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23 czerwca — Dzień Ojca
Zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości ze swoich pociech.
Niech ta piękna życiowa rola
będzie dla Was zawsze powodem do dumy!

Pamiętaj o deklaracji
30 czerwca br.
Szczegóły na stronie 2.

Informacje
I Święto Pieroga w Łażanach
Z mięsem, z kapustą, z grzybami, z kaszą gryczaną i tak
można wymieniać w nieskończoność. Jednak najlepsze
są te z serem i ziemniakami.
Pierogi, bo o nich mowa będą
miały swoje święto.
W pierwszą sobotę lipca
w Łażanach spotkamy się,
aby skosztować i wybrać te
najlepsze.
Na sobotę, 2 lipca w Łażanach zaplanowane zostało
I Święto Pieroga. Od godziny
15:00 w parku na gości
będzie czekało sporo atrakcji.
Wystąpią Krukowianie,
Senyor-Rici i Zespół Ludowy
Mojęcice. Nie zabraknie też
atrakcji dla rodzin. Jednak
w tym dniu konkurs na
najsmaczniejsze pierogi
będzie najważniejszy. Do
udziału w konkursie organizatorzy zapraszają Koła
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, organizacje, a także
osoby indywidualne. Każde zaserwowane w tym dniu pierogi będą
oceniane pod kilkoma względami.
Jury pod uwagę weźmie smak, oryginalność, sposób podania i wrażenie

Łącznie przeznaczymy na to zadanie
56.687,35 złotych.
Jest to kwota, która
zostanie dołożona
do dotacji, które OSP
otrzymały z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
−W
− związku z tym,
że jednostki złożyły
zapotrzebowanie na
zakup niezbędnych
sprzętów za większą
kwotę niż otrzymały
dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, zadeklarowaliśmy, że
dołożymy brakującą
część środków finansowych. Dotację na
to zadanie otrzyma
każda jednostka, która
składała wniosek
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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Dziś prezentujemy Państwu pytanie,
które nadesłane zostało przez mieszkańca, z prośbą o informację.
ӹӹDlaczego muszę złozyć deklarację
o źródłach ciepła jakie mam w mieszkaniu, skoro podałem te informacje
ankieterowi, który chodził po wsi
i spisywał te informacje? Co mi grozi
jeśli nie złożę deklaracji?
ӹӹBurmistrz Żarowa
Leszek Michalak:

ogólne. Autorzy najsmaczniejszych pierogów otrzymają nagrody
rzeczowe.
Zapraszamy do parku w Łażanach.
I Święto Pieroga, 2 lipca 2022,
godzina 15:00 – 20:00.

Dofinansujemy zakup sprzętu dla OSP
Wszystkie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej funkcjonujące na
terenie gminy Żarów otrzymają dofinansowania ze środków budżetu
gminy Żarów, które przeznaczone
będą na zakup sprzętu niezbędnego
do właściwego funkcjonowania
i niesienia pomocy potrzebującym.
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w ramach tego programu – wyjaśnia
burmistrz Leszek Michalak.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie programu
„Ogólnopolski program finansowania
służb ratowniczych, dofinansowanie
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Magdalena Pawlik na podstawie
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Pismo samorządu terytorialnego
gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

−Tak
−
się niefortunnie złożyło,
że do końca
zeszłego roku
gmina miała
obowiązek
sporządzenia
ewidencji źródeł
spalania paliw
i w tym celu
zatrudniono
firmę, której pracownicy odwiedzali
mieszkańców naszej gminy i sporządzali ankietę o rodzajach piecy, jakie
są zainstalowane w domach na
terenie gminy. Natomiast obowiązek
złożenia deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
wynika wprost z ustawy „o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków”, która obowiązuje
od 2008 roku. Zakres i termin zbierania danych został doprecyzowany
w roku 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.
556). Przypomnę, że w zeszłym
roku dodatkowo podawaliśmy te
informacje również w trakcie Spisu
Powszechnego. Niestety za każdym
razem informacje trafiały do innej
instytucji. Przypomnę, że administra-

torem danych Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków jest Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego, a nie
gmina. Informacje z tej bazy posłużą,
zarówno do planowania i przygotowywania kolejnych programów związanych z ochroną środowiska, jak
i kontroli emisji spalin do atmosfery.
Uprawnienia kontrolne będą mieli
np. kominiarze, którzy przeprowadzając przegląd komina sprawdzą
prawdziwość podanych informacji.
Co do odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji, to muszę z przykrością powiedzieć, że zgodnie z ustawą
za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie (ten termin upływa
30 czerwca br.), grozi grzywna, która
jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dla uspokojenia informuję, że aby uniknąć
kary po 1 lipca należy po prostu
złożyć deklarację. Zachęcam również
do tego, aby nie czekać do ostatniej chwili, bo z przykrością muszę
stwierdzić, że na dwa tygodnie przed
upływem terminu obowiązku nie
spełniło jeszcze ponad 1.000 osób!
I na koniec praktyczna uwaga. Jak
już zapewnie niektórzy z państwa
zauważyli, wpis do bazy CEEB
niezbędny był do tego aby otrzymać
wypłatę z OPS-u wsparcia na wzrost
cen. Teraz, aby kupić węgiel w cenie
gwarantowanej trzeba przedłożyć
zaświadczenie o wpisie do bazy
CEEB. Takie zaświadczenie można
pobrać wyłacznie wtedy, kiedy samodzielnie dokona się wpisu przez
internet na stronie www.ceeb.gov.pl.
Zachęcam do tego, aby nie zwlekać
i skorzystać z samodzielnego zgłoszenia za pośrednictwem Internetu.

Wszelkie pytania należy kierować
na adres m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”

W obiektywie naszych mieszkańców
Piękne, czerwone dywany
maków robią każdego roku
niesamowite wrażenie.
Jest już lato, a co za tym idzie
słońce, beztroska i najpiękniejsze
okoliczności przyrody, która
zmienia się o tej porze w mgnieniu
oka. Makowe pola, lawendy,
chabry, rumianki, jaśminy…
czasami nie idzie nadążyć…
Drodzy mieszkańcy zachęcamy
Was do fotografowania tych
pięknych okoliczności przyrody.
Fotografujcie i zbierajcie zdjęcia
do 3. edycji konkursu fotograficznego „Gmina Żarów w obiektywie”.
Zdjęcia będą zdobić nasz gminny
kalendarz, a dla uczestników przygotujemy nagrody. Bliższe szczegóły
o konkursie podamy po wakacjach.
Inspiracją dla każdego z nas mogą
Wydawca:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
im. ks. Jana Twardowskiego,
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10

Wspaniała paleta barw
uchwycona na zdjęciu.
(Foto: Żarowski Klub Fotograficzny).

być zdjęcia uczestników Żarowskiego
Klubu Fotograficznego, który działa
przy Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie. Zachęcamy do
obejrzenia zdjęć na FB Żarowski Klub
Fotograficzny.

Redakcja: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz.
http://nowa.um.zarow.pl/gazeta-zarowska;
e-mail: gazeta@um.zarow.pl;
DTP: Jakub Buchowski
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Gmina

