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Środki finansowe na konserwację rowów
melioracyjnych oficjalnie przyznane

Składamy wnioski
do Rządowego
Funduszu Polski Ład

więcej na stronie 2.

Wystartowały zapisy!
Pobiegnij w Żarowie
Promesę odebrał od wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko
zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
więcej na stronie 2

Wakacyjne półkolonie
więcej na stronie 8.

więcej na stronie 6.

Wśród przygotowanych atrakcji nie brakuje wspólnego żeglowania po Zalewie
Mietkowskim, wizyty w Młynie Siedlimowice i Stajni Wierzbna Biały Las
oraz zajęć plastycznych, artystycznych i sportowych.
więcej na stronie 4

Inwestycje

Środki finansowe na konserwację rowów
melioracyjnych oficjalnie przyznane

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000 złotych zostało oficjalnie przyznane.
W środę, 14 lipca w Niemczańskim Ośrodku Kultury przedstawiciele kilkunastu dolnośląskich gmin odebrali promesy na
realizację projektów w ramach
Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz
na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Gminę Żarów
reprezentował zastępca burmistrza Przemysław Sikora, który
z rąk wicemarszałka województwa
dolnośląskiego Grzegorza Macko
odebrał promesę na realizację
zadania dotyczącego bieżącego
utrzymania urządzeń melioracji
wodnych. Środki finansowe, które
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zostaną przeznaczone na
konserwację rowów melioracyjnych na terenie naszego miasta.
– Dofinansowanie, które otrzymała nasza gmina, zostało
przyznane w ramach konkursu
wniosków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych będących własnością
gminy, którego organizatorem
był Samorząd Województwa
Dolnośląskiego. Otrzymane
środki finansowe przeznaczymy
na zadania poprawiające
stan urządzeń melioracyjnych

Samorząd województwa dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Żarów przekazał dofinansowanie w kwocie
30.000 złotych.
na terenie Żarowa – mówi
zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
Celem konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
było wsparcie gmin w zachowaniu
funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie
roślin, wygrabianie porostów ze
skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów,
usuwanie „awarii drenarskich”,
naprawę innych budowli urządzeń

melioracji wodnych. Działania te
mają na celu poprawę gospodarki
wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach
oraz ochrony przed lokalnymi
podtopieniami.
Łącznie samorząd województwa
przeznaczył prawie 1,5 miliona
złotych na konserwację urządzeń
i instalacji związanych z melioracją. Wsparcie finansowe trafiło do
57 gmin Dolnego Śląska, w tym
również do gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Wnioskujemy o środki finansowe w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład

Do 30 lipca 2021 r. samorządy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji
w ramach pilotażu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
– Jest to program, który ma
pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć
rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków.
Samorządy dostaną od 80 do
95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, na inwestycje m.in.
w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł
ciepła na zeroemisyjne, gospodarowanie odpadami, budowę
lub modernizację infrastruktury
drogowej czy rewitalizację
obszarów miejskich. Każda
gmina może złożyć trzy wnioski
w ramach pierwszego naboru
– mówi zastępca burmistrza
Przemysław Sikora.
Gmina Żarów będzie brała udział
w programie i złoży 3 wnioski na
następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów – wniosek
na kwotę 18 mln zł
W założeniach wniosek obejmie swoim zakresem wykona-
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nie wszystkich dróg w mieście,
które obecnie nie są wykonane
w nawierzchni asfaltowej. Realizacja projektu przyczyni się do
poprawy dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, co wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta.

2. Rewitalizacja terenów
zielonych na obszarze
miasta Żarów – wniosek na kwotę 5 mln zł
Przedmiotem projektu jest zrewitalizowanie pod kątem wizualnym
i funkcjonalnym zabytkowego
parku miejskiego oraz terenu
stawu przy ul. Wyspiańskiego
w Żarowie. Zakres obejmuje
remont i przebudowę ścieżek
parku, poprzez ich uporządkowanie, w celu komunikacji
poszczególnych części parku, uporządkowanie zieleni wraz z wykonaniem nowych nasadzeń oraz
wykonaniem elementów małej
architektury. Teren stawu w Żarowie również się zmieni, w ramach
projektu planowane jest wykonanie nowych ciągów komunikacyjPismo samorządu terytorialnego
gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

nych, rewitalizacja zieleni, montaż
elementów małej architektury,
a także wykonanie stref relaksu.

3. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości
Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów – wniosek
na kwotę 27 mln zł
Przedmiotem projektu jest budowa
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z siecią wodociągową
w Mikoszowej, Przyłęgowie i Krukowie. Planowane jest również
wykonanie zbiornika wody pitnej
i zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy Żarów
z budynkiem technicznym na
„Krukowskiej Górze”. Zasadniczym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie gminy Żarów. Projekt przyczyni się do efektywnego zarządzania coraz bardziej ograniczonymi
zasobami wodnymi oraz poprawę
ich jakości poprzez ograniczenie
zrzutów nieoczyszczonych ścieków.
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XXXI/246/2021
z dnia 24.06.2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie wsi
Kruków, gmina Żarów.
Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego. Wnioski
mogą być wniesione na piśmie
do Burmistrza Miasta Żarów na
adres Urząd Miejski w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub
w formie elektronicznej, w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności za
pomocą poczty elektronicznej na
adres email: s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 sierpnia 2021 roku.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarowa
z siedzibą przy ul. Zamkowej 2
w Żarowie i są one podawane

w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
2. Złożenie wniosku stanowić będzie
odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane
osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) wynikającego z art. 17 ust.
11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
4. Podanie danych jest wymogiem
ustawowym, a osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana do ich
podania. Konsekwencją niepodania
danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione
jedynie właściwie upoważnionym
osobom fizycznym, prawnym lub
innym odbiorcom posiadającym
podstawę prawną żądania dostępu
do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do
chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad
określonych w Rozporządzeniu
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W uzasadnionych przypadkach
przysługują następujące prawa:
prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia,
prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do usunięcia, prawo do
przenoszenia, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Konkurs fotograficzny „NSP 2021.
Spis na zdjęciu w mym ujęciu”

