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Światowy Dzień Ziemi

Relacja na stronie 3.
Piłkarskie
emocje

Bezpieczne
przejścia

Święto
Konstytucji 3 Maja

Więcej informacji na stronie 7

Więcej informacji na stronie 4

Więcej informacji na stronie 7

Bądź na bieżąco!

Zajrzyj do nas na www.um.zarow.pl
oraz na FB i YouTube

2 Maja
wywieś flagę

Gmina

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

na chodniku – naruszenie warunków
dopuszczalności zatrzymania lub
postoju pojazdu na chodniku – za
naruszenie przepisów Ustawy
ӹӹ Kierowcy, zwłaszcza przed
o ruchu drogowym, grozi grzywna
mszami świętymi w niedzielę,
100 zł oraz 1 pkt karny. W przypadku
parkują swoje samochody wzdłuż
niewłaściwego parkowania w okolichodnika przy ul. Mickiewicza
cach poczty przy ul. Armii Krajowej
w Żarowie. Wszystko po to, aby
informuję, że za naruszenie przezaparkować swój samochód jak
pisów Ustawy o ruchu drogowych,
najbliżej Kościoła. Czy jest to
tj. zatrzymanie pojazdu na jezdni
zgodne z przepisami? Czy stwarza
wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej
to niebezpieczeństwo dla mieszpunktów krańcowych, jeżeli kierukańców/przechodniów? Czy Policja
jący pojazdami wielośladowymi są
otrzymuje sygnały od mieszkańców
zmuszeni do najeżdżania na tę linię
o takich incydentach? Co grozi
grozi grzywna w wysokości 100 zł
za parkowanie na chodniku? Czy
oraz 1 pkt karny.
Policja kontroluje ten teren i czy
Biorąc pod uwagę powyższe,
nakłada mandaty na kierowców?
zarówno parkowanie na chodniku,
Taka sama sytuacja dotyczy terenu
na zakazie zatrzymywania się, czy też
przy Poczcie w Żarowie.
wzdłuż linii ciągłej […] nie jest zgodna
z przepisami Ustawy Kodeks WykroBurmistrz Leszek Michalak:
czeń, jak również Prawo o Ruchu
−Zastawione
−
samoDrogowym. Parkowanie w miejscu
chodami chodniki
do tego niewyznaczonym stwarza
i trawniki, wjazdy
niebezpieczeństwo dla uczestników
na posesje, a także
ruchu zarówno kołowego, jak i dla
nietypowe lub
pieszych.
niezgodne z przepiPatrole pełniące służbę na terenie
sami parkowanie,
miasta i gminy Żarów, każdorazowo
utrudniające życie
przy odprawach do służby są zadapozostałym zmotoniowane m.in. pod kątem represjonoryzowanym, a przede wszystkim
wania sprawców wykroczeń i przeprzechodniom. Takie problemy często
stępstw drogowych (w szczególności
zgłaszane są przez mieszkańców.
dot. niewłaściwego parkowania przy
Rzeczywiście dotyczy to
ul. Armii Krajowej
również parkowania
i Mickiewicza). WieloWszelkie pytania
samochodów na chodkrotnie za wykroczenia
należy kierować
niku przy ul. Mickiedrogowe stosowane
na adres
wicza, zwłaszcza
były zarówno kary
m.pawlik@um.zarow.pl grzywny w postaci
w niedzielę, kiedy
odbywają się msze
z dopiskiem „pytanie mandatów karnych,
święte. Przy ul. Mickiedo burmistrza”
jak też środki oddziaływicza, Krasińskiego,
wania wychowawczego
Dworcowej w Żarowie
w postaci pouczenia czy zwrócenia
dostępne są parkingi dla kierowców.
uwagi. Niestety do Komisariatu
Wystarczy przyjechać trochę wczePolicji w Żarowie nie wpływają
śniej przed mszą świętą, aby znaleźć
sygnały od mieszkańców o w/w incymiejsce parkingowe. I choć, znalezienie
dentach. Ostatnie takie zgłoszenie
wolnego miejsca do zaparkowania
(około 2 lata temu), miało miejsce
pojazdu czasami nie jest łatwą sprawą
za pośrednictwem Krajowej Mapy
w naszym mieście, nie zwalnia to
Zagrożeń Bezpieczeństwa i dotyczyło
kierowców z obowiązku stosowania
niewłaściwego parkowania przy
się do przepisów ruchu drogowego.
ul. Mickiewicza. Od tego czasu nie
O komentarz w tej sprawie poprosiłem
została zgłoszona ani jedna interPanią Katarzynę Wilk komendant
wencja, wizyta osobista w komisaKomisariatu Policji w Żarowie.
riacie, telefoniczne
zgłoszenie czy też
Katarzyna Wilk komendant
zasygnalizowanie
Komisariatu Policji w Żarowie:
problemu przy
−Przy
−
ul. Mickiewicza w Żarowie,
wykorzystaniu
po obu jej stronach, umieszczone są
Krajowej Mapy
znaki B-36 „zakaz zatrzymywania
Zagrożeń Bezpiesię”. Za naruszenie przepisów Ustawy
czeństwa: https://mapy.geoportal.
o ruchu drogowym grozi grzywna
gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.
100 zł oraz 1 pkt karny. Parkowanie

Uwaga! Urząd Miejski w Żarowie informuje
Od 28 kwietnia 2022 (czwartek) planowane jest rozpoczęcie
prac związanych z remontem nawierzchni na ul. Sikorskiego
oraz na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Armii Krajowej.
Prosimy o nieparkowanie samochodów

ISSN 1231-4552

Pismo samorządu terytorialnego
gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
publiczny, ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących oraz mieszkańców budynku przy ul. Armii Krajowej 12 abc w Żarowie
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym
Nr.
dz.

Pow.
w m2

Nr
KW

Położenie

Przezn w mpzp

Forma Cena
oddania wyw.
nieruch. PLN

Wys.
Godz.
wadium
rozp.
PLN

Zabudowa
mieszkaniowa
Sprzed.
jednorodzinna
na
39.000 3.900 10.00
179/14 71
i wielorowłasn.
dzinna
D.32 MN/MW
1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander Bank
97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. włącznie. Za
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do
3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 400 zł (czterysta złotych).
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod
zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną D.32 MN/MW.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl.
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona
do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno
z małżonków jest obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz
treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne
zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym
sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.
18. Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców z uwagi na charakter i położenie nieruchomości.
Żarów,
SW1S/
ul. Armii
0001925908/ Krajowej
2
12 abc
(zaplecze)

Program Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Ż arów im. ks. Jana Twardowskiego
▶▶ 10 maja (godz. 10.00) –
„Cudze chwalicie swego
nie znacie” – po góralsku
w bibliotece
▶▶ 11 maja (godz. 11.00)
– „Z Nelą przez Świat”
– przygoda na trzech
kontynentach
▶▶ 12 maja (godz. 12.00) – „Mali podróżnicy ze świata bajek” – Cosplay z Biblioteką
▶▶ 13 maja (godz. 10.00 – 14.00) – „Dla małego, dla dużego książka dla każdego”
– kiermasz
▶▶ 16 maja (godz. 11.00) – „Psim zaprzęgiem przez życie” – spotkanie autorskie
z pisarzem i podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim (w towarzystwie
swojego czworonoga)
W maju amnestia dla wszystkich czytelników przetrzymujących książki

