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Kolejny etap prac drogowych
na osiedlu domków jednorodzinnych

Kolejne ulice na terenie naszego miasta zmienią swój wizerunek, dzięki pracom, które zostaną tutaj wykonane.
Więcej na stronie 5.

Więcej informacji na stronie 8.

Więcej informacji na stronie 5.

Więcej informacji na stronie 3.

Aktualności

Uwaga! Obowiązkowa inwentaryzacja
źródeł ciepła na terenie gminy Żarów

Informujemy, że na terenie Gminy Żarów od 14 lutego 2022r. do 30 marca 2022r.
zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła.
Inwentaryzacją
objęte zostaną:
▶▶kotłownie przydomowe, piece
wolnostojące, kominki itp.
▶▶kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
▶▶kotłownie do 1 MW w obiektach handlowych, usługowych,
warsztatach
Konieczność przeprowadzenia
inwentaryzacji wynika z zapisów
Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
przyjęcia programu ochrony
powietrza.
Badanie jest prowadzone niezależnie od deklaracji złożonych do
bazy CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest
bazą Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego) i pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na
rzecz ochrony i poprawy jakości
powietrza, a także pozwoli pozyskać niezbędne dane w celu ubiegania się o środki finansowe na
likwidację źródeł niskiej emisji.
Inwentaryzacja będzie przeprowadzana przez ankieterów z firmy
JKInspect Justyna Kowalska,
z siedzibą w Gradzanowie Zbęskim 9, 06-540 Radzanów z którą
Gmina Żarów podpisała umowę

na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Ankieterzy będą
posiadali odpowiednie identyfikatory wystawione przez Burmistrza
Miasta Żarów.
Możliwości wypełnienia ankiet:
▶▶wraz z odwiedzającym ankieterem;
▶▶samodzielnie przez stronę
http://ankieta1.you2.pl;
▶▶dostarczając do urzędu wypełnioną ankietę. Ankietę można
pobrać z Urzędu Miejskiego
w Żarowie oraz ze strony internetowej www.um.zarow.pl.
▶▶dzwoniąc pod numer:
505 665 090 i uzupełniając
ankietę telefonicznie.

UWAGA!
Podczas inwentaryzacji nie będą
spisywane dane osobowe mieszkańców. Badanie ankietowe nie
jest działaniem kontrolującym
istniejące systemy grzewcze i ma
charakter wyłącznie informacyjny,
ale jest obowiązkowe. Dla lokali
lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób
ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła
bezklasowego (nieekologicznego).
Więcej informacji z ramienia
Urzędu Miejskiego w Żarowie
mogą Państwo otrzymać pod
numerem telefonu 74 30 67 321.
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Nowe stawki
za wodę i odprowadzenie ścieków

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca
2001r. (z poźn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie Sp. z o.o. zwrócił się do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaakceptowanie nowych taryf na kolejne 3 lata.
Po prawie 12 miesiącach od złożenia wniosku zostały zaakceptowane
nowe stawki za wodę i odprowa-

dzanie ścieków. Zgodnie z przyjętymi stawkami od 17 lutego 2022r.
na okres najbliższych 12 miesięcy,
stawka za wodę będzie wynosić
brutto 5,03 zł/1m3, natomiast za
odprowadzenie ścieków będzie to
stawka brutto 9,80 zł/1m3. Wynika
z tego, że odbiorca korzystający
z usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zapłaci mniej
o 0,02 zł w stosunku do obowiązujących cen.

Cennik obowiązujący
od 17 lutego 2022r. do 16 lutego 2023r.:

Stawiamy na przedsiębiorczość

W

Gmina Żarów przystąpiła do realizacji programu
wspierającego powstawanie i rozwój mikro i małych firm.

poniedziałek. 14 lutego burmistrz Leszek
Michalak gościł prezesa Mariusza Boczkowskiego ze świdnickiego Stowarzyszenia
Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości.
Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego
w sprawie udziału gminy Żarów w projekcie „Stawiamy na przedsiębiorczość – Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości”. W spotkaniu uczestniczył
również zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
W ramach tego projektu powstanie Rozproszony
Inkubator Przedsiębiorczości z główną siedzibą
w Świdnicy oraz z oddziałami w m.in. w sześciu miastach subregionu wałbrzyskiego.
– Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości będzie
działać jak klasyczny inkubator przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie i rozwijanie
przedsiębiorczości – mówił Mariusz Boczkowski
prezes Stowarzyszenia Dolnośląski Inkubator
Przedsiębiorczości i dodał. – Dostrzegamy rosnące
znaczenie działań mających na celu wspieranie
przedsiębiorczości oraz kształcenia w procesie rozwoju gospodarczego, dlatego chcemy skupić się na
udzielaniu pomocy osobom startującym ze swoimi
biznesami.
Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz te w jej początkowym okresie będą mogły
w inkubatorze skorzystać z pomocy prawnej, pomocy
księgowej, pomocy w zakresie pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej, doradztwa biznesowego, ze szkoleń, ze sprzętu informatycznego wraz
z oprogramowaniem oraz udziału w spotkaniach
umożliwiających wymianę doświadczeń ze środowiskiem biznesowym i naukowym.
– Cieszę się, że mieszkańcy naszej gminy będą
mogli, tu na miejscu, korzystać z oferty Rozproszonego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ta oferta,
która jest skierowana do początkujących przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć
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List intencyjny podpisał burmistrz Leszek Michalak

działalność gospodarczą na terenie gminy Żarów
z pewnością przyczyni się do szybszego rozwoju
naszej gminy – powiedział burmistrz Leszek
Michalak.
– Ważne w tym projekcie jest to, że w ramach
projektu udzielana będzie pomoc młodzieży rozpoczynającej samodzielny start na rynku pracy oraz
studentów pragnących rozwinąć własny biznes. Te
grupy napotykają najwięcej przeszkód na drodze
do własnego biznesu. Nie mają doświadczenia,
pieniędzy i lokalu, w którym mogliby realizować
swoje pomysły, a inkubator takie możliwości im
otwiera – skomentował zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
W najbliższym czasie Stowarzyszenia Dolnośląski
Inkubator Przedsiębiorczości będzie składał wnioski
o środki do programów regionalnych, dzięki którym
zafunkcjonuje Inkubator. O postępie prac będziemy
informowali na bieżąco.