Spis powszechny to swojego rodzaju fotografia społeczeństwa w danym momencie (w przypadku NSP 2021
– na dzień 31 marca 2021r.).
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
zachęca do udziału w konkursie
fotograficznym „NSP 2021. Spis
na zdjęciu w mym ujęciu”. Zrób
zdjęcie przedstawiające zagadnienia, których dotyczy NSP 2021
– ludzi/domy/mieszkania. Może
to być fotografia Twojej rodziny,
przyjaciół czy innych osób lub ich
domu/mieszkania. Wkomponuj
w zdjęcie w dowolny sposób napis
#liczysiękażdy.
Następnie wyślij swoją pracę wraz

z wypełnionym załącznikiem nr 1
na adres: WRO_Konkursy@stat.
gov.pl między 12 lipca a 19 września 2021r. W konkursie mogą
wziąć udział wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Zapraszamy do udziału
i dobrej zabawy! Do wygrania
atrakcyjne nagrody!
Szczegóły konkursu, regulamin
i załączniki dostępne na: https://
wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/
konkursy.

Magdalena Pawlik
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Artykuł sponsorowany

Zdrowie

Szczepionka to najlepsza profilaktyka Covid-19
w każdym wieku
Szczepionki chroniące przed
COVID-19 przyjęły już miliony
Polaków. Wciąż jednak nie jest
to wystarczająco dużo, by osiągnąć odporność zbiorową i w ten
sposób sprawić, że przenoszenie
koronawirusa SARS-CoV-2 nie
będzie już możliwe. Ty też możesz
chronić siebie i bliskich – pandemię możemy pokonać tylko
razem! Zaszczep się i przerwij
łańcuch zakażeń!

Szczepionki przeciw COVID19 są bezpieczne
Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19, niezależnie od
rodzaju, przechodzą staranne
badania według najwyższych
standardów bezpieczeństwa. To
dzięki zaangażowaniu wybitnych
naukowców z całego świata oraz

po akceptacji badań przeprowadzonych przez wyspecjalizowane
instytucje, szczepionki zostają
dopuszczone do obrotu. Każda
dawka zakupionego preparatu
jest skuteczną bronią w walce
z pandemią. Tylko masowe szczepienia zwiększą naszą odporność
i umożliwią szybszy powrót do
normalności.

Ważne!
Na szczepienia może zapisać się
każda osoba, która ukończyła 18
lat. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat niezbędne do rejestracji skierowanie
elektroniczne jest wystawiane
automatycznie. Potrzebny jest
tylko numer PESEL, a do szczepienia wypełniony kwestionariusz
wstępnego wywiadu przesie-

wowego. Osoby niepełnoletnie
powinny mieć też pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego,
inaczej obecność takiej osoby
będzie niezbędna podczas podania szczepionki.

Zaszczep się i wygrywaj
Jesteś po pełnym szczepieniu?
Od 1 lipca możesz wziąć udział
w loterii szczepionkowej. Biorąc
udział w Loterii Narodowego
Programu Szczepień możesz
wygrać cenne nagrody, a wśród
nich milion złotych lub samochód. Szczegóły znajdziesz na:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
zaszczep-sie-i-wygrywaj.
Przygotowano na podstawie informacji z Serwisu RP: Koronawirus.
Szczepienia i ważne informacje
oraz https://pacjent.gov.pl.

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 samodzielnego
pobrania próbki kału. Próbki, które
oddajemy do OPS są wysyłane do
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Wyniki otrzymamy po 14 dniach. Bezpłatne
badania są realizowane dzięki
porozumieniu, które gmina Żarów
podpisała z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Do kogo
skierowany jest program?
W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą
wziąć udział:
▶▶osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie 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 Żarowie,

gdzie otrzyma ankietę, zestaw
do samodzielnego pobrania próbki kału i wszystkie
potrzebne informacje.
▶▶ próbki będą przyjmowane
w każdy wtorek tygodnia
w godzinach 8.00 – 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54
w Żarowie. Następnie będą wysyłane do Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu.
▶▶wyniki będą do odbioru w placówce OPS po 14 dniach. Możliwe jest wydanie wyniku osobie
upoważnionej przez uczestnika
(upoważnienie pisemne).
▶▶wszelkie informacje udzielane
są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54
w Żarowie, 74 85 80 745.
Program finansowany jest przez
samorząd województwa dolnośląskiego. Inicjatorem programu jest
wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Program realizowany jest we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum
Onkologii we Wrocławiu.

