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Gmina

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Jeśli chcecie Państwo znać więcej 
szczegółów o wydarzeniach w gminie 
Żarów, zapytać o nowe inwestycje 
lub inne informacje, które wzbudzają 
Wasze zainteresowanie, zachęcamy, 
aby wysyłać swoje zapytania na adres 
mailowy: m.pawlik@um.zarow.pl. 

Na Państwa pytania 
odpowiadać będą 
burmistrz Leszek 
Michalak bądź 
zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora. 
Wszystkie pytania 
wraz z odpowiedziami 
będziemy także publi-
kować w każdym numerze Gazety 
Żarowskiej.
Dziś prezentujemy Państwu pytanie, 
które nadesłane zostało przez miesz-
kańca, z prośbą o informację.

 ӹ Jak długo mieszkańcy przy ul. Plac 
Wolności w Żarowie będą czekać 
jeszcze na remont skweru oraz 
odnowienie placu zabaw? To chyba 
najbardziej zniszczony plac zabaw 
dla dzieci, a sam teren również nie 
zachęca do spędzania tam wolnego 
czasu. Czy przewidziana 
jest tam jakakolwiek 
inwestycja?

Zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora:

Znamy potrzeby miesz-
kańców w tym zakresie. 
Czekaliśmy na ogłoszenie 
naboru wniosków na 
dofinansowanie inwe-
stycji, które chcemy tutaj 
zrealizować. Złożyliśmy 

wniosek na dofinansowanie projektu 
„Przebudowa skweru z placem zabaw 
przy Placu Wolności w Żarowie” do 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu”. Zakres prac, które 

opisaliśmy we wniosku 
będzie obejmował 
demontaż istniejących 
urządzeń i obiektów 
małej architektury 
oraz montaż nowych 
urządzeń zabawowych 
(huśtawka wagowa, 

bujak, karuzela, zjeż-
dżalnia, huśtawka podwójna). Na 
przebudowanym terenie powstanie 
także ogólna strefa rekreacji 
z ławkami, postawione zostaną kosze 
na śmieci, tablice informacyjne, zasa-
dzona zostanie nowa zieleń. Plac 
zabaw będzie ogrodzony. Wokół placu 
powstaną zatoki z płyt ażurowych 
umożliwiające bezkolizyjne zatrzy-
manie się pojazdu. Nawierzchnia 
na przedmiotowym terenie będzie 
trawiasta, pod urządzeniami zastoso-
wana zostanie nawierzchnia z piasku. 

Wniosek opiewa na 
kwotę 151.277,48 złotych, 
z czego dofinansowanie 
wynosi około 95.445,00 
złotych. Są to pieniądze 
przeznaczone dla 
gminy Żarów w ramach 
podziału środków w LGD 
„Szlakiem Granitu” 
W lipcu poinformujemy 
o wynikach. 

Wszelkie pytania należy 
kierować na adres  

m.pawlik@um.zarow.pl  
z dopiskiem  

„pytanie do burmistrza”

Oglądaj wydarzenia filmowe  
na Facebooku Gmina Żarów

W każdym tygodniu kilka nowych 
filmów możesz zobaczyć w Kronice 
Filmowej Gminy Żarów. 

Jeśli chcesz oglądać ciekawe mate-
riały filmowe i śledzić zmiany, jakie 
zachodzą w gminie zajrzyj na stronę 
Urzędu Miejskiego w Żarowie  
www.um.zarow.pl i oglądaj 
najświeższe projekcje. Wśród nich 

relacje z gminnych uroczystości 
i turniejów, opis realizowanych inwe-
stycji, filmowe reportaże o ludziach 
z pasją, newsy z życia żarowskich 
szkół i gminnych jednostek oraz 
aktualne wydarzenia sportowe. 
Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj 
na Facebooka Gminy Żarów lub 
YouTube Gmina Żarów i bądź na 
bieżąco!

Pisz do Nas! Czekamy na ważne i ciekawe informacje
e-mail: m.pawlik@um.zarow.pl lub biblioteka@um.zarow.pl 

Przypominamy!  
Trwa akcja Rozlicz PIT w gminie Żarów

Chcesz, aby do naszej gminy trafiało 
więcej środków finansowych na 
budowę dróg, ścieżek rowerowych, 
chodników, skwerów itp.? 

Rozlicz zeznanie podatkowe za rok 
2021 tam, gdzie faktycznie mieszkasz, 
a nie tam, gdzie jesteś zameldowany! 
Celem naszej akcji jest uświadomienie 
mieszkańcom, że część pieniędzy 
z ich podatku trafia do budżetu gminy, 
w której mieszkają. 
Ważne jest rozróż-
nienie adresu zamel-
dowania od adresu 
zamieszkania!

– W tym roku 
podobnie, jak 
w latach ubiegłych zachęcamy miesz-
kańców gminy Żarów do wpisania 
w rocznej deklaracji podatkowej 
swojego miejsca zamieszkania. Dzięki 
temu część podatku trafi docelowo do 
budżetu naszej gminy. Pieniądze te 
będą mogły zostać przeznaczone na 
rozwój miasta i gminy, czyli na infra-
strukturę, z której codziennie korzy-
stamy – mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora. 

Wystarczy:
 ▶ wpisać adres Urzędu Skarbowego 
właściwego dla danej gminy, 
w tym przypadku Urząd Skarbowy 
w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 1, 58-100 Świdnica; 

 ▶ wpisać aktualny adres zamieszkania 
w gminie Żarów;

 ▶ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie 
aktualizujące ZAP-3 w części doty-
czącej miejsca zamieszkania i dołą-
czyć je do zeznania podatkowego;

 ▶ przesłać elektronicznie lub złożyć 
osobiście swoje zeznanie roczne 
PIT wraz ze zgłoszeniem aktuali-
zacyjnym ZAP-3 do Urzędu Skar-
bowego w Świdnicy, przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1,.

Więcej informacji znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Informacja dla działkowców
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych „Relaks” informuje, że w 2022r. 
opłata ogrodowa wynosi 20 groszy za 
metr kwadratowy, a składka człon-
kowska 6 złotych. 
Biuro ROD „Relaks” czynne jest  
w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00.

31 marca 2022r. (czwartek) odbędzie 

się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze ROD „Relaks” w Żarowie. 
Pierwszy termin godz. 16.00, drugi 
termin godz. 16.30. Obecność i prawo 
głosu mają tylko członkowie ROD. 
Program zebrania dostępny na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
Na sesji Rady Miejskiej radni przy-
jęli program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Żarów w 2022 roku. 
Celem Programu jest zapewnienie opieki, 
zapobieganie bezdomności zwierząt oraz 
zmniejszanie populacji zwierząt bezdom-
nych. W tym zakresie gmina współpra-
cuje również z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii oraz samorządem lekarsko-
-weterynaryjnym. 
W tegorocznym budżecie gminy zostały 
zabezpieczone środki finansowe na 
realizację tego programu w wysokości 

70.000,00 złotych. Pieniądze będą prze-
znaczone w głównej mierze na zapew-
nienie opieki i miejsca w schronisku, 
odławianie bezdomnych zwierząt, 
sprawowanie opieki nad kotami wolno 
żyjącymi oraz zapewnienie sterylizacji 
i kastracji zwierząt bezdomnych. Przyjęty 
na sesji program został również pozy-
tywnie zaopiniowany przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki 
Zwierząt w Świdnicy oraz inne organi-
zacje społeczne. Z projektem uchwały 
w tej sprawie można zapoznać się w BIP 
Gmina Żarów.

Na podstawie informacji  
z sesji Rady Miejskiej

Magdalena Pawlik

Dotacje na zabytki
Ponad 160 tysięcy złotych to 
kwota, która zaplanowana została 
w budżecie gminy Żarów na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
lub ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków. 
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się w czwartek, 24 marca radni podjęli 
projekt uchwały o przyznaniu 132.972,50 
złotych dotacji. Pieniądze trafią do parafii 
z terenu gminy Żarów i zostaną przezna-
czone na renowację zabytków.
Dotacje na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na 
terenie gminy Żarów otrzy-
mają:
1. Parafia Rzymskokato-

licka p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
w Imbramowicach na 
remont podestu pod 
ławkami, słupów, posadzki 
i schodów na chór. Etap II 

zakończenie w kościele parafialnym 
w Imbramowicach: kwota 60.000 zł 

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Imbramowicach na renowację wraz 
z zabezpieczeniem przed degradacją 
kompletu neogotyckich witraży z 1895r. 
w Kaplicy Mszalnej w Pyszczynie: kwota 
35.000 zł

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Mrowinach 
na prace konserwatorskie przy 
szafie organowej w kościele filialnym 
w Zastrużu: kwota 37.972,50 zł. 