60-lecie Koła Gospodyń
Wiejskich w Kalnie
Wspólnie gotują, przygotowują imprezy okolicznościowe, prowadzą kroniki,
śpiewają, tworzą rękodzieła. Wyjątkowy jubileusz w minioną sobotę,
11 czerwca świętowały
członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Kalnie.
−Koło
−
powstało
z potrzeby wspólnego
działania i ta potrzeba
do dziś nas łączy –
mówiły o początkach
Goście jubileuszowej imprezy ustawiali się w długą
powstania koła członkolejkę, żeby złożyć gospodyniom życzenia i gratulacje.
kinie KGW.
KGW Kalno działa
nieprzerwanie od 60 lat,
koło zostało założone
w 1962 roku. Niegdyś
gospodynie spotykały
się w domach, aby szatkować kapustę na jedynej
we wsi szatkownicy.
Kobiety wspólnie darły
pierze i szyły poszwy
na pierzyny i poduchy,
razem chodziły do pola,
wypasały też bydło. To
grupa wesołych i wspaniałych kobiet, które
KGW Kalno to organizacja z 60-letnią tradycją. Członuwielbiają razem spędzać kinie koła mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami
czas, tworzyć, gotować,
i doświadczeniami.
śpiewać. Od początku
swojej działalności wspierają i orgaInicjatywa B oraz Stowarzyszenie
nizują życie społeczne i kulturalne,
Labiryntarium.pl. Życzenia i podziękowspółpracują również z organizawania na ręce członkiń Koła składali
cjami działającymi we wsi oraz na
burmistrz Leszek Michalak, zastępca
terenie gminy Żarów.
burmistrza Przemysław Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej Roman
−Chcemy
−
być wyjątkowe, tworzyć
Konieczny, radny Mieczysław Myrta,
wyjątkową rzeczywistość, spełniać
sołtys Kalna Andrzej Rachwał, zaprzyswoje i innych marzenia, przynosić
jaźnione Koła Gospodyń Wiejskich
radość i zmieniać świat. Spotyoraz zaproszeni goście.
kamy się często, lubimy przy tym
pośpiewać, po prostu jesteśmy razem
−Wszystkim
−
członkiniom, z okazji
i to nas cieszy. Koło Gospodyń Wiej60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
skich zrzesza obecnie 28 gospodyń,
składamy gratulacje oraz najserdo których dołączają także młode
deczniejsze życzenia. Dziękujemy za
mieszkanki – mówiła przewodniWaszą pełną zaangażowania dziacząca Koła Gospodyń Wiejskich
łalność społeczną i cieszymy się, że
w Kalnie Władysława Salamon.
dzielicie się z innymi swoimi doświadczeniami i umiejętnościami. Życzymy
Do hucznego jubileuszu gospodynie
Wam Drogie Panie dużo zdrowia,
przygotowywały się od dłuższego
wszelkiej pomyślności oraz tego, aby
czasu. Zadbały nie tylko o oprawę
działalność społeczna przynosiła
artystyczną uroczystości, na stołach
Wam wiele satysfakcji, a samo koło
znalazły się także regionalne przysię rozwijało i przechodziło na kolejne
smaki ich własnego autorstwa.
młodsze pokolenia – gratulowali
Uroczystość rozpoczęła się wierszem
burmistrz Leszek Michalak i zastępca
okolicznościowym napisanym przez
burmistrza Przemysław Sikora.
członkinie KGW. Następnie goście
mogli obejrzeć projekcję multimeMagdalena Pawlik
dialną przygotowaną przez Fundację
Relację filmową z jubileuszu oraz więcej zdjęć możecie Państwo zobaczyć na
stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz FB Gmina Żarów.

Członkinie KGW Kalno:
Ewa Wołek, Sylwia Malesza, Władysława Salamon, Zofia Słowik, Krystyna
Prawdzik, Halina Jastrzębska, Marzena Zięba, Magdalena Worsa-Kozak,
Krystyna Czerwińska, Katarzyna Ślęzak, Elżbieta Mucha, Sabina Piasecka,
Maria Ziemkiewicz, Magdalena Dąbrowska, Katarzyna Rojda, Agnieszka
Komaniecka, Wioletta Piotrowska, Anna Pilska, Danuta Kołodziejczyk,
Krystyna Jagła, Magdalena Korta, Zofia Kusio, Zofia Rachwał, Alicja Wąż,
Dorota Myrta, Edyta Malesza, Aniela Słowik, Lidia Bojnowska.

Zabytkowa Willa Treutler-Schlosser wraca do gminy
Powstanie tutaj nowoczesna sala ślubów
Po kilku latach starań
i licznych rozmów
z Invest-Park Development zabytkowy budynek
przy ul. Zamkowej
1 w Żarowie, zwany
dawniej Willą Treutler-Schlosser jest własnością gminy Żarów.
Dokładnie 7 czerwca
Zabytkowy budynek przy ul. Zamkowej 1,
2022r. podpisany został
dzięki staraniom gminy zostanie wyremontowany.
akt notarialny z Invest-Park Development,
na mocy którego gmina stała się
tych, które obsługują najwięcej mieszjedynym właścicielem tego obiektu.
kańców. Docelowo planujemy wyłączyć
Budynek przeznaczony będzie do
z obsługi mieszkańców cały budynek
obsługi mieszkańców, najpierw
przy ul. Armii Krajowej 54, gdzie mieści
jednak zostanie gruntownie wyresię OPS – mówi burmistrz Leszek
montowany. Powstanie tutaj nowoMichalak.
czesna sala ślubów, przeniesiony
zostanie Urząd Stanu Cywilnego,
−Jest
−
to jeden z najpiękniejszych
a docelowo również niektóre referaty
obiektów na terenie naszej gminy,
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
który będzie służył wszystkim
mieszkańcom. Na remont obiektu
−Gmina
−
wykupiła od Investtrzeba będzie jeszcze poczekać, choć
-Park Development budynek przy
pierwsze prace porządkowe na jego
ul. Zamkowej 1 w Żarowie. Niegdyś
terenie już rozpoczęliśmy. Teraz
zwany Willa Treutler-Schlosser przez
musimy przeprowadzić inwentaryostatnich kilkanaście lat był siedzibą
zację budynku, a następnie wszelkie
przedszkola niepublicznego „Chatka
przeglądy i audyty. W kolejnym etapie
Małolatka”. To piękny obiekt, który
zrealizowany zostanie remont oraz
wymaga remontu i modernizacji.
projekt zagospodarowania terenu
Zgodnie z oczekiwaniami naszych
przy budynku. Wygląd zmieni także
mieszkańców powstanie tutaj nowoteren przy budynku, gdzie zamontoczesna i reprezentatywna sala ślubów,
wane zostaną nowe ławki, posadzone
która musi być odpowiednim miejnasadzenia i zainstalowane będą
scem na organizacje takich wydarzeń,
kamery monitoringu. Dziękujemy
jakim są śluby czy rocznice i jubileusze.
również Invest-Park Development
Dotychczasowa sala ślubów mieści się
za przekazanie dokumentacji całego
na pierwszym piętrze w obskurnym
budynku – mówi zastępca burmibudynku przy ul. Armii Krajowej 54
strza Przemysław Sikora.
w Żarowie, do której prowadzą kręte
i niebezpieczne schody. Jest to znaczne
Będziemy Państwa na bieżąco inforutrudnienie dla osób niepełnosprawmować o rozpoczętych i kolejnych
nych lub mających trudności z poruetap planowanego remontu zabytszaniem się. W planach jest także
kowego obiektu przy ul. Zamkowej 1
przeniesienie do tego budynku Urzędu
w Żarowie.
Magdalena Pawlik na podstawie
Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie
oraz niektórych referatów, zwłaszcza

Rys historyczny budyku
przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie
Budynek przy ul. Zamkowej 1, został
zbudowany w stylu eklektycznym ok.
1870 roku. Jest to murowany obiekt
dwukondygnacyjny z mezzaninem.
Budynek jest tynkowany z tynkowanym
detalem architektonicznym. Otwór
wejściowy, zwieńczony łukiem pełnym,
znajduje się w zewnętrznej klatce schodowej, przyległej do elewacji od strony
północnej. Obiekt ma tarasowy dach
pokryty papą. Jego reprezentacyjna
elewacja południowa jest rozczłonkowana ryzalitem. Na elewacji po obu stronach ryzalitu, umieszczona jest dekoracja,
na którą składają się: popiersia mężczyzn
w okrągłej wnęce ujętej pilastrami
z łukowym gzymsem – część parterowa
budynku oraz pseudo-antyczne figury
kobiet we wnęce z konchą, którą ujmują
pilastry z belkowaniem i trójkątnym
gzymsem – pierwsze piętro budynku.
Uwagę zwraca figura kobiety, umieszczona po lewej stronie wspomnianego
ryzalitu. Owa dama trzyma w lewej dłoni,
wsparty na ramieniu tzw. kadyceusz, czyli

symbol (znak) pokoju i handlu. Warto
wspomnieć, że w 1843 roku Królewski
Tajny Radca Handlowy, Carl von Kulmiz,
założył Firmę C. Kulmiz, z której rozwinęła
się Spółka Handlowa C. Kulmiz (zajmująca
się m.in. handel węglem), a później firma
C. Kulmiz GmbH, do której należała także
Fabryka Maszyn i Chamottefabrik Saarau
(obecnie PCO Żarów). Siedzibą przedsiębiorstwa macierzystego była Ida und
Marienhütte koło Żarowa.
Bogdan Mucha
Żarowska Izba Historyczna