Magdalena Pawlik

Przegoń raka dla dzieciaka
Każdy z nas może dołączyć do wirtualnej wersji biegu „Przegoń
Raka Dla dzieciaka”.
Aby to zrobić należy: ze
sklepu Google Play lub
App Store pobrać aplikację
Activy na telefon, założyć
konto w aplikacji podając
adres email albo połączyć
je ze swoim kontem na Facebooku, wskazać pseudonim, pod
jakim będą Cię widzieć pozostali
uczestnicy, pośród konkursów
wyróżnionych znaleźć Przegoń
raka dla dzieciaka i kliknąć, by
dołączyć, wpisać kod wejścia:
przegonraka.
Pomysł biegu, jak i całej akcji
zrodził się rok temu w głowie
Rafała Hawla – długodystansowego biegacza z Przegoń Raka dla
Dzieciaka. Pandemia ograniczyła
liczbę zawodów i aktywności
sportowych, dlatego Rafał z grupą
przyjaciół – biegaczy amatorów
– podjęli decyzję, aby się nie poddawać, a wręcz przeciwnie, przekłuć wszelkie ograniczenia w coś
dobrego. I to właśnie w ten sposób ta ekipa wyjątkowych ludzi
postanowiła połączyć ze sobą dwa
światy: sport oraz działalność
charytatywną. Dzięki temu każdy
pokonany kilometr to także symboliczny krok w osiągnięciu celu,
jakim jest pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi.

Jak możesz pomóc?
Nie musisz brać udziału w biegu,
by przekraczać z nami granice dla
dzieci z chorobą nowotworową.

Możesz pokazać swoje
wsparcie poprzez przekazanie nawet najmniejszej kwoty darowizny.
Na potrzeby akcji stworzyliśmy specjalne subkonto,
na które możesz przelać dowolną
sumę środków. Wystarczy podać
poniższe dane: ING 98 1050
0099 6781 1000 1000 1055 Fundacja Iskierka ul. Adama
Pługa 1/2 Warszawa 02-047.
Możesz również dokonać wpłaty
przez system Przelewy24, klikając
na górze strony Wesprzyj bieg
Bagdad – Rzym.
Zebrane środki finansowe zostaną
przekazane na badania profilaktyczne pod kątem wczesnego
wykrywania zmian nowotworowych u dzieci.

Więcej informacji
Serdecznie zapraszamy Cię
na dedykowane akcji wydarzenie
na Facebooku. Kliknij „wezmę
udział”, a będziesz na bieżąco
z tym, czym żyje drużyna Przegoń
Raka dla Dzieciaka przemierzający 900 km. Koniecznie zaproś
do pomagania i kibicowania swoich znajomych i rodzinę. Przekraczajmy razem granice!
Do udziału w akcji na swoim profilu społecznościowym Facebook
zachęca radna Zuzanna Urbanik.

Oprac. Magdalena Pawlik

Kultura

Wakacyjne półkolonie z GCKiS

D

Na tegoroczne wakacje Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
przygotowało dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji.

użym zainteresowaniem cieszą się nie
tylko zajęcia, które odbywają się w ramach akcji „Lato przy Trzepaku”. Pracownicy GCKiS zaprosili także najmłodszych
mieszkańców naszej gminy do udziału w wakacyjnych półkoloniach. Wśród przygotowanych
atrakcji nie brakuje wspólnego żeglowania

po Zalewie Mietkowskim, wizyty w Młynie
Siedlimowice i Stajni Wierzbna Biały Las oraz
zajęć plastycznych, artystycznych i sportowych.
Uczestnicy wakacyjnych warsztatów biorą także
udział w zajęciach profilaktycznych. Na każdy
dzień półkolonii organizatorzy zaplanowali inny
rodzaj atrakcji. Wszystko po to, aby dzieci się

Stajnia Wierzbna Biały Las

nie nudziły i w sposób przyjemny i pożyteczny
spędzały wolny czas.
Wakacyjne półkolonie są finansowane ze środków
budżetu gminy Żarów. Pozostałą kwotę dopłacają
również rodzice uczestników. Filmową relację
z wakacyjnych półkolonii można zobaczyć na FB
Gmina Żarów oraz Youtube Gmina Żarów.

Młyn Siedlimowice
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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, zajęcia plastyczne
i czytelnicze.
Zajęcia odbywać się będą we
wtorki i czwartki (3, 5, 10, 12,
17, 19, 24, 26 sierpnia)
w godz. 10:00 – 13:00.
Zapisy do 22 lipca 2021
w Oddziale dziecięco-młodzieżowym BPMiG Żarów.
Zajęcia są bezpłatne.

Podziękowanie

Wakacje na świeżym powietrzu, w towarzystwie koni i przyjaznej
atmosfery. Wizyta w tym miejscu to dla dzieci niezapomniana frajda.
Można skorzystać z jazdy na grzbiecie kucyka, spróbować karmić
zwierzęta i dowiedzieć się wiele ciekawostek na temat pielęgnacji tych
zwierzaków.

Zabytkowy młyn w Siedlimowicach to kolejny przystanek na mapie
wakacyjnych atrakcji. Dzieci mają okazję zobaczyć z bliska, jak pracują
stare maszyny i w jaki sposób powstaje mąka z młyna. Przygotowują
także ciasto na podpłomyki i raczą się smakołykami przygotowanymi
przez właścicieli obiektu Iwonę i Witolda Markiewiczów.

Żeglowanie w Borzygniewie

Basen w Żarowie

Pełni wdzięczności składamy
serdeczne podziękowanie
wszystkim uczestnikom
ceremonii pogrzebowej

ŚP Jana Calińskiego.