Wydawca:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
im. ks. Jana Twardowskiego,
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10

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

Sadziliśmy drzewa i kwiaty
z okazji Dnia Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień
Ziemi. Tradycyjnie, jak
każdego roku w obchody
tego najbardziej ekologicznego święta włączyli
się włodarze gminy
Żarów, radni Rady Miejskiej, szkolne placówki,
sołectwa oraz nasi mieszkańcy.
Wspólnie z radnymi Rady
Miejskiej sadzonki dębu
posadziliśmy w lesie
w pobliżu Krukowa
Naszym małym mieszkańców również zależy na tym,
i Mrowin. Do realizacji
aby dbać o środowisko.
naszych działań ekologicznych zaprosiliśmy
także uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie,
którzy pod opieką swojej
nauczycielki Iwony
Nieradka posadzili
hortensje na zielonym
terenie przy placu zabaw
na ul. Armii Krajowej
w Żarowie. Teren ten już
niebawem obsadzony
zostanie jeszcze innymi
gatunkami roślin. PosaO tym, jak prawidłowo sadzić drzewa i kwiaty
dzimy tutaj szałwię,
opowiadał nam leśniczy Grzegorz Stencel.
trzcinnik, jeżówkę, języczek, żurawkę i ostnicę.
Każdą ekologiczną akcję
nadzorował leśniczy
Grzegorz Stencel.
−Cieszę
−
się, że najmłodsi
mieszkańcy naszej
gminy chętnie uczestniczą w takich akcjach
i dokładają swoją małą
cegiełkę w budowaniu
naszego ekosystemu.
Dzięki takim ekologicznym działaniom
dzieci mogą stać się
prawdziwymi miłośniPo raz kolejny radni wspólnie z burmistrzami Leszkiem
kami przyrody i otaczaMichalakiem i Przemysławem Sikorą sadzili drzewa.
jącego nas świata. Na
pewno warto pozostawić
naszej planecie ten ślad po sobie –
z pewnością poprawimy klimat
mówił burmistrz Leszek Michalak.
naszej małej Ojczyzny – mówiła
W sadzeniu kwiatów uczniom pomaIwona Nieradka.
gali burmistrz Leszek Michalak oraz
Obchodzony Dzień Ziemi był świetną
zastępca burmistrza Przemysław
okazją, aby zrobić coś dobrego dla
Sikora. Z okazji Światowego Dnia
naszego środowiska.
Ziemi ekologiczną akcję zorga−Segregujemy
−
śmieci, sadzimy
nizowali także radni Rady Miejkwiaty, na zakupy zabieramy bawełskiej i w lesie posadzili kolejne już
niane i ekologiczne torby, korzystamy
sadzonki drzew. We wspólnej proekoz roweru, a gdy coś się zepsuje,
logicznej akcji, pod nadzorem leśninaprawiamy zamiast wyrzucać –
czego uczestniczyli przewodniczący
mówili uczniowie SP Żarów podczas
Rady Miejskiej Roman Konieczny,
akcji sadzenia kwiatów w naszym
wiceprzewodnicząca Iwona Nieradka
mieście.
oraz radni Barbara Zatoń, Ewa Góźdź,
Ziemia to nasze miejsce do życia, ale
Bartosz Żurek i Robert Kaśków.
czy naprawdę ją doceniamy? Warto
−Corocznie
−
obchodzimy Światowy
o tym pamiętać każdego dnia.
Dzień Ziemi w gminie Żarów. Na
Magdalena Pawlik
zajęciach w szkole poruszamy tematy
związane z ochroną środowiska,
Relację filmową oraz więcej
organizujemy konkursy i wystawy.
zdjęć
z akcji możecie Państwo
A dziś wspólnie sadzimy drzewa,
zobaczyć na Facebooku
a także kwiaty z naszymi najmłodszymi mieszkańcami. W ten sposób
Gmina Żarów.

Apel leśników!
Od kilku lat obserwujemy w naszej okolicy,
w leśnictwie Mrowiny,
zamieranie pojedynczych
drzew i całych fragmentów drzewostanu.
Zjawisko to spowodowane jest wieloletnią
suszą, która doprowadziła do zmian w glebie
oraz do rozwijania się
w niej niespotykanych
na naszym terenie do
tej pory patogenów,
a co za tym idzie szkodników wtórnych. Szczególnie cierpią
takie gatunki jak jesion, brzoza, ale
też modrzew, sosna, świerk i jawor.
Jednym z takich obszarów, gdzie
obumieranie drzewostanu szczególnie widać, jest kompleks leśny
w okolicy Tarnawy między wsiami
Mrowiny, Pożarzysko, Imbramowice.
Żeby zapobiec dalszej degradacji
drzewostanu i deprecjacji pozostałego jeszcze drewna będziemy
w najbliższym czasie podejmować
tam zakrojone na dużą skalę czynności polegające na usuwaniu
obumierających fragmentów drzewostanu i zastąpieniu go w przyszłości

nowym pokoleniem drzew bardziej
odpornych na zaistniałe zmiany. Nam
leśnikom szczególnie leży na sercu
dobro lasu i chcielibyśmy, aby nasze
działania polegały głównie na jego
hodowli i ochronie. Trzeba jednak
mieć świadomość, że drewno jest
bardzo ważnym elementem gospodarki.
W związku z powyższym proszę
społeczność lokalną o zrozumienie
dla naszych prac, ponieważ w przyszłości mają one doprowadzić do
wyhodowania zdrowego cieszącego
nas wszystkich drzewostanu.

Grzegorz Stencel
Leśniczy Leśnictwa Mrowiny

Przypominamy o obowiązku
przyłączenia do kanalizacji
W tym roku wszyscy mieszkańcy
Mrowin powinni dokonać wpięć do
kanalizacji sanitarnej.
Pierwsze 2 etapy budowy kanalizacji
w latach 2018-2020 obejmowały
prace wykonane w ulicy Wojska
Polskiego i właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy,
powinni byli już wykonać przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej. Natomiast właściciele
nieruchomości zlokalizowanych
przy pozostałych ulicach, które objęte
były 3 etapem prac, muszą przyłączyć
swoje posesje do sieci kanalizacji
sanitarnej do 28 lipca 2022r.
Przypominamy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zwolnienie
z tego obowiązku może nastąpić tylko
w przypadku, gdy nieruchomość
została wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w odrębnych przepisach. W przypadku, gdy
właściciel nieruchomości, pomimo
możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta
Żarów zobowiązany jest wydać
decyzję administracyjną nakazującą
wykonanie przyłącza.
Warto zaznaczyć, że gmina Żarów daje
możliwość pozyskania bezzwrotnej
dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego po jego wykonaniu. Kwota
dofinansowania wynosi maksymalnie
do 30% udokumentowanych i ponie-

sionych na ten cel kosztów (faktury
lub rachunki), jednak nie więcej niż
1.000,00 zł.
−Przypominamy,
−
że zawsze każdy
wykonujący przyłącze wodociągowe
lub kanalizacyjne musi najpierw
wystąpić do naszej spółki z wnioskiem
o wydanie warunków przyłączenia.
Po uzyskaniu warunków należy poinformować naszą spółkę o rozpoczęciu
prac, a następnie przed zasypaniem
wykopu dokonać zgłoszenia celem ich
odbioru służbom technicznym ZWiK
Żarów Sp. z o.o. oraz służbom geodezyjnym – informuje prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie
Grzegorz Osiecki.
−Chcemy
−
również poinformować,
że ZWiK Żarów Sp. z o.o. kompleksowo wykonuje tego typu usługi na
terenie naszej gminy oraz dysponuje
sprzętem w postaci koparko-ładowarki, która może być wynajmowana
do innych prac ziemnych. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do
współpracy – mówi członek zarządu
Magdalena Gołdyn.
Informacja: ZWIK Żarów

