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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Dziś prezentujemy Państwu pytanie, 
które nadesłane zostało przez miesz-
kańca, z prośbą o informację.

 ӹKiedy wyremontowana zostanie 
droga przy ul. Hutniczej w Żarowie? To 
jedyna droga w tej części Żarowa, która 
jest stara i bardzo zniszczona. Czy jest 
szansa, aby w najbliższym czasie wyko-
nany został remont tej drogi? 

−−Burmistrz Leszek Michalak:  
W latach 2018-2019 realizowaliśmy 
projekt „Rewitali-
zacja zdegrado-
wanych obszarów 
na terenie miasta 
Żarów poprzez 
remont dróg oraz 
zagospodarowanie 
terenów i przestrzeni 
publicznych w celu 
przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji społecz-
nych, edukacyjnych i rekreacyjnych”, 
w ramach którego nowe nawierzchnie 
asfaltowe zyskały ulice Wojska 
Polskiego, Dworcowa, 
Puszkina, Słowac-
kiego, Plac Wolności, 
Kopernika, Kwiatowa, 
Sportowa, Zamkowa 
i Mickiewicza. 
Wszystkie drogi były 

w złym stanie technicznym  i wyma-
gały kompleksowej przebudowy. 
Na realizację tego programu gmina 
otrzymała unijne dofinansowanie.  
Droga przy ul. Hutniczej w Żarowie 
również wymaga remontu. Jest znisz-
czona, pełna dziur i nierówności. 
Dlatego jest ujęta w planach inwesty-
cyjnych gminy Żarów, w ramach rewi-
talizacji tej części naszego miasta. 
Na ostatniej sesji, która odbyła się 
21 kwietnia Rada Miejska w Żarowie 
przyjęła projekt uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy Żarów. W nowym 
obszarze rewitalizacji ujęta jest 
również ulica Hutnicza w Żarowie. 
Dokument ten pozwoli nam opra-
cować Gminny Program Rewitalizacji 
i na tej podstawie ubiegać się o środki 
unijne, które przeznaczone będą 
na rewitalizację zdegradowanych 
obszarów naszej gminy, w tym także 
remontów nawierzchni dróg.  
W tej chwili nie mogę wskazać 

terminu, w którym 
remont drogi przy ul. 
Hutniczej byłby zreali-
zowany, ale na pewno 
będziemy Państwa na 
bieżąco w tym temacie 
informować. 

Gmina

Wszelkie pytania należy 
kierować na adres  

m.pawlik@um.zarow.pl  
z dopiskiem „pytanie do 

burmistrza”

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących 

ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki  gruntowej położonej 
w Krukowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

(brak możliwości zabudowy)

Nr dz. Pow. 
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 
wywoł.

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

79/6 1020 SW1S/00019491/0 Sprzedaż prawa 
własności 26.000 zł 2.600 zł 10:30

1. Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego 
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760  
najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022r. włącznie.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 
do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. Postąpienie wynosi 260 zł.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny zostanie 
doliczony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądo-
wych oraz  notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:  
www.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej 
i Lokalowej tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 

11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na przetargu).

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz 
treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne 

zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży.
16. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków działka 

posiada funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczoną zabu-
dową zagrodową wyłącznie jako kontynuacja zabudowy istniejącej, symbol MNR11.

17. Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i brak możliwości zabudowy (linia 
zabudowy).

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

Sprzątamy dzikie wysypiska 
Pomimo wielu możliwości 
legalnego pozbywania 
się odpadów komunal-
nych i pomimo wielu 
apeli, wciąż są miejsca 
na terenie naszej gminy, 
gdzie powstają dzikie 
wysypiska. 

Niestety nie znikną one 
z naszej przestrzeni, jeśli 
nie zmienimy swoich 
przyzwyczajeń. Likwi-
dacja dzikich wysypisk 
to koszty dla nas wszyst-
kich, w minionym roku 
na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie wysprząta-
nych zostało kilkadziesiąt miejsc, 
w których zalegało mnóstwo niepo-
trzebnych odpadów. Pracownicy UM 
Żarów dają dobry przykład i wspólnie 
również sami sprzątają takie miejsca. 
W ekologiczną akcję zaangażował się 
także zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora.

−−Nie zaśmiecajmy naszej gminy! 
W 2021 r. usunęliśmy dziesiątki ton 
odpadów z różnych lokalizacji. Są 
to spore koszty dla budżetu gminy. 
Katalog odpadów tworzących dzikie 
wysypiska jest naprawdę szeroki. 
Dzisiaj udało nam się zlikwidować 
dzikie wysypisko (około 200 opon) 
pomiędzy miejscowościami Kalno 
i Siedlimowice. Bardzo dziękuję 

pracownikom gminy oraz Spół-
dzielni Raz Dwa Trzy za zaangażo-
wanie w dzisiejszą akcję. Życzę Nam 
wszystkim, aby okazji do przeprowa-
dzania takich akcji było jak najmniej 
– mówi zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora. 

Pamiętajmy, że sami jesteśmy 
odpowiedzialni za stan naszego 
środowiska. Dzikie wysypiska są 
szkodliwe dla środowiska, przez lata 
mogą zatruwać zarówno glebę, wody 
gruntowe oraz stanowić zagrożenie 
dla zwierząt, a ich usunięcie gene-
ruje duże koszty. Zastanówmy się 
kilka razy, zanim wyrzucimy śmieci 
w przypadkowe miejsca.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Pracownicy UM Żarów wraz z zastępcą burmistrza 
Przemysławem Sikorą wysprzątali dzikie wysypisko 

z zalegających tam opon.
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Inwestycje

Wyremontowane drogi 
i bezpieczne przejścia

Realizujemy kolejne 
inwestycje drogowe na 
terenie naszego miasta. 

Przy kilku skrzyżowa-
niach w Żarowie, gdzie 
obserwujemy duże natę-
żenie ruchu powstają 
bezpieczne przejścia dla 
pieszych. To nie jedyne 
zadania, które prowa-
dzone są z myślą o bezpie-
czeństwie mieszkańców. 
Zakończył się także 
remont nawierzchni 
drogowej przy ul. Sikor-
skiego oraz Armii 
Krajowej  w obrębie skrzy-
żowania z ul. Sikorskiego 
w Żarowie. Droga zyskała 
nową nawierzchnię 
asfaltową i co najważ-
niejsze brak w niej dziur 
i nierówności.