Aktualności
Żarowski Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych
Tak samo jak My kochają,
bawią się, płaczą, cierpią
i nieustannie pokonują
swoje słabości.
Chcą pracować, rozwijać
się, czuć się potrzebni
i wartościowi. Jednak
w życiu codziennym jest
im trudniej to wszystko
osiągnąć. Potrzebują
pomocy, wsparcia
i zrozumienia ze strony
otoczenia. Wspólnie
z włodarzami, radnymi
Rady Miejskiej, przedWśród zaproszonych gości nie zabrakło włodarzy oraz
przedstawicieli instytucji funkcjonujących na terenie
stawicielami żarowskich
gminy Żarów.
instytucji, uczniami
i przedszkolakami oraz
mieszkańcami gminy
Żarów niepełnosprawni
świętowali Żarowski
Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych,
który w tym roku
odbył się pod hasłem
„Spotkanie z Aniołami”.
Świętowanie rozpoczęło
się od krótkiego przemarszu ulicami miasta,
w którym uczestniczyli
wszyscy zaproszeni
goście. Organizatorami
Niepełnosprawni artyści na scenie zaprezentowali
happeningu była Gmina
swoje wokalne umiejętności.
Żarów, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminne
Centrum Kultury i Sportu oraz Teatr
rzyszyła Wam wiara w przychylność
Bezdomny. Z życzeniami do wszystlosu i ludzką życzliwość. Realizujcie
kich uczestników wystąpił burmistrz
pasje i spełniajcie swoje marzenia –
Leszek Michalak, który skierował
życzył burmistrz Leszek Michalak.
słowa do niepełnosprawnych oraz
Obchodom Święta Godności towaorganizatorów wydarzenia.
rzyszyły występy artystyczne przed−Cieszę
−
się, że po przerwie spowodoszkolaków, dzieci i młodzieży ze
wanej pandemią możemy spotkać się
szkolnych placówek, seniorów oraz
dziś wszyscy razem i tak uroczyście
aktorów z Teatru Bezdomnego. Swoje
świętować Żarowski Dzień Godności
umiejętności taneczne, wokalne oraz
Osób Niepełnosprawnych. To ważna
aktorskie zaprezentowali również
okazja, aby mówić o potrzebach
niepełnosprawni.
i problemach osób niepełnospraw−Dzień
−
Godności Osób Niepełnonych. Wszystkim osobom niepełnosprawnych
ma przypominać społesprawnym obecnym na dzisiejszym
czeństwu,
że
mieszkańcy z niepełwydarzeniu życzę, aby zawsze towanosprawnością stanowią
jego znaczną część oraz
skłonić do refleksji nad ich
potrzebami, możliwościami
oraz trudnościami, z jakimi
borykają się w swoim życiu.
Powinniśmy mieć świadomość, że niepełnosprawność intelektualna może
zdarzyć się w każdej rodzinie,
w każdym środowisku i nie
należy się jej wstydzić ani
udawać, że nie istnieje.
Każdy człowiek, także
z niepełnosprawnością, ma
prawo do godnego i dobrego
życia – mówił Ryszard
Dykcik z Teatru Bezdomnego w Żarowie.
Magdalena Pawlik

Więcej zdjęć z wydarzenia
oraz materiał filmowy
dostępne są na stronie
internetowej
www.um.zarow.pl
oraz FB Gmina Żarów.
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Sadzimy kolejne drzewa
Na chodniku przy
ul. Wojska Polskiego
w Żarowie posadzone
zostały cztery drzewa.
Są to 2 klony jesionolistne o biało-zielonych
liściach oraz 2 klony
platanolistne o bordowych liściach. Wcześniej
przygotowane zostały
miejsca oraz nowe
podłoże dla drzew. Nowe
nasadzenia ogrodzono
również drewnianymi
palikami, będą one syste- 4 nowe klony zdobią ulicę Wojska Polskiego w Żarowie.
matycznie podlewane,
pielęgnowane i nawożone.
wpływają na mikroklimat ulic,
W prace przy sadzeniu nowych drzew
w upalne dni, których jest coraz
chętnie włączali się sami mieszkańcy
więcej, obniżają temperaturę na
ul. Wojska Polskiego.
jezdni i chodnikach, dają cień prze−Od
− kilku dni ulicę
chodniom. Nasza ulica posiada taki
Wojska Polskiego
estetyczny i zielony zakątek, wyrew Żarowie zdobią
montowana jest droga, chodniki,
nowe drzewa. To
a niedawno zamontowane zostało
dobrze, że coraz
bezpieczne przejście dla pieszych
więcej nasadzeń
– mówi mieszkanka ul. Wojska
pojawia się w przePolskiego w Żarowie radna Iwona
strzeni naszego
Nieradka.
miasta. Drzewa
Nowe nasadzenia zostały wykopełnią nie tylko funkcje estetyczne,
nane na zlecenie Urzędu Miejskiego
ale przede wszystkim pomagają
w Żarowie.
przezwyciężać niekorzystne skutki
Magdalena Pawlik na podstawie
zmian klimatycznych. Pozytywnie
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Akcja lato w gminie Żarów
Czerwiec
ӹ28
ӹ – Lato przy trzepaku, Orlik Żarów
ӹ30
ӹ – Lato przy trzepaku, Park Miejski Żarów

Lipiec
ӹ02
ӹ – I Święto Pieroga – godzina 15:00 –
20:00, park w Łażanach
ӹ05
ӹ – Lato przy trzepaku, Orlik Żarów
ӹ07
ӹ – Lato przy trzepaku, Wierzbna |
Wycieczka rowerowa Żarów – Kalno –
Wierzbna
ӹ9
ӹ – Jarmark Średniowieczny, Wierzbna
ӹ11-15
ӹ
– I turnus półkolonii (obowiązują
wcześniejsze zapisy, koszt 350 złotych)
ӹ18-23
ӹ
– II turnus półkolonii (obowiązują
wcześniejsze zapisy, koszt 350 złotych)
ӹ26
ӹ – Lato przy trzepaku, Orlik Żarów
ӹ28
ӹ – Lato przy trzepaku, Park Miejski Żarów
ӹ23
ӹ – Międzynarodowy Festiwal
Bachowski, Śniadanie na trawie, Mateusz
Kowalski viola da gamba śpiew, Pożarzysko, kościół św. Józefa, godzina 11:00,
ӹ28
ӹ – Scena Dworzec, Międzynarodowy
Festiwal Bachowski, Żarowska Izba
Historyczna, Beethoven trio klarnetowe
B-dur Arguelles Pokrzywiński Fluda-Tkaczyk
ӹ29
ӹ – Scena Dworzec, Międzynarodowy
Festiwal Bachowski, nocna scena
Mozart kwintet fortepianowy, Strzelczyk
Olszewska Reichert Buczyńska-Kusak
Pawłowska
ӹ31
ӹ – Żarowski Zlot Miłośników Motoryzacji, ul. Dworcowa, Żarów

Sierpień
ӹ1-5
ӹ
– III turnus półkolonii (obowiązują
wcześniejsze zapisy, koszt 350 złotych)
ӹ1
ӹ – Mini Mundial – Turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, składy
6-osobowe, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ4
ӹ – Mini Mundial – Turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, składy
6-osobowe, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ5
ӹ – Turniej koszykówki ulicznej dla dzieci

i młodzieży, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ6
ӹ – Mini Mundial – Turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, składy
6-osobowe, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ8
ӹ – Mini Mundial – Turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, składy
6-osobowe, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ09
ӹ – Lato przy trzepaku, Pyszczyn
ӹ11
ӹ – Lato przy trzepaku, Przyłęgów
ӹ16
ӹ – Lato przy trzepaku, Łażany
ӹ18
ӹ – Lato przy trzepaku, Siedlimowice

14 – „Folkowo Kolorowo” czyli Przegląd Zespołów Folkowych i Biesiadnych, Park Miejski, Żarów