Inwestycje

Nowe i bezpieczne
przejścia dla pieszych
Przy skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego, 1
Maja, Sikorskiego, Armii
Krajowej, Mickiewicza oraz
Piastowskiej powstaną
nowe i bezpieczne przejścia dla pieszych.
W ramach prowadzonych prac przejścia będą
doświetlone i oznakowane, dobudowane
zostaną również chodniki
doprowadzające do przejBezpieczeństwo naszych mieszkańców to sprawa prioryścia. Właśnie rozpoczęły
tetowa, dlatego budujemy bezpieczne przejścia
się prace przygotowawcze
dla pieszych.
przy budowie nowych
i bezpiecznych przejść dla pieszych
ul. Mickiewicza oraz 1 przejście na
na terenie naszego miasta.
ul. Armii Krajowej ze skrzyżowaniem
−Przejścia
−
zostaną wybudowane na
z ul. Piastowską.
ulicach, przy których odnotowujemy
Całkowity koszt inwestycji to kwota
wzmożony ruch samochodowy. Inwe- blisko 300 tysięcy złotych. Zadanie
stycje będą miały znaczący wpływ
finansowane jest ze środków
na poprawę bezpieczeństwa w tych
własnych budżetu gminy Żarów oraz
miejscach, zwłaszcza, że niektóre
pozyskanego dofinansowania w wysoz nich powstaną w pobliżu szkół
kości 280 tysięcy złotych z Rządowego
podstawowych na terenie Żarowa.
Funduszu Rozwoju Dróg.
Jest to bardzo istotne z punktu
Na czas trwania prac prosimy
widzenia naszych najmłodszych
o zachowanie na wskazanych odcinmieszkańców – mówi burmistrz
kach szczególnej ostrożności.
Leszek Michalak.
Magdalena Pawlik
na podstawie informacji
W ramach zadania wykonanych
z Urzędu Miejskiego w Żarowie
zostanie łącznie osiem przejść dla
pieszych, w miejscach, gdzie jest duże
natężenie ruchu. Będą to 4 przejścia
przy Szkole Podstawowej w Żarowie
na skrzyżowaniu ul. Wojska
Polskiego, 1 Maja i Sikorskiego,
2 przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii
Krajowej i Sikorskiego, 1 przejście na

Sadzimy kwiaty na skwerach i placach
Pierwsze wiosenne kwiaty zdobią
już różne miejsca na terenie naszego
miasta.
Skwery i place zostały obsadzone
wiosennymi nasadzeniami. Na ulicach
postawione zostały również donice
wypełnione kwiatami. W wielu miejscach miasta można zauważyć także
wystające z ziemi rośliny, zwłaszcza
żółte i fioletowe krokusy, które zasiane

zostały w minionym roku. Takie
widoki cieszą oko.
Jak zawsze dbamy o to, by w Żarowie
nie brakowało zieleni, żeby miasto
było coraz piękniejsze. W tegorocznej
wiosennej kolekcji kwiatowej przeważają bratki w różnych odmianach
i kolorach. To rośliny mało wrażliwe
na przygruntowe przymrozki, które
mogą jeszcze występować w najbliższym czasie.
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Nie wyrzucaj skoszonej trawy do rowów
W związku z wiosennymi porządkami w przydomowych ogrodach
pojawia się problem co zrobić ze
skoszoną trawą, suchymi liśćmi
i gałęziami?
Coraz częściej niestety spotykamy
się z praktyką wywożenia ich
do lasu czy wyrzucania do przydrożnego rowu. Przypominamy,
że skoszona trawa, liście, gałęzie
drzew i krzewów traktowane są jako
odpady, a pozbywanie się i składowanie ich w niedozwolonym do tego
miejscu podlega karze grzywny.
−Powszechnie uważa się, że odpady
zielone są niegroźne dla środowiska i nic
się nie stanie, kiedy zostaną wywiezione
do pobliskiego lasu. Przeświadczenie
takie jest błędne. Wyrzucona ścięta trawa
czy wysypane liście niszczą na kilka lat
ściółkę lasu, hamują rozwój grzybni oraz
uniemożliwiają rozwój roślin z najniższej
warstwy. Niebezpieczeństwo stwarzają
również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które
podczas pożarów stwarzają dodatkowe
zagrożenie. Wpływają także negatywnie
na wizerunek estetyczny miejsc, w których
mieszkamy i żyjemy – mówi Michał Działowski z Referatu Komunalnego Urzędu
Miejskiego w Żarowie.

Przypominamy także, że mieszkańcy,
którzy mieszkają w zabudowie jednorodzinnej i nie kompostują odpadów
biodegradowalnych w kompostowniku na swojej posesji, skoszoną trawę
mogą wystawić w brązowych workach
na bioodpady przed swoimi posesjami lub bezpłatnie oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Krajowej 34
w Żarowie. PSZOK czynny jest

Takie zdjęcie skoszonej trawy ,
którą wrzucono do przydrożnego rowu,
otrzymaliśmy od naszego czytelnika.