Żona z rodziną

Uwaga!
Zmiany w rozkładzie
jazdy na trasie
Żarów-Strzegom

Jak każdego roku uczestnicy wakacyjnych zajęć wyjeżdżają na żaglówki
do Borzygniewu. Tutaj pod czujnym okiem burmistrza Leszka Michalaka oraz pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie korzystają do woli z wodnych atrakcji.

Ze sportowych aktywności przewidziane zostały także wspólne zabawy
z rówieśnikami na żarowskim basenie. Nauka pływania, zjeżdżalnie, jacuzzi
– wszystko to czeka na uczestników wakacyjnych półkolonii. Podczas
wizyty na basenie towarzyszą dzieciom ratownicy oraz pracownicy GCKiS.

Zajęcia profilaktyczne

Zabawa w archeologów

Usługi Transportowe Przewóz
Osób Łukasz Księżnik informuje, że od 19 lipca 2021r.
wprowadzone zostały zmiany
w rozkładzie jazdy na trasie
Żarów – Strzegom.
Rozkład będzie obowiązywać
do odwołania, wszelkie zmiany
w rozkładzie będą umieszczane
na bieżąco na przystankach
autobusowych.

Uwaga działkowcy!
Zarząd ROD „Relaks”
w Żarowie informuje, iż
w dniu 30 czerwca 2021r.
upłynął termin wnoszenia opłat ogrodowych.
Do opłat będą naliczane
odsetki.

Opłat można dokonywać
w kasie Domu Działkowca
w środy od godz. 16.00 do 18.00
lub przelewem do Banku Spółdzielczego na rachunek PZD
RELAKS nr 23 9531 1032 2001
0000 0114 0001.

Ogłoszenia drobne
Jak udzielić pierwszej pomocy? W jaki sposób pomóc potrzebującemu?
Gdzie zadzwonić po pomoc? Uczestnicy wakacyjnych półkolonii biorą
również udział w profilaktycznych zajęciach. Strażacy i ratownicy omawiają i pokazują dzieciom, w jaki sposób prawidłowo reagować, gdy
staniemy się świadkami lub ofiarami pożaru, wypadku drogowego lub
innego niebezpiecznego zdarzenia.

Poszukiwanie skarbów, zabawa w archeologów, strzelanie z łuków. Nie
ma nudy na zajęciach.
O ciekawostkach historycznych w naszej gminie opowiada dzieciom
Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej. Pierwszy turnus wakacyjnych półkolonii był pełen fascynujących przygód!

▶▶Sprzedam mieszkanie w Żarowie 58 m2, tel. 782 479 075
▶▶Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 30 arów w Krukowie. Pięknie usytuowaną
z widokiem na pyszczyńską
górę. Cena do uzgodnienia.
Tel. 607 209 854.

Kultura
Złote gody Państwa Kwiecień
-5-
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Jaki jest przepis na to, aby przeżyć ze sobą ponad pół wieku
i dalej patrzeć na siebie z miłością?

Ten sekret znają Wanda i Zygmunt Kwiecień, którzy świętowali jubileusz Złotych Godów.
W sobotę, 10 lipca, w obecności
zaproszonych gości i rodziny
małżonkowie odnowili złożoną
50 lat temu przysięgę małżeńską
i złożyli sobie podziękowania za
wspólne lata.
Burmistrz Leszek Michalak,
w imieniu Prezydenta RP, odznaczył jubilatów medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie,
przekazał na ich ręce upominki
oraz złożył serdeczne gratulacje.
– Złote gody to niezwykłe
wydarzenie, wyjątkowe święto,
które obchodzi się po 50 latach
wspólnego pożycia małżeńskiego.
Wspólne pół wieku to dowód
wzajemnej miłości i zrozumienia
istoty związku małżeńskiego. To
wspaniały wzór mądrego życia
i przykład dla młodych, którzy
decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Serdecznie Państwu gratuluję i życzę
dużo zdrowia i miłości na kolejne
wspólne lata – gratulował jubilatom burmistrz Leszek Michalak.
Wanda i Zygmunt Kwiecień
sakramentalne „tak” powiedzieli
sobie 50 lat temu w urzędzie
stanu cywilnego w miejsco-

wości Smyków, woj. świętokrzyskie. Doczekali się dwójki
dzieci Jolanty i Roberta, którzy
dziś mają już swoje rodziny, przekazując młodym najważniejsze

i najpiękniejsze
wartości. Wnuczęta
Państwa Kwiecień:
Magdalena, Kajetan
i Ignacy mają piękny
wzór do naśladowania w osobie
swoich Dziadków.
Małżonkowie dziś
są na zasłużonych
emeryturach i mają
wreszcie czas na
rozwijanie swoich
zainteresowań,
pielęgnowanie roślin na działce
i pochłanianie kolejnych tomów
książek.

Magdalena Pawlik

Piknik w Bożanowie

Sołtys i Rada Sołecka Bożanowa we współpracy
z Radą Sołecką Wierzbnej zorganizowali piknik
dla najmłodszych mieszkańców wsi.
Impreza odbyła się przy
budynku świetlicy wiejskiej
w Bożanowie, który na tę
okoliczność został przyozdobiony kolorowymi
balonami i wstążkami.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele
atrakcji. Wśród nich kącik
plastyczny, gry, zabawy,
bańki mydlane i salonik
piękności. Nie mogło
zabraknąć także strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej, którzy
przygotowali dla uczestników morze piany. Tam to
dopiero można było dokazywać! Po udanej zabawie
każdy mógł posilić się kiełbaską
z grilla oraz innymi smakołykami.