Pismo samorządu terytorialnego
gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

Podziękowanie za udział
w akcji „Pomoc dla Irka”

Z całego serca dziękujemy za udział w inicjatywie
„Pomoc dla Irka!”.
To było niesamowite, wspaniałe, jedyne w swoim rodzaju i pokazało,
jak po raz kolejny wielkie serca mają mieszkańcy naszej gminy, ale
również i spoza niej. Dziesiątki ludzi pomagało: lepili pierogi, piekli
ciasto, robili krokiety, spontanicznie przekazywali datki, by pomóc
Irkowi i jego rodzinie. Dzięki Wam wszystkim jego rehabilitacja
będzie możliwa, na pewno pomoże.
Przygotowaliśmy ponad 80 blach ciasta, 2000 pierogów, 300 krokietów.
Takiego odzewu nikt się nie spodziewał! Przepraszamy wszystkich
tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli nabyć przygotowanych
pyszności. To było „tornado”, ale w słusznym celu. Mrowiny dziękują z całego sercaa wszystkim, którzy pomogli. Brawo mieszkańcy
Gminy Żarów, brawo koledzy, przyjaciele, rodzino Irka, brawo OSP
i „Kalinów” – Kalno, brawo Koło Gospodyń w Łażanach, brawo OSP
Mrowiny, brawo znajomi z Facebooka.

Dobro wraca – radny, sołtys, rada sołecka Mrowin. Dziękujemy!
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Zbieramy nakrętki dla Adasia
Czy pomaganie jest dziecinnie proste?

Nasi mieszkańcy nieraz udowodnili,
że mają wielkie serca i kochają
pomagać innym. Informujemy,
że od teraz każda wrzucona przez
Was nakrętka będzie małym wkładem w leczenie i rehabilitację żarowianina Adasia Szczurka.
Dwa serca na nakrętki znajdziecie przy ulicy Dworcowej i przed
basenem w Żarowie.
W imieniu Adasia i jego bliskich,
dziękujemy!
Nakrętka – niewielki, niepozorny
przedmiot, zebrany w dużych
ilościach, może wiele zdziałać!
Jedna nakrętka to oczywiście
niewiele, ale w skali setek kilogramów czy ton – to już wiele!
Nakrętki są cenne, bo wykonane
z czystego polimeru PET. Łatwo je
poddać recyklingowi i powtórnie
przetworzyć. Przy okazji zbiórki
nakrętek pomagamy także chronić
środowisko.

Nakręcamy się na Pomaganie
i zbieramy nakrętki
dla Adasia Szczurka.

Wszystkim, którzy będą
wspierać akcję na rzecz
Adasia już dziś serdecznie
dziękujemy.

Czekamy na nowych
mieszkańców naszej gminy

Chcemy z radością powitać
kolejnych nowych mieszkańców naszej gminy.
Rodzicom nowonarodzonych
dzieci przypominamy, że cały
czas trwa nasza akcja promocyjna
„Paka dla Niemowlaka”, która
obejmuje dzieci urodzone od
1 stycznia 2021r.
Każdy najmłodszy mieszkaniec
gminy Żarów otrzyma specjalnie
przygotowaną wyprawkę, którą
rodzicom osobiście wręczy Burmistrz Miasta Żarów Leszek
Michalak lub Zastępca Burmistrza
Przemysław Sikora. W minionym
roku pakiety powitalne trafiły do
kilkunastu najmłodszych mieszkańców naszej gminy, z czego bardzo się cieszymy.
Regulamin akcji oraz wnioski
o przyznanie pakietu i oświadczenie o wyrażeniu zgody na

wykorzystanie wizerunku do
pobrania ze strony internetowej
www.um.zarow.pl (zakładka
Paka dla Niemowlaka) bądź
z Biura Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Żarowie. Przypominamy, że warunkiem otrzymania zestawu upominkowego jest
zameldowanie nowo narodzonego
dziecka na pobyt stały na terenie
gminy Żarów i zameldowanie na
pobyt stały przynajmniej jednego
z rodziców bądź opiekunów prawnych w okresie co najmniej 3 miesięcy przed narodzeniem dziecka.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Organizacyjnego pod numerem tel.
74 30 67 329 i 74 60 67 340.

Magdalena Pawlik

Bioodpady wrzucamy do pojemników bez worków i foliówek
Przypominamy mieszkańcom,
że do zbiórki odpadów biodegradowalnych służą brązowe pojemniki i worki.

Jednak wielu z nas wyrzuca bioodpady do pojemników w reklamówkach i workach foliowych.
Niestety widok reklamówek,
worków i cienkich zrywek w brązowym pojemniku to już norma.
Pamiętajmy, aby segregować bioodpady uważnie i nie w plastikowych reklamówkach czy workach.
– Odpady biodegradowalne to
grupa odpadów, która ulega
degradacji, czyli rozkładowi.
Aby to miało sens, segregacja
tych odpadów powinna być
prowadzona rzetelnie, tak żeby
do pojemników na odpady bio
nie trafiały śmieci do tej grupy
nienależące. Największym problemem przy segregacji bioodpadów jest nagminne używanie
foliowych worków, w których te
odpady mieszkańcy gromadzą.
Przypominamy i powtarzamy,
że do brązowego pojemnika
należy wrzucać tylko odpadki
ulegające biodegradacji.
Odpady należy wrzucać luzem
– mówi Michał Działowski
z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Żarowie.
Pamiętajmy o tym, bo jeśli bioodpady będą dobrze posegregowane, to trafią do kompostowni,
a tam mają szansę stać się cennym
nawozem wykorzystywanym
w rolnictwie i ogrodnictwie.
Dlaczego prawidłowa segregacja
odpadów bio jest taka ważna? Bo
z szacunków wynika, że stanowią
one ponad 30% wszystkich odpadów komunalnych. Miejmy też na
uwadze to, że nasza niewłaściwa
segregacja będzie skutkować
nałożeniem wyższej opłaty: na
nasze gospodarstwo domowe,
jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym lub na cały blok, gdy
jesteśmy mieszkańcami zabudowy
wielorodzinnej.

Takie widoki w pojemniku na bioodpady to codzienność. Apelujemy do
Państwa, aby prawidłowo segregować bioodpady i wrzucać je bez foliówek.
Wrzucając bioodpady w reklamówkach traktowane są one już jako odpady
zmieszane.

Magdalena Pawlik

Oddali cząstkę siebie, by pomóc potrzebującym
Żarowianie po raz kolejny podzielili się tym cennym darem,
a w walentynkowej zbiórce wzięło udział 34 krwiodawców.