Magdalena Pawlik
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Oświata

Zmiany kadrowe w szkołach 
W dniu 31 sierpnia 2022r. kończy się kadencja 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie Pani Heleny Słowik oraz dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach 
Pani Krystyny Waliszak. 

W dniu 24 lutego 2022 roku odbyły się konkursy 

na stanowiska dyrektorów tych szkół. Komisje 
konkursowe wyłoniły kandydatów, a konkursy 
zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta 
Żarów. Kilka dni temu zostały wręczone Zarządzenia 
Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie Pani Barbarze Nowak, natomiast stano-

wiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach Pani Marioli Czarneckiej.
Na co stawiać będą nowe dyrektorki szkoły? Czy 
placówki czekają jakieś zmiany? Jaka powinna 
być koncepcja pracy według nowych dyrektorów 
szkoły? Rozmawiamy o tym z Barbarą Nowak 
i Mariolą Czarnecką. 

Barbara Nowak – nowa dyrektor  
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie

 ӹ Jakie cele stawia Pani przed 
sobą jako nowa dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie? Zarządzanie placówką 
oświatową, w której uczy się 700 
dzieci wymaga doświadczenia. 

Jednym z prio-
rytetów będzie 
podnoszenie 
jakości pracy 
szkoły, co pozwoli 
przygotować 
dzieci do dalszej 
nauki w szkole 
ponadpodsta-
wowej i do życia 
w dynamicznie 
rozwijającym się 
świecie. 
Położę nacisk 
na budowanie 
pomostu między 
edukacją, 
wychowaniem 
i profilaktyką 
z elementami promocji zdrowia. 
Musimy  uczyć dzieci  aktywnego 
i zdrowego trybu życia, które pozy-
tywnie przełoży się na ich przyszłość. 
Zależy mi również na włączeniu 
rodziców w działalność szkoły jako 
partnerów, nauczycieli, wsłuchiwać 
się w ich opinie, poglądy i rady. 
Pamiętajmy, że dobrze funkcjonująca 
szkoła to przede wszystkim wynik 
pracy całego zespołu nauczycieli 
i dyrekcji. Liczę na chęć współpracy ze 
strony grona pedagogicznego i kiero-
wanie się wyłącznie dobrem naszych 
dzieci. 

 ӹ Jak widzi Pani dalszą organizację 
i funkcjonowanie Szkoły Filialnej 
w Mrowinach Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie? 

Od 2015 roku do roku 2021 pełniłam 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Mrowinach, obecnie jestem wice-
dyrektorem nadzorującym placówkę, 
przez ten czas zżyłam się z uczniami, 
pracownikami i środowiskiem 
lokalnym. Mimo tego, że fizycznie 
opuszczam mury szkoły w Mrowinach, 
w dalszym ciągu będę miała nad nią 
pieczę i zostawię ją w dobrych rękach. 
Szkołą tą będzie zarządzać wicedy-
rektor, a uczniami opiekować się będą 
doskonali nauczyciele. Szkoła filialna 
jest szansą na wszechstronny rozwój 
najmłodszych uczniów szkoły. Bardzo 
dobra współpraca z mieszkańcami 
Mrowin i bardzo dobry wizerunek 
szkoły to wszystko pozwoli na przycią-
gnięcie jak największej liczby dzieci.

 ӹ W jaki sposób szkoła, od 1 wrze-
śnia 2022r. zorganizuje integrację 

oraz edukację dzieci z Ukrainy, 
z uwagi na obecną sytuację? 

Włączenie uczniów pochodzących 
z Ukrainy do edukacji w polskiej 
szkole jest wyzwaniem dla wycho-
wawcy, nauczycieli oraz uczniów. 

Należy przede 
wszystkim 
zadbać 
o ich komfort 
psychiczny, 
co pomaga 
nawiązać dobre 
relacje z rówie-
śnikami oraz 
stworzy sprzyja-
jącą atmosferę 
do osiągania 
sukcesów eduka-
cyjnych. Zatem 
w pierwszej 
kolejności należy 
poznać ucznia 
i jego rodzinę 
oraz dowiedzieć 

się jaki bagaż doświadczeń niesie 
ona ze sobą. Największe trudności 
będzie sprawiać bariera językowa, 
dlatego istotnym jest jak najszybsze 
przyswojenie języka polskiego 
w stopniu komunikatywnym, który 
ułatwi naukę w szkole, ale także 
w życiu codziennym. Kwestie doty-
czące tworzenia odrębnych oddziałów 
przygotowawczych wyłącznie dla 
obywateli z Ukrainy będą uzależnione 
od liczebności rodzin, które posta-
nowią pozostać w gminie Żarów na 
dłużej. 

 ӹ Czy planuje Pani jakieś zmiany 
w szkole, w związku z objęciem od 
1 września 2022r. funkcji dyrektora? 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Żarowie to szkoła z tradycjami 
i dobrymi praktykami, które będę 
kontynuować i pielęgnować. Chcę 
stworzyć szkołę bezpieczną, otwartą 
i kreatywną. Zwiększyć aktywność 
osób młodych na polu dydaktycznym, 
poprzez udział w licznych konkur-
sach i olimpiadach, ale także polu 
artystycznym. Istotna będzie tu 
aktywność Samorządu Uczniow-
skiego. Będę wspierać rodziców, 
wsłuchiwać się w ich opinie, poglądy 
i rady. Chcę tworzyć odpowiednie 
warunki do pracy, zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom poprzez poprawę 
stanu technicznego budynku i wypo-
sażenia szkoły. Moim zadaniem na 
najbliższe lata będzie m. in. rozbudo-
wanie szkolnej sieci bezprzewodowej,  
wzbogacenie szkoły w  narzędzia 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnej i zakup nowoczesnych pomocy 

Mariola Czarnecka – nowa dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Imbramowicach

 ӹ Od 1 września 2022r. będzie Pani 
kierować Szkołą Podstawową im. 
UNICEF w Imbramowicach. Od jak 
dawna jest Pani związana ze szkol-
nictwem?

Całe moje dotychczasowe doświad-
czenie zawodowe 
związane jest ze 
szkołą i przed-
szkolem. Rozpo-
częłam przy-
godę z oświatą 
w 1999 r. Od tego 
czasu jestem 
nauczycielką 
w Publicznej 
Szkole Podsta-
wowej Nr 4 im. 
Kornela Maku-
szyńskiego 
w Strzegomiu. 
Przez 22 lata 
pracowałam 
jako nauczyciel 
i wychowawca 
edukacji wcze-
snoszkolnej, prowadziłam również 
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 
i rewalidację indywidualną z zakresu 
tyflopedagogiki w szkole i w przed-
szkolu. Obecnie, pracuję również jako 
nauczyciel wspomagający, jest to 
nowe doświadczenie zawodowe, które 
wzbogaca mój warsztat pracy i stawia 
przede mną nowe wytyczne. Praca 
nauczyciela daje mi dużo satysfakcji 
i zadowolenia, ale cieszę się, że będę 
mogła sprawdzić swoje umiejętności 
i kwalifikacje na stanowisku dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach.

 ӹ Czy w związku z objęciem funkcji 
dyrektora placówkę czekają jakieś 
konkretne zmiany?

Czas na konkretne decyzje przyj-
dzie, kiedy dokładniej zapoznam się 
z organizacją szkoły. Zapewne szkołę 
czekają liczne zmiany remontowe, 
jakie są konieczne, czyli: wymiana 
pieca węglowego na inny system 
grzewczy np. pompę ciepła, a z tym 
wiąże się ocieplenie budynku, remont 
dachu, wymiana stolarki okiennej. 
Przewiduję liczne drobne remonty 
również wewnątrz budynku,  

oczywiście w ramach przyznawanych 
lub pozyskiwanych środków finanso-
wych. Oczywiście mam głowę pełną 
pomysłów i planów co do rozwoju 
i funkcjonowania szkoły w Imbramo-
wicach, zamierzam je sukcesywnie 

wprowadzać 
w życie, zapra-
szając do współ-
pracy grono peda-
gogiczne, uczniów 
i ich rodziców 
oraz środowisko 
lokalne. 

 ӹ Jaka powinna 
być koncepcja 
pracy według 
nowego  
dyrektora?

Chciałabym 
tworzyć szkołę 
efektywną 
w nauczaniu 
i wychowaniu, 
bezpieczną, 

rozwijającą się, otwartą, twórczą, 
zaangażowaną w lokalność, współ-
pracującą z podmiotami służącymi 
rozwojowi dzieci. Szkołę z klimatem, 
zakorzenioną w tradycji i otwartą na 
nowoczesność – szkołę, która będzie 
dumą gminy. 