ӹ22-26
ӹ
– Warsztaty taneczne z instruktorem,| Gminne Centrum Kultury
i Sportu, Piastowska 10a, Żarów, obowiązują zapisy, udział w warsztatach płatny
50 złotych
ӹ27
ӹ – Mini Mundial – Turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, składy
6-osobowe, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ29
ӹ – Mini Mundial FINAŁ – Turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, składy
6-osobowe, Boisko Orlik w Żarowie,
godz. 10:00
ӹ1
ӹ lipca – 14 sierpnia Wakacje z akrobatyką – zajęcia sportowe, poniedziałek
– środa, grupa podstawowa godzina
14:45 – 15:30, grupa zaawansowana
15:30 – 16:30, hala sportowa Gminnego
Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska
10a, pojedyncze zajęcia 10 złotych,
płatne przed treningiem
ӹART
ӹ
Kids, wakacyjne zajęcia kreatywne
(lipiec – sierpień)
▶▶ wtorek – Mrowiny, świetlica wiejska,
10:00 – 11.30
▶▶ środa – Mielęcin, świetlica wiejska,
10:00 – 11.30
▶▶ czwartek – Kalno, świetlica wiejska,
10:00 – 11.30
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Inwestycje

Zrewitalizujemy żarowski
park i teren nad stawem

Bezpieczne przejścia
dla pieszych gotowe

Żarowski park to miejsce
częstych spotkań naszych
mieszkańców oraz wielu
wydarzeń kulturalnych
gminy. To ważne miejsce
na mapie Żarowa.

Zakończyliśmy prace
przy budowie nowych
i bezpiecznych przejść dla
pieszych, które powstały
na terenie naszego
miasta.

Dzięki zabiegom władz
gminy park odzyska
dawną świetność.
Wszystko to w ramach
projektu „Rewitalizacja
terenów zielonych
na obszarze miasta
Żarów”, na realizację
którego gmina pozyskała
Staw miejski to piękny obiekt,
4.500.000 złotych. Część
ale również wymaga remontu.
z tych środków przeznaczona będzie również na
rewitalizację stawu miejskiego w Żarowie. Prace
inwestycyjne ruszą późną
jesienią, po opracowaniu
projektu budowlanego
oraz uzyskaniu niezbędnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków. Inwestycje
kosztować będą ponad
5 milionów złotych,
sfinansowane zostaną
ze środków budżetu
gminy Żarów oraz pozyZgodnie z zapewnieniami wykonawcy pierwsze prace
skanego dofinansowania
remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
z Programu Rządowego
Fundusz Polski Ład:
Prace rewitalizacyjne będą realiProgram Inwestycji Strategicznych.
zowane w jednym czasie, zarówno
Rewitalizacja parku miejskiego
w parku, jak i nad stawem miejskim
w Żarowie oprócz pielęgnacji obecw Żarowie.
nych drzew i wycinki samosiejek
−Staw
−
miejski w Żarowie jest
zaburzających charakter parku,
jedynym
obiektem wodnym
zakłada remont i przebudowę ciągów
w
naszym
mieście. To atrakcyjny
komunikacyjnych, montaż obiektów
teren,
który
wymaga modernizacji.
małej architektury (ławki, kosze,
Zakres
prac
w tym miejscu obejtablice informacyjne), przebudowę
mować
będzie
remont i przebudowę
drogi przy pałacu, odtworzenie stawu
ciągów
komunikacyjnych,
montaż
suchego wraz z kładką, przebudowę
obiektów
małej
architektury
(ławki,
sceny i budowę altany, wykonanie
kosze,
tablice
informacyjne,
leżaki,
kanalizacji teletechnicznej, montaż
stoliki do gry w szachy), wykonanie
latarni oświetleniowych parkopomostu oraz zainstalowanie
wych LED oraz kamer monitoringu,
pływającej fontanny, budowę instabudowę toalety wraz z instalacjami
lacji oświetlenia przy stawie oraz
wodno-kanalizacyjnymi, a także
instalacji monitoringu, a także
prace związane z nasadzeniami
prace związane z nasadzeniami
krzewów. Uporządkowana zostanie
zieleni – zaznacza burmistrz Leszek
również ścieżka przy zabytkowej Alei
Michalak.
Dębów, wyodrębniony zostanie plac
Projekt rewitalizacji tych terenów był
dla juniorów przy boisku ze sztuczną
konsultowany z przedstawicielami
nawierzchnią na stadionie sportowym w Żarowie. Teren ten zostanie organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Żarowa.
wyrównany i wysprzątany.
Łączny koszt modernizacji parku
−Park
−
Miejski w Żarowie jest
i stawu miejskiego wyniesie
parkiem kolekcjonerskim, w którym
5.261.053,10 złotych, z czego kwota
do dzisiaj zachowało się wiele rzad4.500.000 złotych to dofinankich i unikalnych gatunków i odmian
drzew w skali regionu wałbrzyskiego, sowanie, które gmina pozyskała
z Programu
a nawet Dolnego Śląska. Dlatego
Rządowego Funduszu Polski Ład:
w ramach rewitalizacji zachowany
Program Inwestycji Strategicznych.
zostanie częściowo leśny charakter
Magdalena Pawlik
parku, wykonane zostaną również
na podstawie informacji
prace związane z zielenią. Stara
z Urzędu Miejskiego w Żarowie
scena, która powstała w latach
60-70-tych XX wieku zostanie rozebrana. W miejscu rozebrania sceny
powstanie altana drewniana. Odnowiony zostanie także ogród różany
– mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

W ramach realizacji
zadania wykonanych
zostało łącznie 8 przejść
dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, 1 Maja, Sikorskiego, Armii Krajowej,
Mickiewicza oraz
Piastowskiej.
Bezpieczne, doświetlone i odpowiednio oznakowane
przejście dla pieszych przy SP Żarów.
−Prace
−
przy budowie
bezpiecznych przejść dla
pieszych dobiegły końca i mieszkańcy wano również chodnik oraz zamontonaszej gminy mogą korzystać z nowej wano odpowiednie oznakowanie.
infrastruktury. Nowe przejścia,
Koszt budowy przejść dla pieszych
które powstały na terenie Żarowa
wyniósł blisko 300 tysięcy złotych.
zostały oznakowane i doświetlone,
Inwestycja sfinansowana została ze
a w okolicach niektórych przejść dla
środków budżetu gminy Żarów oraz
pieszych wybudowano także odcinki
pozyskanego dofinansowania w wysochodników. Inwestycje wpłyną na
kości 280 tysięcy złotych z Rządowego
poprawę bezpieczeństwa w tych
Funduszu Rozwoju Dróg.
miejscach – mówi Wojciech Lesiak
Magdalena Pawlik na podstawie
kierownik Referatu Inwestycji
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Przy okazji prac przy budowie przejść
dla pieszych, wyremontowana
została także nawierzchnia drogowa
przy ul. 1 Maja, przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
Ponadto, w tym miejscu, wyremonto-

Opieka w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w wakacje
Zachęcamy do zapoznania się
z terminami dyżurów wakacyjnych,
które organizowane są dla dzieci
uczęszczających w roku szkolnym
2021/2022 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Żarów:
▶▶ 27.06. – 01.07.2022 – SP Mrowiny
▶▶ 04.07. – 08.07.2022 – SP Mrowiny
▶▶ 11.07. – 15.07.2022 – SP Żarów
▶▶ 18.07. – 22.07.2022 – SP Żarów
▶▶ 25.07. – 29.07.2022 – SP Żarów
▶▶ 01.08. – 05.08.2022 – SP Żarów
▶▶ 08.08. – 12.08.2022 – SP Żarów
▶▶ 16.08. – 19.08.2022 – SP Żarów
▶▶ 22.08. – 26.08.2022 – SP Imbramowice

▶▶ 29.08. – 31.08.2022- SP Imbramowice
▶▶ 02.08. – 31.08.2022 Bajkowe Przedszkole 8.00 – 13.00 (bezpłatnie), po
godz. 13.00 rodzic ponosi opłatę
Informacje na ten temat udzielane są
przez szkoły funkcjonujące na terenie
gminy Żarów:
▶▶ SP Żarów (nr tel. 74 85 80 224,
https://spzarow.edupage.org),
▶▶ SP Imbramowice (74 85 07 314,
https://spimbramowice.pl),
▶▶ SP Mrowiny (74 85 80 575,
http://spmrowiny.pl),
▶▶ Bajkowe Przedszkole w Żarowie
(74 85 80 826,
https://www.przedszkole-zarow.pl).