−−Są to inwestycje, które 
mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa w tej 
części naszego miasta. 
Przy skrzyżowaniu 
ulic Wojska Polskiego, 
1 Maja, Sikorskiego, 
Armii Krajowej, Mickie-
wicza oraz Piastowskiej 
budowane są nowe 
i bezpieczne przejścia 
dla pieszych z sygnali-
zacją świetlną. Z jednej strony piesi 
będą informowani o tym, żeby się 
zatrzymać, rozejrzeć, a kierowcy za 
pomocą światła otrzymają sygnał, 
że piesi zbliżają się do przejścia. Przy 
tej okazji wyremontowana została 
nawierzchnia przy ul. Sikorskiego 
w obrębie skrzyżowania z ulicą Armii 
Krajowej. Inwestycje realizowane są 
ze środków budżetu gminy Żarów 
oraz pozyskanego dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Dotychczas prace prowadzone 
były przy skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej oraz Sikorskiego w Żarowie. 
W tej chwili rozpoczął się kolejny już 
etap prac i inwestycje realizowane są 
przy Szkole Podstawowej w Żarowie 
na skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego, 1 Maja i Sikorskiego. 
W następnej kolejności bezpieczne 
przejścia powstaną przy ul. Mickie-
wicza oraz na ul. Armii Krajowej za 
skrzyżowaniem z ul. Piastowską. 
Łącznie na terenie miasta przybędzie 
osiem nowych i bezpiecznych przejść 

dla pieszych. 
Budowa przejść dla pieszych kosz-
tować będzie blisko 300 tysięcy 
złotych. Całe zadanie jest finanso-
wane ze środków własnych budżetu 
gminy Żarów oraz pozyskanego dofi-
nansowania w wysokości 280 tysięcy 
złotych z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Koszt remontu dróg 
przy ul. Sikorskiego i Armii Krajowej 
to kwota 75 tysięcy złotych. Środki 
finansowe na remont dróg pochodzą 
w całości z budżetu gminy Żarów.

Więcej zdjęć z przebiegu inwe-
stycji oraz relację filmową można 

zobaczyć na FB Gmina Żarów.
Magdalena Pawlik  

na podstawie informacji  
z Urzędu Miejskiego w Żarowie

W ramach prowadzonych inwestycji wyremontowane 
zostały również odcinki drogowe  

przy ul. Armii Krajowej w Żarowie.

Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu 
w centrum miasta.

Projekt ronda 
koło Mielęcina gotowy

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
opracowała projekt 
nowego ronda, które 
powstanie przy niebez-
piecznym skrzyżo-
waniu drogi krajowej 
nr 5 z drogą powiatową 
nr 3396D koło miejsco-
wości Mielęcin. 

To bardzo dobra infor-
macja dla mieszkańców, 
którzy na przebudowę 
tego odcinka skrzyżowania 
czekają wiele lat. Najważ-
niejszym celem tej inwe-
stycji jest poprawa bezpieczeństwa 
i płynności ruchu, w związku z jego 
dużym natężeniem. Burmistrz Leszek 
Michalak oraz zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora prze-
kazali projekt planowa-
nego ronda oficjalnie 
na ręce sołtys Mielęcina 
Iwony Świętak.

−−Kilka dni temu Gene-
ralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
przekazała do gminy 
projekt ronda koło 
Mielęcina, o które przez 
wiele lat zabiegali miesz-
kańcy, władze gminy 
Żarów, radna i pracow-
nicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Przy każdych 
spotkaniach przedsta-
wialiśmy jak bardzo ten 
temat jest dla nas ważny. Po wielu 
latach obietnic, przygotowań, poka-
zywania natężenia ruchu i niestety 
kolejnych wypadków śmiertel-
nych, dziś wiemy już na pewno, że 
niebawem w miejscu kolizyjnego 

skrzyżowania powstanie czterowlo-
towe rondo. Projekt zakłada, że od 
strony Żarowa powstanie dodatkowy 
pas ruchu, pozwalający na bezkoli-
zyjne włączenie się do ruchu z pomi-
nięciem ronda do drogi krajowej 
w kierunku Wrocławia – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej 
Nr 5 koło Mielęcina to jedno z najnie-
bezpieczniejszych skrzyżowań. Od 
wielu lat dochodzi tutaj do częstych 
kolizji drogowych i wypadków, 
niestety również śmiertelnych. 

Dlatego tak ważne jest, aby inwestycja 
została wreszcie zrealizowana.

−−Zgodnie z zapowiedzią Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
planuje się, że rozpoczęcie i zakoń-

czenie robót budowlanych nastąpi 
w 2023 roku. Dziś mamy już gotowy 
projekt przebudowy skrzyżowania 
w tym miejscu, który przekazujemy 
na ręce sołtys wsi Iwony Świętak. 

Chcemy, aby mieszkańcy mogli się 
z nim zapoznać i zobaczyć, jaki 
będzie przebieg planowanej budowy 
nowego ronda. Inwestycja zostanie 
zrealizowana w przyszłym roku, 
o wszelkich etapach prac będziemy 
informować naszych mieszkańców 
– dopowiada zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora. 

−−W końcu się doczekamy przebu-
dowy tego feralnego i bardzo koli-
zyjnego skrzyżowania. Z pewnością 
poprawi to bezpieczeństwo zarówno 

podróżujących tym odcinkiem 
drogowym, jak i naszych miesz-
kańców – mówi sołtys Mielęcina 
Iwona Świętak.

W ramach całego zadania przewi-
dziano wykonanie następujących 
robót: przebudowę skrzyżowania 
jezdni drogi krajowej nr 5 i drogi 
powiatowej nr 3396D, zjazdów indy-
widualnych wraz z przepustami, 

przepustu o średnicy 1000mm, tele-
technicznych sieci uzbrojenia terenu, 
budowę oświetlenia drogowego, 
kanałów technologicznych, przebu-
dowę odwodnienia drogi, wykonanie 
robót ziemnych, budowę elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz wycinkę i nasadzenie zieleni.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Skrzyżowanie przy obecnym natężeniu ruchu jest 
bardzo niebezpieczne i powoduje tworzenie dużych 

kolejek pojazdów.

Projekt planowanego ronda trafił już w ręce naszych 
mieszkańców. 

Relację filmową oraz więcej 
zdjęć możecie Państwo zoba-

czyć na Facebooku Gmina 
Żarów. 
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Aktualności

Kotyliony i flagi  
dla mieszkańców Żarowa

Podczas zajęć artystycznych 
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie obywatele Ukrainy, którzy 
od wojny mieszkają na terenie naszej 
gminy, dla upamiętnienia obchodów 
majowych świąt, przygotowali biało-
-czerwone kotyliony. 

Zajęcia prowadzone były pod okiem 
Pani Krystyny Turko, która do Żarowa 
przybyła z Lwowa, a na co dzień 
prowadzi zajęcia w GCKiS dla osób 
przybyłych z Ukrainy. Była to taka 
mała forma wdzięczności dla miesz-
kańców naszego miasta, którzy przy-
jęli ich do swojej społeczności.

−−W zajęciach uczestniczyli również 
nasi najmłodsi obywatele, którzy 
poprzez takie działania uczą się 
szacunku do symboli narodowych. 
Dziś Polska to nasz dom i Żarów to 
nasz dom. Bardzo dziękujemy za 
gościnność i ciepłe przyjęcie naszych 
rodzin do gminy Żarów. Cieszymy 
się, że możemy uczestniczyć w takich 
zajęciach, uczyć się polskich tradycji 
i jesteśmy wdzięczni za wszelką 
okazaną pomoc – mówiła podczas 
zajęć w GCKiS Krystyna Turko.