Ponad 15 litrów krwi zebrano
podczas pierwszej w tym roku
akcji krwiodawstwa, zorganizowanej przez żarowski klub Honorowych Dawców Krwi oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
– Honorowe krwiodawstwo jest
niezwykle piękną i szlachetną
ideą. To wyraz bezinteresownej
pomocy, a także nadzieja dla
ludzi potrzebujących i chorych. To nieocenione wsparcie
dla wszystkich, którzy walczą
o zdrowie. Dlatego dar od
naszych krwiodawców jest bezcenny w każdym znaczeniu –
medycznym, społecznym i ludzkim – mówił Czesław Giemza
prezes klubu Honorowych
Dawców Krwi w Żarowie.
W minionym roku żarowski Klub
Honorowych Dawców Krwi zorganizował 6 zbiórek, podczas których uzbierano prawie 100 litrów
krwi. Tym bezcennym darem
dzielili się nie tylko aktywni
krwiodawcy, ale również miesz-

To była pierwsza w tym roku, ale bardzo udana zbiórka krwi.
Dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

kańcy, którzy po raz pierwszy
wzięli udział w takiej akcji.
– Warto oddawać krew, w ten
sposób możemy uratować życie
drugiemu człowiekowi. Krew
oddaję już 36 lat, a łącznie
oddałem ponad 80 litrów tego
życiodajnego płynu. Zachęcam naszych mieszkańców do
udziału w takich akcjach, to

nic nie boli, a znaczy naprawdę
wiele – mówił Robert Bąkowski
mieszkaniec Żarowa.
Kolejna okazja, aby znów zrobić
dobry uczynek już na wiosnę. Krew
będzie można oddawać w kwietniu.
Już dziś serdecznie zachęcamy do
udziału w następnej akcji.

Magdalena Pawlik

Kultura

Pracownia ceramiczna w GCKiS z nowym piecem
Pracownia ceramiczna, która funkcjonuje w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie wyposażona została w nowy piec do wypału ceramiki.

Nowy nabytek na rzecz pracowni
przekazała firma Colorobbia
Polska z Żarowskiej Podstrefy
Ekonomicznej. Dzięki temu
dzieci uczęszczające na zajęcia,
które prowadzone są w pracowni
ceramicznej, będą mogły rozwijać swój talent i umiejętności,
a przede wszystkim korzystać
z profesjonalnych narzędzi
i produktów. Piec ceramiczny do
użytku pracowni oficjalnie przekazali pracownicy firmy Colorobbia
Polska: dyrektor Łukasz Ziarnowski, kierownik działu graficznego
Inaki Lopez, członek zarządu
Anna Pluta, specjalista ds. marketingu Jakub Błaszczyk i Urszula
Wójcik. Wstęgę uroczyście przecinali także burmistrz Leszek
Michalak oraz dyrektor GCKiS
Tomasz Pietrzyk.
– Staramy się dostarczać na
zajęcia w pracowni ceramicznej
produkty, na których dzieci
mogą pracować i z których
mogą wykonywać swoje prace.
Są to barwniki, pigmenty,
szkliwo i inne podstawy oraz
materiały, z których powstają
wspaniałe prace. Te prace
zdobią też naszą firmę, za co
jesteśmy szczególnie wdzięczni.
Jesteśmy pod wrażeniem, że
dzieci tak świetnie sobie radzą
ze sztuką rzeźbienia i dekorowania. Prace robią ogromne
wrażenie. Mamy okazję spotykać się z grupami dzieci cyklicznie w naszej firmie i pracowni.
Tam dzieci mogą zobaczyć,
jak to wygląda od podszewki,
jak tworzy się płytki, jak się je
zdobi. Cieszymy się z tych spotkań i wizyt, mamy nadzieję, że
dzieciom to również przynosi
wiele satysfakcji. W kolejnych
miesiącach nasza współpraca
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#Zakochaj się w Bibliotece!

Z okazji Walentynek na naszych mieszkańców
czekała miła niespodzianka.
Wspólnie z pracownikami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Żarów wyruszyliśmy w miłosny
spacer po naszym mieście, a pracownicy biblioteki rozdawali
mieszkańcom książki i zachęcali do

zakochanych, to dzień wyznawania miłości oraz obdarowywania
się drobnymi upominkami. Dla
bibliotek to również doskonała
okazja do promocji czytelnictwa
i rozbudzenia wśród innych

Nowy piec ceramiczny niemieckiej firmy Nabertherm posiada innowacyjną
technikę sterowania i regulacji. Glina w piecu może być wypalana
w temperaturze 1300 stopni Celsjusza.

W naszej gminie nie brakuje czytelników, którzy bardzo kochają książki
i literaturę.

czytania w wolnym czasie. Była to
akcja, nie tylko promująca Święto
Zakochanych, ale przede wszystkim bibliotekę, jak i same książki.

miłości do książek – dopowiadała
Małgorzata Gawron z biblioteki
publicznej w Żarowie.
Czy pomysł podobał się naszym

Z wielką starannością zostały wykonane wzory na przygotowanych przedmiotach. Na zdjęciu pracownicy Colorobbia Polska Inaki Lopez i Jakub Błaszczyk.

z pewnością będzie się dalej
rozwijać, bo nasza firma chce
być częścią kolejnych projektów. Wszystko w zależności od
potrzeb pracowni i dzieci oraz
dostępności określonych produktów i urządzeń – mówiła Anna
Pluta członek zarządu Colorobbia
Polska.
Dzieci, które uczęszczają na
zajęcia pracowni ceramicznej

Zajęcia praktyczne dla uczestników spotkania prowadzone były pod okiem
instruktorów Elżbiety Kulas i Magdaleny Sienickiej. Przez naszych gości
wykonany zostały oryginalne wzory.

Spotkanie było także okazją do podsumowania wspólnych projektów.

miały już niejednokrotnie okazję
zapoznać się z prawdziwą produkcją technologii ceramicznej.
Na zaproszenie Colorobbia Polska
często odwiedzają zakład, a pracownicy firmy chętnie i skrupulatnie pokazują im każdy etap
produkcji wytwarzanych produktów. To dla nich nie tylko dobra
zabawa, ale przede wszystkim
cenna praktyczna lekcja.
– Dziękujemy firmie Colorobbia
Polska za przekazanie pieca
ceramicznego do Gminnego
Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie. To tutaj w pracowni
powstają prawdziwe artystyczne
„cuda”, które są dziełem małych
żarowskich artystów. Cieszę się,
że ta współpraca z firmą Colorobbia Polska tak prężnie się
rozwija. W ramach tej współpracy odbywają się wycieczki,
a dzieci widzą, jak powstają
produkty na miejscu w GCKiS,
ale też jak funkcjonuje zakład
i jak wypalane są wzory płytek
ceramicznych – dziękował burmistrz Leszek Michalak.
– To dla nas ważny dzień, bo
rzadko zdarza się, aby w dzisiejszych czasach firmy tak
hojnie wspierały inne podmioty.
Cieszymy się, że na swojej drodze spotkaliśmy Colorobbię –
mówił dyrektor GCKiS Tomasz
Pietrzyk.
Podczas uroczystości przekazania
pieca ceramicznego GCKiS zorganizował także dla wszystkich
uczestników zajęcia praktyczne.
Każdy mógł przygotować swój
własny projekt ceramiczny i ozdobić przygotowany przedmiot
wedle własnej pomysłowości.
Tutaj można było wykazać się
inwencją twórczą i kreatywnością.