Przygotowano na podstawie
informacji ze szkół

Archi-przygody w Żarowie
Znamy już wyniki naboru do tegorocznej edycji projektu „Archi-przygody” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
W tym roku wśród uczestników
projektu znalazło się Gminne
Centrum Kultury i Sportu.
Archi-przygody to program edukacji
architektonicznej, skierowany do
dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, tj. uczniów klas
1-3. Celem programu jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości

dzieci na otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie
najmłodszych w zakresie możliwości wpływu na nasze otoczenie.
Poprzez uczestnictwo w warsztatach, bazujących na nowoczesnych
sensorycznych i doświadczalnych
metodach pracy, ich mali uczestnicy
mogą przekonać się empirycznie, jak
ważna dla jakości naszego życia jest
estetyka, harmonia oraz środowisko
naturalne.

Aktualności
Stowarzyszenie pasjonatów
historii „Aureus” w Żarowie
W kwietniu 2022r. na terenie naszej gminy
powstało Żarowskie Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Aureus”.
To pierwsze takie stowarzyszenie grupujące
eksploratorów i poszukiwaczy na terenie powiatu
świdnickiego. O celach, planach i działalności
rozmawiamy z przedstawicielami stowarzyszenia.
ӹӹKto należy i czym zajmuje się nowopowstałe
stowarzyszenie?

nięta od złotej rzymskiej monety z wizerunkiem
cesarza Aleksandra Sewera, której egzemplarz
z 235 roku n.e. został odnaleziony w 1860 roku na
stokach Góry Pyszczyńskiej w gminie Żarów.
ӹӹCzy do stowarzyszenia zapisani są mieszkańcy
gminy Żarów ? Każdy chętny może się jeszcze do
stowarzyszenia zapisać?

−Tak,
−
do stowarzyszenia należą również mieszkańcy gminy Żarów
z miejscowości Imbra−Do
− Żarowskiego
mowice, Pyszczyn,
Stowarzyszenia
Wierzbna i Żarów,
Historyczno-Eksplopoza tym z miejscoracyjnego „Aureus”
wości: Bolesławice
należą mieszkańcy
Świdnickie, Jaworzyna
trzech powiatów:
Śląska, Pastuchów,
świdnickiego,
Piotrowice Świdnickie,
wałbrzyskiego oraz
Strzegom, Świebodzice,
wrocławskiego.
Wałbrzych, Świdnica,
Na chwilę obecną
Wrocław. Na chwilę
jest nas 20 osób,
obecną stowarzyszenie
w tym 10 założycieli
stanowi już grupę
– członków zarządu
zamkniętą i nie przyjCzłonkowie stowarzyszenia to pasjonaci lokalnej historii.
oraz dalszych 12 osób,
muje w swoje szeregi
które złożyły deklanowych członków.
racje członkowskie do weryfikacji i przyjęcia przez
Walne Zebranie. Głównym celem statutowym
ӹӹJakie plany na swoją działalność ma stowarzyStowarzyszenia jest m.in: podejmowanie zgodnej
szenie? Czy w planach jest także ujęta edukacja
z prawem, zorganizowanej działalności eksploranaszych najmłodszych mieszkańców, oczywiście
cyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów
pod kątem poznawania historycznych ciekawostek?
i świadectw historii regionów i kraju, połączonej
−Stowarzyszenie
−
uczestniczyło już w badaniach
z informacją i upublicznieniem efektów tej działalarcheologicznych prowadzonych przez Instytut
ności. Terenem naszej działalności jest cały obszar
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na tzw.
Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględJanowej Górze nieopodal Mokrzeszowa. Tam nasi
nieniem województwa dolnośląskiego. Działamy
członkowie odnaleźli szereg zabytków w tym m.in.
we ścisłej współpracy z Wojewódzkim Urzędem
monetę króla Augusta III Sasa z 1751r., monetę 1/24
Ochrony Zabytków.
talara króla Fryderyka II z 1764r., monetę srebrną
ӹӹSkąd pomysł na utworzenie stowarzyszenia?
1 Silber Grosz króla Wilhelma I Holenzollerna
Dlaczego taka nazwa ?
z 1865r. Kolejne badania stowarzyszenie przeprowadziło w ostatnim czasie na Forcie Owcza
−Pomysł
−
na takie stowarzyszenie wyrósł tak
Góra – Twierdza Kłodzko. Również tutaj możemy
naprawdę podczas wielu rozmów prowadzonych
pochwalić się licznymi znaleziskami w tym monew Żarowskiej Izbie Historycznej z mieszkańcami
tami: 1/48 talara z 1773r. oraz srebrnym groszem
naszej gminy i osobami przyjezdnymi, które były
z 1826r. W ramach edukacji najmłodszych mieszzainteresowane taką tematyką. Osoby te, miały
kańców stowarzyszenie prezentowało się już
zresztą już w tym temacie niemały staż i osiąpodczas Familijnego Parku Rozrywki w Żarowie,
gnięcia. Z uwagi na ich prośby, a w wielu przypadDnia Dziecka w Mrowinach oraz Wierzbnej
kach są to całe rodziny wraz z dziećmi, spędzające
(prezentacja eksponatów oraz stanowisko małego
czas na obcowaniu z historią i zabytkami, podjęta
detektorysty). Z najbliższych planów czekają nas
została decyzja o zebraniu założycielskim, które
badania na Twierdzy Srebrna Góra oraz rozpoczyodbyło się 21 kwietnia 2022 roku w Żarowskiej
namy też prace na terenie gminy Żarów, o których
Izbie Historycznej. Wtedy właśnie powstało
już niebawem. Z prezentacji, to będzie można nas
nasze stowarzyszenie oraz niezbędna dokumenzobaczyć 25.06. w Jaworzynie Śląskiej, 2.07. w Łażatacja, która aktualnie przechodzi weryfikację
nach oraz 9.07. w Wierzbnej.
w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu.
Z przedstawicielami stowarzyszenia
Nazwa Stowarzyszenia „Aureus” została zaczerprozmawiała Magdalena Pawlik

Złote Dęby dla zasłużonych osób i organizacji
Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa
będziemy ponownie wręczać odznaczenia „Złoty Dąb”
zasłużonym mieszkańcom i organizacjom, funkcjonującym na terenie naszej gminy. Tegoroczne odznaczenia
zostaną przyznane podczas dożynek gminnych.
Przewodniczący Kapituły Odznaczenia „Złoty Dąb”
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie
zasad i trybu przyznawania odznaczeń „Złoty Dąb” informuje, że w czasie dożynek gminnych zostaną przyznane
kolejne odznaczenia. Uhonorowane powyższym odznaczeniem mogą być osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla Gminy. Odznaczenie może być przyznawane
zarówno za działalność wieloletnią, jak też za pojedynczy
czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców. Wniosek o nadanie odznaczenia kieruje się do
Przewodniczącego Kapituły Odznaczenia.
Z wnioskiem o nadanie odznaczenia mogą wystąpić:
1. Radni Rady Miejskiej,

2. Burmistrz Miasta Żarów,
3. Organizacje społeczne i polityczne – zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji lub związku
zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania
działalnością,
4. Indywidualne osoby (wniosek taki wówczas powinien
być poparty czytelnymi podpisami 30 mieszkańców
Gminy Żarów).
Powyższe osoby i organizacje zobowiązane są do poinformowania kandydata do odznaczenia, o zamiarze
zgłoszenia jego kandydatury, który powinien wyrazić
zgodę na kandydowanie do odznaczenia. Wnioski
o przyznanie odznaczenia dostępne są w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2
lub na stronie internetowej www.um.zarow.pl. Wypełnione wnioski składać należy w Biurze Obsługi Klienta
do dnia 29 lipca 2022 roku, do godz. 15:30.
Przewodniczący Kapituły Odznaczenia „Złoty Dąb”
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Kronika policyjna
Ukradł z warsztatu kasetkę z gotówką
Nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby
okiennej, dostał się do wnętrza warsztatu samochodowego, skąd dokonał kradzieży kasetki
z pieniędzmi. Łączne straty na szkodę zgłaszającego wyniosły 1500 złotych.