 ӹ Jakie Pani widzi możliwości 
rozwoju szkoły?

Widzę ogromne możliwości rozwoju 
tej placówki. Szkoła Podstawowa 
im. UNICEF w Imbramowicach to 
przede wszystkim ludzie-pracownicy, 
którzy są chętni do pracy, ogromnie 
zaangażowani w rozwój szkoły, stale 
podnoszący swoje kwalifikacje zawo-
dowe. To wspaniali rodzice uczniów, 
którzy chętnie współpracują ze szkołą, 
to społeczność lokalna i przede 
wszystkim uczniowie lubiący swoją 
szkołę. Jestem przekonana, że wszyscy 
razem zadbamy o rozwój szkoły, o to, 
aby placówka ta była dobrze widziana 
w środowisku lokalnym, aby stała się 
miejscem, w którym chce się prze-
bywać. 

Dziękuję za rozmowę
Magdalena Pawlik 

dydaktycznych. Pandemia koronawi-
rusa udowodniła konieczność podno-
szenia umiejętności na poziomie 
cyfrowym i technologicznym. Młody 
człowiek opuszczający szkołę ma być 
wyposażony w wiedzę i umiejętności 
pozwalające mu na swobodne poru-
szanie się we współczesnym świecie. 
Pewne działania mają charakter 

długofalowy, inne mają szansę być 
zrealizowane znacznie wcześniej. 
W chwili obecnej moim priorytetem 
jest uaktywnienie was, czyli młodych 
ludzi na terenie własnego środowiska.

Dziękuję za rozmowę. 
Magdalena Pawlik
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Informacje dla uchodźców z Ukrainy

PESEL dla uchodźców z Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy przy-
byli do gminy Żarów i ubiegają się 
o nadanie numeru PESEL, w związku 
z konfliktem na Ukrainie, mogą 
załatwić sprawę w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie. Punkt nadawania 
numeru PESEL dla uchodźców 
z Ukrainy dostępny jest w Biurze 
Obsługi Klienta UM Żarów. Osoby, 
które przyjdą do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie mają także możliwość 
bezpłatnego wykonania zdjęcia 
biometrycznego niezbędnego do 
wydania numeru PESEL. Urząd 
Miejski w Żarowie zatrudnił również 
do pracy przy obsłudze uchodźców 
osobę ze znajomością języka ukraiń-
skiego i polskiego.

Co jest konieczne przy skła-
daniu wniosku o PESEL:

 ▶ fotografia – taka jak do dowodu 
osobistego (zdjęcia są bezpłatnie 
wykonywane w UM Żarów).

 ▶ dokument potwierdzający tożsa-
mość.

 ▶ pobranie odcisków palców (nie 
dotyczy to dzieci do ukończenia 
12 lat oraz osób, od których 
pobranie odcisków jest fizycznie 
niemożliwe).

 ▶ Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 74 30 67 368  
lub 74 30 67 378. 

Przygotowano na podstawie informacji 
z UM Żarów

Świadczenia dla obywateli Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy, którzy przed 
wojną uciekli do Polski, mogą liczyć 
na wsparcie finansowe. 

Wśród świadczeń, które przy-
sługują uchodźcom są: 
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne 

w wysokości 300 zł na osobę, prze-
znaczone na utrzymanie, w szcze-
gólności na pokrycie wydatków na 
żywność, odzież, obuwie, środki 
higieny osobistej oraz opłaty miesz-
kaniowe

2. Świadczenia rodzinne (zasiłek 
rodzinny oraz dodatki do zasiłku 
rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, 
specjalny zasiłek opiekuńczy 
oraz świadczenie pielęgnacyjne, 
jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka, świadczenie 
rodzicielskie)

3. Pieniężne (mogą być to stałe, okre-
sowe lub doraźne zasiłki pokrywa-
jące podstawowe potrzeby życiowe) 
i niepieniężne (w postaci zapew-

nienie tymczasowego mieszkania, 
żywności, odzieży) świadczenia 
z pomocy społecznej

4. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
(przysługuje ono uchodźcom 
z Ukrainy, którzy mieszkają 
w Polsce ze swoimi dziećmi. 
Wysokość zasiłku może wynieść 
w sumie 12 000 zł na dziecko 
i mogą się o niego ubiegać rodzice 
każdego dziecka (pierwszego 
i kolejnego), które jest w wieku 
12-35 miesięcy. Przyznanie świad-
czenia nie zależy od dochodów

5. Świadczenie wychowawcze 500+
6. Świadczenie „Dobry Start”
7. Dofinansowanie żłobkowe (o takie 

zasiłki uchodźcy z Ukrainy muszą 
wnioskować w ZUS). 
 ӹ Jak uzyskać świadczenia? 

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie oraz stronie 
internetowej www.um.zarow.pl.

Przygotowano na podstawie informacji od 
Ośrodka Pomocy Społecznej

PESEL для біженців з України
Громадяни України, які прибули до 
ґміни Жарова через конфлікт в Україні 
та хочуть подати заявку на отримання 
номер PESEL, можуть звернутись 
до мерії Жарова. Пункт присвоєння 
номера PESEL для біженців з України 
доступний в офісі обслуговування 
клієнтів міської адміністрації Жарова. 
Люди, які обслуговуються міською 
адміністрацією в Жарові, мають 
можливість зробити безкоштовну 
біометричну фотографію, необхідну 
для видачі номерів соціального 
забезпечення. Міське управління 
у Жарові також найняло людину зі 
знаннями української та польської 
мови для допомоги українцям 
у підготуванні документів та 
комунікації.

Що необхідно при подачі 
заявки PESEL:

 ▶ фотографія  - наприклад, 
для ID-картки (фотографії 
робляться безкоштовно в міській 
адміністрації Жарова)

 ▶ документ, що підтверджує вашу 
особу

 ▶ зняття відбитків пальців (це 
не стосується дітей до 12 років 
і людей, у яких зняти відбитки 
пальців фізично неможливо).

 ▶ Детальну інформацію можна 
отримати за телефонами  
74 30 67 368 або 74 30 67 378.

Підготовлено на основі інформації 
з міської адміністрації Жарова

Перелік пільг, на які можуть 
претендувати громадяни України

На фінансову підтримку можуть 
розраховувати біженці з України, 
які виїхали до Польщі у зв’язку 
з війною. До пільг для біженців 
належать:
1. Одноразова грошова допомога 

у розмірі 300 злотих на особу, 
призначена на покриття витрат 
на харчування, одяг, взуття, засоби 
особистої гігієни та житлову плату.

2. Сімейні допомоги (допомога на 
сім’ю та надбавки до сімейної 
допомоги, допомога по догляду, 
спеціальна допомога опікуну та по 
догляду, одноразова допомога при 
народженні дитини, допомога по 
догляду за дитиною)

3. Грошові (це можуть бути постійні, 
періодичні або тимчасові виплати 
на основні життєві потреби) та 
безготівкові (у вигляді надання 
тимчасового житла, харчування, 
одягу) соціальні допомоги

4. Сімейний капітал (надається 

біженцям з України, які 
проживають у Польщі зі своїми 
дітьми). Сума допомоги може 
становити 12 000 злотих на одну 
дитину та може бути подана 
батьками на кожну дитину (першу 
та наступні) віком 12-35 місяців, 
Надання допомоги не залежить 
від доходу

5. Допомога на дитину 500+
6. Допомога «Добрий старт» (для 

школярів, що відвідують школу 
в Польщі)

7. Фінансування дитячих садків 
(біженці з України повинні 
подати заявку на отримання такої 
допомоги в ZUS).
 ӹ Як я можу отримати пільги?

Більше інформації в Центрі 
соціального забезпечення в Жарові та 
на сайті www.um.zarow.pl.

Підготовлено на основі інформації 
Центру соціального захисту населення

Refinansowanie  
kosztów pobytu Ukraińców

Osoby goszczące obywateli Ukrainy, które 
przyjęły je pod swój dach, mogą ubiegać się 
o świadczenie pieniężne w zamian za ich 
zakwaterowanie oraz wyżywienie. 