Magdalena Pawlik

Pracownicy biblioteki dotarli także do SP Żarów, rozdając uczniom
i nauczycielom książkowe nowości.

– Walentynki są idealną okazją do romansu… z książką,
dlatego nasza biblioteka przygotowała się do świętowania.
Wszystkim chętnym i zainteresowanym mieszkańcom

mieszkańcom? Byli nieco zaskoczeni,
ale z wielkim uśmiechem na twarzy
przyjmowali książki. Pamiętajmy, że
Walentynki można obchodzić nie
tylko w kinie czy podczas romantycznej kolacji. Można też się za...czytać,

Walentynkowa akcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony
uczestników. Czytelnicy byli zaskoczeni i z zaintrygowaniem
sięgali po zapakowane książki.

rozdawaliśmy książki, zachęcając do czytania książek, nie
tylko w walentynki. Książki
mają wielką moc. Przyciągają,
zapewniają rozrywkę i moc
wrażeń, pocieszają, otwierają
możliwość podróży do światów
niezwykłych. I potrafią ogrzać
nawet najsmutniejsze serca –
mówiła Wioletta Kwiatkowska
dyrektor żarowskiej biblioteki.
– Walentynki, coroczne święto

choćby na chwilę. W żarowskiej
bibliotece znajdziecie Państwo wiele
książek o miłości i nie tylko.
Zapraszamy do Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Żarów
im. ks. Jana Twardowskiego,
ul. Piastowska 10 w Żarowie.
Godziny otwarcia: poniedziałek,
środa i piątek 7.30 – 15.30,
wtorek i czwartek 9.00 – 17.00.

Magdalena Pawlik

Inwestycje
Kolejny etap prac drogowych
na osiedlu domków jednorodzinnych
-5-
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Trwają prace drogowe przy ul. Brzozowej, Klonowej i Kasztanowej w Żarowie.

Niebawem drogi zyskają nowe
nawierzchnie z kostki betonowej
i zakończą się także prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Równocześnie trwa także
budowa nowego chodnika przy
ul. Brzozowej. Na końcowy efekt
trzeba jeszcze trochę poczekać, ale
najważniejsze, że mieszkańcy będą
mieli w końcu dogodny dojazd do
własnych posesji.
– Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji
deszczowej przy ul. Brzozowej
i Kasztanowej w Żarowie.
W ramach inwestycji wykonana
zostanie również kanalizacja
deszczowa przy ul. Klonowej
i Jaworowej. Ponadto, przy ul.
Brzozowej wykonane zostały
już warstwy konstrukcyjne podbudowy, co w sytuacji poprawy
warunków pogodowych
pozwoli na ułożenie ostatecznej
nawierzchni na tym odcinku
drogowym. Równolegle, kontynuujemy także prace związane
z budową chodnika przy ul.
Brzozowej – mówi kierownik
Referatu Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Żarowie Wojciech
Lesiak.
Wszystkie prace drogowe na osiedlu domków jednorodzinnych
w Żarowie finansowe są ze środków budżetu gminy Żarów oraz
dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt
realizowanych inwestycji to kwota

To były chyba najsmaczniejsze pierogi w całej okolicy!
Ulepione i przygotowane zostały
przez najmłodszych mieszkańców
wsi podczas warsztatów kulinarnych w Mrowinach, które odbyły
się ramach ferii zimowych zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

ciach plastycznych, animacyjnych
i sportowych.
– Zimowe ferie z GCKiS to nie
była tylko zabawa w naszych
obiektach w Żarowie, to również zabawa na świetlicach
wiejskich i podobnie, jak

Powoli dobiega końca pierwszy etap prac przy budowie kanalizacji deszczowej.
Młodych kucharzy wspierali przewodniczący Rady Miejskiej Roman
Konieczny i sołtys Mrowin Krystyna Popek.

Warsztaty prowadzili wspólnie
przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Konieczny oraz sołtys
Mrowin Krystyna Popek.

w ubiegłych latach odwiedziliśmy najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Byliśmy w Przyłęgowie, Łażanach, Mielęcinie,

Prace realizowane są zgodnie z podpisanym harmonogramem i potrwają
jeszcze kilka miesięcy.

blisko 1,9 mln złotych, pozyskane
dofinansowanie wynosi dokładnie

Tworzymy kalendarz imprez na 2022 rok
Opracowujemy kalendarz imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, które będą miały miejsce na
terenie gminy Żarów w 2022 roku.

W związku z powyższym zapraszamy instytucje kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pozarządowe do współtworzenia kalendarza i zachęcamy do
przesyłania propozycji planowanych przedsięwzięć.
Zgłoszenia mogą dotyczyć imprez,
uroczystości, świąt, turniejów,
zawodów, konkursów, wystaw,
festynów, pikników, zabaw
i innych istotnych dla mieszkańców wydarzeń. Mile widziane
będą nowe pomysły i innowacyjne
imprezy. Kalendarz imprez, który

Warsztaty kulinarne w Mrowinach

będzie na bieżąco aktualizowany
– na podstawie informacji otrzymywanych od organizatorów
zostanie umieszczony na stronie
internetowej www.um.zarow.pl
oraz FB Gmina Żarów, a także
przyczyni się do promocji naszej
gminy i aktywizacji oraz integracji
mieszkańców.
Zgłoszenia planowanych imprez
oraz wydarzeń można przesyłać
na adres mailowy:
m.pawlik@um.zarow.pl.
Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Biblioteka otwarta
w wybrane soboty

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
im. ks. Jana Twardowskiego informuje,
że od stycznia 2022 roku jest otwarta także
w wybrane soboty.
Wypożyczalnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci i młodzieży
czynne od godz. 8.00 do 12.00 według poniższego harmonogramu:
26.02.2022r., 12.03.2022r, 26.03.2022r., 23.04.2022r., 14.05.2022r.,
04.06.2022r., 25.06.2022r., 03.09.2022r., 24.09.2022r., 08.10.2022r.,
22.10.2022r., 19.11.2022r.

Serdecznie zapraszamy.

1.094.993,70 złotych.

Magdalena Pawlik

Bilety na
Kabaret Nowaki
również online

8 kwietnia w hali sportowej Gminnego Centrum
Kultury i Sportu
w Żarowie wystąpi
Kabaret Nowaki.

Bilety w cenie 80 złotych można
zakupić w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10a w Żarowie, ale
także w wersji online: https://
kabaretowebilety.pl/zarow-kabaret-nowaki-za-granica-zartu/wydarzenie/2365.
Kabaret Nowaki wystąpi
w Żarowie ze swoim najnowszym programem, w którym
publiczność zostanie zabrana
w daleką rozrywkową podróż.
Nowaki wznoszą kabaret
w zupełnie nowy, kosmiczny
wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe
skecze, premierowe postacie
i śmiech, jakiego jeszcze nie
zaznaliście.
Na występ kabaretu zapraszamy
8 kwietnia o godz. 20.30 do
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu przy ul. Piastowskiej
10a w Żarowie.