Przypominamy, że bezpłatne zajęcia 
artystyczne dla osób przybyłych 
z Ukrainy odbywają się w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu przy 
ul. Piastowskiej 10 w Żarowie, 
w pracowni plastyczno-ceramicznej, 
w poniedziałki w godzinach  
17:00 – 18:30 i piątki 16:00 – 17:30.

Magdalena Pawlik

Котильйони та прапори 
для жителів Жарова 

Під час мистецьких занять у 
Гмінному центрі культури і спорту 
в Жарові українські громадяни, 
які проживають у нашій гміні 
через війну в Україні, підготували 
біло-червоні котильони для 
пошанування травневих 
державних свят Польщі. 

Заняття проводились під 

керівництвом пані Кристини 
Турко, яка приїхала до Жарова 
зі Львова, і тепер викладає 
мистецтво в Гмінному центрі  
людям, що прибули з України. 
Це була така невелика подяка 
жителям нашого міста, які 
прийняли їх у свою громаду. 
У заняттях брали участь і наші 
наймолодші громадяни, які через такі 
заходи вчаться поважати національні 
символи. Сьогодні Польща – це наш 
дім і Жаров – наш дім. Щиро дякуємо 
за гостинність та теплий прийом 
наших сімей у гміні Жаров. Ми раді, 
що можемо брати участь у таких 
заняттях, вивчати польські традиції 
і вдячні за всю надану допомогу, – 
сказала під час занять у Гмінному 
центрі Кристина Турко.
Нагадуємо, що безкоштовні 
мистецькі заняття для людей, які 
приїжджають з України, проходять 
у Гмінному центрі культури 
і спорту за адресою вул. Пястовська 
10 у Жарові, в художньо-керамічній 
студії, по понеділках з 17:00 до 18:30 
та по п’ятницях з 16:00 до 17:30.

Магдалєна ПавлікNasi przyjaciele z Ukrainy przygotowali 
piękne patriotyczne dekoracje. 

Наші друзі з України приготували гарні 
патріотичні декорації. 

Fundacja Babcia i Dziadek 
nadal pomaga Ukrainie

Jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi Fundacja 
Babcia i Dziadek dzia-
łająca we współpracy 
z Domem Pomocy 
Społecznej Żar-Med 
w Żarowie, przekazała 
kolejny sprzęt i środki 
medyczne, tym razem 
do Szpitala Wojskowego 
w Starokonstantynowie, 
w obwodzie chmielnickim. 

Wśród darów były nie tylko 
wózki inwalidzkie, środki 
opatrunkowe, toalety na 
kółkach, chodziki inwa-
lidzkie, rękawiczki jednorazowe, płyny 
do dezynfekcji, materace przeciwo-
dleżynowe, środki do pielęgnacji, ale 
również w pełni wyposażona karetka 
oraz aparat ultrasonograficzny. To 
już kolejny transport z medycznymi 
darami, który trafił do naszych potrze-
bujących sąsiadów z Ukrainy.

−−W ostatnim czasie jesteśmy świad-
kami wielkiej fali pomocy, która płynie 
ze wszystkich stron dla Ukraińców. 
Są zaangażowane w to Urząd Miejski 
w Żarowie, instytucje, organizacje 
pozarządowe, fundacje, szkoły 
i mnóstwo wolontariuszy. Nasza 
fundacja również jest bardzo mocno 
zaangażowana w pomoc dla obywateli 
Ukrainy. Dlatego przekazaliśmy kolejny 
sprzęt medyczny i ambulans dla ukra-
ińskiej służby zdrowia. Wierzę, że ta 
karetka oraz zestawy ratunkowe, które 
przekazujemy ratują życie i zdrowie 

Ukraińców. Niebawem zamierzamy 
wysłać drugi ambulans do kolejnego 
szpitala na Ukrainie. Obecnie staramy 
się pozyskać środki na wypełnienie 
jej lekarstwami i defibrylatorami 
oraz innym sprzętem medycznym 
i tutaj prośba do naszych  lokalnych 
firm o wsparcie tej inicjatywy – mówi 
Stanisław Łukaszów prezes Domu 
Pomocy Społecznej Żar-Med.

Wojna na Ukrainie wciąż trwa i nie 
wiadomo, kiedy zapadnie decyzja 
o zakończeniu walk zbrojnych. 
Dlatego dziękujemy Fundacji Babcia 
i Dziadek za kolejne wsparcie prze-
kazane na rzecz Ukrainy. Fundacja 
Babcia i Dziadek również prze-
kazuje podziękowania wszystkim 
darczyńcom, wolontariuszom i całej 
lokalnej społeczności za wszelkie 
gesty solidarności, wsparcie, życzli-
wość i ofiarność. 

Magdalena Pawlik

W pełni wyposażone ambulanse i kolejny sprzęt 
medyczny trafił, dzięki staraniom Fundacji Babcia 

i Dziadek do szpitala na Ukrainie. 

Święto bibliotekarzy
Na co dzień są 
organizatorami 
życia kulturalnego, 
pracują wśród wielu 
książek i czasopism, 
w miejscu, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie 
i jest mile widziany. 

Mowa o biblioteka-
rzach, którzy 8 maja 
świętowali Dzień 
Bibliotekarza. Z tej 
okazji życzenia na ręce 
dyrektor biblioteki 
Wioletty Kwiatkow-
skiej oraz wszystkich 
pracowników żarow-
skiej placówki złożyli 
burmistrz Leszek 
Michalak oraz sekre-
tarz gminy Sylwia Pawlik.

−−Biblioteka zawsze była w naszej 
gminie ważnym ośrodkiem życia 
kulturalnego. To miejsce do którego 
chce się przyjść i zarazem chce się 
wracać. To miejsce, które musi inspi-
rować czytelnika. Tutaj wszystko 
da się połączyć z literaturą… gry, 
zabawy, wystawy, konkursy i tak 
można byłoby wymieniać jeszcze 
bardzo długo. Dziś mamy okazję, aby 
złożyć Państwu serdeczne życzenia 
w związku z obchodzonym Dniem 
Bibliotekarza. Dziękujemy Wam za 
zaangażowanie i wysiłek, jaki wkła-
dacie w realizację działań propagu-
jących czytelnictwo. To dzięki pracow-

nikom biblioteka jest miejscem nie 
tylko edukacji i poszukiwania infor-
macji, ale także spędzania wolnego 
czasu i rozwijania własnych zainte-
resowań – dziękował pracownikom 
żarowskiej biblioteki burmistrz 
Leszek Michalak.

Obchody Dnia Bibliotekarza trady-
cyjnie odbyły się w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”, 
która trwa od 8 do 15 maja 2022r. 
Po więcej szczegółów na ten temat 
odsyłamy do biblioteki oraz strony 
internetowej placówki:  
www.biblioteka.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu pracownicy żarowskiej biblioteki  
wraz z burmistrzem Leszkiem Michalakiem  

oraz sekretarz gminy Sylwią Pawlik. 

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

Święto 3 Maja  
w Żarowie

Biało-czerwone 
flagi, uroczysta msza 
święta, przemarsz 
patriotyczny ulicami 
miasta i złożenie 
kwiatów pod Pomni-
kiem Pamięci Naro-
dowej. Tak wyglądały 
obchody święta 3 Maja 
w Żarowie. 