Oprac. Magdalena Pawlik

Sołtys Bożanowa Agnieszka
Mazur na zdjęciu z OSP
Wierzbna.

Wspólne zdjęcie jubilatów wraz z najbliższą rodziną i zaproszonymi gośćmi.

Letnie koncerty w ramach
Festiwalu Bachowskiego w Żarowie
Pięć letnich koncertów zaplanowano w ramach tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego. Muzycy zagrają i zaśpiewają w Żarowie, Pożarzysku oraz Zastrużu.
Program Festiwalu Bachowskiego
w gminie Żarów:
▶▶22 lipca 2021r. (czwartek):
koncert w holu dworca kolejowego w Żarowie.
Zagrają: Mozart Kwintet Klarnetowy A-dur, Webern, Langsamer Satz, Festival Ensemble,
godz. 21.00, wstęp wolny.
▶▶24 lipca 2021r. (sobota):
Śniadanie na trawie w Zastrużu,
Kaplica mszalna Matki Boskiej
Królowej Świata w Zastrużu.
Zagrają: muzyka niemieckiego
i francuskiego baroku, Ensemble Aetas Baroca, godz. 11.00,
wstęp wolny.
▶▶29 lipca 2021r. (czwartek):
koncert w holu dworca kolejowego w Żarowie.
Zagrają: Mozart Eine kleine
Nachtmusik, Jimènez Wojniakiewicz Dumanowska Hartmann, godz. 21.00, wstęp wolny.
▶▶5 sierpnia 2021r. (czwartek): koncert w holu dworca
kolejowego w Żarowie.
Zagrają: Marta Korbel skrzypce,
Monika Hartmann wiolonczela,
Natalia Olczak klawesyn, godz.
21.00, wstęp wolny.
▶▶7 sierpnia 2021r. (sobota):
Śniadanie na trawie w Pożarzysku, Kościół p.w. Św. Józefa
w Pożarzysku.

Zagrają: Marta Gawlas traverso,
Daria Kubik klawesyn, godz.

11.00, wstęp wolny.

Najwięcej radości dzieciom sprawiła wspólna zabawa w pianie, którą
przygotowali strażacy z OSP Wierzbna.

Paka Niemowlaka dla Zofii i Filipa
Podwójne szczęście w naszej gminie.
Zofia i Filip Baron to pierwsze
bliźniaki, do których trafiły
upominki w ramach organizowanej przez Urząd Miejski
w Żarowie akcji „Paka dla Niemowlaka”. Maluchy przyszły na
świat 7 kwietnia 2021r. W chwili

burmistrz Leszek Michalak
oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
Przekazane przez Urząd Miejski
w Żarowie upominki są symbolicznym powitaniem najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

narodzin Zofia mierzyła 45 cm
i ważyła 2600 g, Filip mierzył
50 cm i ważył 2480 g. Szczęśliwym
rodzicom gratulacje złożyli burmistrz Leszek Michalak i zastępca
burmistrza Przemysław Sikora.
– Bycie rodzicem to jedna
z najważniejszych ról w życiu.
Gratulujemy Państwu podwójnego szczęścia. Cieszymy się
z kolejnych mieszkańców naszej
gminy. Życzymy, aby Wasze
dzieci były dla Was największym skarbem, źródłem nieustającej miłości oraz radości – gratulowali rodzicom Zofii i Filipa

Zachęcamy rodziców, którym
urodziły się w tym roku dzieci do
udziału w akcji „Paka dla Niemowlaka”. Wszystkie szczegóły
akcji można znaleźć na stronie
internetowej www.um.zarow.pl
w zakładce Paka dla Niemowlaka.
Chętnie opublikujemy również
zdjęcia Waszych dzieci wraz
z otrzymanymi upominkami na
stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz FB Gmina Żarów.
Wystarczy wysłać zdjęcia na adres
mailowy: m.pawlik@um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Kronika policyjna

Nietrzeźwi kierowcy

Kolejni nietrzeźwi kierowcy
zostali zatrzymani. Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 51-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości
(I badanie 1,04mg/l, II badanie
1,03mg/l, III badanie 0,95 mg/l,
IV badanie 0,97mg/l). Motorower zabezpieczono na parkingu
strzeżonym. Drugi zatrzymany to
63-letni mężczyzna, który kierował pojazdem marki Opel, będąc
pod wpływem alkoholu (I badanie
0,50mg/l, II badanie 0,53 mg/l).
Mężczyznom przedstawiono
zarzuty. Grozi im kara grzywny,
ograniczenie wolności albo
pozbawienie wolności do lat 2.

Przywłaszczył
cudzy portfel
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Komisariatu Policji
w Żarowie zatrzymali 18-letniego
mieszkańca pow. świdnickiego
podejrzanego o przywłaszczenie
paszportu na szkodę obywatela
Ukrainy.
Mężczyzna odpowie za przywłaszczenie mienia.
Po wykonaniu wszelkich czynno-

ści przez funkcjonariuszy 18-latek
został zwolniony.

Zatrzymany
za posiadanie narkotyków
23-letni mieszkaniec powiatu
świdnickiego posiadał przy
sobie substancję psychotropową
w postaci amfetaminy o wadze
2,93 grama netto.
Podczas interwencji okazało się,
że mężczyzna był poszukiwany
na podstawie Zarządzenia Sądu
Rejonowego w Świdnicy celem
doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Został zatrzymany na terenie Bukowa.

