
Wnioski złożone w ramach kolejnych edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład dotyczą bardzo potrzebnych  

i ważnych inwestycji.
Więcej informacji na stronie 5.

Wspaniałej kolekcji pani Karolinie pogratulowali zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora oraz Tomasz Pietrzyk 

dyrektor GCKiS.
Relacja na stronie 7.

„Zawsze z kobietą” –  
wystawa  

mody kobiecej

Złożyliśmy wnioski  
do II i III edycji  

Funduszu Polski Ład

Gmina Żarów  
pomaga Ukrainie

Nie sposób dziś nie mówić o tym, jak bardzo wspieramy myślami i czynami Ukrainę, 
którą dotknęła niewyobrażalna tragedia. 

Więcej informacji na stronie 3.

W hołdzie  
Żołnierzom Wyklętym

Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, koszulki i pakiety sportowe.  
To był bieg w hołdzie Żołnierzom Wyklętym.

Relacja na stronie 4.

Żarowska Izba Historyczna serdecznie zaprasza 
12 marca 2022 r. (sobota) na spacer historyczny. 

Więcej informacji na stronie 6.
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Gmina
Tu znajdziesz Gazetę Żarowską 

 ▶ Urząd Miejski w Żarowie
 ▶ Biblioteka Publiczna 
 ▶ Gminne Centrum Kultury 
i Sportu

 ▶ Ośrodek Pomocy Społecznej
 ▶ Żarowska Izba Historyczna
 ▶ Basen
 ▶ Przychodnia Medicus i apteka 
przy Medicusie

 ▶ Przychodnia Serafin-Med
 ▶ Przychodnia Pemed
 ▶ Dom Pomocy Społecznej  
Żar-Med

 ▶ Polo Market 
 ▶ Piekarnia „Jutrzenka”
 ▶ Piekarnia-Cukiernia „Okoń” 
w Żarowie

 ▶ Piekarnia Hert
 ▶ Piekarnia przy Polo Markecie
 ▶ Sklep wielobranżowy „Bonus” 
Ewa Góźdź

 ▶ Salonik prasowy w Polo Mar-
kecie 

 ▶ Sklep ogrodniczy w Żarowie
 ▶ Kiosk z prasą  
ul. Armii Krajowej w Żarowie

 ▶ Rogatek I i Rogatek II sklep 
spożywczo-przemysłowy

 ▶ Sklep RTV i AGD przy ul. 
Armii Krajowej

 ▶ Bank Santander
 ▶ Bank Spółdzielczy
 ▶ Komisariat Policji w Żarowie
 ▶ Sklep spożywczy przy  
ul. Mickiewicza w Żarowie

 ▶ Sklep budowlany Budeco 
w Żarowie

 ▶ Sklep spożywczo-przemysłowy 
w Wierzbnej

 ▶ Sklep przy ul. Lipowej, Kwiato-
wej w Bukowie

 ▶ Sklepy przy ul. Żarowskiej 
w Imbramowicach

 ▶ Sklep spożywczy w Łażanach
 ▶ Sklepy spożywcze w Mrowinach
 ▶ Sklep spożywczy w Przyłęgowie
 ▶ Sołtysi i świetlicowi  
we wszystkich wsiach na terenie 
gminy Żarów

Jeżeli chcesz czytać naszą 
gazetę przez internet na swoim 
komputerze lub smartfonie:
Możesz 
pobrać wersję 
elektroniczną 
gazety 
(PDF) wraz 
dostępem do 
archiwalnych 
wydań i pełnej 
wersji serwisu na  
www.um.zarow.pl.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Jeżeli jesteś właścicielem sklepów, 
kiosków i saloników prasowych 
i chcesz dystrybuować Gazetę 
Żarowską zadzwoń 74 30 67 329 
albo napisz  
m.pawlik@um.zarow.pl lub 
biblioteka@um.zarow.pl.

Rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie  
rewitalizacji i czekamy na uwagi mieszkańców
Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia  

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów. 

Konsultacje przeprowadzone będą od 07 marca 
do 05 kwietnia 2022r. w formie zbierania uwag 
w postaci wypełnionego papierowego lub elektro-
nicznego formularza uwag.

– Czekamy na Państwa uwagi, 
sugestie i propozycje. Można 
je spisać na gotowym formu-
larzu, który dostępny jest na 
naszej stronie internetowej lub 
pobrać wniosek z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Wypełniony 
druk  należy przesyłać drogą 
mailową, pocztą lub wydru-
kować i przynieść do Urzędu. 
Liczymy na Państwa aktywny udział przy kolej-
nym projekcie, a na sygnały czekamy do 5 kwietnia 
2022r. – mówi zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Formularz dostępny jest: 
 ▶ na stronie internetowej UM Żarów:  
https://www.um.zarow.pl, 

 ▶ stronie UM w Biuletynie Informacji Publicznej:  
https://bip.um.zarow.pl oraz 

 ▶ w formie papierowej w Urzędzie Miejskim  
w Żarowie (pokój 10). 

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
 ▶ drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  
burmistrz@um.zarow.pl

 ▶ drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski 
w Żarowie: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

 ▶ bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żarowie 
(pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu.

 ▶ W ramach konsultacji można również wypełnić 
ankietę on-line, która dostępna jest pod adresem: 
https://forms.office.com/r/dSyTE5tQwY.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 
5 kwietnia 2022 r. W przypadku dostarczenia uwag 
za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu 
korespondencji do Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Dokumenty w tej sprawie: projekt Uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 
Żarów, mapę określającą granice obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji 
oraz diagnozę służącą wyzna-
czeniu obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Gminy 
Żarów zostały zamieszczone na 
stronie internetowej  
www.um.zarow.pl.

Z wielkim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy informację o śmierci 

ŚP. Franciszka Jarosza 
byłego i wieloletniego sołtysa Kalna,  

strażaka, inicjatora wielu lokalnych wydarzeń,  
aktywnie angażującego się w życie społeczne. 

Człowieka oddanego i uczynnego.
Wyrazy współczucia oraz wsparcia Rodzinie i bliskim składają:

Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów  
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie,  

Roman Konieczny Przewodniczący Rady Miejskiej  wraz  
z radnymi oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 

Podziękowanie
Kierownik wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żarowie składają wielkie podziękowania na ręce  
Pani Moniki Głowackiej, wszystkim Pracownikom Firmy Yagi Poland 
Factory Sp. z o.o. za ogromne serce okazane naszym podopiecznym. 
Wspaniałe wsparcie w postaci nowej lodówki oraz produktów żywnościowych 
i środków chemicznych zostało przekazane potrzebującym rodzinom. 

Zabezpiecz Profil Zaufany
Administracja cyfrowa to już codzienność w życiu wielu z nas. 