Nietrzeźwy rowerzysta
ukarany mandatem karnym
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie
zatrzymali 23-letniego obywatela Ukrainy, który
kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (I bad. 1.06 mg/l, II bad. 0.99 mg/l). Sprawcę
ukarano mandatem karnym w wysokości 2500 zł.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą
Piękna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą.
Pamiętajmy jednak, że woda to żywioł, który może
stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia
i zdrowia. Dlatego policjanci po raz kolejny przypominają, jak powinniśmy zachować się, aby uniknąć
tragedii podczas korzystania z basenów, czy też
w okresie wakacyjnym wyjeżdżając nad jezioro lub
morze. Pamiętajmy! Pływajmy tylko w miejscach
strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska na którym
przebywamy. Nigdy nie pływajmy po spożyciu
alkoholu, nie pływajmy w czasie burzy, mgły. Nie
skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Nie
bawmy się w podtapianie innych osób korzystających z wody. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Nie wypływajmy za daleko od
brzegu po zapadnięciu zmroku.

Korzystajmy
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
to nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją.
Działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do Internetu. Dostępna jest
w formie aplikacji mobilnej „geoportalmobile”
lub w serwisie internetowym: policja.gov.pl.
Jak dokonać zgłoszenia w KMZB? Wystarczy
wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Po załadowaniu się strony
zobaczymy mapę Polski. Musimy tylko kliknąć
plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony
zostanie katalog spraw, które można zgłaszać
za pomocą platformy. Należą do nich między
innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska,
śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa
infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz
wiele innych. Można dodać samo zgłoszenie,
ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać
krótko występujący problem. Więcej informacji:
https://swidnica.policja.gov.pl/dsw/aktualnosci/
bieza/66762,Swidniccy-policjanci-zachecaja-dokorzystania-z-KMZB.html

Przygotowano na podstawie informacji
z Komisariatu Policji w Żarowie

Zakończenie roku szkolnego:
▶▶ Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żarowie
• kl. I-III – ul. 1 Maja, ....................................godz. 8.00
• kl. IV-VII – ul. Piastowska, ....................godz. 9.00
• kl. VIII – ul. Piastowska, .......................godz. 10.30
• Szkoła Filialna w Mrowinach
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie, ......................................................godz. 7.45
▶▶ Szkoła Podstawowa im. UNICEF
w Imbramowicach, ....................................godz. 8.00
▶▶ Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren
w Zastrużu, ...................................................... godz. 9.15
▶▶ Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Żarowie, .....................................................godz. 12.00
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Oświata, Kultura i Sport

Wernisaż prac
uczestników zajęć w GCKiS
W Gminnym Centrum
Kultury i Sportu
w Żarowie można
oglądać prace dzieci,
młodzieży, a także dorosłych uczestników zajęć
„Szkic i Malarstwo”,
których opiekunem jest
Elżbieta Kulas.

Wydaje się, jakby to
było wczoraj, gdy po
raz pierwszy niepewnie
przekroczyły próg przedszkola. Malutkie, odrobinę zagubione, pytające
o mamę i tatę…

Kilka dni temu odbyło
się uroczyste zakończenie roku szkolnego
w pracowni plastycznej,
którego zwieńczeniem
Odwiedzający wystawę byli pod ogromnym wrażeniem
był wernisaż prac wszyst- małych dzieł sztuki. Dzieciom i młodzieży gratulujemy.
kich uczestników. Na
wystawie znalazło się kilkadzieKulas z Gminnego Centrum Kultury
siąt prac dzieci i młodzieży, które
i Sportu, a także dumni rodzice,
powstały w roku szkolnym 2021/2022.
dziadkowie i opiekunowie.
Młodzi artyści otrzymali dyplomy za
−Serdecznie
−
Wam gratulujemy.
udział w plastycznych zajęciach. A co
Wszystkie Wasze prace są wyjątkowe
uczestnikom dają te zajęcia?
i niepowtarzalne, bo każdy z Was ma
−Chwilę
−
relaksu, uczucie satysfakcji
swój własny styl oraz interpretację. Dla
ze spędzonego czasu na tym, co się
nas są to małe arcydzieła, które z dumą
lubi, inspiracje, przyjemność – tak
będziemy prezentować podczas różnych
mówią uczestnicy zajęć „Szkic
okazji. Dziękujemy za udział w zajęciach
i malarstwo”.
i życzymy Wam wspaniałych i bezpieczGratulacje na ręce młodych żarownych wakacji – gratulowała uczestskich artystów składali Tomasz
nikom Elżbieta Kulas z GCKiS.
Pietrzyk, Anna Suchodolska i Elżbieta

Magdalena Pawlik

3. miejsce Marka Baryłko
na zawodach w powożeniu zaprzęgami
Marek Baryłko bardzo dobrze zaprezentował się podczas międzynarodowych zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi, które odbyły
się w Pisečné nad Dyjí w Czechach,
zdobywając zasłużone trzecie
miejsce.
To niewątpliwie duży sukces,
tym bardziej, że rywalizacja z tak
utalentowanymi zawodnikami do
najłatwiejszych wcale nie należała.
W zawodach CAI w najwyższej kategorii sportowej, w obsadzie międzynarodowej, wystartowali zawodnicy
z Czech, Austrii, Niemiec i Węgier.
Gratulujemy Panu Markowi i trzymamy kciuki za udane starty w kolejnych zawodach.

Magdalena Pawlik

W związku z powyższym zarządy lub
zarządcy nieruchomości wielorodzinnych muszą wskazać miejsca, gdzie
wybrana firma ma umiejscowić pojemniki do zbiórki ww. frakcji odpadów.
Pojemniki powinny stać w boksach lub
na terenie, co do którego wspólnota
mieszkaniowa ma tytuł prawny. Niedopuszczalnym jest ich umiejscowienie
na ciągach pieszych lub pieszo jezdnych. Prosimy mieszkańców budynków

Dziś sześciolatki z Bajkowego Przedszkola
w Żarowie są bardziej
odważne i samodzielne.
Kilka dni temu zakończyły swoją przedszkolną
przygodę i od września
będą uczniami szkoły
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne,
dziękując nauczycielom, wszystkim pracownikom
podstawowej. Podczas
i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i naukę.
uroczystego pożegnania
zaprezentowały swoje
umiejętności, których
nauczyły się podczas
pobytu w placówce. Były
wierszyki, piosenki,
a sama uroczystość
rozpoczęła się tradycyjnym polonezem
w wykonaniu przedszkolaków. Życzenia maluchom składali zastępca
burmistrza Przemysław
Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Konieczny oraz
Elżbieta Wierzyk dyrektor
Był to szczególny dzień – pełen przeżyć i wzruszeń,
zarówno dla przedszkolaków, rodziców, jak i pracowBajkowego Przedszkola
ników przedszkola.
w Żarowie.
−Jesteśmy
−
z Was bardzo
– gratulował dzieciom zastępca
dumni i pewni, że poradzicie sobie na
burmistrza Przemysław Sikora.
nowej drodze obowiązków szkolnych.
Dołączamy się do gratulacji i życzymy
Życzymy Wam wielu sukcesów i spełsamych sukcesów w kolejnym etapie
nienia marzeń, a także słonecznych,
edukacyjnym.
bezpiecznych i radosnych wakacji

Magdalena Pawlik

Dawid Kamiński trzeci w rankingu
Mieszkaniec Kalna Dawid Kamiński
znalazł się na 3. miejscu w rankingu
Dolnośląskiego Związku Judo
Młodzików.

To był znakomity występ Marka Baryłko
na kolejnych zawodach w powożeniu
zaprzęgami.

Uwaga!
Ważne informacje o pojemnikach na odpady
Informujemy, że od 1 stycznia 2023r.
z przestrzeni publicznej znikają tzw.
„dzwony”, czyli kontenery na Szkło,
Tworzywa Sztuczne i Papier.