We wtorek, 3 maja 
cała Polska obchodziła 
231. rocznicę uchwa-
lenia konstytucji 
majowej. Mieszkańcy 
gminy Żarów także 
pamiętali o najważ-
niejszych wydarze-
niach z historii Polski. 
Tegoroczne obchody 
Święta Konstytucji 
3 Maja rozpoczęła 
zgodnie z tradycją 
uroczysta msza 
święta w intencji 
Ojczyzny w kościele 
pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
w Żarowie. Po zakoń-
czonej mszy świętej 
odbył się uroczysty 
przemarsz w asyście 
Żarowskiej Orkiestry 
Dętej pod Pomnik 
Pamięci Narodowej. 
Odśpiewaliśmy tam 
Mazurka Dąbrow-
skiego, złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy 
znicze pamięci pole-
głych w obronie 
Naszej Ojczyzny. Do 
wszystkich zgroma-
dzonych mieszkańców 
swoje przemówienie 
skierował burmistrz 
Leszek Michalak.

−−Uchwalona 231 lat 
temu Konstytucja 
3 Maja była bardzo 
ważnym dokumentem. 
Została uchwalona 
w wyjątkowej sytuacji, 
kiedy wojska rosyjskie, 
pruskie i austriackie stały u bram RP. 
W tej sytuacji patrioci polscy posta-
nowili upodmiotowić polski naród. 
Konstytucja 3 Maja upodmiatawiała 
wszystkie stany, nadawała im prawa, 
a władzy sądowniczej niezależność. 
Nadawała to wszystko, co sprawiło, 
że Polska stała się krajem nowo-
czesnym. Krajem, który dążył do 
odbudowania nie tylko pełnej nieza-
leżności, ale siły i potęgi wieków prze-
szłych – mówił burmistrz Leszek 
Michalak.

Jako pierwsi hołd twórcom Konsty-
tucji oddali burmistrz Leszek 
Michalak wraz z zastępcą burmistrza 
Przemysławem Sikorą oraz sekre-
tarz gminy Sylwią Pawlik. Kwiaty pod 
Pomnikiem złożyli także radni Rady 
Miejskiej: wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Iwona Nieradka i radna Ewa 

Góźdź, dyrektorzy szkół i przedszkola 
wraz z uczniami, przedstawiciele 
organizacji i jednostek podległych 
funkcjonujących na terenie gminy 
Żarów, członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Związku Sybiraków 
i Byłych Więźniów Politycznych 
RP, Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Żarowie, strażacy 
z jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej i funkcjonariusze KP Żarów.

Magdalena Pawlik

Delegacja gminy Żarów podczas składania kwiatów: 
burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza  

Przemysław Sikora i sekretarz gminy Sylwia Pawlik.

Radni Rady Miejskiej: wiceprzewodnicząca  
Iwona Nieradka oraz Ewa Góźdź  

również upamiętnili tamte wydarzenia.

Członkinie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
również złożyły kwiaty i oddały hołd  

twórcom konstytucji.

Relację filmową  
oraz więcej zdjęć możecie 

Państwo zobaczyć  
na Facebooku Gmina Żarów. 

Rozwiń skrzydła 
w Żarowie

Każdy może sobie zrobić pamiątkowe 
zdjęcie na tle nowego muralu, który 
powstał na ścianie żarowskiego Polo 
Marketu. 

Mural przedstawia skrzydła anioła, 
a jego autorem jest świdnicki 
artysta Robert Kukla, który wykonał 
malunek w zaledwie kilka godzin. 
Pomysłodawcą projektu są pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Nad skrzydłami widnieje napis 
„Rozwiń skrzydła w Żarowie”, co ma 
symbolizować możliwości i poten-
cjał każdego człowieka. Mural ma 
dodawać skrzydeł mieszkańcom 
i wszystkim, którzy na trasie swoich 
życiowych podróży zechcą odwiedzić 
nasze miasto.
Jak wiadomo, skrzydła dodają mocy, 
uskrzydlają, pokazują samo dobro, 

dlatego zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do fotografowania się na tle 
nowego muralu w Żarowie. Na tle 
takich projektów można się fotogra-

fować w wielu miejscach w Polsce i na 
całym świecie, dlatego mamy nadzieję, 
że żarowskie skrzydła staną się też 
atrakcją turystyczną naszego miasta.  
Składamy również podziękowania 
firmie Frapo-Invest Sp. z o.o. za 
udostępnienie ściany, na której 
powstał skrzydlaty mural. A Was 
drodzy mieszkańcy zachęcamy do 
robienia sobie zdjęć i dzielenia się 
zdjęciami w mediach społecznościo-
wych z hasztagiem #rozwińskrzy-
dławżarowie.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zrób sobie zdjęcie na tle muralu i #rozwińskrzydławżarowie. 

Dezynfekcja pojemników na bioodpady 
Firma Eneris Surowce S.A., zgodnie 
z podpisana umową, oprócz odbioru, 
zagospodarowania i transportu 
odpadów, zajmuje się też myciem 
i dezynfekcją pojemników.

Informujemy, że usługa mycia 
i dezynfekcji pojemników na odpady 
BIO w gminie Żarów, będzie reali-
zowana zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem odbioru odpadów. 

Ponadto, od dnia 09.05.2022r. do 
dnia 20.05.2022r. zostanie przepro-
wadzone mycie i dezynfekcja pojem-
ników frakcji zmieszanej.
Harmonogram odbioru odpadów 
został dostarczony mieszkańcom 
początkiem 2022 roku. Jest także 
opublikowany na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl w zakładce 
Odpady i Środowisko.

Senior  
bezpieczny w sieci. 

Spotkania  
z funkcjonariuszami policji

Jak chronić się przed atakami 
hakerów i cyberprzestępców? 

Komenda Powiatowa Policji 
w Świdnicy zaprasza mieszkańców 
na spotkania, które poświęcone 
będą temu tematowi. Spotkania 
odbędą się na świetlicy wiejskiej 
w Imbramowicach, Kalnie oraz 
Mrowinach.

ӹӹKalno 17 maja 2022r. godz. 17.30
ӹӹImbramowice 19 maja 2022r.  
godz. 17.30

ӹӹMrowiny 24 maja 2022r. godz. 17.30.

Utrudnienia drogowe 
w Wierzbnej

W związku z Mistrzostwami 
Dolnego Śląska Rally Masters Świd-
nica 2022, które odbędą się w dniach 
14-15 maja nastąpią utrudnienia 
drogowe w Wierzbnej. 