Korzystamy z niej załatwiając wiele spraw w ZUS-
-ie, Urzędzie Skarbowym, Pomocy Społecznej bez 
wychodzenia z domu: zasiłki, dodatki, podatki, 
zaświadczenia. W każdym przypadku do zalogowa-
nia się na urzędowych stronach www korzystamy 
z Profilu Zaufanego – indywidualnego, cyfrowego 
klucza, który pozwala na zalogowanie i naszą identy-
fikację w konkretnym urzędzie.
Niestety Internet to nie tylko miejsce spotkań, pro-
wadzenia biznesów, czy załatwiania spraw urzędo-
wych. To również miejsce „pracy” przestępców i pro-
wadzenia działań wojennych.
Policja już odnotowała próby przejęcia Profili Zaufa-
nych przez przestępców. Jest to możliwe, gdy nie 
chronimy swoich danych w Internecie lub po kra-
dzieży dowodu osobistego. 
W ostatnim czasie nasiliły się również działania 
grup hakerskich, którzy włamują się do komputerów 
i smartfonów by wykraść dane personalne lub dana 
logowania do banków.
Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne zagrożenie. 
Tym razem są to celowe działania wojskowe pro-
wadzone w ramach wojny jaką prowadzi Rosja 
przeciwko Ukrainie. Rosjanie prowadzą ataki na 
infrastrukturę informatyczną nie tylko Ukrainy, ale 
również Polski i wszystkich innych krajów, które 
pomagają Ukrainie.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych prywatnych 
i firmowych danych oraz pieniędzy w bankach  
specjaliści od bezpieczeństwa cyfrowego zalecają, aby 
w każdej usłudze z jakiej korzystamy w Internecie 
uruchomić uwierzytelnianie dwuskładnikowe. 
Takie dwuskładnikowe uwierzytelnianie polega na 
tym, że oprócz loginu i hasła do zalogowania się 
w usłudze musimy jeszcze podać jednorazowy kod, 
który przysyłany jest na nasz telefon.
Każdy bank podaje na swoich stronach jak urucho-
mić takie uwierzytelnianie. Identycznie postepują 
również dostawcy takich usług jak portale społecz-
nościowe, komunikatory czy poczta elektroniczna.
Również w ramach Profilu Zaufanego możliwe jest 
uruchomienie takiej usługi, co więcej Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa, w obliczu trwającej wojny 
w Ukrainie zaleca uruchomienie uwierzytelniania 
dwuskładnikowego.
Aby włączyć wymaganą opcję osoby mające upraw-
nienia o którym mowa w pkt 1a powinny
zalogować się na https://epuap.gov.pl/ i przejść do 
opcji zarządzania logowaniem i przejść do opcji 

zarządzania kontem i następnie wybrać „Szczegóły 
konta”.

Należy wybrać opcję „Edytuj” w szczegółach wyświe-
tlanego konta:

Następnie zaznaczyć opcję „Uwierzytelnianie dwu-
składnikowe podczas logowania hasłem”:

Niezależnie od powyższych działań należy prze-
strzegać ogólnych zasad bezpiecznego użytkowa-
nia poczty elektronicznej i mediów społeczno-
ściowych zalecanych przez NASK CSIRT

https://cert.pl/uploads/docs/CERT_Polska_Bez-
pieczna_poczta_i_konta_spolecznosciowe.pdf.
Zaleca się także śledzenie ostrzeżeń o nowych scena-
riuszach ataków w mediach społecznościowych:

 ▶ CERTPolska [Twitter] 
(https://twitter.com/cert_polska),

 ▶ Facebook] 
(https://www.facebook.com/CERT.Polska).

Zaleca się zgłaszanie każdej podejrzanej aktywności 
przez formularz na stronie:

 ▶ [incydent.cert.pl](https://incydent.cert.pl) lub 
mailem na cert@cert.pl. 

 ▶ Podejrzane SMS-y należy przesyłać bezpośrednio 
na numer 799 448 084.
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Pomoc dla naszych zaata-
kowanych przez Rosję 
i heroicznie broniących się 

sąsiadów jest konieczna. W imię 
solidarności, zaangażowali się 
w nią również władze gminy  
Żarów oraz mieszkańcy, organiza-
cje, stowarzyszenia, szkoły, zakła-
dy, sklepy, przedsiębiorstwa i wiele 
innych instytucji i jednostek orga-
nizacyjnych.
Fundacja Babcia i Dziadek 
przekazała wózki inwalidzkie, 
materace przeciwodleży-
nowe, testy antygenowe 
Covid-19, ssaki medyczne 
oraz cewniki do odsysania do 
Szpitala Wojskowego w Tar-
nopolu na Ukrainie. Jedno-
cześnie Fundacja na chwilę 

obecną przygotowuje jeszcze 
kolejną partię środków/
nowego sprzętu dla obywateli 

Ukrainy. Będzie to 20 wóz-
ków inwalidzkich, materace 
przeciwodleżynowe oraz testy 

antygenowe Covid-19 w ilości 
1.000 sztuk. Administracja 
Tarnopolskiego Obwodowego 
Szpitala Klinicznego TOP 
złożyła serdeczne podzię-
kowania Fundacji Babcia 
i Dziadek za pomoc huma-

nitarną. Złożyła również 
zapotrzebowanie na kolejny 
sprzęt, m.in.: wózki inwalidz-
kie dla niepełnosprawnych, 
transport sanitarny, defibry-
latory oraz aparat USG. 

Ważne Informacje | Важлива Інформація

Uwaga! Ważne Informacje
Wszystkie osoby narodowości ukraińskiej, które 

przyjechały po dniu 24 lutego 2022r. muszą zgłosić 
się do Urzędu Miejskiego w Żarowie  

– nr tel. 74 30 67 367.  
Jest to istotne dla organizacji pobytu, zakwaterowa-
nia, opieki i nauki dla dzieci oraz opieki medycznej.

Mieszkańcy, którzy chcą przyjąć bądź przyjęli po 22 lutego 2022r. 
do swoich domów obywateli Ukrainy proszeni są o zgłoszenie tej 
informacji do Urzędu Miejskiego w Żarowie, e-mail:  
pomoc@um.zarow.pl. Prosimy, aby wskazywać liczbę osób i okres, 
na który zdecydujemy się przyjąć daną rodzinę. Zaznaczamy, że 
Gmina nie otrzyma żadnych środków na wyposażenie i utrzymanie 
tych mieszkań. 
Przez cały miniony tydzień zbierane były dary na rzecz społeczności 
ukraińskiej w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajo-
wej 60 w Żarowie. W sprawie darów dla rodzin, które przyjadą 
z Ukrainy do gminy Żarów prosimy kontaktować się z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie,  
nr tel. 74 30 67 018.
Zgodnie z wytycznymi główna zbiórka darów organizowana jest 
przez miasto prezydenckie – Świdnica, w Centrum Organizacji 
Pozarządowych, przy ul. Długiej 33 w Świdnicy. 
Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową www.um.zarow.pl 
gdzie podane będą wszystkie ważne w tej sprawie komunikaty. 

Увага! Важлива Інформація
Усі особи, які прибули після 24 лютого 2022 р. 

вони повинні звітувати до міського управління в 
Жарові – тел. 74 30 67 367.  

Це важливо для організації перебування, 
проживання, догляду та навчання дітей та 

медичної допомоги.
Мешканці, які хочуть прийняти або прийняли після 22 лютого 
2022 року. до своїх домівок громадян України, будь ласка, 
повідомте цю інформацію до міської адміністрації в Жарові, 
e-mail: pomoc@um.zarow.pl. Будь ласка, вкажіть кількість осіб 
та період, на який ми вирішимо прийняти сім’ю. Зверніть 
увагу, що комуна не отримуватиме коштів на меблювання та 
утримання цих квартир.
Протягом минулого тижня подарунки на благо української 
громади збирали у спортивно-розважальній залі на вул. Armii 
Krajowej 60 у Жарові. За подарунками для сімей, які приїдуть 
з України до ґміни Жаров, звертайтеся до Центру соціальної 
допомоги за адресою: вул. Armii Krajowej 54 у Жарові,  
тел. 74 30 67 018. Згідно з рекомендаціями, основний збір 
пожертв організовує президентське місто – Свідниця, у Центрі 
громадських організацій за адресою вул. Długa 33 у Свідниці.
Будь ласка, перейдіть на веб-сайт www.um.zarow.pl, де будуть 
зроблені всі відповідні оголошення.

Gmina Żarów pomaga Ukrainie
Nie sposób dziś nie mówić o tym, jak bardzo wspieramy myślami i czynami Ukrainę, 

którą dotknęła niewyobrażalna tragedia. 