Podał się za pracownika
ds. cybernetyki
i wyłudził pieniądze

Ofiarą oszustwa padła 64-letnia
mieszkanka powiatu świdnickiego. Nieustalony sprawca podał
się za pracownika zajmującego
się cybernetyką bezpieczeństwa
i wyłudził od kobiety pieniądze
w kwocie ponad 9700 złotych.
Trwają czynności mające na celu
ustalenie tożsamości oszusta.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Droga przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej
zostanie wyremontowana

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przyznaniu 22 262 760 złotych
na wsparcie dla samorządów Dolnego Śląska na ochronę gruntów rolnych.
Wśród gmin, które mają otrzymać
dofinansowanie na remont dróg
jest także gmina Żarów.

Wsparcie finansowe
w wysokości 157 500 zł
złotych ma zostać przeznaczone na remont drogi
dojazdowej w Wierzbnej.
Będzie to już kolejna nowa droga
asfaltowa na terenach wiejskich
w gminie Żarów.
Dzięki pozyskanym przez gminę
Żarów środków od Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
z Funduszu Rekultywacji Grun-

Cieszymy się z każdego nowego mieszkańca gminy Żarów. Maluchom
życzymy wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim, by rosły zdrowo
i spełniały swe marzenia.

-6-
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tów Rolnych oraz zaangażowaniu
środków własnych każdego roku
przybywa wyremontowanych
dróg na wsiach.
– Podjęliśmy uchwałę o przyznaniu dodatkowych środków
na program ochrony gruntów
rolnych, w ramach którego
budowane i modernizowane
są drogi na obszarach wiejskich. Łączne dofinansowanie
z samorządu województwa dla
jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów na
ochronę, rekultywację i poprawę
jakości gruntów rolnych wynosi
teraz 22 262 760 zł. Pozwoli to

na wykonanie jeszcze większej
liczby kilometrów dróg w dolnośląskich gminach, które przysłużą się wszystkim mieszkańcom – czytamy na Facebooku
Grzegorza Macko – radnego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
W minionym roku, dzięki pozyskanym środkom przez gminę
Żarów wyremontowana została
droga dojazdowa w Mrowinach.
Budowa nowej drogi ruszy
zapewne jesienią. Wcześniej ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Magdalena Pawlik

Zbiórka krwi dla 3-letniej Igi z Żarowa
Trzyletnia Iga Kiepura z Żarowa choruje na ostrą białaczkę szpiku kostnego.
Dziewczynka przebywa pod opieką
Szpitala Przylądek Nadziei we
Wrocławiu i pilnie potrzebuje krwi
oraz płytek krwi z grupy A RH+.
Dawcą może być każdy, nawet
jeśli nie masz zgodnej grupy krwi
(wówczas twoja krew pójdzie na
wymianę, a dziewczynka otrzyma
tą, której potrzebuje).
Mieszkańcy Żarowa również
chcą pomóc chorej dziewczynce.
Klub Honorowych Dawców
Krwi w Żarowie we współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zachęcają do
udziału w zbiórce krwi, która
dedykowana jest dla Igi Kiepura.
Akcja zaplanowana została na
wtorek, 17 sierpnia w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii
Krajowej 60A w Żarowie. Krew
będzie można oddawać w godz.
9.00 – 13.00.
Krew dla Igi można także oddawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa w całej Polsce. Trzeba
tylko zarejestrować się w celu
zgłoszenia chęci oddania krwi
bądź płytek oraz podać dla Igi
Kiepura. Krew dla dziewczynki
zbiera także Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we
Wrocławiu.
To tak niewiele, by uratować czyjeś życie, więc nie bądźmy obo-

jętni i nie szukajmy wymówek.
Płytki krwi może oddać każda
osoba, która wcześniej oddawała
już krew bez względu na grupę

Informacje dla działkowców
Utrzymywanie dróg ogrodowych

Zgodnie z ustawą o ROD oraz
obowiązującym działkowców
Regulaminem ROD, drogi ogrodowe są własnością PZD i w stosunku do nich obowiązki ma
zarówno Zarząd ROD, jak i użytkownicy działek.
Zarząd ROD jest zobowiązany
zapewnić drożność ciągów
komunikacyjnych tj. alejek i dróg
ogrodowych. Natomiast działko-

wiec ma obowiązek utrzymywać
w czystości i estetycznym stanie
drogi, aleje oraz rowy melioracyjne na połowie ich szerokości,
gdy do nich przylegają działki po
obu stronach, albo na całej ich
szerokości, gdy do nich przylegają
działki z jednej strony.
Zabrania się działkowcom zwężania ciągów komunikacyjnych tj.
alejek i dróg ogrodowych, zwłasz-

krwi, dziewczynka potrzebuje
otrzymywać je na bieżąco, więc
nie pozostawajmy obojętni!

Oprac. Magdalena Pawlik

cza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych
roślin oraz zanieczyszczanie dróg
ogrodowych wszelkimi odpadami,
w tym pochodzącymi z działki,
np. gałęzie, chwasty.
Przypominamy również o dokonywaniu cięć korekcyjnych żywopłotów i krzewów, których gałęzie
przechodzą na alejki lub drogi
ogrodowe, utrudniając poruszanie
się zarówno osobom korzystającym z działek, jak i pojazdom
ratowniczym.