Zgodnie z obowiązującym od 15 marca 2022r. 
rozporządzeniem w sprawie świadczenia 
pieniężnego przy-
sługującego z tytułu 
zapewnienie zakwa-
terowania i wyży-
wienia obywatelom 
Ukrainy wysokość 
świadczenia została 
ustalona w kwocie 40 
zł za osobę dziennie. 
Świadczenie będzie 
przyznawane na 
podstawie wniosku 
za okres faktycznego 
zapewniania zakwa-
terowania i wyży-
wienia, ale nie dłużej 
niż za okres 60 dni.
Wszystkie osoby, 
których dotyczy 

sprawa proszone są o kontakt telefo-
niczny z pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w Żarowie p. Michałem Domańskim  
tel. 74 30 67 367 w celu przekazania wstępnych, 
niezbędnych informacji w ww. zakresie.
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Aktualności
Fundacja Babcia i Dziadek przekazała sprzęt 

i środki medyczne dla szpitala na Ukrainie
Do pomocy społeczności 
ukraińskiej włączyło się 
wiele instytucji i orga-
nizacji działających na 
terenie gminy Żarów. 

Fundacja Babcia i Dziadek, 
w obecności burmistrza 
Leszka Michalaka przeka-
zała do szpitala w Tarno-
polu sprzęt i środki 
medyczne. Wśród nich 
nowe wózki inwalidzkie, 
aparat USG, protezy nóg, 
środki opatrunkowe, 
przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe, strzykawki, 
rękawiczki jednorazowe, 
płyny do dezynfekcji, mate-
race przeciwodleżynowe, środki do 
pielęgnacji, koce termiczne, ciśnienio-
mierze i testy na Covid-9. Wszystkie 
dary zostały zawiezione do szpitala 
w Tarnopolu i przekazane  poszko-

dowanym w wojnie z Rosją. Przed 
podróżą, w obecności przedstawicieli 
Fundacji i burmistrza Leszka Micha-
laka, poświęcił je proboszcz parafii 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie ksiądz dziekan Piotr Waży-
drąg.

– Skala kryzysu humanitarnego 
na Ukrainie rośnie z każdą minutą. 
Szpitale nie mają wystarczających 
środków do zapewnienia pomocy 
medycznej wszystkim potrzebującym. 
Pomoc płynie także z Fundacji Babcia 
i Dziadek. Mamy nadzieję, że będzie 
to istotna pomoc, która przyczyni się 
do tego, że zdrowie i życie potrzebują-
cych będzie ratowane – mówi Stani-
sław Łukaszów z Fundacji Babcia 
i Dziadek w Żarowie.

Fundacja Babcia i Dziadek działa-
jąca na terenie Żarowa, od samego 
początku wybuchu wojny na Ukra-
inie, deklaruje swoją pomoc dla 
obywateli Ukrainy. 
Wsparcie Fundacji Babcia i Dziadek 
nie ogranicza się tylko do pomocy 
rzeczowej. Fundacja we współpracy 
z Domem Opieki Społecznej Żar-Med 
w Żarowie przyjęła grupę uchodźców 
pod swój dach.

– Wspólnie z Fundacją Babcia 
i Dziadek intensywnie pracujemy nad 
realizacją pomocy dla tego dotknię-
tego przez wojnę kraju. Ta pomoc 
prowadzona jest na wielu płaszczy-

znach. Dzięki współpracy 
z takimi organizacjami 
mamy pewność, że nasze 
wsparcie pozwoli odpo-
wiedzieć na realne i szybko 
zmieniające się potrzeby. 
Dziękujemy Fundacji 
Babcia i Dziadek za to, że 
w tych niezwykle trudnych 
czasach solidaryzują się 
z potrzebującymi obywa-
telami Ukrainy. W pełni 
popieramy taką pomoc, 
w którą również z wielkim 
zaangażowaniem się 
włączamy – dopo-

wiada burmistrz Leszek 
Michalak.

Każdy z nas może pomóc nie tylko 
dobrym słowem, ale również czynem 
i przykładem. Fundacja Babcia 
i Dziadek organizuje zbiórkę leków, 
środków opatrunkowych i medycz-
nych. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby 
wspomóc szpital na Ukrainie, 
prosimy przynosić wyżej wymienione 
dary do siedziby Fundacji przy ul. 
Słowackiego 6 w Żarowie. Potrzebne 
są: środki przeciwgorączkowe, prze-
ciwbólowe dla dzieci i dorosłych, 
strzykawki, venflony, koce termiczne, 
materace, przeciwodleżynowe, ręka-
wiczki jednorazowe, środki opatrun-
kowe, igły, syropy na kaszel i gardło 
dla dzieci, ręczniki jednorazowe, 
aparaty do przetaczania płynów.  

Magdalena Pawlik

Fundacja Babcia i Dziadek 
serdecznie dziękuje firmie 
ALPS z USA, jej filiom z Czech, 
Ukrainy, Włoch i Chin oraz 
aptekom i innym darczyńcom, 
także lokalnej społeczności za 
ofiarną pomoc i wspieranie 
naszej akcji.

Nowy sprzęt medyczny, dzięki staraniom Fundacji 
Babcia i Dziadek, trafił do potrzebujących na Ukrainie. 

Dary zostały przekazane do szpitala w Tarnopolu

Reklamuj się w Gazecie Żarowskiej
Tel. 74 30 67 329 lub 74 858 05 40 lub 74 857 04 35

Uczniowie pomagają  
uchodźcom z Ukrainy

W ostatnim czasie z ogromnym 
niepokojem śledzimy doniesienia 
z Ukrainy. Sytuacja u naszych 
wschodnich sąsiadów wzbudza 
smutek, lęk i współczucie. 

Wszystkie szkoły i przedszkole funk-
cjonujące na terenie gminy Żarów 
wyrażają solidarność i angażują się 
w akcje niesienie pomocy na rzecz 
potrzebujących obywateli z Ukrainy. 
Uczniowie przejęci sytuacją swoich 
kolegów i koleżanek z Ukrainy zakty-
wizowali się na wiele sposobów. Orga-
nizowali zbiórki, segregowali dary 
przyniesione przez mieszkańców, 

a także otoczyli opieką i wsparciem 
swoich rówieśników z Ukrainy, którzy 
uczęszczają do szkolnych placówek. 
W szkołach pełno jest także barw 
ukraińskich – pojawiły się symbo-

liczne wstążki, wyrazy poparcia 
w szkolnych gazetkach czy ukraińskie 
flagi w pracach plastycznych.
Do akcji pomocy uchodźcom 
włączyła się także młodzież z Zespołu 
Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Żarowie. Uczniowie pod opieką 
nauczycieli segregowali dary, które 
zbierane były w sali widowiskowo-
-sportowej w naszym mieście, poma-
gali także przygotowywać pokoje 
dla uchodźców w Domu Opieki 
Społecznej w Żarowie. Sprzątali, 
czyścili meble i przenosili szafki. 
Praca nie była łatwa, ale przyniosła 
niesamowitą satysfakcję.

– Uchodźcy, którzy przy-
jechali do naszej gminy 
z ogarniętej wojną Ukrainy 
potrzebują naszego 
wsparcia. Każde dzia-
łanie ma teraz ogromne 
znaczenie – zarówno 
małe, spontaniczne gesty, 
jak i większe inicjatywy. 
Przemyślana współpraca 
i mądra pomoc to tylko tyle 

i aż tyle, co możemy obecnie 
zrobić. Dlatego cieszę, że 
nasi uczniowie tak chętnie 
ruszyli z pomocą i pomagali 

przygotować pokoje dla uchodźców 
z Ukrainy – mówi Kinga Bujak 
z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadec-
kiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

To były konkretne działania. Uczniowie Zespołu Szkół 
w Żarowie z wielką chęcią pomagali przygotowywać 

pokoje dla uchodźców z Ukrainy. 

Minuta ciszy na znak solidarności z Ukrainą 
podczas sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Żarowie na sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 
w czwartek, 24 marca wspólnie 
z włodarzami gminy, wyraziła swoją 
solidarność z Narodem Ukraińskim, 
walczącym z rosyjskim agresorem. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Roman Konieczny 
wraz z radnymi:

Nie sposób dziś nie 
mówić o tym, jak 
bardzo wspieramy 
myślami i czynami 
Ukrainę, którą dotknęła niewyobra-
żalna tragedia. Pomoc dla naszych 
zaatakowanych przez Rosję i hero-
icznie broniących się sąsiadów jest 
konieczna. W imię solidarności, zaan-
gażowali się w nią również władze 
gminy Żarów oraz mieszkańcy, 
organizacje, stowarzyszenia, szkoły, 

zakłady, sklepy, przedsiębiorstwa 
i wiele innych instytucji oraz jednostek 
organizacyjnych.