Przygotowane wspólnymi siłami pierogi znikały z talerzy w szybkim tempie.

– Wspólnie z Gminnym
Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie oraz Radą Sołecką
przygotowaliśmy na czas ferii
zimowych warsztaty plastyczne,
kulinarne oraz wiele innych

Mrowinach. Było radośnie
i wesoło, bo takie powinny być
każde ferie – mówiła zastępca
dyrektora Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie
Anna Suchodolska.

To były kreatywne ferie z GCKiS w Żarowie również na terenach wiejskich.

ciekawych animacji. Dziś, podczas warsztatów kulinarnych,
wspólnie z dziećmi przygotowujemy ciasto i farsz na pierogi.
Zajęliśmy się lepieniem pierogów i oczywiście ich degustacją
– mówił przewodniczący Rady
Miejskiej Roman Konieczny.
Oprócz warsztatów kulinarnych
pracownicy Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie zaprosili także dzieci do udziału w zaję-

Dwa tygodnie ferii zimowych
upłynęły w naszej gminie pod
hasłem dobrej zabawy. Najmłodsi
mieszkańcy nie mogli narzekać
na nudę, cały czas coś się działo,
bo mnóstwo atrakcji na ten czas
zapewniło dzieciom Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
To była bardzo ciekawa propozycja zajęć i warsztatów dla naszych
najmłodszych mieszkańców.

Magdalena Pawlik

-6Bezpieczeństwo
Kronika policyjna
Przestrzegajmy przepisów drogowych
Kolejni nietrzeźwi rowerzyści Zastanów się zanim klikniesz
4/2022 (229) | 24 lutego 2022 r.

W związku
z tym, że od
czasów wprowadzenia kilku
nowych przepisów związanych z prawem o ruchu
drogowym minęło kilka miesięcy
i wprowadzono nowy taryfikator mandatów poprosiliśmy
Piotra Zadrożnego radnego Rady
Miejskiej, który na co dzień jest
instruktorem nauki jazdy o przypomnienie obowiązujących zasad
i przepisów. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, a przede
wszystkim kierowców, aby przypomnieli sobie, co się zmieniło,
żeby niepotrzebnie nie narażać się
na mandat i punkty karne:

Obowiązki kierujących
od 1 czerwca 2021 roku:

Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący powinien:
▶▶zachować szczególną ostrożność,
▶▶zmniejszyć prędkość tak, aby
nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się
na przejściu albo na nie wchodzącego,
▶▶ustąpić pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na przejściu

albo wchodzącemu na przejście.

Koniec z jazdą na zderzaku
na autostradach i drogach
ekspresowych:

▶▶Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem
jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem,
którym kieruje, a pojazdem
jadącym przed nim na tym
samym pasie ruchu – wyrażony
w metrach – nie mniejszy niż
połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza
się kierujący, wyrażona w km/h
na przykład przy prędkości
100 km/h odstęp nie może być
mniejszy niż 50 m. Przepisu nie
stosuje się podczas manewru
wyprzedzania.

50 km/h
na obszarze zabudowanym:

▶▶Ujednolicenie dopuszczalnesj
prędkości na obszarze zabudowanym 50 km/h przez całą
dobę.

Obowiązki pieszych
od 1 czerwca 2021 roku:

Pieszy, kiedy chce przejść przez
jezdnię lub torowisko musi:
▶▶zachować szczególną ostrożność
wchodząc na przejście dla pieszych,

jezdnię lub torowisko,
▶▶upewnić się, że może bezpiecznie przejść,
▶▶nie ograniczać sobie możliwości obserwacji – nie korzystać
z telefonu lub innego urządzenia
elektronicznego wchodząc lub
przechodząc przez przejście dla
pieszych jezdnię lub torowisko,
▶▶pieszy wchodzący na przejście
dla pieszych ma pierwszeństwo
przed pojazdem, z wyłączeniem
tramwaju.

Nowy taryfikator mandatów:

Od 1 stycznia 2022 roku nowy
taryfikator mandatów jest bezlitosny dla kierowców łamiących
przepisy ruchu drogowego. Ma
to na celu zdyscyplinowanie kierowców i przyczynienie się do
poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Z własnej obserwacji mogę powiedzieć, że widać
znaczną poprawę w zachowaniu
kierowców, zwłaszcza z ograniczeniem prędkości w obszarze zabudowanym i w rejonach przejść
dla pieszych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym
zależy tak samo od kierowców, jak
i pieszych, dlatego musimy razem
przestrzegać kodeksu drogowego.

Nowy radiowóz policyjny dla KP Żarów

N

Policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie będą patrolować gminę Żarów
w nowym radiowozie.

owy policyjny wóz, który
oficjalnie został przekazany do ich użytku w poniedziałek, 21 lutego to Toyota Corolla w wersji kombi z napędem
hybrydowym o pojemności 1,8 l
i mocy 98 KM. Samochód charakteryzuje się niskim zużyciem
paliwa, cichą pracą silnika oraz
niską emisją spalin. Kosztował
blisko 110 tysięcy złotych i został
w połowie sfinansowany ze środków budżetu gminy Żarów oraz
środków budżetu państwa. To
pierwszy tego typu radiowóz policyjny w powiecie świdnickim.
– W 2021 r. Komenda Główna
Policji uruchomiła akcję
„Sponsoring 2021”, która polegała na połączeniu środków
finansowych budżetu państwa
i budżetu władz lokalnych.
Dzięki takiej akcji do Komisariatu Policji w Żarowie
trafił radiowóz oznakowany
Toyota Corolla Kombi z silnikiem hybrydowym. Nowe
auto, sprawne, szybkie to nie
tylko bezpieczeństwo pracy
policjantów, ale również możliwość szybszego reagowania
na zagrożenia powstałe i eliminowanie tych zagrożeń. Nowy
radiowóz będzie wykorzystywany do zadań patrolowych,
interwencyjnych, jak również
do kontroli pojazdów. Dziękuję
Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, jak również radnym,
którzy na jednej z sesji podjęli
decyzję o zakupie takiego wozu.
Z pewnością przyczyni się to do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żarów – mówiła
komendant Komisariatu Policji

z wysokimi mandatami

w przesłany link!

Funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Żarowie zatrzymali
66 letniego mieszkańca powiatu
świdnickiego, który kierował
rowerem po drodze publicznej
będąc w stanie nietrzeźwości.
Pierwsze badanie wykazało 0,55
mg/l, drugie badanie 0,53 mg/l.
Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500
złotych. Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo na drogach wpływ mają
wszyscy uczestnicy ruchu drogowego i wszyscy powinni respektować przepisy, a wszystko po to, by
na drogach było bezpiecznie.

Do Komisariatu Policji w Żarowie
zgłosiła się kobieta ob. Ukrainy,
która zawiadomiła o oszustwie
dokonanym na jej szkodę. Nieznana osoba telefonicznie wprowadziła ją w błąd i pod pozorem
włamania przez inną osobę na jej
konto bankowe spowodowała, że
zgłaszająca zainstalowała w swoim
telefonie program (poprzez
kliknięcie w przesłany przez
oszusta link). Po zainstalowaniu
programu sprawca przejął kontrolę nad telefonem zgłaszającej,
a następnie po uzyskaniu niezbędnych danych została zawarta
umowa kredytowa na kwotę
50.000 złotych. W wyniku oszustwa z konta zgłaszającej zostały
skradziono pieniądze w kwocie
19.500 złotych. Wypłaty zostały
dokonane poprzez wygenerowanie
kodów BLIK. Funkcjonariusze
KP Żarów ponownie zwracają się
z apelem o rozwagę i ostrożność
w trakcie internetowych transakcji. Przemyśl to dwa razy, zanim
klikniesz w nieznany link, który
ma usprawnić wypłatę gotówki
za sprzedany towar. To może być
oszustwo! Chwila nieuwagi oraz
chęć szybkiej sprzedaży swoich
rzeczy, może skończyć się utratą
oszczędności na rachunku bankowym.

Uszkodził szybę w drzwiach
wejściowych

42-letni mieszkaniec powiatu
świdnickiego został zatrzymany
za uszkodzenie szyby w drzwiach
wejściowych. Funkcjonariusze
Zespołu Kryminalnego KP Żarów
ustalili i zatrzymali 42-letniego
mężczyznę, który uderzając
metalową rurką uszkodził szybę
w drzwiach wejściowych w lokalu
przy ul Armii Krajowej. Straty
na szkodę zgłaszającego zostały
oszacowane na kwotę 738 złotych.
Sprawca został ukarany grzywną
i zobowiązany do naprawienia
szkody. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia zgodnie z przepisami
grozić może kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przygotowano na podstawie informacji
z Komisariatu Policji w Żarowie

Burmistrz Leszek Michalak przekazał kluczyki do nowego wozu na ręce asp.
sztabowego Andrzeja Misiona funkcjonariusza KP Żarów.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest kwestią priorytetową w naszej gminie,
dlatego funkcjonariusze policji muszą wykorzystywać w swoich działaniach
nowoczesny i niezawodny sprzęt.

Radiowóz służyć będzie funkcjonariuszom z KP Żarów, co z pewnością
przełoży się na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.

w Żarowie Katarzyna Wilk.
Nowy samochód został przekazany oficjalnie do służby żarowskich funkcjonariuszy w obecności komendanta powiatowego
policji Andrzeja Dobiesa, burmistrza Leszka Michalaka, zastępcy
burmistrza Przemysława Sikory,
przewodniczącego Rady Miejskiej
Romana Koniecznego i Mieczysława Myrty przewodniczącego
Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego.
– Zakup nowego radiowozu to
była nasza wspólna sprawa,
samorządu i policji. Nowy
nabytek z pewnością poprawi
komfort pracy policjantów,
dzięki czemu żarowscy funkcjonariusze będą mogli jeszcze
lepiej pełnić swoją codzienną
służbę na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Na
zakup nowego radiowozu prze-

kazaliśmy dokładnie 54.949,94
złotych ze środków budżetu
gminy Żarów – mówił burmistrz Leszek Michalak.
– W ubiegłym roku na sesji
Rady Miejskiej jednogłośnie
podjęliśmy decyzję, aby dofinansować samochód policyjny
dla żarowskich funkcjonariuszy.
Podjęta uchwała była efektem
wielu konsultacji i rozmów
radnych, mieszkańców i policjantów podczas obradujących
Komisji ds. Bezpieczeństwa,
Zdrowia i Porządku Publicznego – dopowiadał przewodniczący Rady Miejskiej Roman
Konieczny.

Magdalena Pawlik
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Roztańczony „Żarów na obcasach”
Zapraszamy Państwa na taneczne warsztaty salsy.

Co cechuje to spotkanie? Energia,
ekspresja, radość! Gorące rytmy
i proste kroki sprawią, że nie tylko
miłośnicy tańca poczują tego wieczoru zastrzyk energii.
Zainteresowanych zapraszamy
do GCKIS w piątek, 11.03.2022,
o godz: 18.00, koszt: 10 zł (płatne

na miejscu). Obowiązują zapisy:
tel. 74 85 80 753 wew 25 (liczba
miejsc ograniczona).
Zaprasza Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie oraz
Nauka pierwszego tańca oraz
latino – Agnieszka Waligóra.

Kultura

Zawsze z Kobietą

Nie lada gratkę z okazji Dnia Kobiet
przygotowało Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
,,Zawsze z Kobietą” to tytuł
wystawy, która już 4 marca zostanie zaprezentowana szerokiej
publiczności.
Na ekspozycji, która będzie miała
miejsce w Żarowskiej Izbie Historycznej zostaną zaprezentowane
stroje i akcesoria mody z pierwszej połowy XX wieku. Eksponaty
pochodzą głównie z Francji,
Anglii oraz Niemiec. Kolekcja
prezentuje nie tylko piękno wyrobów dawnego rzemiosła, ale także
pomysłowość elegantek z czasów
II wojny światowej. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć
pochodzące z okupowanej Francji
torebki wykonane z dostępnych
wówczas materiałów oraz buty na
drewnianych koturnach. Ubiór
pań z czasów II wojny światowej
zostanie skonfrontowany z bogatszą
modą z lat 20. i 30. XX wieku,
która zachwyca swoim przepychem, bogactwem barw oraz
materiałami i dodatkami, takimi
jak strusie pióra czy też ręcznie
wyszywane suknie. Ekspozycja
zostanie wzbogacona o kosmetyki
z okresu międzywojennego oraz
ciekawostki z dziedziny ówczesnej
pielęgnacji urody.
Wernisaż wystawy „Zawsze
z Kobietą” zaplanowano na 4
marca 2022 o godzinie 18:00

w Żarowskiej Izbie Historycznej,
ulica Dworcowa 3. Organizatorem
wystawy jest Gminne Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 5 kwietnia 2022.

Kryterium „6” znowu obowiązuje!