Jeden z odcinków specjalnych 
przebiegać będzie właśnie przez 
Wierzbną. Zgodnie z informacją 
Stowarzyszenia G4 Sport Club, 
15 maja drogi wyłączone z ruchu 
i oznakowane czerwonym kolorem 
(mapa dostępna na www.um.zarow.pl)  
zamknięte będą w godzinach 
od 9:00 do 16:00. 
Prosimy o zastosowanie się do 
obowiązujących zmian. 
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Informacje
Z cyklu „Ludzie z pasją”

Renata Górecka –  
nowa prezes koła PTTK „Żarodreptaki”

Na walnym zebraniu 
sprawozdawczo-wybor-
czym, które odbyło się 

w czwartek, 28 kwietnia człon-
kowie koła PTTK „Żarodrep-
taki” wybrali nowy zarząd oraz 
Komisję Rewizyjną. Nowym 
prezes koła została Renata 
Górecka, która zastąpi na tym 
stanowisku Bolesława Moryla. 
Koło PTTK „Żarodreptaki” to 
liczna grupa aktywnych miesz-
kańców. Nie siedzą godzinami 
przed telewizorami czy moni-
torami komputerów, ale razem 
przemierzają szlaki najpiękniej-
szych polskich okolic. O swoim 
zamiłowaniu do gór oraz 
planach na nową kadencję na 
łamach gazety opowiada Renata 
Górecka.

 ӹ Została Pani nowym 
prezesem Koła PTTK Żarodrep-
taki Żarów. Jakie ma Pani plany 
na nową kadencję?

−−Do Koła PTTK Żarodreptaki 
należą miłośnicy wędrówek 
górskich, przyrody, którzy swoją 
pasją chcą zarażać innych. 
W zarządzie pozostali koledzy, 
którzy w 2019 roku reaktywo-
wali koło. W szeregach PTTK 
jestem od niedawna, ale mam 
nadzieję, że ich doświadczenie 
i wiedza pomogą mi w pełnieniu 
funkcji prezesa. Chciałabym 
organizować wycieczki, w których będą mogły 
uczestniczyć maluchy, aby zaszczepić w nich 
miłość do turystyki. Liczę na wsparcie kolegów 
i koleżanek z koła, aby wspólnie cieszyć się przyna-
leżnością do Żarodreptaków.

 ӹ Skąd u Pani zamiłowanie do gór, turystyki 
i pieszych wędrówek? Jak zrodziła się u Pani tury-
styczna pasja? Co spowodowało, że tak aktywnie 
się Pani zaangażowała?

−−Turystyka to nasza rodzinna pasja, odkąd 
pamiętam zawsze jeździliśmy w góry. Mieszkamy 
w tak świetnej lokalizacji, że naprawdę niewiele 
trzeba, by zorganizować wyjazd i spędzić aktywnie 
czas. Wycieczki organizowane przez koło są bardzo 
atrakcyjne i zawsze jest dużo chętnych. Będąc 
członkiem PTTK ma się pierwszeństwo udziału, 
dlatego postanowiłam się zapisać, co okazało 
się  strzałem w dziesiątkę. Tworzymy grupę ludzi 
w różnym przedziale wiekowym, świetnie się 

bawimy i zachęcamy do wstą-
pienia do naszego koła, by 
poznawać piękno naszych okolic.

 ӹ Czy w planach na nową 
kadencję są przewidziane nowe 
inicjatywy?

−−Bardzo chcielibyśmy zwięk-
szyć liczbę członków w naszym 
kole. Czas pandemii był trudnym 
okresem dla wszystkich, tak i dla 
nas, ale mamy nadzieję, że teraz 
będziemy mogli prężnie działać. 

 ӹ Koło PTTK Żarodreptaki 
istnieje od 66 lat. Ilu liczy 
aktywnych członków? Na czym 
skupia się praca Stowarzy-
szenia?

−−Głównym zadaniem koła jest 
propagowanie turystyki, krajo-
znawstwa, zachęcanie do czyn-
nego spędzania czasu na łonie 
natury, poznawanie historii zwią-
zanych z okolicą, zdobywanie 
oznak PTTK. W kole Żarodrep-
taki obecnie jest zrzeszonych 33 
członków.

 ӹ Jak zachęciłaby Pani tury-
stów do zwiedzania różnych 
zakątków naszej gminy? Które 
poleca Pani szczególnie odwie-

dzić?

−−W naszej gminie jest naprawdę 
wiele ciekawych miejsc, a prze-
konać się o tym można biorąc 

udział w organizowanych przez PTTK Żarodreptaki 
i Żarowską Izbą Historyczną wycieczkach pieszych 
i rowerowych, do których gorąco zachęcam. 
Jako była mieszkanka Krukowa proponuję na 
początek spacer na Górę Krukowską. 

 ӹ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Kronika policyjna
Nie dostosowała się do znaku „STOP” 

i doszło do zderzenia pojazdów
Kierująca samochodem osobowym 30-letnia 
mieszkanka pow. wałbrzyskiego, jadąc wraz 
z pasażerem, 30-letnim mieszkańcem pow. świd-
nickiego, nie dostosowała się do znaku STOP, 
po czym wjechała na drogę K5, wprost pod jadący 
prawidłowo od strony Jaroszowa samochód 
osobowy. Pojazd kierowany był przez 48-letniego 
mieszkańca pow. gliwickiego wraz z pasażerami 
45-letnią kobietą oraz dwójką dzieci w wieku 
od 9 do 16 lat (wszyscy zam. pow. gliwicki). W tej 
sytuacji doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący 
pojazdami byli trzeźwi, pojazdy zabezpieczono na 
parkingu strzeżonym.

Zatrzymany za posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 16-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, który 
posiadał przy sobie środek odurzający w postaci 
0,13 grama marihuany. Po czynnościach nasto-
latek został przekazany prawnemu opiekunowi. 

Ukradł ze sklepu alkohol i artykuły 
chemiczne

Nieznany sprawca z terenu jednego ze sklepów 
na terenie Żarowa dokonał kradzieży artykułów 
chemicznych oraz alkoholu. Straty zostały osza-
cowane na kwotę ponad 570 złotych.

Oszustwo przez Internet
Mieszkanka powiatu świdnickiego powiadomiła 
funkcjonariuszy KP Żarów, że zamówiła obuwie 
za pośrednictwem jednego z portali społeczno-
ściowych. Następnie zapłaciła przelewem kwotę 
200 złotych, jednak do dnia dzisiejszego nie 
otrzymała ani zakupionego towaru, ani zwrotu 
pieniędzy.

Po alkoholu za kierownicą roweru
Kolejni nietrzeźwi rowerzyści zostali zatrzymani 
za jazdę rowerem będąc pod wpływem alkoholu. 
45-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego został 
zatrzymany w Żarowie, kierował rowerem po 
drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości 
(I badanie – 0,72mg/l, II badanie – 0,75mg/l). Drugi 
zatrzymany to 65-latek, który kierował rowerem, 
również będąc nietrzeźwym, I badanie – 0,89 
mg/l, II badanie – 0,90 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Mężczyzna zatrzymany został 
na terenie Bukowa.

Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
to nowoczesna platforma wymiany infor-
macji pomiędzy społeczeństwem a Policją. 
Działa z dowolnego urządzenia z przeglą-
darką 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 Bezpie-
czeństwa. Po załadowaniu się strony zoba-
czymy 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, nieprawi-
dłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura 
drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, 
grupowanie się małoletnich 
oraz wiele innych. Pamiętajmy 
jednak, że zgłoszenia dokony-
wane poprzez KMZB nie zastę-
pują potrzeby pilnej interwencji 
Policji. W tego typu przypadkach 
należy korzystać z numeru alar-
mowego 112.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Na zdjęciu członkowie koła PTTK „Żarodreptaki” z nową prezes Renatą Górecką.