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie
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Trwa odnawianie oznakowania drogowego
Kilka dni temu rozpoczęły się prace przy odnawianiu
oznakowania drogowego.

P

race prowadzone są na drogach gminnych na terenie
gminy Żarów.
– Znaki, zwłaszcza te związane
z przejściami dla pieszych, ustępowaniem pierwszeństwa czy
linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania muszą
być wyraźnie widoczne dla
wszystkich użytkowników ciągów komunikacyjnych. Dzięki
poprawieniu oznakowania

poziomego nasi mieszkańcy
będą mogli bezpieczniej poruszać się po drogach na terenie
naszej gminy – mówi Jadwiga
Podolak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Prace przy odnawianiu oznakowania drogowego są realizowane na
bieżąco.

Magdalena Pawlik

Oznakowanie na drogach gminnych jest odnawiane każdego roku.
Wpływa to przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Informacje

Witamy na nowej stronie internetowej UM Żarów

Mając na uwadze potrzebę odświeżenia wizerunku naszej strony internetowej została opracowana nowa szata graficzna, umożliwiająca Państwu łatwiejszy dostęp do informacji.
Na nowej stronie internetowej
mogą Państwo znaleźć wszystkie
potrzebne informacje z terenu
gminy Żarów z zakresu Oświaty,
Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa
i Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska oraz Inwestycji.
Ze strony internetowej można
swobodnie korzystać zarówno na
komputerze, jak i laptopie, smartfonie, czy iPadzie. Dopasowuje się
ona automatycznie do rozdzielczości urządzenia, na którym jest
wyświetlana. Nowa strona internetowa została również stworzona
w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym
dostęp do publikowanych treści
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Mogą Państwo również
skorzystać z formularza kontaktowego, w razie pytań i wątpliwości.
Z nowej wersji strony internetowej można także polubić funpage
Gminy Żarów na Facebooku oraz
Instragramie.
Zachęcamy do zapoznania się
z nową stroną internetową.
Mamy nadzieję, że będzie ona dla
Państwa bardziej przejrzystym
i czytelnym źródłem lokalnych
informacji.

Nowa strona internetowa Urzędu
Miejskiego w Żarowie dostępna

jest pod adresem: https://www.
um.zarow.pl.

Sport i wypoczynek

Nie żyje wybitny trener piłki nożnej Jan Caliński
W ostatnim czasie pożegnaliśmy najwybitniejszego trenera piłki nożnej,
wywodzącego się z Żarowa. W wieku 72 lat zmarł Jan Caliński.
Przez całą sportową karierę Caliński związany był
z Dolnym Śląskiem.
W roli trenera zadebiutował w Zjednoczonych
Żarów. Później prowadził Ślęzę Wrocław. W tym
okresie został pracownikiem naukowym AWF we
Wrocławiu.
Najdłużej związany był ze Śląskiem Wrocław. Początkowo piastował funkcję asystenta Oresta Leńczyka,
a w 1980 roku samodzielnie przejął wrocławski
zespół. Największym sukcesem Calińskiego było zdobycie ze Śląskiem wicemistrzostwa Polski w sezonie
1981/1982. Śląsk przegrał prawie pewne zwycięstwo
w ostatniej kolejce. Na stadionie przy ul. Oporowskiej
wojskowi ulegli Wiśle Kraków 0:1. To spotkanie przeszło do historii. Było w nim wszystko, co najciekawsze
w piłce nożnej. Tadeusz Piotrowski nie wykorzystał
rzutu karnego i po końcowym gwizdku na wypełnionym po brzegi stadionie zapanowała cisza. Tytuł
mistrzowski zdobyli piłkarze Widzewa Łódź. Jan
Caliński miał wtedy zaledwie 33 lata, a w tym okresie
prowadził tak znakomitych piłkarzy jak: Janusz Sybis,
Tadeusz Pawłowski, Ryszard Tarasiewicz, Waldemar
Prusik, Jacek Jarecki czy Mirosław Pękala.
W późniejszych latach Caliński jeszcze trzykrotnie
był szkoleniowcem wrocławskiego Śląska. Wiosną
w sezonie 1995/96, jesienią w sezonie 1997/98 oraz
w sezonie 1999/20. To właśnie w 2000 roku Śląsk
awansował do Ekstraklasy, a po ostatnim pojedynku
wrocławscy piłkarze na pamiątkę tego sukcesu spalili
na murawie boiska przy ul. Oporowskiej marynarkę
trenera Calińskiego. Łącznie prowadził Śląsk w 95
meczach w najwyższej klasie. W tym czasie jego
podopieczni strzelili 115 goli – to jeden z najlepszych
wyników spośród wszystkich szkoleniowców wrocławskiego klubu.
Caliński prowadził też inne kluby. W latach 1984-86
był trenerem pierwszoligowego Górnika Wałbrzych.
W tym okresie miał pod swoimi skrzydłami m.in.
Roberta Warzychę, późniejszego gracza Everton FC.

W sezonie 1986/87 pracował jako szkoleniowiec II-ligowej Ślęzy Wrocław.
Po zakończeniu pracy trenerskiej Caliński był prezesem Śląska. Na tym stanowisku zarządzał wrocławskim klubem w latach 2002-2005.
Jan Caliński był bardzo ciekawym, nowoczesnym
i inteligentnym szkoleniowcem.
Nigdy nie zapomniał o Żarowie. Przez wiele lat był
fundatorem stypendium sportowego dla młodych
piłkarzy Zjednoczonych Żarów.
Za wieloletnią działalność w 2017 roku został uhonorowany odznaczeniem Złotego Dębu.
Jan Caliński pochowany został w Żarowie na cmentarzu komunalnym.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego
współczucia.