w poniedziałek (godz. 16.00 - 18.00),
środę (godz. 14.00 - 18.00) i sobotę
(godz. 10.00 - 14.00). Skoszoną trawę,
podobnie jak gałęzie drzew i krzewów,
resztki warzyw i owoców, liście,
kwiaty możemy zamiast wyrzucać
do przydrożnych rowów, umieszczać w pojemnikach na bioodpady
(mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej). Pamiętajmy, że praktycznym
sposobem na zagospodarowanie
odpadów zielonych jest także ich
kompostowanie. Skoszona trawa czy
zwiędnięte kwiaty tworzą kompost,
czyli nawóz organiczny. Wykorzystuje
się go do użyźniania gleby, ponieważ
dostarcza glebie potrzebne minerały.
Pamiętajmy, że tylko prawidłowa utylizacja odpadów pozwoli, aby śmieci,
które każdy z nas codziennie produkuje, nie były zagrożeniem i uciążliwością dla naszego zdrowia, życia oraz
kondycji środowiska naturalnego.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Walne zebranie sprawozdawcze
ROD „Relaks” w Żarowie
Na walnym zebraniu
sprawozdawczym
Polskiego Związku Działkowców Rodzinnych
Ogródków Działkowych
„Relaks” w Żarowie, które
odbyło się 31 marca,
działkowcy zatwierdzili
sprawozdania z działalności zarządu oraz finansowe ROD z 2021 roku.
Ustalili także wysokość
W trakcie zebrania dyskutowano na tematy ważne dla
opłaty ogrodowej, która
funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
będzie obowiązywać
w 2022r. i zaprezentowali plan działań na kolejny rok.
Żarowa. Mieszkańcy chętnie zgłaszali
W zebraniu uczestniczył także
swoje wnioski, uwagi oraz pytania,
zastępca burmistrza Przemysław
na które szczegółowo odpowiadał
Sikora, który rozmawiał z działkowzastępca burmistrza Przemysław
cami o ich problemach.
Sikora. W trakcie zebrania spra−Podczas
−
zebrania zostały podjęte
wozdawczego PZD ROD „Relaks”
także uchwały w sprawie inwestycji,
zarząd uchwalił opłaty na 2022 rok.
którą będziemy realizować. Jest to
Zebrani jednogłośnie przyjęli ustawę
wymiana okien na I piętrze w Domu
o zmianie opłat na rok 2022 – mówi
Działkowca. Zatwierdziliśmy również
Jolanta Brońska z ROD „Relaks”
plan pracy na 2022 rok oraz uchwałę
w Żarowie.
w sprawie wniosku o przyznanie
Wysokość opłaty ogrodowej w 2022r:
dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.
opłata ogrodowa od m2 – 0,34 zł, 6zł
Bardzo ważnym punktem spotkania
opłata członkowska.
była dyskusja na temat spraw
Magdalena Pawlik
związanych z funkcjonowaniem
na podstawie informacji
ogródków działkowych na terenie
z ROD „Relaks” w Żarowie

Aktualności
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Nowa Strategia Rozwoju
Gminy Żarów

Obszary do rewitalizacji
na terenie gminy Żarów

Na sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się
w czwartek, 21 kwietnia
Rada Miejska w Żarowie
jednogłośnie uchwaliła
nową Strategię Rozwoju
Gminy Żarów na lata
2022-2030.
Jest to bardzo ważny
dokument, który określa
kierunki rozwoju naszej
gminy w najbliższych
latach. W proces przygotowania całego dokumentu zaangażowani byli burmistrz Leszek Michalak
oraz zastępca burmistrza Przemysław
Sikora, pracownicy Urzędu Miejskiego
w Żarowie i jednostek organizacyjnych oraz eksperci. W prace nad strategią włączyli się także mieszkańcy
i przedstawiciele różnych środowisk
działających na rzecz rozwoju naszej
gminy poprzez udział w konsultacjach
społecznych i warsztatach.
−Strategia
−
rozwoju
gminy Żarów to
jeden z najważniejszych dokumentów,
który kształtuje
politykę rozwoju
i tak naprawdę przyszłość całej naszej
gminy. Cieszę, że
radni jednomyślnie
uchwalili ten dokument. Jednocześnie
dziękuję wszystkim mieszkańcom
i osobom, które były zaangażowane
w pracę nad tym dokumentem,

za aktywne włączanie się w jego
realizację. Strategia rozwoju gminy
traktowana jest jako podstawowy
i najważniejszy dokument samorządu lokalnego kierujący wytyczne
dla dokumentów wdrożeniowych
i planowania przestrzennego. Tak
rozumiana strategia ma za zadanie
diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz
potencjał gminy, opisywać podejście
zintegrowane, określać obszary, cele
i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni
gminy w perspektywie najbliższych
lat. To ważny dokument na temat
kierunków rozwoju
naszej gminy i warto
się z nim zapoznać,
do czego szczerze
zachęcam – mówi
zastępca burmistrza
Przemysław Sikora.
Z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie
przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Żarów
na lata 2022-2030
można zapoznać się
w Biuletynie Informacji
Publicznej: https://
bip.um.zarow.pl/pliki/
uchwaly/2022/326_2022.
pdf.

Magdalena Pawlik
na podstawie informacji
z sesji Rady Miejskiej

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji
o źródłach ogrzewania budynku
Przypominamy, że od 1 lipca 2021r.
właściciele i zarządcy budynków
mają obowiązek zgłoszenia źródła
ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB).

Na złożenie deklaracji
pozostało tylko dwa miesiące!
ӹӹ Do kiedy należy złożyć deklarację?
ӹdla
ӹ
źródła ciepła i spalania paliw, które
zostało uruchomione przed 1 lipca
2021 r., deklarację należy złożyć do
30 czerwca 2022 r.,
ӹdla
ӹ
nowego źródła ciepła, które zostało
uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od
dnia jego uruchomienia.

ӹӹ Kto jest zobowiązany do złożenia
deklaracji?
ӹobowiązek
ӹ
wypełnienia deklaracji
spoczywa na właścicielu budynku; lub

Rada Miejska w Żarowie na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia jednogłośnie przyjęła projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Żarów.
W zatwierdzonym dokumencie wskazano obszar rewitalizacji obejmujący
swym zasięgiem następujące ulice:
1 Maja, Adama Mickiewicza, Aleja
Janusza Korczaka, Aleksandra Puszkina, Armii Krajowej, Ceramiczna,
Chemików, Cicha, Dworcowa,
Fabryczna, Władysława Sikorskiego,
Hutnicza, Juliusza Słowackiego,
Kwiatowa, Michała Kołodki, Mikołaja
Kopernika, Nadbrzeżna, Ogrodowa,
Parkowa, Przemysłowa, Rzemieślnicza,
Sportowa, Strefowa, Szkolna,
Tarnawska, Władysława Talowskiego.
−Ten
−
projekt uchwały Rady Miejskiej inicjuje proces umożliwienia
przystąpienia do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dokument, który został zatwierdzony przez Radę
Miejską w Żarowie
jest niezbędny, aby
ubiegać się o środki
unijne przeznaczone
na rewitalizację. Dokument dostępny jest
w Biuletynie Informacji
Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/pliki/
uchwaly/2022/327_2022.pdf.
Magdalena Pawlik
na podstawie informacji
z sesji Rady Miejskiej

Laureaci konkursu
Jan Paweł II Papież Człowiek
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Żarowie, jeszcze
przed Świętami Wielkanocnymi,
zaprosiła uczniów do udziału
w konkursie plastycznym
„Jan Paweł II Papież Człowiek”.

podmiocie administrującym budynkiem

ӹӹ Jakie informacje podajemy
w deklaracji?
Musimy wskazać wszystkie źródła
ciepła jakie mamy zainstalowane
i z jakich korzystamy w domu (mieszkaniu): piec, bojler, pieco-kuchnia,
piec kaflowy, koza, kominek, itp.);
ӹӹ Jak i gdzie złożyć deklarację?
▶▶ drogą elektroniczną: przez internet,
za pomocą profilu zaufanego,
podpisu kwalifikowanego lub
e-dowodu na stronie
www.ceeb.gov.pl.
▶▶ w formie papierowej – wypełniony
formularz można przesłać lub
złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Druki formularzy
wraz ze wzorami dostępne są na
stronie: www.ceeb.gov.pl.