Chciałbym jeszcze raz wszystkim 
Państwu podziękować za Wasze 
otwarte serca i wsparcie dla naszych 
sąsiadów z Ukrainy. Do naszej gminy 
Żarów przybyło ponad 400 osób 
narodowości ukraińskiej, które uciekły 
od wojny, a które uzyskują należytą 
pomoc. Wszystkie nasze działania 
są oparte na wytycznych Wojewody 
Dolnośląskiego, który kieruje całą 
akcją rozlokowania uchodźców. 
Sytuacja na Ukrainie boleśnie zasko-
czyła nas wszystkich i do tej pory 
nie możemy w to uwierzyć. Mamy 
nadzieję, że gwałtowny konflikt się 
skończy i zapanuje pokój. Dlatego 
dziś minutą ciszy chcemy uczcić pole-
głych w tej okrutnej wojnie obywateli 
Ukrainy. 

Podziękowanie 
Pan Stanisław Łukaszów prezes Domu Opieki Społecznej w Żarowie serdecznie dzię-
kuje dyrekcji,  nauczycielom i uczniom trzeciej klasy Technikum Kolejowego przy 
Zespole Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie za wielką pomoc 
okazaną przy przygotowywaniu zaplecza dla uchodźców wojennych na terenie Domu 
Pomocy Społecznej Żar-Med w Żarowie. Wasza odpowiedź na nasz apel o pomoc była 
szybka i owocna.
Działająca we współpracy z DPS Żar-Med Fundacja Babcia i Dziadek śle słowa 
pochwały i składa serdeczne podziękowania uczniom: Radosławowi Matuszak, 
Michałowi Sip, Arkadiuszowi Boguś, Kacprowi Moryl, Konradowi Kuszczak, Zygmun-
towi Nizioł, Fabianowi Petelskiemu, Bartoszowi Zdanowskiemu, Damianowi Kucha-
rzyszyn, Nikoli Dawidowicz, Oliwii Chrebela, Małgorzacie Pituła, Angelice Walkosz-
-Berda, Kacprowi Schumann oraz Pani Kindze Bujak za bardzo ofiarną pomoc. 
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Aktualności/Kultura

Paka Niemowlaka dla Józia
Narodziny dziecka 
zawsze wzruszają i są 
wielkim wydarzeniem dla 
całej rodziny. To również 
ważne wydarzenie dla 
naszej gminy. 

Dlatego z wielką przy-
jemnością wręczyliśmy 
upominki kolejnemu malu-
chowi, który wraz z rodzi-
cami jest zameldowany 
na terenie gminy Żarów. 
Paka Niemowlaka trafiła do 
Józefa Gostkowskiego, który 
przyszedł na świat 21 lutego 
2022r., a w chwili naro-
dzin mierzył 58 cm i ważył 
3.440g. Upominek mamie Józia wręczył 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora, 
gratulując i życząc zdrowia, wiele miłości 
oraz samych radosnych dni. 

– Z wielką radością składam 
rodzicom najserdeczniejsze gratu-
lacje. Życzę, aby mały Józef rozwijał się 
w zdrowiu i pełni szczęścia, a Państwu 
wiele optymizmu i siły, które pomogą 
spełnić się w tej najważniejszej rodzi-
cielskiej roli – gratulował zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Mały Józef to drugie dziecko Państwa 
Gostkowskich. Siostra nie mogła 
się już doczekać braciszka i chętnie 
pomaga rodzicom w codziennych 

obowiązkach. Całej rodzinie Państwa 
Gostkowskich życzymy, aby ich 
pociechy były zdrowe, szczęśliwe 
i nigdy im niczego nie brakowało. 
A wszystkim świeżo upieczonym 
rodzicom przypominamy, że cały 
czas trwa nasza akcja promocyjna 
„Paka dla Niemowlaka”, która obej-
muje dzieci urodzone od 1 stycznia 
2021r. Wszystkie niezbędne informacje 
oraz wniosek znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej www.um.zarow.pl. 
Szczegółowych informacji udzielają 
również pracownicy Referatu Organi-
zacyjnego pod numerem tel.  
74 30 67 329 i 74 30 67 340.

Magdalena Pawlik 

Kilka dni temu UM odwiedziła kolejna wspaniała 
rodzina, a małego Józefa obdarowaliśmy pakietem 

powitalnym „Paka dla Niemowlaka”. 

Dzień Sołtysa
Jest ich siedemnastu. 
Organizują życie we 
wsiach, aktywizują ich 
mieszkańców i pracują 
na rzecz lokalnego 
społeczeństwa. Na co 
dzień, oprócz zawodo-
wych obowiązków często 
sami wyznaczają sobie 
zadania. 

Aranżują życie na wsi, 
organizują zebrania wiej-
skie, zbierają podatki, inte-
grują i wreszcie po prostu 
zwyczajnie służą dobrą 
radą. Są energiczni i spontaniczni. 
Nie stronią od ambitnych zadań, bo – 
jak sami przyznają – sołtys to brzmi 
dumnie. Za dotychczasową i pełną 
poświęcenia pracę na rzecz swojego 
sołectwa sołtysi z gminy Żarów 
odebrali podziękowania. Z okazji Dnia 
Sołtysa burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora złożyli też gospodarzom wsi 
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli 
upominki. 

– Jesteście liderami swoich wsi, 
pracujecie z pasją i dla dobra wszyst-
kich mieszkańców. To właśnie Wy 
jesteście najbliżej lokalnej społecz-
ności i najbardziej dostrzegacie ich 
potrzeby. Dziękujemy za wywiązy-
wanie się z tej odpowiedzialności. 
Życzymy Państwu wszelkiej pomyśl-
ności, wiele wytrwałości w realizacji 
dalszych planów i zamierzeń na rzecz 
sołectwa, satysfakcji oraz zadowo-
lenia z pełnienia funkcji społecznej 

– życzyli burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Na terenie gminy Żarów pracuje 17 
sołtysów, a wśród nich funkcję pełni 
7 pań i 10 panów. Do ich obowiązków 
należy pobór podatków od miesz-
kańców, organizacja zebrań wiejskich, 
uczestnictwo w  naradach sołtysów, 
spotkaniach gminnych i uroczysto-
ściach gminnych, przekazywanie 
ważnych informacji z gminy, zarzą-
dzanie funduszem sołeckim oraz 
organizacja życia społecznego na wsi.

Na podstawie informacji  
z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Magdalena Pawlik

Podziękowanie od burmistrzów Leszka Michalaka  
i Przemysława Sikory odbiera Ryszard Pawlik  

sołtys Pyszczyna.

Obejrzyj relację filmową  
na Facebooku Gmina Żarów 
lub YouTube Gmina Żarów

Tomasz Pietrzyk – dyrektor GCKiS 
powołany na kolejną kadencję

Tomasz Pietrzyk został powołany 
na stanowisko dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
na kolejną kadencję. Jakie plany na 
najbliższe lata ma dyrektor i jak będzie 
wyglądać oferta kulturalna skiero-
wana do naszych mieszkańców? 

 ӹ Otrzymał Pan powierzenie na stano-
wisko dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie na kolejną 
pięcioletnią kadencję. Jaki jest Pana plan 
działań na kolejne 5 lat funkcjonowania 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie? I jak będzie wyglądać oferta 
GCKiS na najbliższe lata? Czy będzie 
to oferta skierowana do każdej grupy 
wiekowej i mieszkańców całej gminy 
Żarów, czy tylko miasta?

Zanim odpowiem na pytanie chciałbym 
nawiązać do tych minionych pięciu 
lat. Może zabrzmi to nieskromnie, 
ale uważam, że to były dobre lata dla 
żarowskiej kultury, sportu, gminy Żarów 
i samego Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. 
Udało nam się zorgani-
zować kilkaset wydarzeń. 
A także z przyznanych 
dotacji zostały wyremon-
towane cztery świetlice 
wiejskie w Łażanach, 
Mrowinach, Przyłęgowie 
i Mielęcinie. Żarów na 
kulturalnej i sportowej 
mapie powiatu świdnic-
kiego został dostrzeżony, 
a w wydarzeniach organizowanych 
przez naszą instytucję, udział biorą 
nie tylko mieszkańcy gminy Żarów, ale 
również mieszkańcy z całego Dolnego 
Śląska. Wśród wydarzeń, które szcze-
gólnie przypadły do gustu, warto 
wymienić Scenę Dworzec (Festiwal 
Bachowski), która już zyskała sporą 
publiczność. Dodam, że w ramach 
tego projektu w Żarowie koncertują 
znakomici muzycy, którzy występują 
na największych festiwalach muzyki 
klasycznej w Europie. Także Festiwal 
Mąki w Siedlimowicach, Święto Dyni 
w Wierzbnej, Żarowski Zlot Miłośników 
Motoryzacji, Electrolux Cup – Żarowska 
Liga Futsalu (jedyna w powiecie świd-
nickim), Jarmark Średniowieczny, 
Żarowskie Biegi Strefowe czy nowy 
projekt Żarów na obcasach gromadzą 
bardzo dużą ilość uczestników. 