Kocha góry i wędrówki po górach.  
Teraz swoją pasję będzie dzielić 

wspólnie z aktywnymi członkami koła 
PTTK „Żarodreptaki”.

Zarząd koła PTTK „Żarodreptaki”:
Renata Górecka – prezes, Bolesław Moryl – wice-
prezes, Stanisław Plaszczak – sekretarz, Wojciech 
Deperas – skarbnik, Marzena Kozibroda – człon-
kini. 
Komisja Rewizyjna koła PTTK „Żarodreptaki”:

Krystyna Statkiewicz – przewodnicząca, Iwona 
Skrzypek – wiceprzewodnicząca, Beata Płusa-
-Kuzynowska – członkini. 

- 6 -
9/2022 (234) | 12 maja 2022 r.



Kultura, Sport i Wypoczynek

5-lecie Kids Dance
Kiedy w 2017 roku 
powstawała grupa 
taneczna Kids Dance 
początkowo na zajęcia 
uczęszczało zaledwie 
kilka dziewczynek. 

Od tego czasu minęło 
pięć lat i grupa nie 
tylko znacznie się 
rozrosła, ale odnosi 
również całkiem spore 
sukcesy. Obecnie Kids 
Dance, które jest pod 
opieką Gminnego 
Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie 
tworzy 70 dziewcząt 
w wieku od 3 do 15. 
Kilka dni temu grupa 
obchodziła jubi-
leusz 5-lecia swojego 
funkcjonowania. 
Z tej okazji uczest-
niczki przygotowały 
specjalny występ 
artystyczny, podczas 
którego zaprezento-
wały swoje umiejęt-
ności. Nie zabrakło 
jubileuszowych 
torcików, a przede 
wszystkim życzeń.

−−Grupę Kids Dance 
prowadziłam wcze-
śniej we Wrocławiu, 
a kiedy przeprowa-
dziłam się do Żarowa pomyślałam, że 
tutaj również mogłabym prowadzić 
zajęcia taneczne dla chętnych uczest-
ników. I tak jest do dnia dzisiejszego. 
Dzieci chętnie przychodzą na zajęcia, 
uczą się nowych układów chore-
ograficznych, bo taniec to ich wielka 
pasja, której chcą poświęcać każdą 
wolną chwilę – mówiła podczas 
jubileuszu Paulina Denker-Jarosz 
założycielka i opiekunka grupy Kids 
Dance. 

Na zajęciach Kids 
Dance uczest-
nicy nie tylko 
rozwijają swoją 
pasję, integrują 
się, przyjaźnią, ale 
nierzadko spełniają również swoje 
małe dziecięce marzenia.

−−Od tańca się wszystko zaczęło… Dla 
wszystkich uczestników Kids Dance 
organizujemy dodatkowe spotkania, 
bale karnawałowe, turnieje taneczne. 

A wszystko po to, aby dzieci mogły 
się pokazać i zaprezentować. Każde 
takie spotkanie integruje grupę 
coraz bardziej – mówiła Anna 
Suchodolska z Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Podczas obchodów 5-lecia życzenia 
na ręce opiekuna grupy Kids Dance 
Pauliny Denker-Jarosz złożyli 
burmistrz Leszek Michalak oraz 

dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie 
Tomasz Pietrzyk.

−−Cieszę się, że 
na terenie naszej 
gminy jest tylu 

wspaniałych i utalentowanych 
tancerzy. Gratuluję pięknego jubi-
leuszu i życzę samych sukcesów 
– życzył młodym tancerzom 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Dzieci rozpoczynają w Kids Dance swoją przygodę 
z tańcem. Dla wielu z nich jest to spełnienie  

dziecięcych marzeń.

Pani Paulina, jak przyznają dzieci,  
ma głowę pełną pomysłów i jest zawsze uśmiechnięta.  

Taka instruktorka to prawdziwy skarb!

Relację filmową oraz więcej 
zdjęć możecie Państwo zoba-

czyć na Facebooku Gmina 
Żarów. 

Paulina Borowiec  
i Dawid Kamiński na podium

Były to już kolejne 
zawody, z których 
Paulina Borowiec 
i Dawid Kamiński 
przywieźli do Żarowa 
medale. 

Podczas zawodów 
Super Liga Judo 2022, 
które odbyły 
się w niedzielę, 
24 kwietnia 
w Oleśnicy, Paulina 
zdobyła trzecie 
miejsce i wywal-
czyła brązowy medal, 
a Dawid Kamiński 
zajął pierwsze 
miejsce, zdobywając 
złoty medal. W drugiej 
edycji turnieju 
wzięło udział około 
700 judoków i judo-
czek, zwycięstwo jest 
tym bardziej cenne. To 
bardzo duży sukces, że 
znaleźli się w gronie 
medalistów.
Przed zawodnikami 
niebawem Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska 
i Puchar Dolnego Śląska 
2022. Mamy nadzieję, że Paulina 
Borowiec i Dawid Kamiński znów 
staną na podium, czego im z całego 

serca życzymy. Gratulujemy!
Oprac. Magdalena Pawlik 

Pierwsze miejsce na Super Liga Judo zajął Dawid Kamiński 
mieszkaniec Kalna.

Paulina Borowiec zakończyła zawody zajmując 3 miejsce. 

Słuchacze UTW  
rywalizowali w bule

Dojrzały wiek nie 
jest przeszkodą, by 
aktywnie spędzać 
czas. 

Wiedzą o tym dosko-
nale nasi seniorzy, 
którym energii 
mógłby pozazdro-
ścić niejeden z nas. 
Tradycyjnie jak co 
roku słuchacze żarow-
skiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
zaprosili sąsiednie 
Uniwersytety do 
udziału w turnieju 
w bule. W sportowej rywalizacji 
uczestniczyli seniorzy z Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku z Żarowa, 
Świdnicy, Bielawy, Dzierżoniowa 
i Ząbkowic. Emocji nie brakowało, jak 
to przy takich zawodach bywa, jednak 
najważniejsza była dobra wspólna 
zabawa.

−−Chcemy utrzymywać kontakt, 
a przede wszystkim przyjaźnić się 
z naszymi sąsiednimi Uniwersyte-
tami Trzeciego Wieku. Stąd pomysł 
na organizację takiego turnieju. Dla 
nas ważna jest również aktywność, 
dlatego chętnie bierzemy udział we 
wszelkich sportowych rywalizacjach. 
To nie tylko zapewnia nam dobrą 

kondycję, ale gwarantuje również 
świetną zabawę – mówiła Krystyna 
Markiewicz prezes UTW Żarów.

Podczas turnieju wszyscy seniorzy 
spisali się na medal, a zawodników 
do rywalizacji zachęcali kibice, wśród 
których nie zabrakło także burmi-
strza Leszka Michalaka oraz zastępcy 
burmistrza Przemysława Sikory. 
Uczestnicy turnieju otrzymali 
dyplomy, a zwycięskie drużyny 
puchary. Wszystkim drużynom 
serdecznie gratulujemy.