Dokument stwierdza, że nasza gmina
została przeanalizowana pod kątem
zgodności z ustawą o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 roku i na
podstawie tej ustawy został wskazany
obszar dla którego opracowywany
będzie program rewitalizacji. Jest to
obszar na północ od linii kolejowej,
teren miasta Żarów – mówił podczas
sesji Rady Miejskiej w Żarowie
burmistrz Leszek Michalak.

−Gratuluję
−
wszystkim laureatom
oraz uczestnikom konkursu. Dzieci
przygotowując prace na konkurs
miały okazję przypomnieć sobie
osobę papieża Jana Pawła II, a także
Jego nauczanie. Wszystkie prace
są piękne i pomysłowe. Dziękuję
wszystkim uczniom, którzy wzięli
udział w konkursie, serdecznie gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych
sukcesów – mówiła Maria Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Laureaci konkursu
„Jan Paweł II Papież Człowiek”:

Na zdjęciu Maria Tomaszewska z grupą
nagrodzonych w konkursie uczniów.

Dzieci do konkursu przygotowały
nauczycielki Maria Tomaszewska oraz
Małgorzata Stężycka. Najładniejsze
prace zostały nagrodzone i zostały
wywieszone w szkolnym holu.

Szymon Gołąb, Tymoteusz Szmajda,
Barbara Cnota, Oliwia Pęcherska,
Eleonora Subczyńska, Anastazja
Worsa, Anastazja Cyganek, Milena
Lewandowska, Iga Lewicka,
Kinga Nicieja, Antoni Worsa, Borys
Śladowski.
Więcej zdjęć z rozdania nagród
można zobaczyć na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik
na podstawie informacji z SP Żarów

Informacje
Z cyklu „Ludzie z pasją”

Kronika policyjna

Karolina Legiejew –

miłośniczka mody i strojów kobiecych z dawnych epok
Takiej kolekcji strojów
kobiecych z dawnych
epok nie jedna z nas
mogłaby pozazdrościć.
Eksponaty zdobywa
głównie na aukcjach
czy giełdach staroci.
Ostatnio swoją bogatą
kolekcję zaprezentowała podczas wystawy
„Zawsze z kobietą”,
którą mogliśmy oglądać
w Żarowskiej Izbie Historycznej z okazji Dnia Kobiet. O swojej pasji na
łamach gazety opowiada Karolina Legiejew.
ӹӹ Do niedawna mogliśmy podziwiać piękne
i niepowtarzalne eksponaty oraz stroje kobiece
na wystawie w Żarowie.
Gdzie Pani nabywa takie
przedmioty i stroje? Bo
to trochę jak poszukiwanie skarbów...
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wyjątkowego. Zawsze
ceniłam dawne rzemiosło
za jego piękno i pracę
włożoną w jego stworzenie oraz jakość wykonania. Tak rozpoczęły
się moje poszukiwania,
chociaż początek nie był
łatwy. Osobom, które
chcą zacząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem
mody polecam zacząć od
zdobywania wiedzy w tym
temacie.
ӹӹ Która epoka w modzie jest Pani ulubioną/
najciekawszą?

−Uważam,
−
że każda epoka w modzie jest ciekawa,
ponieważ moda ciągle
się zmienia. Jeśli chodzi
o XX wiek, to właściwie
co dekadę pojawiało się
coś nowego, od materiałów używanych do
−Tak
−
dokładnie. Dla
wykonywania strojów lub
mnie jest to poszudodatków po fryzurę czy
kiwanie ,,skarbów”,
makijaż. Każdy czas ma
ponieważ nigdy nie
swoje charakterystyczne
wiem, co następnym
cechy w modzie. Na ten
razem uda mi się odnamoment chyba nie mam
leźć, wciąż pojawiają
ulubionej epoki, ponieważ
się przedmioty, które są
właśnie ta różnorodność
dla mnie zaskoczeniem,
spowodowała, że zbieram
mimo mojej wiedzy
przedmioty z całego
w tym temacie. Często też
okresu XX wieku, chociaż
poszukuję konkretnego
moda z lat 20 i 30 XX
przedmiotu np. torebki,
Stroje
kobiece,
które
podziwialiśmy
na
wystawie
to
wieku
zawsze bardzo mi
która jest w jakimiś
opowieść o modzie damskiej z różnych epok.
się
podobała
i to właśnie
muzeum. Czasem udaje
od
niej
zaczynałam.
mi się taki przedmiot
odnaleźć, chociaż zazwyczaj są to lata poszukiwań.
ӹӹ Ma Pani jakieś szczególne wspomnienie zwiąEksponaty pozyskuję głównie poprzez aukcje interzane z konkretnym przedmiotem w kolekcji, czy
netowe, ale także szukam ich na giełdach staroci.
każdy z nich jest na tyle wyjątkowy, że mógłby
stanowić osobną historię?
ӹӹ Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prywatne
osoby kolekcjonują znaczki, monety, obrazy. Ale
−Oczywiście
−
każda z rzeczy, które kolekcjonuję
o kolekcjonowaniu strojów mówiło się niewiele,
ma własną historię i być może nie jedną, a kilka.
choć teraz się to zmienia. Z czego to wynika? Skąd
Tak na prawdę nie wiem ile osób było w posiazrodził się pomysł na kolekcjonowanie strojów
daniu konkretnej rzeczy przede mną. Dla pierwi akcesoriów mody kobiecej?
szej właścicielki mogła to być pamiątka rodzinna
lub rzecz, która wiązała
−Kolekcjonowanie
−
się z konkretnym wydastrojów jest wciąż
rzeniem w jej życiu. Być
mało popularne. Myślę
może stworzenie torebki,
że wynika to z tego,
ubrania lub ich zakup
że w naszym kraju,
kosztowało kogoś dużo
w związku z naszą
pracy. Czasem udaje mi
historią nie zostało
się uzyskać jakieś infornam zbyt wiele takich
macje związane z wczeprzedmiotów. Mało jest
śniejszymi właścicielami,
także książek o dawnej
jednak bardzo rzadko.
modzie na naszym rynku
Osobiście staram się
i chociaż zaczynają się
podchodzić do tych rzeczy
pojawiać, są to głównie
z szacunkiem i zawsze
zagraniczne publikacje.
zastanawiam się nad
Na szczęście to się
ich historią i nad tym co
zmienia. Powstają nowe
te przedmioty mogłyby
grupy rekonstrukcji
nam opowiedzieć, czego
historycznej, mamy
Oprócz strojów Pani Karolina kolekcjonuje
były świadkiem. Zawsze
także lepszy dostęp do
także eksponaty mody kobiecej.
mam nadzieję, że życie ich
zdobywania przedmiotów
właścicieli było szczęśliwe,
kolekcjonerskich niż parę
chociaż ciężko tak myśleć o przedmiotach wykonalat wcześniej. Moja przygoda z kolekcjonowanych np. w czasie II wojny światowej.
niem zaczęła się od starych fotografii, a właściwie
od kobiet w pięknych strojach, które na nich
ӹӹ Dziękuję za rozmowę.
widziałam. Piękno ich ubioru, bogate zdobienia
Rozmawiała Magdalena Pawlik
spowodowały, że sama chciałam posiadać coś tak

Pocisk moździerzowy znaleziony
w trakcie prac polowych
Mieszkaniec pow. świdnickiego powiadomił, że
podczas prac polowych znalazł leżący przy polu
skorodowany pocisk moździerzowy, prawdopodobnie pochodzący z czasów II wojny światowej.
Powiadomiono Patrol Saperski z Głogowa, który
zabezpieczył pocisk.