Szanowni Państwo! 
Chciałbym jeszcze raz wszystkim 

Państwu podziękować  
za otwartość serca i wsparcie  

dla naszych sąsiadów z Ukrainy. 
Do gminy Żarów przybyło wiele osób, 
które uciekły od 
wojny, a które 
uzyskują należytą 
pomoc. 
Dziękuję każdemu 
z osobna, osobom 
prywatnym, 
naszym instytu-
cjom, szkołom, 
OSP, KGW, radnym 
Rady Miejskiej, 
stowarzyszeniom, 
klubom sporto-
wym, a także zakła-
dom pracy, w tym również z żarowskiej 
podstrefy ekonomicznej. 
Nie zdołam wszystkich Państwa wymie-
nić, ale wiem, że jesteście! Proszę pamię-
tać, że pomoc jest cały czas organizo-
wana, ale niekoniecznie uwidoczniona 
w mediach społecznościowych. Cichych 
Aniołów wkoło jest wiele Wspierajmy się 
w czynach, ale także w dobrym słowie. 
Wszystkie nasze działania są oparte na 
wytycznych Wojewody Dolnośląskiego, 
który kieruje całą akcją rozlokowania 
uchodźców. Sytuacja na Ukrainie bole-
śnie zaskoczyła nas wszystkich i do tej 
pory nie możemy w to uwierzyć. Mamy 
nadzieje, że trwająca przemoc dobiegnie 
końca, a gwałtowny konflikt się skończy 
i zapanuje pokój. 

Leszek Michalak  
Burmistrz Miasta Żarów

Przez cały tydzień trwała zbiórka darów, w którą włączyli się mieszkańcy, 
zakłady pracy, szkoły, stowarzyszenia. Dary zebrane zostały w jednym  

miejscu w Żarowie i będą wydawane potrzebującym obywatelom Ukrainy.

Składamy wielkie podziękowania również Fundacji Babcia i Dziadek  
za przekazanie wózków inwalidzkich i innego sprzętu dla obywateli Ukrainy.

Gmina Żarów uruchomiła 
konto bankowe  

w celu wsparcia uchodźców  
z Ukrainy 

Gmina Żarów uruchomiła rachunek ban-
kowy w celu wsparcia uchodźców z Ukrainy 
przebywających na terenie gminy Żarów.
Rachunek Bankowy: Santander Bank 
Polska S.A. Oddział w Żarowie: 
79 1090 2369 0000 0001 4989 9005
Tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz 
uchodźców z Ukrainy
Ze zgromadzonych środków finansowych 
będzie udzielone wsparcie adekwatnie do 
występujących potrzeb.
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Aktualności
Sto jeden lat Pani Józefy Trzepli

Takie urodziny to piękny jubileusz! Pani Józefa Trzepla 
mieszkanka Imbramowic w piątek, 4 marca obchodziła 

swoje 101 urodziny. 

Zawsze uśmiechnięta i pogodna. Tak mówią o niej bliscy z rodziny. 
Chyba nikt, patrząc na Panią Józefę, nie pomyślałby, że jest już 
w tym wieku. Ona sama pytana o receptę na długie życie w tak 

dobrej kondycji, odpowiada krótko: – Wsparcie, opieka najbliższej ro-
dziny, ale przede wszystkim… święty spokój!

O Jej urodzinach pamiętali nie tylko najbliżsi, ale również pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Życzenia jubilatce złożyli burmistrz 
Leszek Michalak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Nejman.

– Pani Józefa poza wspaniałą formą i dobrym humorem cieszy się 
także dobrym zdrowiem, a my życzymy w imieniu mieszkańców i wła-
snym wielu lat w zdrowiu i kolejnych wspaniałych urodzin – składał 
życzenia burmistrz Leszek Michalak.

Pani Józefa urodziła się 4 marca 1921r. w miejscowości Zabierzów 
Bocheński koło Niepołomic. Ma 3 dzieci, doczekała się także 6 wnu-
cząt, 12 prawnuków oraz 2 praprawnuczek. Przez wiele lat był aktywną 
członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach. Mimo sędzi-
wego wieku Pani Józefa wciąż jest osobą pogodną i towarzyską, a w wol-
nych chwilach ogląda telewizję, czyta książki oraz gazety.
Pani Józefie życzymy kolejnych pięknych lat w zdrowiu, radości 
i spokoju!

Magdalena Pawlik

O tak wyjątkowym jubileuszu pamiętali burmistrz Leszek Michalak, kierownik 
USC w Żarowie Beata Nejman, a przede wszystkim najbliższa rodzina.

Pani Józefa jak na swój wiek cieszy się dobrym zdrowiem, jest niezwykle 
sympatyczną i pogodną osobą.

Uwaga! Praca na basenie w Żarowie
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza nabór na sta-
nowisko: Pracownik Obsługi Technicznej Basenu. Wszystkie szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  
www.centrum.zarow.pl lub pod nr tel. 74 85 80 753 wew. 25.
Termin składania dokumentów: do 22 marca 2022r.,  
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub 
listownie do siedziby GCKiS lub w formie elektronicznej na 
adres: biuro@centrum.zarow.pl.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Żarów po raz piąty przyłączył się do akcji popularyzującej wiedzę na temat  

Żołnierzy Wyklętych. Za nami Bieg Topem Wilczym.

W niedzielę, 6 marca w żarowskim 
Parku Miejskim zgromadziło 
się blisko 120 biegaczy, którzy 
oddali hołd żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycznego 
i antysowieckiego działającego 
w latach 1944-1963 w obrębie 
przedwojennych granic RP. 
Impreza jak zawsze miała charak-
ter rekreacyjny. Do pokonania był 
dystans 1963 m, co jest odwoła-
niem do daty śmierci ostatniego 
poległego w boju partyzanta 
ruchu poakowskiego w Polsce 
Józefa Franczaka, pseudonim 
„Lalek”. Został on zastrzelony 
przez funkcjonariuszy ZOMO 
i SB podczas zasadzki w Majdanie 
Kozic Górskich koło Świdnika. 
Uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale, koszulki 
i pakiety sportowe. Dla wszystkich 
serwowano ciepłe napoje oraz 
słodki poczęstunek. Dodatkowo 
po biegu wśród uczestników 
wydarzenia rozlosowano nagrody. 
Najlepsza kobietą okazała się 
Oliwia Brańka. Wśród mężczyzn 
triumfował Damian Uszczyk. 
Medale wręczał burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak, zastępca Prze-
mysław Sikora oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Iwona 
Nieradka. 
Organizatorem sportowego wyda-
rzenia było Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Nie było rywalizacji ani pomiaru czasowego. Bieg miał na celu uczczenie 
pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.

Najlepsza kobieta i najlepszy mężczyzna na wspólnej fotografii  
z organizatorami biegu. 

Kluby sportowe otrzymały dotacje
Burmistrz Leszek Michalak przekazał prezesom i przedstawicielom stowarzyszeń  

oraz klubów sportowych umowy na dofinansowanie zadań publicznych. 

Dotacje trafiły do klubów i stowarzyszeń, które 
wzięły udział w otwartym konkursie ofert na zada-
nia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Dofinansowanie trafiło do 10 
klubów sportowych, a łączna kwota wsparcia ze 
środków budżetu gminy Żarów to kwota 270 tysięcy 
złotych. 

– Przekazane przez gminę środki pomogą klubom 
w funkcjonowaniu. W ramach swoich zadań kluby 
m.in. prowadzą działalność szkoleniową dla dzieci 
i młodzieży. Zajęcia te cieszą się dużą popular-
nością, również na terenach wiejskich. Gratuluję 
wszystkim przedstawicielom klubów sportowych, 
którzy podpisali dziś umowy i mam nadzieję, że 
przyznane środki finansowe będą wsparciem dla 
Państwa codziennych działań – mówił burmistrz 
Leszek Michalak podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie.