Wracając do Pani pytania, to na pewno 
pojawią się nowe wydarzenia orga-
nizowane już nie w samym Żarowie, 
ale na terenie gminy. Będą to zarówno 
wydarzenia kulturalne, jak i sportowe. 
Pierwsze z nich zostaną zorganizowane 
w maju i czerwcu. Co do oferty GCKiS 
cały czas jest rozwijana i dostosowana 
do potrzeb i różnych grup wiekowych. 
Niezmiennie dużym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia plastyczne i cera-
miczne. Wśród naszych propozycji są 
również warsztaty tworzenia komiksów, 
mała akademia muzyki, zajęcia gita-
rowe, prowadzimy Żarowski Klub 
Fotograficzny, a także chór kameralny 
Senyor-Rici. Żarowiankom i żarowianom 
bardzo spodobała się formuła projektu 
„Żarów na obcasach”. Tylko marcowe 
warsztaty taneczne zgromadziły ponad 
60 osób. Obecnie pracujemy nad tym, 
aby zajęcia taneczne zagościły na stałe 
w GCKiS. Sporym zainteresowaniem 
cieszy się pracownia historyczno-arche-
ologiczna, która działa w Żarowskiej 
Izbie Historycznej. Skoro jesteśmy przy 

historii to warto dodać, że w kwietniu 
pojawi się drugi sezon cyklu „Z otchłani 
wieków”, w którym Bogdan Mucha przy-
bliża historię Ziemi Żarowskiej. Kolejne 
inicjatywy, które chcemy zorganizować 
pod szyldem Żarowskiej Izby Histo-
rycznej to seria podcastów o historii 
gminy Żarów, a wśród nich dominować 
będą wywiady ze świadkami historii. 
Kolejną inicjatywą będzie Rocznik 
Ziemi Żarowskiej. Pierwszy tom ujrzy 
światło dzienne na początku roku 2023. 
Działaniem priorytetowym Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu będzie pozy-
skanie środków zewnętrznych na remont 
dawnej siedziby Żarowskiego Ośrodka 
Kultury. Nasz pomysł wpisuje się w stra-
tegię gminy Żarów na kolejne lata.  

 ӹ Praca dyrektora GCKiS to nie tylko 
organizowanie wydarzeń, wystaw 
i realizacja projektów, to również współ-
praca z wieloma firmami i instytucjami. 
Z jakim instytucjami współpracuje 
GCKiS w Żarowie?

Jestem wdzięczny, że 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu może współpra-
cować z wieloma insty-
tucjami i firmami działa-
jącymi na terenie gminy 
Żarów i nie tylko. Wśród 
marek, które nam zaufały 
są Colorobbia, Daicel, T&P 
Reflex, Electrolux, Bridge-
stone, Thermaflex, Polska 
Ceramika Ogniotrwała, Yagi, 
AKS, Nova czy Wałbrzyska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-
-Park. To naprawdę ogromne wsparcie 
i nie mówię tu tylko o wymiarze finan-
sowym, ale o docenieniu tego, co robimy 
w Centrum na co dzień. To pokazuje, 
że Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie idzie w dobrą stronę.

 ӹ Jak Pan ocenia i widzi dalszą współ-
pracę z lokalną społecznością? Wsłu-
chujecie się w opinie mieszkańców?

W 2020 roku otrzymaliśmy od Naro-
dowego Centrum Kultury wsparcie 
w ramach projektu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne. Projekt składał się 
z dwóch etapów. W pierwszym należało 
przeprowadzić diagnozę, a w drugim 
mieszkańcy gminy Żarów mogli zreali-
zować swoje inicjatywy. Budżet na drugi 
etap był ograniczony, a chętnych do 
organizacji wydarzeń znacznie więcej. 
Niestety, nie wszyscy mogli skorzystać 
ze wsparcia. Wtedy podjąłem decyzję, 
że kiedy skończy się pandemia, wrócimy 
do tej dobrej praktyki, aby to miesz-
kańcy wspólnie z Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu mogli realizować 
swoje pomysły. Teraz przyszedł czas na 
dotrzymanie danego słowa. Pod koniec 
marca spotkałem się z mieszkańcami, 
którzy aktywnie działają w swoich miej-
scowościach. Mogę obiecać, że w kilku 
sołectwach pojawią się inicjatywy, które 
powinny na stałe wpisać się w kalen-
darz wydarzeń. Cieszy mnie fakt, że 
mieszkańcy gminy Żarów mają bardzo 
dobre pomysły i chcą wcielać je w życie 
z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. 
To pokazuje, że do naszej instytucji 
mają duże zaufanie. Już teraz w czterech 
świetlicach wiejskich: Łażanach, Mrowi-
nach, Mielęcinie i Przyłęgowie prowa-
dzimy zajęcia stałe. W tym roku chcemy 
pojawić się z naszą ofertą w pozostałych 
świetlicach wiejskich. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Pawlik 
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Informacje
Kronika Policyjna

Zatrzymany za kradzież rowerów
Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego KP Żarów, 
w toku realizacji sprawy, na podstawie uzyskanej infor-
macji operacyjnej zatrzymali 17-letniego mieszkańca 
pow. lubińskiego, podejrzanego o dokonanie kradzieży 
rowerów. Wartość pierwszego roweru wynosiła 1500 
złotych, drugiego 2349 złotych. Wykonano czynności 
procesowe z jego udziałem w charakterze podejrzanego, 
mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Trwają 
czynności zmierzające do odzyskania utraconego mienia. 

Zastępca Komendanta KP Żarów po 
zakończonej służbie zatrzymał złodzieja

Będący po służbie, zastępca komendanta KP Żarów, 
wspólnie z pracownikiem ochrony w jednym ze sklepów 
na terenie Żarowa, dokonał zatrzymania 37-letniego 
mieszkańca pow. świdnickiego. Mężczyzna okazał się 
sprawcą kradzieży art. spożywczych i chemii gospodar-
czej na łączną kwotę 511,59 zł. Zatrzymanego dopro-
wadzono do Komisariatu Policji, gdzie w toku pracy 
operacyjnej ustalono, że oprócz wyżej wymienionego 
zdarzenia, dokonał także kradzieży art. spożywczych 
i alkoholu na kwotę 693 zł w jednym ze sklepów na 
terenie Świdnicy. Zatrzymany mężczyzna dokonywał 
kradzieży sklepowych także na terenie Świebodzic 
i Jaworzyny Śl. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty 
i grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Posiadali przy sobie narkotyki
47-letni oraz 32-letni mieszkańcy powiatu świdnickiego 
zostali zatrzymani za posiadanie przy sobie narkotyków. 
Przy pierwszym mężczyźnie ujawniono 0,37 grama 
amfetaminy, a przy drugim 2,81 grama netto mari-
huany. Ponadto, w wyniku przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych 32-latka funkcjonariusze znaleźli haszysz 
o wadze 1,68 grama i kryształki niewiadomego pocho-
dzenia, koloru zielonego o wadze 0,96 grama. 

Włamał się do piwnicy  
i ukradł elektronarzędzia

Nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu kłódki 
zabezpieczającej drzwi, włamał się do pomieszczenia 
piwnicznego remontowanego budynku, skąd dokonał 
kradzieży elektronarzędzi różnych marek. Łączne straty 
oszacowano na kwotę 4.200 zł na szkodę zgłaszającego, 
mieszkańca powiatu świdnickiego. W wyniku pracy 
operacyjnej funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego KP 
Żarów zatrzymali 40-letniego mieszkańca Wałbrzycha, 
który w dniu 9.03.2022r dokonał w/w kradzieży z włama-
niem. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty.

Ukradł studzienki kanalizacyjne
Kolejny amator złomu! Nieznany sprawca dokonał 
kradzieży 3 szt. żeliwnych studzienek kanalizacyjnych 
o średnicy 80 cm. Straty na szkodę zgłaszającego zostały 
oszacowane na kwotę 1.500 zł. 

Uwaga! Praca w Policji
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy zachęca do 
wstąpienia w szeregi policji. Chcesz pracować z nami, 
ale nie wiesz, jak to zrobić, gdzie złożyć dokumenty, 
jaka procedura Cię czeka? Zadzwoń na nr telefonu 47 87 
55 203 lub 47 87 55 339 odpowiemy na wszystkie Twoje 
pytania! Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej KPP Świdnica. 

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Nabór wniosków  
na usunięcie wyrobów  
zawierających azbest

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie części 
kosztów związanych z realizacją zadania polega-
jącego na: pakowaniu, transporcie i unieszkodli-
wianiu odpadów zawierających azbest pochodzą-
cych z prac demontażowo-rozbiórkowych. 