Pożegnanie absolwentów
Bajkowego Przedszkola

wielorodzinnych, aby takie informacje
zgłaszali do zarządców zabudowy
wielorodzinnej lub Urzędu Miejskiego
w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 do końca
czerwca 2022r.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej
ich mieszkańcy otrzymają worki do
zbiórki poszczególnych frakcji odpadów
z wyjątkiem odpadów zmieszanych,
które będą zbierane w pojemnikach.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Referatu Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Żarowie,
nr tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351.
Informacja:
Referat Komunalny UM Żarów

To duży sukces naszego mieszkańca. W ostatnich zawodach Judo
Baltic Cup podczas Pucharu Polski
Młodzików, które odbyły się w Gdyni
Dawid zajął 5. miejsce w kat. 90 kg.
−Był
−
to pierwszy start Dawida
w takim mocnym turnieju, gdzie 3
walki były wygrane, a 2 przegrane.
Warto było jechać na drugi koniec
Polski. Mimo kilkuosobowej reprezentacji, klub Dawida, w którym
trenuje na co dzień uplasował się na
4. miejscu na 48 startujących klubów
– mówi mama Dawida Katarzyna
Kamińska.
Dawid jest wychowankiem wrocławskiego klubu MaKo Judo, gdzie
trenuje i rozwija umiejętności. Swojej
pasji poświęca każdy wolny czas, bo
tylko systematyczność i pracowitość
jest gwarancją osiągnięcia sukcesu.
Tych sukcesów nie brakuje w karierze
młodego zawodnika, który jest medalistą wielu prestiżowych zawodów
rozgrywanych zarówno w Polsce, jak
i poza granicami naszego kraju.

Dawid Kamiński z zawodnikami
i trenerem.

Gratulujemy Dawidowi miejsca
w czołówce najlepszych judoków
Dolnośląskiego Związku Judo
Młodzików i trzymamy kciuki za
kolejne sukcesy sportowe.

Oprac. Magdalena Pawlik

Sport i wypoczynek
Dwa oblicza Zjednoczonych
Podsumowując start Zjednoczonych
Żarów w wałbrzyskiej okręgówce
mówimy o dwóch różnych rundach.
Niewątpliwie za rewelacyjną należy uznać
jesienną, gdzie udało się rozegrać nawet
jedną kolejkę meczy rewanżowych. Za
największe osiągnięcie należy uznać fakt,
iż żarowianie, jako jedyna drużyna w lidze
zdołała pokonać lidera i triumfatora
rozgrywek Górnika Wałbrzych (3:0). Tym
samym przerwana została passa 35. ligowych zwycięstw piłkarzy z Wałbrzycha.
Ostatecznie rok piłkarski 2021
podopieczni Artura Sary i Adama Ciupińskiego kończą na drugim miejscu. Gdyby
sezon piłkarski zakończył się wtedy,
w Żarowie świętowano by awans do IV
ligi. Z najważniejszych statystyk wyróżnimy jedną. Żadna z drużyn przyjezdnych
nie zdołała wygrać w Żarowie. Remis 3:3
osiągnął tylko Włókniarz Kudowa-Zdrój.
Wrażenie robiła też średnia strzelonych
bramek. Łącznie w każdym spotkaniu
oglądaliśmy blisko trzy celne trafienia.
Zgoła odmiennie wyglądała runda
wiosenna. Pięć remisów zadecydowało,
iż Zjednoczeni nie obronili drugiego
miejsca po rundzie wiosennej. Największą
bolączką okazały się problemy kadrowe,
do tego stopnia, iż w jednym ze spotkań
strój piłkarski musiał założyć trener
Adam Ciupiński, by zasilić ławkę rezerwowych. W wysoko przegranym meczu
z Polonią Bystrzycą Kłodzką (8:2) w polu
wystąpił bramkarz Wiktor Nowak.
Nadmienić trzeba, iż po kilku spotkaniach
rundy wiosennej z duetu treserskiego
Artur Sara, Adam Ciupiński, zrezygnował
ten pierwszy.
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ostatecznie żarowianie kończą sezon na
5. miejscu. Awans do IV ligi dla Górnika
Wałbrzych i Skałek Stolec. Z wałbrzyską
okręgówką żegnają się Grom Witków, ATS
Wojbórz i Venus Nowice, który wycofał
się z rozgrywek już wcześniej i w nowym
sezonie może przystąpić do rozgrywek,
ale od B klasy.

Runda jesienna – wyniki:
ӹZwycięstwa:
ӹ
Kryształ Stronie Śląskie
3:1, ATS Wojbórz 3:0, Venus Nowice 4:0,
Pogoń Pieszyce 2:0, Górnik Wałbrzych
3:0, Victoria Świebodzice 3:0, Nysa
Kłodzko 2:1, Polonia Bystrzyca Kłodzka
3:1, Skałki Stolec 4:1.
ӹRemisy:
ӹ
Grom Witków 2:2, Włókniarz
Kudowa-Zdrój 3:3.
ӹPorażki:
ӹ
Bystrzyca Górna 0:4, Karolina
Jaworzyna Śl. 0:1, Zamek Kamieniec
Ząbkowicki 3:5.

Runda wiosenna – wyniki:

ӹZwycięstwa:
ӹ
Kryształ Stronie Śl. 3:0 (wo),
Grom Witków 1:0, Venus Nowice 3:0 (wo),
Nysa Kłodzko 4:1, MKS Szczawno-Zdrój
5:0, Skałki Stolec 4:2.
ӹRemisy:
ӹ
ATS Wojbórz 1:1, LKS Bystrzyca
Górna 2:2, Włókniarz Kudowa-Zdrój
2:2, Karolina Jaworzyna Śl. 1:1, Pogoń
Pieszyce 3:3.
ӹPorażki:
ӹ
Górnik Wałbrzych 0:2, Victoria
Świebodzice 1:2, Zamek Kamieniec Ząbk.
1:3, Polonia Bystrzyca Kłodzka 2:8.
Zjednoczonych Żarów reprezentowali: Kołodziej, Khvostenko, Florian,
Sajdak, Jastrzębski, Szcewczyk, Szuba,
Ł. Klimaszewski, Uszczyk, Łagiewka,
Nowak, M. Hruszowiec, Chłopek, Czoch,
M. Klimaszewski, Marzec, Baziak, K.
Hruszowiec, Natanek,
Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Wietrzykowski, Kaczmarczyk.
Górnik Wałbrzych
30 78 25 3 2 107-22 Skład kl. okręgowej
(Wałbrzych) na sezon
Skałki Stolec
30 66 21 3 6 67-47
2022/23: Zamek
Zamek Kamieniec Ząbk.
30 63 20 3 7 86-38 Kamieniec Ząbk., LKS
Bystrzyca Górna, ZjedLKS Bystrzyca Górna
30 58 17 7 6 77-30
noczeni Żarów, Nysa
Kłodzko, Włókniarz
Zjednoczeni Żarów
30 55
16 7 7 70-47
Kudowa-Zdrój, Polonia
Nysa Kłodzko
30 50 16 2 12 73-59
Bystrzyca Kłodzka,
Kryształ Stronie Śl.,
Włókniarz Kudowa Zdrój
30 44 13 5 12 62-58
Karolina Jaworzyna
Polonia Bystrzyca Kłodzka 30 44 12 8 10 74-45
Śl., Victoria Świebodzice, MKS SzczawnoKarolina Jaworzyna Śląska 30 40 10 10 10 47-47
-Zdrój, Pogoń Pieszyce,
Górnik Nowe Miasto
Kryształ Stronie Śląskie
30 37 11 4 15 51-71
Wałbrzych (beniaVictoria Świebodzice
30 35 10 5 15 43-67
minek), Piławianka
Piława Górna (beniaMKS Szczawno Zdrój
30 34 10 4 16 49-79
minek), Iskra Jaszkowa
Pogoń Pieszyce
30 28 8 4 18 39-63 (beniaminek), Zdrój
Jedlina-Zdrój (beniaATS Wojbórz
30 23 6 5 19 35-85
minek), LZS Śnieżnik
Grom Witków
30 23 7 2 21 39-79
Domaszków.
Krzysztof Dutkiewicz
Wenus Nowice
30 5
1
2 27 15-97