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały 
dotację z budżetu gminy Żarów:

 ▶ KS „Zjednoczeni” Żarów .............. 142.000 złotych
 ▶ LKS „Błyskawica” Kalno ................. 14.750 złotych
 ▶ LKS „Zieloni” Mrowiny .................. 16.750 złotych
 ▶ LKS „Zryw” Łażany ......................... 14.250 złotych
 ▶ LKS „Wierzbianka” Wierzbna ........ 16.250 złotych
 ▶ TKKF „Chemik” Żarów .................. 20.000 złotych
 ▶ LKS „Goniec” Żarów ....................... 20.000 złotych
 ▶ ULKS „Piast” 2008 w Żarowie ....... 12.000 złotych
 ▶ UKS „Harcek” w Żarowie ................. 6.000 złotych
 ▶ KS Silesia Żarów ................................ 8.000 złotych

Magdalena Pawlik

W tym roku na wsparcie klubów sportowych gmina 
przeznaczyła łącznie 270 tysięcy złotych.

Przyznane dotacje kluby sportowe wykorzystują na orga-
nizację zajęć treningowych i zawodów, zakup sprzętów 

czy utrzymanie obiektów sportowych. 
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Inwestycje
Złożyliśmy wnioski do II i III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Żarów złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji i zadań w ramach II i III edycji  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Głównym celem programu jest pobudzenie aktywności 
inwestycyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego, roz-
wój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia 
obywateli, powstanie nowych miejsc pracy oraz wsparcie 
zrównoważonego rozwoju. W ramach III edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład o wsparcie mogły ubiegać się gminy, 
na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Pań-
stwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR).

– Wnioski złożone 
w ramach kolejnych 
edycji Rządowego 
Funduszu Polski 
Ład dotyczą bar-
dzo potrzebnych 
i ważnych inwestycji. 
Dlatego każde przed-
sięwzięcie w ramach 
którego aplikujemy 
o środki, w tym ich 
zakres, celowość 
oraz koszty zostały 
bardzo szczegółowo 
przeanalizowane pod 
kątem długoterminowych korzyści dla gminy i naszych 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że nasze wnioski zostaną 
zauważone i dofinansowane przynajmniej w takim 
samym zakresie, jak wnioski sąsiadujących z nami gmin. 
Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Polskiego Ładu 
przewidywane jest na II kwartał 2022r. – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Projekty zgłoszone do Rządowego  
Funduszu Polski Ład (II edycja):
Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, 
Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie  
– wniosek na kwotę 3,8 mln zł
W ramach projektowanych prac ma zostać wykonana 
nawierzchnia z kostki betonowej na powierzchni około 
4 tysięcy m2, wykonane będą chodniki, kanalizacja deszczowa 
oraz uzupełnione zostaną brakujące punkty oświetleniowe. 
Przedmiotowa inwestycja jest długo wyczekiwana przez miesz-
kańców ul. Cembrowskiego, Stumetrówki oraz Ks. Jadwigi. 
Obecnie, szczególnie po ulewnych deszczach mieszkańcy mają 
problem z dotarciem do domu, ponieważ na ulicach zatrzymuje 
się woda i tworzy się błoto. Na tym terenie brakuje również 
chodnika, który umożliwiłby komfortowe przejście do domu. 

Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, 
Jodłowa w Żarowie – wniosek na kwotę 4,7 mln zł

W ramach inwestycji  wykonana zostanie nawierzchnia 
z kostki betonowej na powierzchni około 4 tysięcy m2, 
chodniki, kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem 
do potoku Tarnawka. Realizacja tej inwestycji w znacznym 
stopniu poprawi komunikację na budowanych drogach, 
a ruch samochodowy zostanie uporządkowany, piesi 
zyskają chodniki co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo 
poruszania się na tym terenie. 
Przebudowa dróg gminnych – ul. Wiosenna,  
Jaworowa, Topolowa, wraz z przebudową i roz-
budową skrzyżowania ul. Wiosenna, Jaworowa, 
Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie – wniosek na 
kwotę 6,1 mln zł
Na przedmiot inwestycji składa się przebudowa drogi 

wykonanej z betonu asfaltowego (ul. Wiosennej) i drogi 
gruntowej (ul. Jaworowej i ul. Topolowej). W ramach 
zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia przed-
miotowych dróg, odwodnienie, uzupełnione zostaną 
punkty świetlne oraz przebudowane zostaną skrzyżowania. 
Wszystkie odcinki dróg wymagają przebudowy ze względu 
na zły stan techniczny nawierzchni, brak odpowiedniego 
oświetlenia i konieczność wprowadzenia elementów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego w formie wyniesionych 
przejść dla pieszych. 

Projekty zgłoszone do Rządowego  
Funduszu Polski Ład (III edycja):
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  
w Imbramowicach – wniosek na kwotę 4,9 mln zł

Przedmiot projektu dotyczy wykonania prac termomo-
dernizacyjnych obiektu Szkoły Podstawowej w Imbramo-
wicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
zostaną wykonane następujące prace, m. in.: likwidacja 
dotychczasowej kotłowni węglowej, wymiana źródła ciepła 
na ekologiczne, montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie 
ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, ocieplenie 
dachu szkoły wraz z wykonaniem nowego pokrycia, prze-
budowa systemów wentylacyjnych. 
Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna 
w Łażanach – wniosek na kwotę 1,9 mln zł
Z inwestycji będą korzystali w dużej mierze mieszkańcy 
wsi Łażany, jednak położenie ul. Polnej i ul. Szkolnej, które 
łączą się z drogą powiatową sprawia, że na jej realizacji sko-
rzystają wszyscy mieszkańcy gminy Żarów, a także powiatu 
świdnickiego. W ramach zadania wykonany zostanie remont 
dróg gminnych: ul. Polnej i ul. Szkolnej w Łażanach wraz 
z odwodnieniem oraz zastosowaniem urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego: wyniesione skrzyżowanie ulic Polnej 
i Szkolnej, progi zwalniające oraz oznakowanie przejścia dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową, wraz 
z montażem oświetlenia ulicznego. 

Zebrała Magdalena Pawlik 

Jedną z ważniejszych inwestycji jest na pewno termomoder-
nizacja budynku SP Imbramowice, zwłaszcza w zakresie 

wymiany źródła pieca na ekologiczne.

Drogi na osiedlu domków jednorodzinnych również wymagają 
przebudowy i remontu. 

Dofinansowanie dla 
osób przyjmujących 
ukraińskie rodziny

W związku z sytuacją, jaka ma 
miejsce na Ukrainie wszyscy 

staramy się pomóc uciekającym 
przed wojną obywatelom Ukra-
iny, którzy szukają schronienia 

w różnych częściach Europy. 

Співфінансування для 
осіб, які приймають 

українські сім’ї
У зв’язку з ситуацією в Україні 
ми всі намагаємося допомогти 
українським громадянам, які 
тікають від війни та шукають 

притулку в різних частинах 
Європи.

Władze Gminy Żarów, jak i jej miesz-
kańcy solidarnie z innymi miasta 
i gminami w Polsce oraz na świecie 
podejmują wszelkie działania, rów-
nież mające na celu zabezpieczenie 
mieszkań dla dotkniętych wojną 
rodzinom. 
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
7 marca 2022 roku, każdy mieszkaniec, 
który zaoferuje mieszkańcom Ukrainy 
schronienie w wyodrebnionym mieszka-
niu, bądź domu stanowiącym przedmiot 
własności, otrzyma dofinansowanie od 
Państwa w wysokości 40,00 zł dziennie. 
Wszystkie osoby, których dotyczy 
sprawa proszone są o kontakt telefo-
niczny z pracownikiem Urzędu Miej-
skiego w Żarowie p. Michałem Domań-
skim tel. 74 30 67 367 w celu przekaza-
nia wstępnych, niezbędnych informacji 
w ww. zakresie.

Влада ґміни Жарова та її мешканці 
спільно та окремо з іншими 
містами та гмінами Польщі та 
світу вживають усіх заходів, також 
спрямованих на забезпечення 
житла родинам, які постраждали 
від війни.
Рішенням Нижньосілезького воєводи 
від 7 березня 2022 року кожен житель, 
який запропонує мешканцям України 
притулок в окремій квартирі або 
будинку, що є предметом власності, 
отримає субсидію від держави в розмірі 
40 злотих на добу. .
Усіх зацікавлених осіб просимо 
зв’язатися з працівником міської 
адміністрації у Жарові паном 
Міхалом Доманським,  
тел.74 30 67 367, щоб надати 
попередню необхідну інформацію у 
вищезгаданому діапазон.