Krzysztof Dutkiewicz

Wznowili treningi

Po krótkiej przerwie wakacyjnej do treningów powrócili
piłkarze Zjednoczonych Żarów.

Pierwsze zajęcia odbyły się 15
lipca. Podopieczni Adama Ciupińskiego i Artura Sary trenują trzy
razy w tygodniu. Przed rozpoczęciem ligi okręgowej Zjednoczeni
mają w planach rozegrać pięć spotkań kontrolnych.
Terminarz sparingów: 22.07, godz.
18:00 Karolina Jaworzyna Śląska
(kl. O) – Zjednoczeni Żarów,
24.07, godz. 18:00 Galacticos
Solna – Zjednoczeni Żarów, 28.07,
godz. 18:00 Olimpic Wrocław –
Zjednoczeni Żarów, 03.08, godz.
18:00 Polonia Świdnica – Zjednoczeni Żarów, 07.08, godz. 18:00
Zjednoczeni Żarów – Górnik

Nowe Miasto Wałbrzych.
W spotkaniach z Olimpiciem
i Górnikiem kwestia roli gospodarza pozostaje do ustalenia.
Początek sezonu zaplanowano na
14 sierpnia. Pierwszym rywalem
Zjednoczonych będzie Kryształ
Stronie Śląskie.
Tymczasem nastąpiły zmiany
w składzie wałbrzyskiej okręgówki. Do ligi po spadku wraca
MKS Karolina Jaworzyna Śląska.
Wszystko za sprawą zniknięcia
z map Dolnego Śląska beniaminka
KS Darbor Bolesławice.
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Triumf
w TriCity Trail
Ekstremalnie trudny bieg
na dystansie ponad 80 km
ukończyło 111 zawodników.
Wśród kobiet triumfowała
Małgorzata Moczulska.

Foto: FB TriCity Trail
TriCity Trail prowadzi z Gdańska do Wejherowa. Po drodze
zawodnicy musieli pokonać przewyższenia rzędu +1705/-1805 m.
Limit czasu wynosił 15 godzin.
Najszybszy z biegaczy Artur Jendrych potrzebował na pokonanie
trasy 7 godzin 4 minut i 17 sekund.
Z kolei najlepsza z pań Małgorzata
Moczulska ukończyła zawody z czasem 8 godzin 40 minut i 42 sekund.

Krzysztof Dutkiewicz
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Już za chwilę Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Co roku obchodzimy
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Z tej okazji dziewiąty raz w Polsce,
a po raz czwarty w Żarowie odbędzie się „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Żarowski bieg zaplanowano na
15 sierpnia 2021. Wydarzenie
organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu odbędzie
się w Parku Miejskim przy ulicy
Zamkowej.
Zgłoszenia i zapisy do biegu przyjmowane będą w terminie 9-11
sierpnia na portierni krytej pływalni w Żarowie. W przypadku
pozostania pakietów startowych
zapisy będą prowadzenie również
w dniu zawodów w Parku Miejskim. Ilość pakietów startowych
ograniczona. Już dziś możemy
zdradzić, iż osoby, które zapiszą
się na bieg jako pierwsze otrzymają m.in. pamiątkową koszulkę,
a na mecie medal. Start zaplanowano na godzinę 10:00.

Do pokonania będzie dystans
1963 metrów. Jest to odwołanie
do roku, w którym zginął ostatni
Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak
ps. Lalek.
Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny.

Program:
▶▶9-11 sierpnia 2021 – zapisy:
portiernia krytej pływalni
w Żarowie, ul. Piastowska 10B
(w godzinach otwarcia basenu).
▶▶15 sierpnia 2021 – Park
Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa
• 9.00 w przypadku wolnych
pakietów otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zapisów,
• 10.00 odśpiewanie hymnu
Polski, oficjalny start biegu,
• 12.00 zakończenie wydarzenia.
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Wystartowały zapisy!
Pobiegnij w Żarowie

Po raz szósty biegaczki i biegacze powalczą o triumf
w Żarowskich Biegach Strefowych. Właśnie ruszyły zapisy!

Z okazji dwudziestolecia żarowskiej
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”
już 26 września wszyscy miłośnicy
biegania będą mogli spróbować
swoich sił na 5 oraz 10 kilometrów. Ci bardziej wytrwali, będą
mogli spróbować swoich sił na obu
dystansach. Najlepsi zawodnicy
otrzymają nagrody finansowe. Start
zaplanowano przy ul. Armii Krajowej. Na boisku lekkoatletycznym
przy SP w Żarowie zaplanowano
miasteczko biegowe, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie.
W ubiegłorocznych zawodach na
dystansie 10 km zwyciężył Rafał

Bardziński z czasem 00:35:24.
W kategorii pań najlepsza okazała
się Anna Ficner (00:39:12). Rekord
trasy należy do Mateusza Demczyszaka, który na pokonanie 10 km
potrzebował 30 minut i 48 sekund.
Wśród kobiet najlepszy rezultat
posiada wspomniana Anna Ficner.
Głównym sponsorem sportowego
wydarzenia jest niezmiennie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ”INVEST-PARK”. Organizator: Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.
Zapisy na stronie internetowej
www.datasport.pl.
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