W poniedziałek, 21 lutego grupa rolników z gminy Żarów, Jaworzyna Śląska i Strzegom pojechała do KOWR we Wrocławiu, aby swoją obecnością przed budynkiem na
ul. Mińskiej 60 przypomnieć o nierozwiązanym problemie z 6.kryterium przetargu
ofert pisemnych (10 punktów dla rolników zamieszkałych na terenie gminy Żarów).

Koncert zespołu Krukowianie

Gminne Centrum Kultury i Sportu
i zespół Krukowianie zapraszają na koncert.

W tym dniu o godz. 12.00 obradowała Terenowa Rada Społeczna,
która miała dyskutować i zadecydować w tym temacie. Chaos
z 6.kryterium trwał od 21 października 2021r., kiedy to na Terenowej
Radzie Społecznej przedstawiciel
„S” RI pan Ludwik Kucharek zgłosił
wniosek, aby zlikwidować tę preferencję (10 pkt) dla rolników z danej
gminy, wprowadzić je także dla
rolników spoza gminy. Od tego dnia
zarówno Dolnośląska Izba Rolnicza, jak i rolnicy nie mogli uzyskać
informacji na temat obowiązywania
6.kryterium: jest czy go nie ma?
DIR interweniowała w KOWR we
Wrocławiu, w KOWR w Warszawie
zorganizowała uczestnictwo rolników w audycji rolniczej (niedziela
20.02.2022r.). Sami rolnicy także
aktywnie spotykali się, aby otrzymać informację od KOWR, jak
brzmi 6.kryterium.
I nadszedł poniedziałek, 21 lutego
2022 roku. Rolnicy wręczyli
dyrektorowi T. Krzeszowcowi
pismo dotyczące 6.kryterium
(o przedstawienie w starym zapisie – 10 pkt dla rolnika z danej
gminy) oraz zabudowań w Przyłęgowie i działki 3/3 o powierzchni
89 hektarów, aby podzielić je na
6 części dla 6 rolników. Wybrani
przedstawiciele delegacji Pan
Marek Fita i Pan Jan Figurek
przedstawili racje rolników członkom Terenowej Rady Społecznej
na posiedzeniu. W wyniku głosowania członkowie Terenowej Rady
Społecznej zdecydowali (7:3), że
wycofują uchwałę zgłoszoną przez

przedstawiciela z „S” RI z 21 października 2021 roku. W drugim
głosowaniu (także 7:3) zdecydowano, że pozostaje 6.kryterium
sprzed 21.10.2021r. (10 pkt dla
rolników z danej gminy).
Grupa rolników oczekująca przed
budynkiem KOWR manifestowała
swoje zadowolenie, iż po 4 miesiącach sprawa 6.kryterium została
wyjaśniona, KOWR rozpocznie
publikację ogłoszeń na dzierżawę,
a rolnicy oczekujący na grunty po
Starym Jaworowie będą przygotowywali dokumentację do przetargów.
– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w sprawie rolnikom
za udział w spotkaniu, za
realizację programu rolniczego,
szczególnie za obecność we
Wrocławiu przed budynkiem
KOWR w poniedziałek. Dziękuję w imieniu rolników DIR,

prezesom Ryszardowi Borys
i Waldemarowi Jankowskiemu
za sprawne działania w obronie
6.kryterium – mówi Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa
Waldemar Ganczarek.
– Utrzymanie dotychczasowego
zapisu 6.kryterium umożliwia
rolnikom danej gminy zwiększenie szans objęcia dzierżawy
w przetargu ofertowym gruntów
rolnych, dzielonych po Majątku
Ziemskim Stary Jaworów.
Dotychczas z tego zapisu korzystali rolnicy zamieszkujący
gminy w całym województwie
dolnośląskim, dlatego uważaliśmy, że sprawiedliwym będzie,
aby mogli dalej z tego rozwiązania korzystać i powiększać
swoje gospodarstwa blisko
swojego domu – wyjaśnia burmistrz Leszek Michalak.

Sport i wypoczynek

Intensywne przygotowania

To jest bardzo pracowity okres dla piłkarzy
Zjednoczonych Żarów.
Tuż przed startem wałbrzyskiej
okręgówki wzrasta intensywność
treningów oraz meczy kontrolnych.
W ostatnim czasie Zjednoczeni
rozegrali aż cztery sparingi. Iskra
Kochlice, lider legnickiej okręgówki pokonał biało-niebieskich
4:1. Jedyną bramkę dla żarowian zdobył Rajter. Zjednoczeni
musieli również uznać wyższość
czwartoligowca. Bielawianka
Bielawa wygrała 6:1 (bramka:
Uszczyk). Dwa kolejne mecze
kontrolne kończą się zwycięstwem
Zjednoczonych. Dwa celne trafienia Konrada Sajdaka oraz gol
Grzegorza Chłopka pozwalają
pokonać 3:2 czwartoligowca,
Jaworzankę Jawor. Żarów nie dał
żadnych szans przedstawicielowi wrocławskiej klasy A, Ślęży
Sobótka, zwyciężając pewnie 8:1.
Łupem bramkowym podzielili się:
Andrzejewski, Uszczyk x3, KhvoData
12.03.2022
19.03.2022
26.03.2022
03.04.2022
09.04.2022
16.04.2022
23.04.2022
30.04.2022
07.05.2022
15.05.2022
21.05.2022
29.05.2022
04.06.2022
11.06.2022

Godz.
15:00
15:00
15:00
16:00
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

stenko x3, Baziak.
W kolejnych meczach kontrolnych Zjednoczeni podejmą lidera
wrocławskiej okręgówki, Galacticos Solna. Mecz odbędzie się
w Żarowie 23 lutego o godz. 19:00.
Następnie podopieczni Adama
Ciupińskiego i Artura Sary
wybiorą się do Lubina, gdzie
zmierzą się z miejscowym Górnikiem, przedstawicielem kl. O.
Spotkanie odbędzie się 27 lutego.
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań Zjednoczonych
Żarów w rundzie wiosennej (kl. O,
Wałbrzych).
Przypomnijmy, iż po rundzie
jesiennej liderem jest Górnik
Wałbrzych, mając sześć punktów
przewagi nad drugimi Zjednoczonymi Żarów i Skałkami Stolec.
Promocję do rozgrywek wyższej
klasy otrzymają dwie pierwsze
drużyny w tabeli.
Krzysztof Dutkiewicz

Spotkanie
ATS Wojbórz – Zjednoczeni Żarów
Zjednoczeni Żarów – Grom Witków
Venus Nowice – Zjednoczeni Żarów
Zjednoczeni Żarów – LKS Bystrzyca Górna
Włókniarz Kudowa-Zdrój – Zjednoczeni Żarów
Zjednoczeni Żarów – Karolina Jaworzyna Śl.
Pogoń Pieszyce – Zjednoczeni Żarów
Górnik Wałbrzych – Zjednoczeni Żarów
Victoria Świebodzice – Zjednoczeni Żarów
Zjednoczeni Żarów – Zamek Kamieniec Ząbk.
Nysa Kłodzko – Zjednoczeni Żarów
Zjednoczeni Żarów – MKS Szczawno-Zdrój
Polonia Bystrzyca Kłodzka – Zjednoczeni Żarów
Zjednoczeni Żarów – Skałki Stolec