Biblioteczna świetlica 
dla dzieci z Ukrainy

Biblioteka Publiczna w Żarowie 
zaprasza codziennie w godzinach 

od 9.00 do 15.00 dzieci wraz 
z opiekunami, które przybyły do 
Żarowa z objętej wojną Ukrainy.

Przygotowaliśmy dla Was przestrzeń do 
czytania, zabawy, rozwoju.  Tutaj dzieci 
wraz z opiekunami będą mogły spędzić 
bezpiecznie czas, rozwijać uzdolnienia, 
wziąć udział w kreatywnych spotkaniach 
i warsztatach. Dorośli obywatele Ukrainy 
mogą w Żarowskiej Bibliotece Publicznej 
bezpłatnie skorzystać z komputerów 
i dostępu do Internetu, z drukarki, 
skanu oraz ksero. Biblioteka zaprasza do 
współpracy wolontariuszy. Mile widziana 
znajomość języka ukraińskiego.

Бібліотечний клуб 
для дітей з України

Публічна бібліотека м. Жарова 
запрошує щодня з 9.00 до 

15.00 дітей та їхніх опікунів, 
які приїхали до Жарова з 

зруйнованої війною України.
Ми підготували для вас простір для 
читання, гри та розвитку. Тут діти та їхні 
опікуни зможуть безпечно проводити 
час, розвивати свої таланти, брати 
участь у творчих зустрічах та майстер-
класах.
Дорослі громадяни України можуть 
безкоштовно користуватися 
комп’ютером та доступом до Інтернету, 
а також принтером, сканером та 
ксероксом у Публічній бібліотеці міста 
Жарова.

Świetlica w bibliotece dla dzieci z Ukrainy
Biblioteka prosi o wsparcie przy organizowaniu świetlicy dla dzieci i ich opiekunów, 

przybyłych do naszej gminy z terenów objętych wojną na Ukrainie.
Potrzebne będą:
1. Książki w języku ukraińskim dla dzieci 

w różnym wieku: bajki, baśnie, wiersze, 
opowiadania i komiksy oraz dla osób 
dorosłych: powieści.

2. Zabawki:
 ▶ klocki, lalki, samochodziki itp.,
 ▶ puzzle, gry,
 ▶ zabawki: sensoryczne i edukacyjne
 ▶ z materiałów łatwych do utrzymania 

w czystości.
Prosimy nie przynosić pluszaków!
3. Artykuły plastyczne (nowe):

 ▶ kredki, pisaki, długopisy, ołówki, farbki, 
pędzelki, temperówki, nożyczki, gumki 
do mazania,

 ▶ malowanki, papier biały i kolorowy, 
bloki rysunkowe i techniczne, wyci-
nanki, kleje, plastelinę, ciastolinę itp.

Za wsparcie z góry dziękujemy
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Aktualności/Kultura
Kronika policyjna

Kradzież roweru
41-letnia mieszkanka powiatu 
świdnickiego powiadomiła funk-
cjonariuszy Komisariatu Policji 
w Żarowie, że nieustalony sprawca 
dokonał kradzieży roweru gór-
skiego, który pozostawiony był 
przy stojaku rowerowym na 
terenie miasta. Straty na szkodę 
kobiety to kwota 1500 złotych, 
czyli wartość skradzionego 
roweru.
Kierował samochodem 
pomimo cofniętych  
uprawnień
Funkcjonariusze KP Żarów 
zatrzymali 32-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który 
kierował samochodem pomimo 
aktywnego zakazu prowadzenia 
pojazdów, wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Legnicy. Mężczy-
zna został zatrzymany na terenie 
Łażan. Pojazd przekazano osobie 
wskazanej, a sprawcę po wykona-
niu czynności zwolniono.
Podał się za pracownika 
banku i uzyskał dostęp do 
telefonu
Ofiarą oszustwa padła mieszkanka 
powiatu świdnickiego. Sprawca 
podając się za pracownika jed-
nego z banków namówił kobietę 
do zainstalowania na jej telefonie 
aplikacji. Dzięki temu uzyskał 
dostęp do jej telefonu i namówił 
do zawarcia pożyczki gotówkowej. 
Następnie nakłonił do wygenero-
wania kodów BLIK przy użyciu 

których dokonał nieuprawnionych 
transakcji finansowych. W ten 
sposób doprowadził do nieko-
rzystnego rozporządzenia mie-
niem w kwocie ok. 20.000 złotych. 
Policja apeluje o ostrożność. Pra-
cownicy banku nigdy nie żądają 
od klientów podania loginu, hasła 
do konta ani tym bardziej kodu 
autoryzacyjnego SMS, jak i nie 
polecają instalowania żadnych 
aplikacji, z której mogą wyko-
nywać ruchy na koncie klienta. 
O wszystkich próbach wyłudzenia 
pieniędzy należy natychmiast 
informować Policję.
Ukradł elektronarzędzia
Nieznany sprawca po uprzednim 
zerwaniu kłódek zabezpiecza-
jących dostał się do wnętrza 
pomieszczeń gospodarczych 
i dokonał kradzieży elektronarzę-
dzi oraz innych rzeczy. Straty na 
szkodę zgłaszającej zostały osza-
cowane na kwotę w wysokości 
2700 złotych.
Nietrzeźwy za kierownicą
29-letni mieszkaniec powiatu 
średzkiego został zatrzymany 
na terenie Żarowa za jazdę pod 
wpływem alkoholu. Badanie 
alkomatem wykazało u mężczy-
zny 0,23 mg/l, a drugie badanie 
0,22 mg/l. Pojazd przekazano oso-
bie wskazanej, sprawcę po wyko-
naniu czynności zwolniono.
Przygotowano na podstawie informacji 

z Komisariatu Policji w Żarowie

Zapraszamy na Spacer Historyczny
Żarowska Izba Historyczna serdecznie zaprasza 
12 marca 2022 r. (sobota) na spacer historyczny. 

Zbiórka o godz. 8:00 przed Żarowską Izbą Historyczną.
Trasa spaceru: Żarów – Kalno – Gołaszyce (ok. 6,3 km w jedną stronę, 
czas przejścia 1,51 h). 
Ubiór i obuwie stosowne do aktualnych warunków atmosferycznych 
i trasy. Przewidziane wspólne ognisko.

Instytucje i jednostki gminne  
mogą ubiegać się o ulgi w opłatach za gaz

Informujemy, że instytucje i jednostki gminne mają czas do 15 marca 2022r.,  
aby złożyć odpowiednie oświadczenia i wystąpić o objęcie ich preferencyjną taryfą 

opłat za zużycie gazu ziemnego. 

Świadczenie to jest elementem 
Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. 
Zachęcamy wszystkie działające 
na terenie gminy Żarów instytu-
cje oraz jednostki gminne, aby 
skorzystały z tej formy pomocy, 
mającej na celu rekompensatę 
wysokich cen gazu.
Z ulgi mogą skorzystać  
nie tylko odbiorcy w gospodar-
stwach domowych, ale również:
 ▶ wspólnoty i spółdzielnie miesz-
kaniowe,

 ▶ podmioty, które z mocy ustawy, 
umowy lub innego tytułu praw-
nego są uprawnione lub zobo-
wiązane do zapewnienia paliwa 
gazowego w lokalach mieszkal-
nych na potrzeby zużycia przez 
gospodarstwa domowe, w loka-
lach podmiotów, o których 
mowa niżej, w zakresie, w jakim 
zużywają paliwo gazowe na 
potrzeby określone przepisie 
lub do lokalnej produkcji ciepła 
zużywanego w gospodarstwach 
domowych, znajdujących się 
w budynkach wielolokalowych 
lub w lokalach podmiotów 
wymienionych niżej,

 ▶ podmioty udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowane 
ze środków publicznych,

 ▶ jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej,

 ▶ noclegownie i ogrzewalnie,
 ▶ jednostki wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej,

 ▶ podmioty systemu oświaty,
 ▶ uczelnie,
 ▶ podmioty prowadzące żłobki 
i kluby dziecięce,

 ▶ kościoły i inne związki wyzna-
niowe,

 ▶ podmioty prowadzące działal-
ność kulturalną i archiwalną,

 ▶ ochotnicze straże pożarne,
 ▶ placówki zapewniające całodo-
bową opiekę osobom z niepeł-
nosprawnościami, przewlekle 
chorym lub w podeszłym wieku,

 ▶ rodzinne domy pomocy,
 ▶ centra i kluby integracji spo-
łecznej,

 ▶ warsztaty terapii zajęciowej,
 ▶ organizacje pozarządowe,
 ▶ spółdzielnie socjalne

W jaki sposób  
można skorzystać z taryf?