Uwaga! 
Nie będą dofinansowane koszty związane z demon-
tażem wyrobów zawierających azbest oraz zakupem 
i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Wnioski 
wraz załącznikami można składać do 04 kwietnia 
2022 r. Wnioski złożone poza terminiem naboru 
zostaną odesłane do Wnioskodawcy.
Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 40% kosztów 
kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwali-
fikowanych to 700 zł za tonę unieszkodliwionego 
azbestu). Nadmiarowe odpady (przewyższające wnio-
skowaną ilości) nie podlegają dotacji. Wszystkie koszty 
przewyższające dotację WFOŚiGW pokrywa Właści-
ciel nieruchomości (nie ma możliwości zwiększenia 
dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania). 
Osoby składające wniosek o dofinansowanie w naborze 
w 2020r., których wniosek został rozpatrzony nega-
tywnie, będące dalej zainteresowane dofinansowaniem, 
po zapoznaniu się z nowym regulaminem, mogą złożyć 
wniosek na nowym formularzu w bieżącym terminie 
naboru, jednak będą miały pierwszeństwo zgodnie 
z kolejnością wniosku złożonego w 2020r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej  
www.um.zarow.pl, w Biurze Obsługi Klienta oraz 
w Referacie Gospodarki Komunalnej, stanowisko ds. 
ochrony środowiska. Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 74 30 67 321.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Kiermasz wielkanocny
Wielkanocne baby, mazurki, chlebowe baranki 
czy wreszcie tradycyjny żurek. To i wiele innych 
smakołyków znajdziecie Państwo podczas corocz-
nego kiermaszu wielkanocnego organizowanego 
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Na stoiskach z rękodziełem pojawią się barwne 
pisanki, kolorowe palmy, stroiki, świąteczne 
serwetki i inne wyroby, które przypominają nam 
o nadchodzących świętach Wielkiej Nocy. Nie 
zabraknie atrakcji dla naszych najmłodszych. 
Ciekawe warsztaty, wiejska zagroda czy szukanie 
wielkanocnego jajka to tylko niektóre z niespo-
dzianek, jakie organizatorzy szykują na ten dzień. 
Kiermasz urozmaicą występy zespołów „Jarzębina” 
z Kobierzyc, „Krukowianie” oraz „Senyor-Rici”. 
Zapraszamy 10 kwietnia w godz. 15.00 – 18.00 hala 
sportowa GCKIS, ul. Piastowska 10 A 

Mieszkańcy Mrowin  
zorganizowali akcję  

sprzątania wsi
To była bardzo aktywna sobota! Mieszkańcy 
Mrowin zorganizowali akcję sprzątania wsi, 
w którą zaangażowali się radny, sołtys, Rada 
Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinach, 
a także młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego. 

Wspólnymi siłami wysprzątany został teren przy 
stawie, boisku sportowym oraz w samym centrum 
wsi. Po sprzątaniu przyszedł także czas na wspólne 
sadzenie roślin. Dzięki temu zrobiło się bardziej 
zielono i kolorowo. Na końcowe efekty trzeba 
będzie trochę poczekać, ale już dziś widać, że jest 
czyściej i schludniej. 
Organizatorzy akcji składają podziękowania 
wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali 
się we wspólne prace porządkowe na rzecz wsi. 
Podziękowania również dla OSP Mrowiny, a także 
MOW za czynne włączenie się w tą społeczną 
inicjatywę. Przecież każdemu z nas powinno 
zależeć na tym, aby nasza okolica było czysta 
i atrakcyjna. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Połaczyli siły, aby wspólnie działać  
na rzecz swojej miejscowości.

Zostań uczniem Zespołu 
Szkół w Żarowie

Warsztaty graficzne  
w GCKiS i Bibliotece 

Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie zapraszają dzieci 
i młodzież na bezpłatne warsztaty „Projektowanie 
graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. 
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości 
pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich 
w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne 
narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. 
Zdobędą umiejętności związane z zasadami projek-
towania wizualnego. Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku 10-14 lat i młodzieży w wieku 15-18 lat. Ilość 
miejsc ograniczona. Zapisy w GCKiS i Bibliotece. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). 
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Sport i wypoczynek

Ruszyła okręgówka
Wałbrzyska okręgówka wznowiła 
rozgrywki. Za nami trzy kolejki 
z udziałem Zjednoczonych Żarów. 

Remis 1:1 z ATS Wojbórz sprawił, iż 
Zjednoczeni Żarów stracili miejsce 
wicelidera. Najgroźniejszy rywal 
w awansie do IV ligi wykorzystał 
potknięcie żarowian, choć tak 
naprawdę nie musiał wychodzić 
nawet na boisko. Wszystko za sprawą 
wycofania się z rozgrywek drużyny 
Venus Nowice. Walkower i trzy 
punkty pozwoliły Smolcowi wyprze-
dzić Zjednoczonych w tabeli. Przypo-
mnijmy, iż promocje do rozgrywek 
wyższego szczebla otrzymają dwa 
pierwsze zespoły.
Zjednoczeni: Nowak – Ł. Klima-
szewski, Szuba (85’ Baziak), Wietrzy-
kowski, Florian, M. Klimaszewski, 
Czoch, Andrzejewski (75’ Chłopek), 
K. Hruszowiec, Uszczyk, Sajdak. 
Żarów w 17. kolejce na własnym 
boisku podejmował Witków. Nie 
od dziś wiadomo, jak trudno gra 
się przeciwko Gromowi. Solidny 
zespół, oparty na dobrych i doświad-
czonych zawodnikach, to rywal, 
z którym zawsze trzeba się liczyć. 
Poza poczuciem własnej wartości, 

potrzebnym optymizmem, kluczowa 
była koncentracja Zjednoczonych. Od 
dłuższego czasu podopieczni Adama 
Ciupińskiego i Artura Sary przyzwy-
czaili nas, że stawką są zawsze trzy 
punkty. Na szczęście szybko udało się 
wymazać z pamięci wpadkę z inau-
guracji rundy wiosennej. Żarów po 
bramce Kacpra Hruszowca wygrywa 
1:0 i inkasuje trzy punkty.
Zjednoczeni: Nowak – Jastrzębski, 
Ł. Klimaszewski, Wietrzykowski 
(70’ Marzec), K. Hruszowiec (80’ 
Chłopek), Florian, M. Klimaszewski, 
Czoch (60’ Szewczyk), Andrzejewski 
(60’ Łagiewka), Uszczuk, Sajdak 
(83’ Natanek).
Walkower z Nowicami pozwala 
dopisać kolejne trzy punkty. Liderem 
pozostaje Górnik Wałbrzych (48 pkt.). 
Drugie miejsce dla Skałek Stolec (44 
pkt.). Trzeci Zjednoczeni tracą sześć 
punktów do Górnika. 
Niezwykle ciekawie zapowiada się 
20. kolejka, gdzie Żarów na własnym 
obiekcie podejmie czwartą siłę tabeli, 
LKS Bystrzycę Górną. Pojedynek 
odbędzie się 3 kwietnia (niedziela) 
o godz. 16:00.

Krzysztof Dutkiewicz

Rywalizacja siatkarzy
Siatkarski turniej 
o puchar burmistrza 
Żarowa dla TKKF Chemik 
Żarów. 

Gospodarze okazali się 
lepsi od reprezentantów 
Powiatu Świdnickiego 
oraz TKKF Chemik II 
Żarów. Ostatecznie 
czwarte miejsce zajęli 
zawodnicy z Wrocławia. 
Konkurs „wbijania gwoź-
dzia” wygrał Kacper 
Komendera. Nagrodę 
MVP turnieju wśród 
kobiet odebrała Elżbieta Talarska, 
a wśród mężczyzn Piotr Hendżak. 

– Cieszę się, że po raz kolejny 
w Żarowie możemy obserwować 
zmagania siatkarzy. Tym bardziej 
jest mi miło, że swoja pasją zarażacie 
kolejne pokolenia zawodników. Niech 
w Żarowie wygra dziś siatkówka – 
mówił podczas otwarcia zawodów 
zastępca burmistrza Żarowa Prze-
mysław Sikora.

Dodatkowo zarząd żarowskiego klubu 
nagrodził statuetką jednego z zawod-
ników, Tomasza Chlipalskiego, który 
zebrał bardzo dużą sumę pieniędzy 
na leczenie 2-letniej Amelii Gmyrek, 
dziewczynki chorej na SMA. 
Organizatorzy: TKKF Chemik Żarów, 
GCKiS Żarów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Retro Liga, czyli podróż  
w przeszłość przez boisko piłkarskie

Rozpoczął się czwarty 
sezon Retro Ligi, czyli 
rozgrywek piłkarskich 
toczonych według 
przedwojennych reguł. 
W stawce dziewięciu 
drużyn mamy przedsta-
wicieli Żarowa i Strze-
gomia, którzy reprezen-
tują barwy Pogoni Lwów. 

