnych.
Pamiętajmy! Woda jest najzdrow-
szym i niedostarczającym kalorii 

napojem – nie tylko dla dzieci. 
Według zaleceń Światowej Organi-
zacji Zdrowia każdy człowiek powi-
nien wypijać dziennie około 2 litrów 
wody, która dodatkowo dostarcza 
naszemu organizmowi cenne skład-
niki mineralne, wpływające korzyst-
nie na funkcjonowanie naszego 
organizmu, który – nie zapominajmy 
– również składa się w 70% z H20.
Żarowska kranówka jest podda-
wana systematycznym kontrolom 
na wszystkich etapach produkcji. 
Przechodzi także liczne analizy, a jej 
jakość badana jest przez Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Świdnicy oraz Laboratorium JARS 
sp. z o.o. w Legionowie. Warto zatem 
pić kranówkę, jest zdrowa i tańsza 
od butelkowej, kupowanej w sklepie, 
ale też dlatego, że czujemy się odpo-
wiedzialni za przyrodę wokół nas. 
Wybierając kranówkę, ograniczamy 
zużycie plastiku. To same korzyści, 
przede wszystkim dla naszego zdro-
wia i dla naszej planety.

Magdalena Pawlik

Urządzenie jest bardzo proste 
w obsłudze. Wystarczy wcisnąć 
jeden przycisk, a strumień wody 
popłynie wprost do podstawio-
nych bidonów. 

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Relaks” 
Zarząd ROD „RELAKS” informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2021 
roku o godz. 16.00 na terenie Domu Działkowca przy ul. Wojska 
Polskiego 19 odbędzie się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
Walne Zebranie Sprawozdawcze za lata 2019-2020.
Zaproszenia do działkowców zostaną przekazane najpóźniej 14 dni 
przed zebraniem, materiały sprawozdawcze dostępne będą 18 i 20 
sierpnia 2021 roku w godz. od 16.00 do 19.00 w Biurze ROD 
„RELAKS”.
Jednocześnie prosimy użytkowników działek, tych którzy jeszcze tego 
nie zrobili, aby dokonali opłat ogrodowych za 2021 rok, w wysokości 
0,27 zł/m2 powierzchni użytkowej działki plus 6 zł składki członkowskiej. 

Droga przy ul. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Wierzbnej 
czeka na gruntowny remont. 

- 7 -
Nr 15/2021 (217) | 12 VIII 2021 r.



Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport i i i i i i i i i i i i i i wypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynekwypoczynek
Demony przepędzone

Brąz igrzysk olimpijskich dla Pawła Fajdka!

Chciałoby się rzec: do trzech razy 
sztuka. Paweł Fajdek z historycz-
nym, brązowym medalem Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio!
Specjalizujący się w rzucie mło-
tem wychowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów dopiął swego! Po 
dwóch nieudanych występach 
w igrzyskach i odpadnięciu w eli-
minacjach, przyszedł czas na 
medal, który, jak sam przyznaje, 
daje mu niesamowity spokój. 
W Tokio żarowianin zdobył brąz, 
po złoto sięgnął drugi z Polaków 
- Wojciech Nowicki. To wielki 
sukces obu sportowców!
W kwalifikacjach do olimpijskiego 
konkursu Paweł Fajdek znów 
zapewnił kibicom wiele emocji. 
W ostatniej próbie rzucił młot 
na odległość 76,46 m i zajął piąte 
miejsce w swojej grupie. To była 
odległość, która nie dawała prze-
pustki do finału. Wszystko pozosta-
wało w rękach rywali. Na szczęście 
okazało się, że do miejsca w finale 
igrzysk w Tokio to wystarczyło. 
Bez żadnych trudności kwalifikacje 
przeszedł Wojciech Nowicki. 
Finałową rywalizację można 
nazwać konkursem marzeń 
Wojciecha Nowickiego. Zawod-
nik imponował spokojem, 
regularnością, i odległymi rzu-
tami. Od początku nikt nie był 
w stanie zagrozić młociarzowi 
z Podlasia. Wynik 81,18 m osią-
gnięty w pierwszej serii pokazał 
rywalom, że zmagania będą 
rozgrywane pod jego dyktando. 
W najdalszej, trzeciej próbie przy-
pieczętował zwycięstwo posyłając 
młot na odległość 82,52 m. To 
nowy rekord życiowy Nowickiego. 
Tym samym reprezentant Polski 
wywalczył drugi medal olimpijski. 
W Rio de Janeiro był trzeci.
Za plecami zwycięzcy toczyła się 
niesamowita walka o pozostałe 
krążki igrzysk. Na miejscach 
medalowych było kilku zawod-
ników, m.in. młodziutki 20-letni 
Ukrainiec Michajło Kochan i Fran-
cuz Quentin Bigot. Z każdą kolejną 
próbą rozkręcał się Paweł Fajdek. 
Czterokrotny mistrz świata zaczął 
konkurs od rzutów na 77,58, 78,58, 
78,83 i 78,04. Po tych próbach 
zajmował miejsce piąte. Wreszcie 
przyszła przedostatnia kolejka, 
w której rekordzista Polski zmobi-
lizował się i rzucił 81,53 przesuwa-
jąc się na drugie miejsce. Chwilę 
później Norweg Ervind Henriksen 
niespodziewanie posłał młot dalej, 
wyprzedzając Polaka o zaledwie 
5 centymetrów. Przesunął Pawła 
Fajdka na trzecie miejsce. Osta-
tecznie w debiucie w olimpijskim 
finale żarowianin wywalczył 
brązowy medal! Demony zostały 
przepędzone! To historyczny 
wyczyn i uhonorowanie wspaniałej 
sportowej kariery, której, jak sam 
przyznaje, nie zamierza kończyć. 