Osoby odpowiedzialne za 

zarządzanie zasobami miesz-
kaniowymi oraz wskazanymi 
wyżej podmiotami użyteczności 
publicznej powinny złożyć swo-
jemu dostawcy odpowiednie 
oświadczenia. Jest to warunek 
objęcia uprawnionych odbiorców 
ochroną taryfową, czyli stabilnymi 
opłatami za gaz ziemny. Wzory 
oświadczeń zawarte są w załącz-
nikach do Rozporządzenia Mini-
stra Klimatu i Środowiska z dnia 
28 stycznia 2022r. w sprawie 
wzorów oświadczeń składanych 
przez odbiorców paliw gazowych 
o przeznaczeniu paliwa gazowego 
w celu skorzystania ze szczegól-
nych rozwiązań w związku z sytu-
acją na rynku gazu: https://dzien-
nikustaw.gov.pl/DU/2022/212.
Aby uzyskać ochronę z mocą 
od 1 stycznia 2022 r.,  
oświadczenie należy złożyć  
do 15 marca 2022r. 

Nasze lokalne produkty  
będą eksponowane w Muzeum Granitu

W minionym roku Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  
rozpoczęła budowę Muzeum Granitu w Dobromierzu. 

– Jest to projekt z dotacją unijną 
dotyczący powstania Centrum 
Turystycznego Granitowego 
Szlaku w ramach, którego 
chcemy promować produkty 
lokalne oraz stworzyć miejsce 
poświęcone granitowi  
– komentuje Krystian Ulbin, 
prezes LGD „Szlakiem Granitu”.

Głównym zadaniem Centrum 
Turystycznego będzie wsparcie 
lokalnych producentów w dzia-
łaniach promocyjno-sprzedażo-
wych. Dodatkowo w budynku 
zostanie utworzone Muzeum Gra-
nitu. Ma to być miejsce, w którym 
chcemy pokazać bogatą historię 
ludzi i miejsc związanych z wydo-
byciem kamienia.
Wspólnie z LGD „Szlakiem Gra-
nitu” zapraszamy do współtworze-
nia tego miejsca, poprzez przeka-
zywanie eksponatów (narzędzia, 
maszyny, dokumenty, zdjęcia 
itd.) związanych z wydobyciem 
i przeróbką kamienia. Dodatkowo 
ciekawe historie i wspomnienia 
związane z granitem chcemy 
zapisać na nośnikach audio-video 
i zachować dla przyszłych pokoleń 
jako wartość historyczno-eduka-
cyjną.
Osoby zainteresowane współpracą 
zapraszamy do kontaktu z biurem 
LGD „Szlakiem Granitu”,  
tel. 661 238 869,  
e-mail: promocja@lgd-szlakiem-
granitu.pl  lub o kontakt z pełno-
mocnikiem zarządu ds. Muzeum 
Granitu Sebastianem Klimsiakiem, 
tel. 695 788 682.
Dodatkowo zachęcamy także 
naszych żarowskich producentów 

lokalnych, aby również skontak-
towali się biurem LGD „Szlakiem 
Granitu”, w związku z promocją 
i reklamą swoich produktów. 
Powstające Muzeum Granitu 

będzie doskonałą formą promocji 
lokalnego rynku, jak i całej gminy 
Żarów.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Kultura
„Zawsze z kobietą” – wystawa  

mody kobiecej z początku XX wieku
Wystawa „Zawsze z kobietą” to opowieść o modzie damskiej w różnych kontekstach 

związanych z sytuacją i rolą społeczną kobiet na początku XX wieku. 

Z okazji Dnia Kobiet 
Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie 
zaprosiło mieszkańców 
na wyjątkową wystawę, 
podczas której zapre-
zentowane zostały 
stroje i akcesoria mody 
z pierwszej połowy XX 
wieku. Eksponaty pocho-
dzą głównie z Francji, 
Anglii oraz Niemiec, 
a autorką tak bogatej 
kolekcji jest mieszkanka 
gminy Żarów Karolina 
Legiejew.

– Na wystawie zapre-
zentowane zostały 
eksponaty od początku 
XX w. do lat 60-tych. 
Zafascynowanie 
kobiecą modą dawnych 
epok to efekt ogląda-
nia starych fotogra-
fii – mówi autorka 
wystawy Karolina 
Legiejew. I dodaje. 
- Spodobała mi się 
moda z tamtego okresu 
i wówczas zrodził się 
pomysł, aby poszukać 
więcej strojów czy 
różnych eksponatów, 
które używane były 
przez kobiety w tam-
tych czasach. Najpierw 
w Polsce, a później za 
granicą, gdzie można 
znaleźć więcej takich 
eksponatów od cza-
sów wojny. Stopniowo 
kolekcja zaczęła się 
powiększać. Dziś tutaj 
brakuje na pewno kilku 
torebek i kosmetyków 
z okresu międzywojen-
nego, ale może uda się zorgani-
zować jeszcze kolejną wystawę, 
podczas której zaprezentuję wię-
cej eksponatów. Zaczęłam kolek-
cjonować także modę z czasów 
okupacji po przeczytaniu książki 

z tego okresu, która mnie bardzo 
zainteresowała i zainspirowała.

Wystawa dla wszystkich zwiedza-
jących otwarta jest do 5 kwietnia 
2022r. w Żarowskiej Izbie Histo-
rycznej, wstęp wolny. Zachęcamy, 
bo naprawdę warto!

Pani Karolina Legiejew to kobieta 
z prawdziwą pasją. O swojej pasji 
i zainteresowaniach pani Karo-
lina opowie naszym czytelnikom 
w kolejnym numerze gazety.

Magdalena Pawlik

W trakcie wernisażu wystawy autorka zdradzała odwiedzającym,  
skąd pozyskuje tak ciekawe eksponaty.

Stroje, które zaprezentowane zostały na wystawie zachwycały swoim przepychem,  
bogactwem barw oraz materiałami i dodatkami. 

Zuzanna Oleksiuk nagrodzona 
za sportowe osiągnięcia

W tym roku Zuzanna Oleksiuk mieszkanka gminy 
Żarów otrzymała powołanie do Kadry Narodowej  

Judoków Juniorek Młodszych. 

Judo trenuje już od wielu lat, reprezentując naszą gminę na wielu presti-
żowych zawodach. Na co dzień szkoli się w barwach klubu AKS Strze-
gom, gdzie doskonali swoje umiejętności. Młoda, zdolna i ambitna. 
Patrząc na jej dotychczasowe osiągnięcia, raczej pewne jest, że zaskoczy 
nas jeszcze nie raz i pokaże, na co ją naprawdę stać.
Za sportowe osiągnięcia i liczne sukcesy Zuzanna otrzymała list gratu-
lacyjny oraz strój do judo z herbem gminy Żarów od burmistrza Leszka 
Michalaka i zastępcy burmistrza Przemysława Sikory. 