Siostry zatrzymane
za kradzież w sklepach
Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali siostry 29-letnią i 36-letnią (mieszkanki
pow. świdnickiego), które wspólnie i w porozumieniu, w jednym ze sklepów na terenie Żarowa
dokonały kradzieży odzieży i artykułów przemysłowych o wartości ponad 720 zł. Ponadto,
w samochodzie, którym poruszały się kobiety,
ujawniono i zabezpieczono odzież z metkami,
art. spożywcze, chemiczne i przemysłowe pochodzące z kradzieży ze sklepów na terenie Żarowa
oraz nożyce do metalu służące do przecinania
klipsów antykradzieżowych. Kobiety zatrzymano
i osadzono w PDOZ KPP Świdnica. W toku realizacji sprawy, funkcjonariusze w trakcie pracy
z zatrzymanymi, ustalili, że 10.04.2022r. kobiety
dokonały również kradzieży art. spożywczych
i chemicznych wartości ponad 560 zł. w jednym
ze sklepów na terenie Świdnicy oraz w kolejnym
ze sklepów na terenie Świdnicy, odzieży
o wartości ponad 670 zł. Kobietom za dokonane
kradzieże zostały przedstawione po trzy zarzuty.

Kierował samochodem
pomimo dożywotniego zakazu
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali
40-letniego mieszkańca pow. świdnickiego,
który kierował pojazdem pomimo dożywotniego
zakazu kierowania pojazdami. Samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym, kierujący po
wykonaniu czynności został zwolniony.

Kradzież
przewodów elektrycznych
Nieznany sprawca po uprzednim wyważeniu
drzwi, dostał się do budynku gospodarczego,
z którego dokonał kradzieży przewodów elektrycznych różnych przekrojów.
Straty w wysokości 2000 zł poniosła mieszkanka
powiatu świdnickiego.

Był nietrzeźwy i nie zatrzymał się
do kontroli
38-letni obywatel Ukrainy (zam. pow. świdnicki) kierował pojazdem osobowym znajdując
się w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,99
mg/l, II badanie 0,92 mg/l). Ponadto, pomimo
nadawania sygnałów świetlnych i dźwiękowych z jadącego radiowozu oznakowanego nie
zatrzymał się do kontroli, kontynuował jazdę,
gdzie w dalszej kolejności na łuku drogi stracił
panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył
w latarnię uliczną. Kierującego osadzono w PDOZ,
pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym.
Powiadomiono Konsulat Generalny Ukrainy
we Wrocławiu. Wymienionemu przedstawiono
zarzuty.

Pijani rowerzyści
Kolejni nietrzeźwi rowerzyści zostali zatrzymani. 45-letni mieszkaniec pow. świdnickiego
kierował rowerem po drodze publicznej, będąc
pod wpływem alkoholu (I bad. 0,89 mg/l, II bad.
0,89 mg/l). Drugi nietrzeźwy rowerzysta, 65-letni
mężczyzna również jechał rowerem, będąc
w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,47 mg/l,
II badanie 0,53 mg/l). Rowery zabezpieczono
w miejscu zamieszkania. Sprawców po wykonaniu czynności zwolniono.

Przygotowano na podstawie informacji
z Komisariatu Policji w Żarowie

Kultura
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2 Maja wywieś flagę
2 maja obchodzimy Dzień
Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Flaga Polski jest
z nami we wszystkich
ważnych chwilach.
Podczas wydarzeń
podniosłych i uroczystych, ale także w dni
żałoby po stracie wybitnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm RP
w 2004 roku.
To święto, które ma
wyrażać szacunek do
flagi i propagować wiedzę
o polskiej tożsamości oraz symbolach
narodowych.
Po raz kolejny zapraszamy do
włączenia się do akcji #mojaflaga
organizowanej z okazji Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja.
Zachęcamy do sfotografowania
swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych
z oznaczeniem #mojaflaga. Mamy
nadzieję, że i w tym roku pod hasztagiem znajdziemy setki tysięcy powiewających biało-czerwonych flag.
Wystarczy wywiesić je przed domem,
na balkonie czy w miejscu pracy,
zrobić zdjęcie i umieścić w social
mediach z odpowiednim oznaczeniem. Nie musi to być duża flaga,

KS Zjednoczeni Żarów
zwycięzcą turnieju Sudety Cup
Drużyna piłkarzy
z KS Zjednoczeni Żarów
wygrała turniej Sudety
Cup, który rozegrany
został w sobotę, 23
kwietnia na stadionie
sportowym w Żarowie.

możemy uszyć ją sami albo zrobić
z papieru. Ważne, abyśmy pokazali,
że w tym dniu jednoczą nas barwy
narodowe. Zachęcamy wszystkich
Polaków i przyjaciół Polski do przyłączenia się do wspólnego świętowania
Dnia Flagi RP także w tym roku!
2 maja wywieśmy w naszych oknach
i przed naszymi
domami polskie
flagi. Okażmy w ten
sposób naszą dumę
– z polskich barw,
polskiej historii
i z tego, ze jesteśmy
Polakami!

Magdalena Pawlik
na podstawie informacji:
https://niepodlegla.gov.pl.

Święto Konstytucji 3 Maja
w Żarowie
Burmistrz Miasta
Żarów Leszek Michalak,
przewodniczący Rady
Miejskiej Roman
Konieczny i Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie zapraszają
na oficjalne uroczystości
upamiętniające 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obchody 231. rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 maja rozpoczną się
mszą świętą w intencji
Ojczyzny o godz. 12.00
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Żarowie. Ceremonia
składania wieńców
i kwiatów będzie miała
miejsce pod pomnikiem
Pomnikiem Pamięci
Narodowej w Żarowie.
Zapraszamy mieszkańców do udziału
w uroczystościach 3 Maja.

Informacje dla działkowców
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” w Żarowie informuje, że po
długim weekendzie majowym odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych, tj. mebli, meblościanek, mebli wypoczynkowych, krzeseł, stołów, dywanów,
zużytego sprzętu RTV i AGD. Informacja o dokładnym terminie zbiórki zostanie
podana w odrębnym komunikacie. Przypominamy, że biuro zarządu ROD „Relaks”
w Żarowie czynne jest w każdą środę, w godz. 16.00 – 18.00.