Wierzbianka Wierzbna – terminarz

Na pierwszy gwizdek rundy rewanżowej z niecierpliwością
czekają piłkarze Wierzbianki Wierzbnej.
W tym numerze przedstawiamy
skarb kibica w postaci terminarza
rundy wiosennej. Liderem kl.A,
gr. II jest Piławianka Piława
Data
13.03.2022
20.03.2022
27.03.2022
03.04.2022
10.04.2022
16.04.2022
24.04.2022
03.05.2022
08.05.2022
15.05.2022
22.05.2022
29.05.2022
05.06.2022
12.06.2022

Godz.
15:00
15:00
15:00
17:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
11:30
17:00
17:00

Górna. Piłkarze z Wierzbnej są na
trzeciej pozycji, tracąc do pierwszego miejsca sześć punktów.

Krzysztof Dutkiewicz

Spotkanie
Wierzbianka Wierzbna – Delta Słupice
Piławianka Piława Górna – Wierzbianka Wierzbna
Wierzbianka Wierzbna – Lechia II Dzierżoniów
Bielawianka II Bielawa – Wierzbianka Wierzbna
Wierzbianka Wierzbna – Koliber Uciechów
Polonia Ząbkowice Śl. – Wierzbianka Wierzbna
Wierzbianka Wierzbna – Kłos Lutomia
Czarni Sieniawka – Wierzbianka Wierzbna
Wierzbianka Wierzbna – Boxmet Piskorzów
Zieloni Łagiewniki – Wierzbianka Wierzbna
Wierzbianka Wierzbna – LKS Marcinowice
LKS Gola Św. – Wierzbianka Wierzbna
Wierzbianka Wierzbna – LZS Roztocznik
Cukrownik Pszenno – Wierzbianka Wierzbna

Zabiegaj o pamięć

Po raz piąty w Żarowie odbędzie się „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Wydarzenie zaplanowano na 6 marca 2022. Bieg organizowany przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu odbędzie się w parku miejskim
przy ulicy Zamkowej.
▶▶Zgłoszenia i zapisy do biegu przyjmowane będą w dwóch turach.
Pierwsza zaplanowana została w dniach 3-4 marca. Rejestracji
będzie można dokonać w kasie basenu w Żarowie. Chętni do dyspozycji będą mieli pięćdziesiąt pakietów.
▶▶Druga tura zapisów będzie miała miejsce w dniu biegu w niedzielę,
6 marca w parku miejskim.
Szczegóły na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl.
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Nowy sezon turystów

Miejskie Koło PTTK Żarodreptaki zaprasza
na rozpoczęcie nowego sezonu turystycznego.
Tradycyjnie inauguracja nastąpi
podczas narciarskiego Biegu Piastów. Turyści będą eksplorować
Góry Izerskie.
– To już nasza długoletnia tradycja. Jesteśmy obecni w Biegu
Piastów od 41 lat. Właśnie
zimą otwieramy kolejny sezon
turystyczny. Drużyna biegaczy
wystartuje na dystansie 25
km. Zapraszamy piechurów na
wspólny wyjazd. Turyści przemierzą trasę do schroniska Orle
– informuje prezes żarowskiego
koła Bolesław Moryl.
Wyjazd odbędzie się w niedzielę,
6 marca. Zapisy pod numerem
telefonu 665 049 217.

Krzysztof Dutkiewicz

Nikola Kamińska i Zuzanna Oleksiuk na podium
Mieszkanki naszej gminy zdobyły kolejne medale!

Nikola Kamińska mieszkanka
naszej gminy zdobyła pierwsze
miejsce na Mistrzostwach
Regionu Zachodniego w Judo,
które odbyły się w niedzielę,
20 lutego w Oleśnicy.
Zawodniczka nie dała szans
swoim rywalkom i wywalczyła
złoty medal. Na zawodach gminę
Żarów reprezentowała również
Zuzanna Oleksiuk, która także
pozostawiła swoje rywalki za
sobą i zdobyła trzecie miejsce.
Dziewczyny swoje umiejętności
sportowe na co dzień rozwijają
w klubie sportowym AKS Strzegom, osiągając wysokie lokaty na
organizowanych zawodach.
Obie otrzymały także powołania
do Kadry Narodowej Judoków.
Gratulujemy zdobycia miejsc na
podium. Cieszymy się, że w naszej
gminie nie brakuje utalentowanych sportowców. Trzymamy
kciuki za nasze zawodniczki
i życzymy kolejnych sukcesów.

Magdalena Pawlik

Nikola Kamińska i Zuzanna Oleksiuk dostarczają nam kibicom emocji.

Ligowe starcia szachistów

Do miłej niespodzianki doszło podczas Dolnośląskiej Ligi Szachowej. Goniec Żarów
zremisował z wiceliderem rozgrywek.
Ponad pięć godzin trwał mecz
Gońca Żarów z UKS El-Tur SP3
Bogatynią. Zwycięstwa Jowity
Dranki, Łukasza Reichel oraz
remis Marka Szmyda, dały podział
punktów w bezpośrednim pojedynku. W najwyższej klasie rozgrywek naszego województwa
występuje szesnaście klubów. Po
sześciu rundach Goniec Żarów
zajmuje piątą lokatę. Zdecydowanym liderem jest KSz Polonia
Wrocław.
Wałbrzyska okręgówka, to kolejna
liga, w której występują żarowscy
szachiści. W ostatnim czasie rozegrano pojedynki już jedenastej
i dwunastej rundy. Dwie drużyny
Gońca Żarów musiały uznać wyższość lidera MIKAMA I Świdnica.
Pełną pulę punktów udało się zdobyć w meczach z rezerwami świdnickiego klubu: KSz MIKAMA
Świdnica II – GLKS Goniec
Żarów III 1-4 (punkty dla Żarowa:
Zbigniew Zieliński, Krzysztof Serwin, Jagoda Dydyńska – wygrane,
Wiktor Chołody i Andrzej Piciński

Uczestnicy 6 rundy Ligi Dolnośląskiej Goniec Żarów
(Foto: FB Klub Szachowy Goniec Żarów)

– remis). GLKS Goniec Żarów
II - KSz MIKAMA Świdnica II
4-1 (punkty dla Żarowa: Piotr
Kaśków, Mirosław Cygan, Anna

Maria Michalska – wygrane, Artur
Adamek i Ernest Sojski – remis).
Krzysztof Dutkiewicz