– Doceniamy młodych sportowców z naszej gminy i kibicujemy im 
podczas każdych sportowych rywalizacji. Taką postawą udowadniają 
tylko, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Ich determina-
cja połączona jest z ogromnym wysiłkiem i ciężką pracą, która przy-
nosi zamierzone efekty. Dziękujemy Zuzi za godne reprezentowanie 
gminy Żarów na różnych szczeblach rywalizacji sportowej. Życzymy 
dalszych sukcesów, radości z uprawiania sportu i spełnienia marzeń 
– gratulowali Zuzannie burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora.

W swojej sportowej karierze młoda judoczka wiele razy zdobywała 
pierwsze miejsce, sięgając po złote medale. Każde zawody są dla mło-
dej zawodniczki nie lada wyzwaniem, ale jak się kocha to, co się robi, 
zawsze wychodzi z tego coś dobrego.

Magdalena Pawlik

Gratulacje Zuzannie Oleksiuk i jej mamie złożyli burmistrz Leszek Michalak 
oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora.  

Wagary w Centrum
Jak wyglądał dawniej Żarów? Kim był Carl Friedrich von Kulmiz?  

Czym zajmowali się żarowianie na przełomie XIX i XX wieku?  
Na te i inne pytania odpowiemy podczas akcji „Wagary w Centrum”.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu oraz Żarowska Izba 
Historyczna zapraszają dzieci 
i młodzież wraz z nauczycielami 
w pierwszy dzień wiosny na 
nietypowe lekcje. Dla wszyst-
kich, którzy odwiedzą 21 marca 
izbę historyczną i GCKiS będzie 
czekało mnóstwo atrakcji. Orga-
nizatorzy ten dzień podzielili na 
dwa bloki tematyczne. Miłośni-
ków historii i wszelkich tajemnic 
zapraszamy do Żarowskiej Izby 
Historycznej. Tam zaplanowano 
cztery „lekcje”. Pierwsza z nich 
została zaplanowana na godzinę 
9:00, kolejne odpowiednio: 10:00, 
11:00 i 12:00. Z kolei drugi blok 
będzie wyzwaniem dla dusz arty-
stycznych. O godzinie 9:00 swoje 
drzwi dla wagarowiczów otwiera 
pracownia plastyczno-ceramiczna. 
Tu powstaną wasze gliniane 

rzeźby, obrazy i inne cuda, a jedy-
nym ograniczeniem będzie wasza 
wyobraźnia. Zajęcia artystyczne 
zaplanowane zostały na godzinę 
9:00, 10:30, 12:00. 

Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc, GCKiS prosi o wcześniej-
sze zgłoszenie udziału w „Waga-
rach w Centrum”.

My z Wami! 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie dołącza 

do pomocy uchodźcom 
z Ukrainy. 

Już od najbliższego poniedziałku 
zapraszamy na darmowe zajęcia 
artystyczne dla osób przybyłych 
z Ukrainy. 
Pierwsze zajęcia artystyczne, które 
prowadzić będzie pani Krystyna 
Turko, zaplanowano na ponie-
działek, 14 marca o godzinie 17:00 
w pracowni plastyczno-ceramicz-
nej. Kolejne zajęcia będą miały 
miejsce w piątki o godzinie 16:00. 
Pani Krystyna do Żarowa przy-
była z Lwowa, jest absolwentką 
Lwowskiej Narodowej Akademii 
Sztuki. 

Zajęcia artystyczne
Gminne Centrum Kultury 

i Sportu
ul. Piastowska 10a

pon., godzina 17:00 – 18:30
piątki 16:00 – 17:30

Ми з вами!
До допомоги біженцям 

з України залучений 
міський центр культури 

і спорту в Жарові. 
З наступного понеділка 
запрошуємо на безкоштовні 
уроки мистецтва для людей, які 
приїжджають з України. 
Перші художні заняття під 
керівництвом пані Кристини 
Турко заплановані на 
понеділок, 14 березня, о 17:00 
у художньо-керамічній студії. 
Наступні заняття відбудуться 
по п’ятницях о 16:00. Пані 
Кристина приїхала до Жарова 
зі Львова, закінчила Львівську 
національну академію 
образотворчого мистецтва. 

Мистецькі заняття 
Комунальний культурно-

спортивний центр 
Вулиця П’ястовська, 10а 
Понеділок, 17:00 – 18:30 
П’ятниця 16:00 – 17:30 
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Sport i wypoczynek
Bezpłatne szkolenia  

z samoobrony dla kobiet
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Ruszył 

bezpłatny cykl szkoleń dla kobiet z Polski i Ukrainy.

Każdego dnia szkolenie będą 
przeprowadzać inni instruktorzy. 

– Panie będą miały okazje 
poznać tajniki samoobrony 
z różnych sztuk walki, do któ-
rych zaliczymy: judo, kickbo-
xing, muay-thai, ju-jitsu, krav 
maga, k1, mma, taekwon-do. 
Cieszę się, że po raz kolejny 
możemy liczyć na sportową 
rodzinę. Bezpłatnie szkolenie 
przeprowadzą: Leszek Sołek 
z Akademii Sztuk Walki Snake, 
Miłosz Haber z Judoka, Bartło-
miej Batko i Łukasz Kyłynycz 
z Ju-Jitsu Grapling Saiyan 
MMA Świdnica, Paweł Nazarko 
z Akademii Sztuk Walki Perun 
Świdnica, Arkadiusz Kaczma-
rek z Kaczmarek Grodowski 
Kickboxing Muay-Thai, Karate 
Świdnica oraz Kickboxing Figh-

ter Żarów. Tradycyjnie Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie nieodpłatnie uży-
czyło obiekt sportowy. Razem 
dbamy o bezpieczeństwo pań, 
a wiek uczestników nie ma 
ograniczeń – informuje Norbert 
Rossa z Kickboxing Fighter 
Żarów. 

Bezpłatne szkolenia odbędą się 
w hali sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie, 
mieszczącej się  
przy ul. Piastowskiej 10A. 
Terminy: 

 ▶ 8.03 (godz. 19:00 – 20:00), 
 ▶ 9.03 (godz. 18:00 – 19:00), 
 ▶ 14.03 (godz. 17:00 – 18:00), 
 ▶ 15.03 (godz. 18:00 – 19:00), 
 ▶ 16.03 (godz. 19:30 – 20:00), 
 ▶ 18.03 (godz. 15:00 – 16:00).

Krzysztof Dutkiewicz

Żarowianie w Biegu Piastów 
W miniony weekend w Jakuszycach odbyły się główne zmagania w ramach  

46. Biegu Piastów – Festiwalu Narciarstwa Biegowego. 
Polana Jakuszycka była miejscem 
kultowej imprezy rekreacyjno-
-sportowej, która w tym roku 
organizowana była po raz 46. Bieg 
Piastów, to kilkanaście biegów dla 
każdego – wyczynowców, ama-
torów, młodzieży, dzieci, rodzin 
oraz miłośników biegania na 
nartach nocą. Tysiące zawodni-
ków i wiele dodatkowych atrakcji. 
W tej najstarszej i największej 
w Polsce imprezie narciarstwa bie-
gowego co roku uczestniczy kilka 

tysięcy osób w różnym wieku, 
zarówno z Polski, jak i zagranicy. 

– Cieszymy się, że co roku 
możemy rywalizować na tra-
sach Biegu Piastów, biegu z któ-
rym związani jesteśmy od nie-
malże samego początku. Pierw-
szy start nastąpił w piątej edycji 
i tak przez ponad czterdzieści 
lat bawimy się biegówkami, 
zaszczepiając tą aktywnością 
fizyczną kolejne pokolenia. 
Co roku jako jedyna zorgani-

zowana grupa przyjeżdżamy 
z symbolami naszego miasta, 
które prezentujemy na starcie. 
Tradycyjnie wystartowaliśmy 
w najliczniejszym biegu na 
dystansie 25 km. Dziękujemy 
burmistrzowi Żarowa Leszkowi 
Michalakowi za kolejne już 
wsparcie finansowe ekipy nar-
ciarskiej – relacjonuje Bolesław 
Moryl, prezes Miejskiego Koła 
PTTK Żarodreptaki.