Turniej dedykowany był
drużynom reprezentującym B klasę w piłce
nożnej, a wzięło w nim
udział wiele klubów sportowych: LKS Wiśniowa,
Drużyna samorządowców również zagrała swoje
KS Zjednoczeni Żarów,
mecze. Urząd Miejski w Żarowie reprezentował
Tęcza Bolesławice,
zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
Błękitni Słotwina, Sudety
Kątki, Silesia Żarów,
LKS Piotrowice Świdnickie, Błyskawica Kalno,
Grom Panków, STEP II
Tąpadła/Wiry, LZS Zryw
Łażany, Sparta Przełom
Pastuchów. Mecze trwały
po 15 minut, a w finale
zagrały drużyny z dwóch
żarowskich klubów sportowych KS Zjednoczeni
Żarów i Silesia Żarów.
Zwycięzcy rozegrają kolejny
Moment wręczenia pucharów przedstawicielom klubu
finał w Warszawie na
KS Zjednoczeni Żarów.
stadionie PGE Narodowy.
−Gratuluję
−
wszystkim
uczestnikom turnieju, a przede
zakup spersonalizowanych strojów
wszystkim zwycięzcom. Dziękuję za
piłkarskich oraz zakupy w sklepach
tak liczny udział w tej edycji turnieju
sportowych, a także zapas wody mineSudety Cup. To największy turniej
ralnej Staropolanka. Organizatorem
organizowany w subregionie na
wydarzenia były Wałbrzyskie Zakłady
Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję jako
Koksownicze Victoria S.A. oraz
zawodnicy i politycy, że będzie to
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonoimpreza cykliczna i będziemy mogli
miczna „Invest-Park”, a partnerami
spotykać się, aby zagrać w piłkę
producent wody mineralnej Staroponożną. Wielkie podziękowania
lanka z Polanicy Zdroju, firma Almar
również dla sponsorów dzisiejszego
Sport oraz Dolnośląski Związek Piłki
turnieju – mówił poseł na Sejm RP
Nożnej. Patronat nad Sudety Cup 2022
Marcin Gwóźdź.
objęli szef kancelarii premiera Mate−Dziękuję
−
organizatorom za taką
inicjatywę i naszym politykom.
Okazuje się, że z nimi również można
zagrać dobrą piłkę nożną, a przede
wszystkim porozmawiać, uścisnąć dłoń, a nawet wytarzać ich na
boisku… Dziękuję także sponsorom
nagród, a my jako gospodarze zapraszamy częściej do Żarowa – mówił
burmistrz Leszek Michalak.
Każda z drużyn uczestniczących
w turnieju otrzymała vouchery na

usza Morawieckiego – poseł Michał
Dworczyk, poseł Marcin Gwóźdź,
senator Aleksander Szwed, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa oraz
wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Magdalena Pawlik

Relację filmową oraz więcej
zdjęć z akcji możecie Państwo
zobaczyć na Facebooku Gmina
Żarów.

Psim zaprzęgiem przez życie
Biblioteka Publiczna
w Żarowie zaprasza
16 maja o godz. 11.00 na
spotkanie autorskie pod
hasłem „Psim zaprzęgiem
przez życie” z Krzysztofem Nowakowskim.
Sportowcem, pisarzem
i podróżnikiem, który
razem z żoną Darią od
niemal siedemnastu lat
podróżuje przez życie
psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w rejony polarne
i startując w najdłuższych wyścigach

psich zaprzęgów w Europie.

Sport i wypoczynek
Wciąż
bez zwycięstwa
W rundzie wiosennej wałbrzyskiej
okręgówki żaden zespół nie dzielił się
z rywalami punktami tak często.
Zjednoczeni Żarów, bo o nich mowa,
w dwóch ostatnich kolejkach kończą rywalizację podziałem punktów. To już piąty
remis w rundzie rewanżowej. Po stronie
zwycięstw należy wspomnieć o triumfie
1:0 nad Gromem Witków oraz walkowerze
z Nowicami (wycofanie z rozgrywek).
W Wielką Sobotę do Żarowa przyjeżdża
Karolina Jaworzyna Śląska. Derby są
zawsze bardzo dużym wydarzeniem. Nie
inaczej było i tym razem. Jaworzyna, to
ligowy średniak. Aspirujący do awansu
żarowianie chcieli za wszelką cenę
zmazać plamę, po nieudanym początku
rundy wiosennej. Tym bardziej, że do gry
powrócił jeden z filarów drużyny, Roman
Khvostenko. Zjednoczeni nie byli w stanie
od pierwszych minut rzucić przeciwnika
na kolana. Co więcej, Karolina już w 19.
minucie za sprawą Bartosza Adamowicza
zdobywa prowadzenie i po raz kolejny
żarowscy kibice mogli mówić o niezłej
huśtawce emocji. Tak, emocje górowały
w całym spotkaniu. Zamiast przyjemnej
i cieszącej oczy gry, widzieliśmy festiwal
kartek. Tych łącznie było aż dziesięć. Gdy
wydawało się, iż sensacja wisi w powietrzu, w ostatnich minutach spotkania
Konrad Sajdak zdobywa wyrównanie.
Zjednoczeni Żarów – Karolina Jaworzyna
Śl. 1:1 (0:1)
Zjednoczeni: Nowak – Jastrzębski,
Kaczmarczyk, Ł. Klimaszewski, Wietrzykowski, M. Klimaszewski, Khvostenko,
Andrzejewski (55’ Szewczyk), Czoch
(55’ K. Hruszowiec), Łagiewka, Uszczyk.
Tylko remis na terenie niżej notowanego
rywala. Tak w skrócie można podsumować rywalizację z zamykającą ligową
tabelę Pogonią Pieszyce, która walczy
o utrzymanie w rozgrywkach.

lp. drużyna
1. Górnik Wałbrzych
2. Skałki Stolec
3. Zamek Kamieniec Ząbk.
4. Zjednoczeni Żarów
5. LKS Bystrzyca Górna
6. Włókniarz Kudowa Zdrój
7. Nysa Kłodzko
8. MKS Szczawno Zdrój
9. Polonia Bystrzyca Kłodzka
10. Victoria Świebodzice
11. Karolina Jaworzyna Śl.
12. Kryształ Stronie Śl.
13. ATS Wojbórz
14. Grom Witków
15. Pogoń Pieszyce
16. Wenus Nowice
Venus Nowice – wycofanie z rozgrywek

Udany występ w Nowej Rudzie

Zjednoczeni, jako czołowy zespół okręgówki był faworytem starcia. Ku zaskoczeniu Pogoń otwiera wynik spotkania.
Dokładnie w 7. minucie bramkę dającą
prowadzenie dla gospodarzy zdobył
Oskar Dziuba. Zjednoczeni gonili wynik,
jak później się okazało, musieli robić
to niemalże do ostatniego gwizdka
arbitra. Do remisu doprowadza Roman
Khvostenko. Pieszyce za sprawą Kacpra
Kozłowskiego ponownie wychodzą na
prowadzenie. Na szczęście odpowiedź
przyjezdnych była błyskawiczna i po raz
drugi celne trafienie dla Żarowa notuje
Khvostenko. Pierwsza odsłona rywalizacji
kończy się remisem 2:2.
Druga połowa zaczyna się ponownie
bardzo nerwowo dla Zjednoczonych.
Żarowski golkiper Wiktor Nowak, już
w 55. minucie zmuszony jest po raz trzeci
wyciągać piłkę z własnej bramki. Tym
razem na listę strzelców wpisał się Piotr
Tylka. Minuty upływały, a wciąż bliżej
sensacyjnego zwycięstwa byli zawodnicy
z Pieszyc. Dopiero w 88. minucie Żarów
doprowadza do remisu, a wszystko za
sprawą rezerwowego Konrada Sajdaka,
który po raz drugi z rzędu ratuje wynik
i honor drużyny. Pogoń Pieszyce – Zjednoczeni Żarów 3:3 (2:2). Podopieczni
Adama Ciupińskiego i Artura Sary po raz
kolejny nie udźwignęli presji faworyta
pojedynku. W efekcie awans do IV ligi
bardzo się oddalił.
Zjednoczeni: Nowak – Szewczyk, Ł. Klimaszewski, Kaczmarczyk (55’ K. Hruszowiec),
Wietrzykowski (77’ Baziak), M. Klimaszewski (80’Natanek), Czoch, Khvostenko,
Andrzejewski (65’ Sajdak), Łagiewka,
Uszczyk.
W następnej kolejce Zjednoczeni zagrają
z liderem, Górnikiem Wałbrzych. Mecz
odbędzie się na boisku rywala. Pierwszy
gwizdek zabrzmi 30 kwietnia o godz. 17:00.
Krzysztof Dutkiewicz