Rozgrywki skupiają 
drużyny piłkarskie, które 
przestały istnieć w 1939 
roku. Kibic sportowego 
wydarzenia zostaje prze-
niesiony w czasie. Drużyny 
występują w przedwo-
jennych strojach, a mecz 
zostaje rozegrany zrekonstruowaną 
piłką. Rywalizacja toczona jest 
w starych zasadach, gdzie nie było 
kartek, nie było numerów na koszul-
kach. To żywa lekcja historii. 
Pierwszy sezon został rozegrany 
w 2019 roku. Mistrzem Polski została 
Lechia Lwów, składająca się z zawod-
ników z Dzierżoniowa. W 2022 roku 
do rywalizacji przystąpiło dziewięć 
zespołów, wśród nich, aż trzech 
beniaminków: Victoria Sosnowiec, 
WKS 42. Pułk Piechoty Białystok 
i Pogoń Lwów (z Żarowa i Strze-
gomia). Zagrają także: Czarni Lwów 
(Wałbrzych), Strzelec Białystok 
(Choroszcza), Lechia Lwów (Dzierżo-

niów), WKS Grodno (Kozienice), WKS 
37. Pułk Piechoty Kutno, WKS 10. Pułk 
Piechoty Łowicz. 
Mistrza kraju poznamy najpóźniej 
w drugi weekend października. 
Wtedy zaplanowano ostatnią  kolejkę, 
a gospodarzem finałowej rundy 
będzie Białystok. 
Na inaugurację Pogoń Lwów w meczu 
wyjazdowym podejmowała dwukrot-
nego Mistrza Polski Lechię Lwów. 
Derby Lwowa dla Lechii (9:1). 
Już dziś zapraszamy na mecz Retro 
Ligi do Żarowa. Dokładnie 9 kwietnia 
(sobota) na Stadionie Miejskim Pogoń 
Lwów podejmie WKS Grodno. Pierwszy 
gwizdek zabrzmi o godz. 15:00. 

Krzysztof Dutkiewicz

Pogoń Lwów: Wróbel, Duszyński, Ciupiński, Sobel, 
Brambor, D. Rudnik, Haraszczuk, Bryła, Garbacz, 

Chłopek, Baziak, Zdunik, T. Rudnik, Wojewodzic, Grabo-
wiec, Skorupski, Wasik, Stempniewicz, Łoś, Adamus, 

Lesiński, Mosór, Kluba. 

Sportowy flesz
Medale Mistrzostw Polski

Martyna Janaszek pokazała się z bardzo 
dobrej strony podczas rozgrywanych 
w Warszawie juniorskich Mistrzostw 
Polski w wyciskaniu sztangi leżąc stylem 
klasycznym. Żarowianka wywalczyła srebro 
w swojej kat. wiekowej i brąz w kat. Open. 

Rezerwy Gońca zakończyły sezon
Szachiści zakończyli sezon wałbrzyskiej 
klasy okręgowej. Goniec II Żarów został 
wiceliderem rozgrywek. Goniec III Żarów 
ostatecznie sklasyfikowany został na 
6. pozycji. W lidze rozegranych zostało aż 
14 rund. Punkty dla obu drużyn zdoby-
wali: Goniec II: 7,5 pkt – Adamek, 7 pkt 
– Michalska, 5,5 pkt – Kaśków, Cygan, 
Bednarski, 4 pkt – Sojski, 3 pkt – Dołharz, 
2,5 pkt – Bieszczad, 1 pkt – Molecki, 0,5 pkt 
– Kasendra. Goniec III: 8 pkt – Piciński, 
4 pkt – Chołody, 3,5 pkt – Szerszeń, 2,5 pkt 
– Komaniecka, 2 pkt – Serwin, Król, 
1,5 pkt – Zieliński, Gołębczyk, Kołodziej-
czyk, 1 pkt – Janikow, Dydyńska.

Grali o finał wojewódzki
W Burkatowie odbyły się Mistrzostwa LZS 
powiatu świdnickiego w szachach. Awans 
do finału dolnośląskiego uzyskało dwóch 
najlepszych zawodników w kat. wieko-
wych. Wśród szachistów Gońca Żarów 
awans wywalczyli: Bednarski, Kiszkiel, 
Michalska, Dołharz, Wilczyńska. 

Znamy najlepszych pływaków
Po raz kolejny na basenie w Żarowie ULKS 
Piast 2008 Żarów oraz GCKiS w Żarowie 
przeprowadziło zawody pływackie dla 
Szkół Podstawowych gminy Żarów. 
Zwycięzcami zostali: Roubo, Pęcherska, 
Duszyńska, F. Wilczyński, Maślany, 
Rudnik, Żyła, Karolczak, Kamińska, 
Kalina, Ligiecki, P. Wilczyński, Kaczmarek, 
Gmyrek, Haraszczuk, Niewada. 

Rywalizacja Kickboxing
Podczas International Open Champion-
ships WKA WFMC PRO AM w Świdnicy 
wystartowali zawodnicy Kickboxing 
Fighter Żarów. Miejsca: D. Łoboda – 2. 
w walkach w formule Kicklight, O. Dobro-

wolska – 3. w technikach specjalnych, 
A. Marciniak – 2. walki soft, M. Kupczyk 
– 3. w technikach specjalnych, A. Kula – 4. 
walki soft, W. Jarosz – 4. walki soft

Grali o finał wojewódzki
W Pęgowie spotkali się szachiści 
amatorzy, by rywalizować w Mistrzo-
stwach Polski. Najwyżej sklasyfikowanym 
zawodnikiem Gońca Żarów został 
P. Borowski (23. miejsce). Kolejne pozycje: 
66. Dołharz, 88. Cygan, 106. Adamek, 
112. Bieszczad, 116. Piciński, 123. Janikow. 

Poznały tajniki samoobrony
Dzięki bezpłatnym zajęciom z samo-
obrony ponad 100 pań z Polski i Ukrainy 
miało okazję nauczyć się, jak zachować 
się podczas spotkania z napastnikiem. 
Zajęcia zorganizował klub Kickboxing 
Fighter Żarów oraz GCKiS w Żarowie. 

Piąta w Polsce
Podczas Mistrzostw Polski w Judo 
Juniorów, które rozegrane zostały 
w Rybniku 5. miejsce wywalczyła Nikola 
Kamińska. 

Zwycięstwa we wrocławskich 
turniejach

Młody reprezentant Gońca Żarów Oskar 
Kiszkiel w ostatnim czasie wygrał dwa 
wrocławskie turnieje szachowe. Mowa 
o Marcowym wyścigu po Kategorie oraz 
Marcowym Turnieju Czekoladowym. 

Eliminacje tenisistów stołowych
Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Wałbrzychu 
z awansem na Mistrzostwa Polski 
w tenisie stołowym. Podium uzupełnili: 
MOW Mrowiny, MOW Namysłów. Elimi-
nacje do krajowego czempionatu odbyły 
się w hali sportowej GCKiS w Żarowie. 
Skład zwycięzców: Szafara, Pasiński, 
Szpak, Oryński. Opiekun: Zając. 

Wystąpi na Mistrzostwach Polski
Trzecie miejsce podczas zawodów Judo 
w Przęcie dało Zuzannie Oleksiuk prze-
pustkę do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży.

Silnie obsadzony turniej judo
Za nami XVIII Wielkopolskiego Między-
narodowego Turnieju Judo. W zawodach 
wzięło udział ponad 800 zawodników z 72 
klubów z Niemiec, Ukrainy, Polski, Czech 
i Gruzji. W tak licznym gronie sportowców 
nie zawiedli mieszkańcy gminy Żarów. 
Dawid Kamiński wywalczył złoty medal. 
Klaudia Borowiec wraca ze srebrnym 
krążkiem, a siostra Paulina zakończyła 

rywalizację na 5. miejscu. 

Wyniki piłkarskie niższych lig
kl. A: Owiesno – Mrowiny 2:2, Mrowiny – 
Głuszyca 0:4, Stanowice – Mrowiny 10:1, 
Wierzbna – Słupice 4:2, Piława Górna – 
Wierzbna 2:2, Wierzbna – Dzierżoniów 
3:5. Kl. B: Silesia Żarów – Panków 2:0, 
Zjednoczeni II Żarów – Kątki 5:0, Kalno – 
Wiśniowa 2:3, Słotwina – Łażany 10:0.  

Krzysztof Dutkiewicz
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