Oprac. Magdalena Pawlik

Choć rywalizacja była zacięta, gra w bule była także dosko-
nałą formą rozrywki dla naszych seniorów.

Tutaj każdy był zwycięzcą, dlatego wszystkie drużyny otrzymały w nagrodę puchary. 
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Zjednoczeni znów bez zwycięstwa
To już szósty mecz pod rząd bez 
wygranej piłkarzy Zjednoczonych 
Żarów. 

W meczu z liderem, faworyt był jeden. 
Zmierzający krok po kroku do awansu 
piłkarze wałbrzyskiego Górnika 
chcieli za wszelką cenę zmazać 
z pamięci jesienną porażkę ze Zjed-
noczonymi (3-0). Żarów grał bardzo 
ambitnie. Pierwszy zespół wałbrzy-
skiej okręgówki dopiero w 59. minucie 
znalazł sposób na pokonanie stoją-
cego między słupkami Wiktora 
Nowaka. Tuż przed końcowym gwizd-
kiem Górnik strzela celnie po raz 
drugi. Górnik Wałbrzych – Zjedno-
czeni Żarów 2:0 (0:0).
Zjednoczeni: Nowak – Szewczyk, 
Ł. Klimaszewski, Kaczmarczyk, 
Wietrzykowski (75’ Baziak), Andrze-
jewski, (60’ Chłopek), M. Klimaszewski, 
Khvostenko (85’ Natanek), Czoch (60’ 
Chłopek), Łagiewka, Sajdak. 
W przeciwieństwie do ostatniego 
meczu z Górnikiem, Zjednoczeni 
mogli liczyć już na wszystkich 
swoich ofensywnych zawodników 
z Damianem Uszczykiem na czele. 
Na niewiele to się zdało. Piłkarze 
Artura Sary i Adama Ciupińskiego 
przegrywają mecz wyjazdowy z niżej 
notowaną Victorią Świebodzice. 
Zjednoczeni strzelecko przebu-
dzili się dopiero na 10. minut przed 

końcowym gwizdkiem arbitra. Wtedy 
pierwszą bramkę dla Żarowa zdobył 
Bartłomiej Czoch. Do tego czasu 
Victoria strzela dwie bramki Zjedno-
czonym. Victoria Świebodzice – Zjed-
noczeni Żarów 2:1 (1:0).
Zjednoczeni: Nowak – Jastrzębski, 
Szewczyk, Kaczmarczyk (70’ Marzec), 
Wietrzykowski, Łagiewka, Andrze-
jewski (46’ Czoch), Khvostenko, 
M. Klimaszewski, Sajdak, Uszczyk. 
Wyniki 25. kolejki: Victoria Świe-
bodzice – Zjednoczeni Żarów 2:1, 
Pogoń Pieszyce – Nysa Kłodzko 1:2, 
Włókniarz Kudowa-Zdrój – Polonia 
Bystrzyca Kł. 4:1, Venus Nowice – 
Kryształ Stronie Śl. 0:3 (wo), ATS 
Wojbórz – Grom Witków 0:1, Skałki 
Stolec – LKS Bystrzyca Górna 2:2, 
MKS Szczawno-Zdrój – Karolina 
Jaworzyna Śl. 0:4, Zamek Kamieniec 
Ząbk. – Górnik Wałbrzych 0:5. 
Dzięki zwycięstwu nad Kamieńcem 
Ząbkowickim, Górnik Wałbrzych na 
5. kolejek przed zakończeniem sezonu 
świętuje awans do IV ligi. Piłkarze 
Skałek Stolec coraz bliżej promocji do 
rozgrywek wyższego szczebla. Nad 
trzecim Kamieńcem Ząbkowickim 
mają aż 9 punktów przewagi.  
Zjednoczeni Żarów na własnym 
obiekcie, będą gościć Zamek Kamie-
niec Ząbkowicki. Początek spotkania 
15 maja (niedziela) o godz. 17:00. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sportowy flesz
Udany występ w Grand Prix

Podczas szachowego Grand Prix 
Radkowa i Ziemi Kłodzkiej, dobrze 
zaprezentował się reprezentant 
Gońca Żarów, Damian Daniel. 
W gronie 112. zawodników, zajął 
wysokie 5. miejsce. Na tak dobry 
rezultat złożyło się 7. zwycięstw 
i 2. porażki. 

Grały niższe ligi piłkarskie
Kl. A, gr. I: Zieloni Mrowiny – Czarni 
Wałbrzych 1:5 (bramka: Kąsik). 
Kl. A, gr. II: Wierzbianka Wierzbna 
– Boxmet Piskorzów 6:1 (bramki: 
Krzeczowski 3, Kryjak 2, Linowski),. 
Kl. B: Silesia Żarów – Sparta Przełom 
Pastuchów 6:1 (bramki: M. Sobel 2, 
D. Sobel 2, Ramos 2), LKS Piotrowice 
Św. – Zryw Łażany (bramka: Sambor), 
Zjednoczeni II Żarów – Błyskawica 
Kalno (bramki: Król 2, Kołodziej, 
Baziak, Węglarz, Chłopek).  

Rywalizowali w Świdnicy
Po raz czwarty rywalizowano 
w Memoriale Szachowym Salo 
Landaua. 
Wyniki reprezentantów Gońca Żarów: 
gr. A (seniorzy, juniorzy): 3. D. Daniel, 
6. A. Michalska, 7. P. Borowski, 
8. P. Kaśków, 16. A. Adamek, 18. M. Cygan.  
Gr. B (do lat 13): 5. J. Kasendra 
(3. w C11), 7. G. Gołębczyk (2 w D13).  
Gr. C (do lat 9): 8. B. Cnota, 11. A Marci-
niak, 12. K. Dutkiewicz, 14. A. Dobro-
wolska. 

Popisy akrobatyczne
Po raz czwarty w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie spotkali się mali 
akrobaci, by rywalizować w mistrzo-
stwach gminy Żarów. Łącznie zoba-
czyliśmy 70. zawodników. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii wiekowych: 
M. Załubska, Z. Bieniasz. Z. Bujak, 
M. Nurek, A. Teslia, O. Pęcherska – 
N. Strojec, N. Jarosz – M. Orłowska, 
A. Chodyniecka – I. Przystał. Medale 
wręczali: Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak, wiceprezes Dolno-
śląskiego Związku Sportów Gimna-
stycznych Tomasz Poros i zastępca 
dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie Anna 

Suchodolska. Organizator: GCKiS 
Żarów. 

Wędrówki piechurów
Turyści Miejskiego Koła PTTK „Żaro-
dreptaki” zwiedzili Karkonosze, 
gdzie wybrali się do Czarnego Kotła 
Jagniątkowskiego. Wszystko za 
sprawą wycieczki pn. „Na szlaku 
ks. Kubka”. Za kolejny cel piechurzy 
obrali sobie Góry Suche, a konkretnie 
Wielką Sowę. To tutaj odbył się LVlll 
Zlot Turystów Świdnickich. 