Krzysztof Dutkiewicz

Wędkarze zapraszają na zawody
Wędkarze z żarowskiego PZW przedstawiają harmonogram zawodów na 2022 rok. 

Na miłośników wędkowania czeka 
m.in. cykl zawodów Grand Prix 
w spiningu oraz Grand Prix w kla-
syfikacji spławikowej. Jednocze-
śnie informujemy, iż termin oraz 
miejsce mogą ulec zmianie. Szcze-
góły dotyczące klasyfikacji Grand 
Prix oraz informacji o zawodach 
można uzyskać u Mikołaja Moryla 
z PZW Żarów –  
nr tel. 600 341 036.

Krzysztof Dutkiewicz

Harmonogram zawodów wędkarskich

Data Nazwa zawodów Miejsce
10.04.2022 Mistrzostwa koła – spławik Do ustalenia
24.04.2022 Zawody muchowe Rzeka Bystrzyca
08.05.2022 Mistrzostwa koła – spławik Imbramowice
28.05.2022 Dni Żarowa – spławik Żarów – staw miejski
05.06.2022 Mistrzostwa koła – spinning Zagórze Śląskie
02.07.2022 Zawody nocne – spławik Imbramowice
24.07.2022 Zawody Feder Żarów – staw miejski
19.09.2022 Puchar jesieni – spławik Żarów – staw miejski
16.10.2022 Puchar kapitana sportowego – spinning Żarów – staw miejski
20.11.2022 Zakończenie sezonu – spinning Żarów – staw miejski

Zieloni Mrowiny – terminarz 
W poprzednim wydaniu gazety prezentowaliśmy  

terminarze rundy wiosennej Zjednoczonych Żarów  
oraz Wierzbianki Wierzbnej.  

Dziś kolej na piłkarzy Zielonych Mrowiny.
Data Godz. Spotkanie
13.03.2022 15:00 Błękitni Owiesno – Zieloni Mrowiny
20.03.2022 15:00 Zieloni Mrowiny – Włókniarz Głuszyca
26.03.2022 15:00 Herbapol Stanowice – Zieloni Mrowiny
03.04.2022 17:00 Zieloni Mrowiny – Zagłębie Wałbrzych
09.04.2022 17:00 Zdrój Jedlina-Zdrój – Zieloni Mrowiny
16.04.2022 17:00 Zieloni Mrowiny – Sudety Dziećmorowice
24.04.2022 11:00 Zieloni Mokrzeszów – Zieloni Mrowiny
03.05.2022 17:00 Zieloni Mrowiny – Górnik NM Wałbrzych
08.05.2022 17:00 Zieloni Mrowiny – Czarni Wałbrzych
15.05.2022 17:00 KS Walim - Zieloni Mrowiny
22.05.2022 17:00 Zieloni Mrowiny – Górnik Boguszów Gorce
29.05.2022 11:00 MKS Szczawno II Zdrój – Zieloni Mrowiny
05.06.2022 17:00 Zieloni Mrowiny – Unia Bogaczowice
12.06.2022 17:00 AKS II Stzregom – Zieloni Mrowiny

Krzysztof Dutkiewicz

Debiut w zawodowym ringu
W Szczytnie podczas gali RBK Boxing Night zadebiutowała w zawodowym ringu  

Alicja Klimala. 

Mieszkanka Kalna skrzyżowała 
rękawice z Julią Kabzińską. Obie 
zawodniczki przed walką miały 
sobie coś do udowodnienia. Mię-
dzy linami miało się okazać, dla 
której pięściarki debiut w zawo-
dowym ringu okaże się szczęśliwy. 
Pikanterii dodawał fakt, iż oby-
dwie mają po 19 lat, tym samym 
wkraczają do zawodowego boksu 
jako nastolatki. Ostatecznie walka 
zakończyła się wynikiem dwa do 
remisu na korzyść Kabzińskiej 
(38-38, 39-37, 40-36). 
Trenerem Alicji jest Mariusz Cie-
śliński, kick-boxer oraz zawodnik 
boksu tajskiego, wielokrotny 
medalista oraz mistrz świata 
w federacjach ISKA czy WAKO. 
W narożniku pomagał Piotr 
Wilczewski, były mistrz Europy 
w boksie w wadze super-średniej. 
Całą walkę i galę można było 
zobaczyć na żywo w Polsat Sport 

i Polsat Sport Fight.
Alicja Klimala jest siostrą Patryka 
Klimali, zawodnika piłkarskiego 
klubu New York Red Bulls, wie-

lokrotnego reprezentanta Polski 
U-19, U-20, U-21.  

Krzysztof Dutkiewicz

Co? Gdzie? Kiedy?
 ▶ 12.03 – godz. 10:00 Eliminacje do 36. Mistrzostw 
Polski w Tenisie Stołowym Młodzieżowych Ośrod-
ków Wychowawczych (Hala sportowa GCKiS 
w Żarowie)

 ▶ 13.03 – godz. 12:00 Mecz piłki nożnej kl. A2 
Wierzbianka Wierzbna – Delta Słupice (Wierzbna)

 ▶ 13.03 – godz. 15:00 Mecz piłki nożnej kl. okręgo-
wej ATS Wojbórz – Zjednoczeni Żarów (Wojbórz)

 ▶ 13.03 – godz. 15:00 Mecz piłki nożnej kl. A1 Błę-
kitni Owiesno – Zieloni Mrowiny (Owiesno)

 ▶ 14.03 – godz. 17:00 Bezpłatne szkolenie z samo-
obrony dla pań z Polski i Ukrainy (Hala sportowa 
GCKiS w Żarowie)

 ▶ 15.03 – godz. 18:00 Bezpłatne szkolenie z samo-
obrony dla pań z Polski i Ukrainy (Hala sportowa 
GCKiS w Żarowie)

 ▶ 16.03 – godz. 10:00 Mistrzostwa gminy Żarów 
w pływaniu Szkół Podstawowych (Basen Żarów)

 ▶ 16.03 – godz. 19:30 Bezpłatne szkolenie z samo-
obrony dla pań z Polski i Ukrainy (Hala sportowa 
GCKiS w Żarowie)

 ▶ 18.03 – godz. 15:00 Bezpłatne szkolenie z samo-
obrony dla pań z Polski i Ukrainy (Hala sportowa 
GCKiS w Żarowie)

 ▶ 19.03 – godz. 10:00 Turniej siatkówki kobiet i męż-
czyzn o puchar burmistrza Żarowa (Hala sportowa 
GCKiS w Żarowie)

 ▶ 20.03 – godz. 15:00 Mecz piłki nożnej kl. A1 Zie-
loni Mrowiny – Włókniarz Głuszyca (Mrowiny)

 ▶ 20.03 – godz. 15:00 Mecz piłki nożnej kl. A2 Piła-
wianka Piława Górna – Wierzbianka Wierzbna 
(Piława Górna)

 ▶ 20.03 – godz. 15:00 Mecz piłki nożnej kl. okręgo-
wej Zjednoczeni Żarów – Grom Witków

Krzysztof Dutkiewicz

Zagraj na Orliku
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie  

ponownie w ogólnopolskim programie  
Lokalny Animator Sportu.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu już od 1 marca pracę na żarowskim obiekcie 
rozpoczął animator. Do Państwa dyspozycji są dwa boiska sportowe 
(piłka nożna oraz boisko wielofunkcyjne). 
Korzystanie z bazy sportowej jest całkowicie darmowe. 
Godziny otwarcia: 

 ▶ od poniedziałku do piątku: 16:00 – 20:15, 
 ▶ w soboty i niedzielę 16:00 – 18:00. 

Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 721 794 757. 
Krzysztof Dutkiewicz
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