– Zamierzam wystartować 
w igrzyskach jeszcze co naj-

mniej dwukrotnie. Przynaj-
mniej do Los Angeles chcę tre-
nować – zadeklarował i dodaje 
– Ten medal zmienia wszystko. 
Daje olimpijski spokój, którego 
nigdy u mnie nie było. Wątpię, 
żebym jeszcze kiedykolwiek 
nie przebrnął przez eliminacje. 
Chyba, że będę stary. Po tym, 
co przeżyłem w tym roku – ilość 
stresu, nieprzespanych nocy… 
Niesamowicie ciężko jest znosić 

to w pojedynkę. Jestem takim 
człowiekiem, który nie dzieli 
się tym. Zrobiłem to może trzy 
razy w sezonie. Podzieliłem się 
z tym z trenerem, fizjoterapeutą 
i rodziną. Wszystko staram się 
brać na swoje barki – podsu-
mowuje szczęśliwy, brązowy 
medalista igrzysk olimpijskich 
Paweł Fajdek. 

Do sukcesu przyczyniło się kilka 
osób. Przede wszystkim mowa 
o Jolancie Kumor. Bez niej nie 
byłoby sukcesów Fajdka. W pią-
tej klasie szkoły podstawowej po 
wielu namowach zaczęli wspólną 
współpracę. Rzutu młotem uczyli 
się razem. Kumor przyznaje, że na 
początku pomagał im Bolesław 
Lubikowski. W 2010 roku młociarz 
trafił pod skrzydła trenera legendy, 
Czesława Cybulskiego. Rozstanie 
trwało pięć lat, z krótką przerwą. 
Jolanta Kumor wróciła do swojego 
wychowanka podczas mistrzostw 
świata w Pekinie (2015r.), bo 

Cybulski leżał w szpitalu, po 
tym, jak na jednym z treningów 
trafił go młot. Formalnie Kumor 
z Fajdkiem zdobyła trzy medale 
mistrzostw świata. Sama skromnie 
przyznaje się do dwóch. Złoty 
duet wznowił współpracę po 
nieudanych igrzyskach w Rio de 
Janeiro, gdzie młociarz przeżył 
niewytłumaczalną klęskę. Zmiana 
szkoleniowca nieformalnie 
rozpoczęła się w sierpniu 2020 

roku). Paweł Fajdek konsultował 
się z mistrzem olimpijskim Szy-
monem Ziółkowskim. Po uda-
nych rozmowach zaczęli razem 
współpracę. Aby zostać trenerem 
Fajdka, Ziółkowski w ekspre-
sowym tempie musiał zdobyć 
uprawnienia trenera. Dziś obaj 
panowie mogą się cieszyć z brązo-
wego medalu igrzysk olimpijskich. 