Obronić tytuł mistrza świata
Sezon lekkoatletyczny w pełni. Paweł
Fajdek przygotowuje się do najważniejszej imprezy w roku, szlifując formę
podczas startów w kolejnych zawodach.
Obronić tytuł mistrza świata po raz
piąty. To największe wyzwanie sezonu
dla naszego młociarza. Najważniejsza
impreza roku odbędzie się od 15 do 24
lipca, a gospodarzem wydarzenia będą
Stany Zjednoczone.
Podczas Mistrzostw Polski triumfował
Wojciech Nowicki, który jako jedyny zdołał
przekroczyć granicę 80 metrów (80,90).
Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów
długo nie mógł złapać właściwego rytmu.
Ostatecznie w Suwałkach Fajdek był drugi,

a jego najlepsza próba wyniosła 77,13. Brąz
dla Marcina Wrotyńskiego (73,77).
Diamentowa Liga od lat uznawana jest za
najbardziej prestiżowy mityng sezonu.
Podczas edycji w Oslo zwyciężył Paweł
Fajdek, posyłając młot w ostatniej próbie
na odległość 80,59 m, jednocześnie pobił
rekord zawodów. Podium uzupełnili:
Halasz (79,29) i Nowicki (78,36).
Z Norwegii Diamentowa Liga przeniosła
się do Francji. W Paryżu rekord konkursu
i zwycięstwo dla Wojciecha Nowickiego
(81,25). Poprzedni z 2016 r. (80,28) należał
do Pawła Fajdka, który tym razem zajął
drugie miejsce z wynikiem 80,11. Trzeci
był Francuz Bigot 78,12.
Krzysztof Dutkiewicz
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Lekkoatletyczny talent
Lekkoatletykę trenuje od
półtora roku, a na koncie
ma już znaczące sukcesy.
Kinga Wąs wróciła
z kolejnych zawodów.

(43.34), na najniższym
stopniu podium stanęła
Milena Polaczek z AZS
AWF Wrocław (46.30).
Łącznie na 300 m
wystartowało 36. zawodMieszkanka Mrowin na
niczek. Rekord Kingi Wąs
co dzień trenuje w LKS
na tym dystansie wynosi
Górnik Wałbrzych, pod
45.76. Drużynowo mieszczujnym okiem trenerki
kanka Mrowin wystąpiła
Hanny Kotyni.
w sztafecie 4x100 m,
W Świdnicy rywalizogdzie również wywalwali zawodnicy o prym
czyła srebrny krążek.
mistrza Dolnego Śląska
Łódź była gospodarzem
w kategorii wiekowej
Ogólnopolskiego Finału
U-12 i U-14. Na bieżni
Czwartków Lekkoatlezobaczyliśmy blisko
tycznych. W pierwszym
pół tysiąca młodych
dniu eliminacji Kinga
lekkoatletów. Kinga
zakwalifikowała się do
indywidualnie wystąścisłego finału. Ostapiła na dystansie 300
tecznie zajęła 8. miejsce
metrów, gdzie zajęła
z wynikiem 46.53.
drugie miejsce z czasem
Kinga Waś podczas
W sierpniu reprezen46.03. Tym samym młoda
szkolnych zawodów
tować będzie kraj i klub
lekkoatletka została
w Żarowie
na zawodach międzynawicemistrzynią wojerodowych European Kids
wództwa dolnośląskiego. Zwyciężyła
Athletics Games 2022 w Brnie.
jej klubowa koleżanka Olena Durowa

Krzysztof Dutkiewicz

Flesz sportowy
Strzelali z łuków
54. zawodników z woj. dolnośląskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego
i opolskiego wzięło udział w zawodach łuczniczych w ramach 3. rundy
Dolnośląskiej Ligi. Areną zmagań był
zabytkowy park w Łażanach. Na 14.
stanowiskach rywalizowano w różnych
kategoriach. Miejsca reprezentantów
gminy Żarów: Wioletta Bezeus – 3 (kat.
kobiety – senior, łuk hunter), Valeri
Bezeus – 3 (kat. mężczyźni – senior,
łuk hunter), Baniamin Dykcik – 4 (kat.
mężczyźni – senior, łuk tradycyjny),
Dariusz Piechowiak – 5 (kat. mężczyźni –
senior, łuk naturalny), Matylda Dykcik – 1
(kat. dzieci).

Spadek Zielonych Mrowiny
Nie tak wyobrażali sobie sezon piłkarski
zawodnicy, działacze i sympatycy Zielonych Mrowiny. Ostatnie miejsce w klasie
A (gr. I) oznacza spadek. W całym sezonie
podopieczni Mariusza Kowalskiego
zanotowali 6. zwycięstw, 5. porażek
i 19 porażek. Strzelili 39 bramek, tracąc
ich aż 116. Głównym czynnikiem, decydującym o zajęciu tak słabego miejsca były
problemy kadrowe. Zwycięzcą Górnik
Nowe Miasto Wałbrzych. O losach klubu
ma zadecydować walne zebranie.

O prym Szczawna-Zdrój
Za nami Mistrzostwa Szczawna-Zdrój
w szachach szybkich. Wśród reprezentantów Gońca Żarów Przemysław
Borowski był 10. Mirosław Cygan w generalce zakończył zmagania na 12. miejscu.
Ten sam zawodnik zwyciężył w klasyfikacji do rankingu FIDE 1300 triumfował
Vadim Razin (Ukraina).

Wędrowali po Śnieżniku
Turyści z Miejskiego koło PTTK Żarodreptaki z Żarowa wrócili z kolejnej
eskapady. Tym razem piechurzy za cel
obrali Masyw Śnieżnika, z najwyższym
szczytem Śnieżnik (1424 m n.p.m.).
Trasa: Międzygórze – Wodospad Wilczki
– Góra Parkowa – Przełęcz Śnieżnicka – Schr. na Śnieżniku – Śnieżnik
– Słonik – Schronisko – Międzygórze.
Kolejna wycieczka odbędzie się 2 lipca

w Góry Stołowe. Informacje/zapisy pod
numerem tel. 665 049 217.

Wierzbianka tuż za podium
Końcówka sezonu zadecydowała, iż
piłkarze Wierzbianki Wierzbnej stracili
trzecie miejsce w tabeli. Pomimo tego
podopieczni Sebastiana Błaszczyka
mogą uznać sezon piłkarski za bardzo
udany. Solidna drużyna z pomysłem na
grę, po raz kolejny udowodniła, iż należy
do czołówki A-klasy (gr. II). Pierwsze
miejsce dla Piławianki Piławy Górnej.

Nie zwalnia tempa
Judoczka Nikola Kamińska z kolejnym
sukcesem. Podczas V Turnieju Przyszłych Olimpijczyków International
Judo League w Kątach Wrocławskich
wywalczyła srebrny medal. Sukces tym
bardziej cenny, iż osiągnięty w kategorii
junior/senior.

Rezerwy z awansem
Zjednoczeni II Żarów z awansem
do A klasy. Promocję do rozgrywek
wyższego szczebla dało drugie miejsce.
Pierwsza lokata dla PUO Wiśniowa.
Skład A-klasy w nowym sezonie: Grom
Witków (spadek), Włókniarz Głuszyca,
KS Walim, Zieloni Mokrzeszów, Górnik
Boguszów-Gorce, Herbapol Stanowice,
Iskra Witków Śl. Czarni Wałbrzych, MKS II
Szczawno-Zdrój, AKS II Strzegom, Sudety
Dziećmorowice, Zagłębie Wałbrzych.
KP MCK Mieroszów (beniaminek), PUO
Wiśniowa (beniaminek), Zjednoczeni II
Żarów (beniaminek), Podgórze Wałbrzych
(beniaminek).
W tej samej grupie wystąpili: Silesia
Żarów (7. miejsce), Błyskawica Kalno
(8. miejsce). Tabelę zamykają piłkarze
Zrywu Łażany, którzy mieli ogromne
problemy z zebraniem podstawowego
składu.

Zwycięstwo akrobatek
Magdalena Kaczmarzyk i Laura Blusiewicz z Silesii Żarów ze złotymi medalami Międzywojewódkich Mistrzostw
Młodzików w Akrobatyce Sportowej.
Dziewczęta wystapiły w kategorii dwójek
kobiet, klasa młodzieżowa.
Krzysztof Dutkiewicz