Porażka Pogoni Lwów
Porażką 5:2 zakończył się wyjazdowy 
mecz LKS Pogoni Lwów (Żarów) z TS 
Victorią Sosnowiec. Gole dla lwowian 
zdobyli G. Chłopek i S. Skorupski. 
Spotkanie odbyło się w ramach ogól-
nopolskich rozgrywek Retro Ligi, czyli 
rozgrywek piłkarskich toczonych 
według przedwojennych reguł. 

Wrocławska liga talentów
Mali piłkarze z Silesii Żarów świetnie 
zaprezentowali się w turnieju orga-
nizowanym przez FC Wrocław 
Academy. Wyniki: Żarów – Game 
Sport Wrocław 5:1, Żarów – Juventus 
Academy Wrocław 3:1, APMM II 
Zielona Góra – Żarów 0:7, Żarów – 
FC Wrocław Academy 3:1, Żarów 
– FC Wrocław II Academy 5:1, Żarów – 
Athletic Wrocław Football 9:2, Żarów 
– Parasol Wrocław 5:4, APMM Zielona 
Góra – Żarów 6:0. Turniej skierowany 
był dla dzieci do 8 roku życia. Silesia 
Żarów: A. Wojda, G. Sobel, P. Synówka, 
J. Janes, J. Wołkanowski, M. Garbacz, 
W. Legiejew, M. Jagła, K. Gwóźdź. 

Wędkarska rywalizacja
Zaliczane do klasyfikacji Grand Prix 
spławikowe mistrzostwa koła PZW 
Żarów przyciągnęły wielu wędkarzy. 
O prym walczono w Imbramowicach. 
Wyniki: Kadeci: 1. K. Mierlak 1380pkt., 
2. A. Jarosz 980 pkt., 3. K. Jędrzejczyk  
360 pkt. Junior: 1. K. Moryl 4180 pkt.,  
2. K. Szczygieł 720 pkt. Senior: 
1. M. Łatarewicz 5020 pkt., 
2. P. Wszołek 5000 pkt., 3. D. Skow-
roński 3920 pkt. Wśród seniorów 
wystartowało aż 17 uczestników. 

Krzysztof Dutkiewicz

Dzień sportowca
Już 28 maja rywalizować będziemy 
w różnych dyscyplinach sportowych. 
Zapraszamy do udziału!

 ▶ godz. 7:00 – Zawody wędkar-
skie o puchar burmistrza miasta 
Żarów (Staw Miejski w Żarowie, 
ul. Wyspiańskiego) zapisy przed 
zawodami. Wymagana karta PZW. 
Informacje na FB – PZW koło Żarów.  

 ▶ Godz. 9:50 – Piłkarski Turniej 
Zakładów Pracy w Piłkę Nożną 
o puchar burmistrza miasta Żarów 
(boisko Orlik w Żarowie) – infor-

macje/zapisy na www.centrum.
zarow.pl.

 ▶ godz. 10:00 – Turniej deblowy 
tenisa ziemnego (korty tenisowe, 
ul. Górnicza w Żarowie). Zapisy 
przed zawodami, turniej bez 
wpisowego. 

 ▶ Godz. 10:00 – Turniej piłki siat-
kowej kobiet i mężczyzn o puchar 
dyrektora GCKiS w Żarowie (hala 
sportowa GCKiS w Żarowie, ul. 
Piastowska 10A) – zapisy pod nr tel. 
607 864 409, turniej bez wpisowego. 

Krzysztof Dutkiewicz

Familijny Park Rozrywki
Już 29 maja w żarowskim parku 
miejskim moc atrakcji dla całych 
rodzin. Gminne Centrum Kultury 
i Sportu zaprasza do Familijnego 
Parku Rozrywki.
Każdy z mieszkańców znajdzie w tym 
dniu coś dla siebie. Wydarzenie startuje 
punktualnie o godzinie 15:00. W Fami-
lijnym Parku Rozrywki pojawią się 
animatorzy z clownikową Fifi na czele. 
Będzie kolorowo i radośnie, a to wszystko 
za sprawą tysięcy kolorowych baniek 

mydlanych i jeszcze więcej uśmiechów. 
Nie zabraknie też maksi gier. Każdy 
będzie mógł zagrać w olbrzymią wieżę, 
kółko-krzyżyk, curling, statki, czy aero-
bilard, w sumie w parku pojawi się aż 21 
maksi gier. Ponadto mnóstwo konkursów 
dla całych rodzin i wiele innych atrakcji. 
Wydarzenie poprowadzi Dj DDM. Na finał 
organizatorzy przygotowali muzyczną 
niespodziankę. 
Familijny Park Rozrywki, 29 maja 
godzina 15:00 – 20:00, Park Miejski 
w Żarowie ul. Zamkowa. 

Korty otwarte
Zapraszamy na korty tenisowe, zlokalizowane przy ul. Górniczej (Osiedle 
Piastów). Do Państwa dyspozycji są dwa korty o nawierzchni ziemnej.  
Godz. otwarcia: od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 20:00,  
święta – zamknięte. Rezerwacja tel. 533 468 787. Płatność: 20 zł/h 
bez względu na wiek w kasie basenu (ul. Piastowska 10B). 

Krzysztof Dutkiewicz

Klimala na mundialu?
Wielkimi krokami zbliżają się 
mistrzostwa świata w piłce nożnej. 
W ostatnim czasie selekcjoner repre-
zentacji Polski, Czesław Michniewicz 
spotkał się z Patrykiem Klimalą. 

W Stanach Zjednoczonych bardzo 
dobrze spisują się Polscy piłkarze. 
Michniewicz spotkał się z Karolem 
Świderskim, Adamem Buksą, 
Gabrielem Słoniną i Patrykiem 
Klimalą. 
Obaj doskonale się znają. Michniewicz 
był trenerem kadry młodzieżowej, 
gdzie Klimala był częstym wyborem 
w meczach eliminacyjnych do 
mistrzostw Europy. Wówczas w dzie-
więciu spotkaniach z orzełkiem na 
piersi, strzelił aż cztery gole. 
Klimala, występujący w New York Red 
Bulls może mieć powody do zadowo-
lenia. W ostatnim czasie zdobył dwie 
bramki i był najlepszym zawodnikiem 

w meczu z Chicago Fire. 
Konkurencja w Polskim ataku jest 
bardzo mocna. Klimala gra jako 
środkowy napastnik, gdzie oprócz 
Roberta Lewandowskiego, mamy też 
Krzysztofa Piątka, Arkadiusza Milika 
oraz zawodników, którzy przebojem 
weszli do kadry w ubiegłym roku. 
Mowa o Adamie Buksie i Karolu 
Świderskim. 
To, że mimo tak wielkiego bogactwa 
napastników, warto mieć w kadrze 
więcej opcji, pokazało ostatnie 
zgrupowanie przed meczem bara-
żowym o mundial ze Szwecją. 
Kontuzji doznał wtedy Piątek i Milik, 
a Świderski nabawił się urazu jeszcze 
przed przylotem do Warszawy. 
Mistrzostwa świata w piłce nożnej 
odbędą się w tym roku w Katarze. 
Największa impreza futbolu 
rozpocznie się 21 listopada.

Krzysztof Dutkiewicz
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