Krzysztof Dutkiewicz

Okręgówka na start
Już za chwilę rusza wałbrzyska okręgówka z udziałem 

Zjednoczonych Żarów. 

Poniżej przedstawiamy terminarz rundy jesiennej. Patrząc na skład dru-
żyn, liga zapowiada się szalenie mocna. 

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminarz może ulec zmia-
nie, gdyż na dwa tygodnie przed zaplanowanym spotkaniem klub 
może wprowadzić zmiany, bez zgody przeciwnika – informuje dyrek-
tor sportowy Zjednoczonych Grzegorz Stankowski. 

Kol. Gospodarz Gość Data Godz.
1 Kryształ Stronie Śląskie Zjednoczeni Żarów 14.08.2021 17:00
2 Zjednoczeni Żarów Orzeł Lubawka 21.08.2021 17:00
3 Grom Witków Zjednoczeni Żarów 28.08.2021 17:00
4 Zjednoczeni Żarów Venus Nowice 05.09.2021 17:00
5 LKS Bystrzyca Górna Zjednoczeni Żarów 11.09.2021 16:00
6 Zjednoczeni Żarów Włókniarz Kudowa Zdrój 19.09.2021 16:00
7 Karolina Jaworzyna Śl. Zjednoczeni Żarów 25.09.2021 16:00
8 Zjednoczeni Żarów Pogoń Pieszyce 03.10.2021 16:00
9 Górnik Wałbrzych Zjednoczeni Żarów 09.10.2021 15:00
10 Zjednoczeni Żarów Victoria Świebodzice 17.10.2021 15:00
11 Zamek Kamieniec Ząbk. Zjednoczeni Żarów 23.10.2021 15:00
12 Zjednoczeni Żarów Nysa Kłodzko 31.10.2021 15:00
13 Unia Bardo Zjednoczeni Żarów 07.11.2021 13:30
14 Zjednoczeni Żarów Polonia Bystrzyca Kłodzka 11.11.2021 13:30
15 Skałki Stolec Zjednoczeni Żarów 14.11.2021 13:30

Krzysztof Dutkiewicz

Zagraj nocą na Orliku
Przy sztucznych światłach rywalizować będą piłkarze 

o tytuł najlepszej drużyny w 12. edycji 
Nocnego Turnieju Żarów Centrum Masters.

Pierwszy gwizdek rozlegnie się 
w sobotę, 28 sierpnia o godz. 
20.00 na boisku Orlik w Żarowie. 
Najlepsze drużyny oraz laureaci 
klasyfikacji indywidualnej zostaną 
nagrodzeni cennymi nagrodami. 
Zgłoszenia do 24 sierpnia na 
maila sport@centrum.zarow.pl.

Turniej od 16 roku życia. Regu-
lamin i oświadczenia znajdziesz 
na stronie internetowej organiza-
tora: Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie www.centrum.
zarow.pl.

Krzysztof Dutkiewicz

Godziny otwarcia stadionu w Żarowie
Przez okres wakacyjny (sierpień) stadion miejski przy ul. Sportowej w 
Żarowie otwarty jest codziennie dla mieszkańców w godz. 10.00 – 15.00. 
O godz. 16.00 na stadionie rozpoczynają się treningi, ale można 
korzystać z bieżni, która również jest dostępna dla mieszkańców. Sta-
dion będzie zamykany ok. godz. 21.00.
Mieszkańcy mogą codziennie również korzystać z boiska lekkoatle-
tycznego oraz placu zabaw wraz z siłownią przy ul. 1 Maja 2 w Żaro-
wie. Obiekt otwarty jest w godz. 8.00 – 21.00.

Ogłoszenia drobne
 ▶ Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 30 arów w Kruko-
wie. Pięknie usytuowaną 
z widokiem na pyszczyńską 
górę. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 607 209 851. 

 ▶ Sprzedam działkę w Mrowi-
nach, 19 arów, ulica boczna 
z zabudową jednorodzinną, 
droga asfaltowa, media przy 
działce. Cena 130tys. 
Tel. 691 889 114.

Nasza delegacja z Żarowa powitała na lotnisku w Warszawie 
Swojego Mistrza Olimpijskiego.

Już na lotnisku w Warszawie paweł Fajdek oblegany był 
przez fanów i rozdawał autografy.
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