M
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
23
22
23

pkt.
57
53
47
46
42
37
35
33
33
28
26
21
21
16
16
5

zw.
18
17
15
13
12
11
11
10
9
8
6
6
6
5
4
1

P
3
2
2
7
6
4
2
3
6
4
8
3
3
1
4
2

R Bramki
1 74-15
4 53-34
6 71-30
3 53-29
5 47-22
8 48-41
10 54-47
10 41-49
8 57-34
11 35-43
9 28-38
13 34-58
13 27-57
17 25-64
14 26-51
20 15-76

Czy zagrają
w finale krajowym?
Czy w ogólnopolskim finale „Złotej
Wieży” zobaczymy szachistów Gońca
Żarów? Na to pytanie musimy jeszcze
chwilę poczekać.
Wszystko za sprawą zdobycia trzeciego miejsca w finale dolnośląskim.
−Pewny awansu do finału centralnego
jest zwycięzca UKS Giecek Radków. Wciąż
czekamy na wyniki innych województw.
Może się okazać, iż kolejne dwie dolnośląskie drużyny, czyli Parnas Oława oraz
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Goniec Żarów zobaczymy w finale ogólnopolskim. Kluczowa będzie frekwencja
innych finałów wojewódzkich – informuje
prezes dolnośląskich Ludowych
Zespołów Sportowych, Leszek Noworól.

Na kolejnych miejscach znaleźli się:
Skoczek Milicz, Biały Król Wisznia
Mała, Debiut Przedwojów.
Goniec Żarów: Marek Szmyd, Łukasz
Reichel (seniorzy), Ernest Sojski
(junior), Jowita Dranka (zawodniczka).

Krzysztof Dutkiewicz

Z bardzo dobrej strony
pokazali się młodzi
piłkarze Silesii Żarów,
podczas turnieju
Athletic 2014 Nowa
Ruda.
Sześć drużyn zmierzyło się w Nowej
Rudzie w formule mecz
i rewanż. Ostatecznie
żarowski zespół zajął
drugie miejsce, przegrywając zwycięstwo
bilansem bramkowym.
Dodatkowo zawodnikiem turnieju
został Janek Janes z Silesii Żarów.
Wyniki: Piast Nowa Ruda 3:1 (bramki:
Cała, Sobel, Janes), Athletic Wrocław
4:1 (bramki: Legiejew 3, Garbacz),
Hatrick Głuchołazy 3:2 (bramki:
Legiejew, Sobel, Janes), Ślęza
Wrocław 1:1 (bramka: Wołkanowski),
Pogoń Pieszyce 6:1 (bramki: Sobel 3,
Mucha 2, Korbut), Athletic Wrocław
6:0 (bramki: Legiejew 2, Wojda,

Korbut, Janes, Wołkanowski). Hatrick
Głuchołazy 0:3, Ślęza Wrocław 10:0
(bramki: Legiejew 4, Janes 3, Garbacz
2, Wojda), Pogoń Pieszyce 11:0
(bramki: Mucha 6, Sobel 4, Korbut).
Silesia Żarów: Natan Korbut, Leon
Cała, Jakub Wołkanowski, Wojciech
Legiejew, Mikołaj Garbacz, Jan Janes,
Oliwier Mucha, Gracjan Sobel, Antoni
Wojda, Antoni Marciniak.

Krzysztof Dutkiewicz

Mistrzostwa w akrobatyce
Już w najbliższą sobotę
po raz czwarty rywalizować będą akrobaci
sportowi.
Wszystko za sprawą
4. Mistrzostw Gminy
Żarów w Akrobatyce
Sportowej. W hali sportowej GCKiS w Żarowie
rywalizować będą
zawodnicy od 4 do 13 lat
w konkurencjach indywidualnych oraz w sportowych dwójkach.
Początek wydarzenia o godz. 9:00.
Do wspólnego kibicowania zaprasza

organizator: Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Wędkowali na Bystrzycy
Pasjonaci wędkarstwa muchowego
rywalizowali o tytuł mistrza koła
PZW Żarów. Stawką był awans do
mistrzostw okręgu.
Na rzece Bystrzyca panowała kapryśna
pogoda. Używając różnych przynęt,
woblerów, błystek obrotowych, wahadłowych i szeregu przynęt miękkich zawodnicy starali się osiągnąć jak najlepsze
rezultaty. Po pięciogodzinnej rywalizacji
z tytułu mistrza koła cieszył się Mikołaj
Moryl. Zwycięzca złowił też największą
rybę, którą tego dnia okazał się pstrąg
potokowy o wymiarze 41,5 cm. Na pozostałych miejscach na podium znaleźli
się: Kamil Kądziołka, Piotr Wszołek. I to

właśnie ta trójka reprezentować będzie
żarowskie koło na drużynowych mistrzostwach regionu wałbrzyskiego.
Zawody odbędą się 22 kwietnia w Białej
Lądeckiej.
Ponadto punkty zdobyli: Kacper Moryl,
Jarosław Surma.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich miłośników wędkarstwa na mistrzostwa koła
PZW Żarów w konkurencji spławikowej.
Zawody odbędą się 8 maja na stawie
w Imbramowicach. Zapisy w sklepie
zoologicznym (Żarów, ul. A. Krajowej 52)
lub pod numerem telefonu: 600 341 036.
Rywalizacja będzie przebiegać w trzech
kategoriach: kadeci, juniorzy i seniorzy.
Krzysztof Dutkiewicz

Piłkarska rywalizacja firm.
Ruszyły zapisy!
Tradycyjnie pod koniec maja rozegrany zostanie Piłkarski Turniej
Zakładów Pracy. Firmy powalczą
o puchar burmistrza miasta Żarów,
Leszka Michalaka.
Od lat w Żarowie rozgrywany jest piłkarski
turniej firm. Oprócz wyłonieniu zwycięzcy,
rozgrywki służą wspólnej integracji.

Pierwszy gwizdek zabrzmi 28 maja
o godz. 9:30. Areną zmagań będzie
boisko Orlik.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy do
pobrania na stronie internetowej organizatora Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie:
www.centrum.zarow.pl.
Krzysztof Dutkiewicz

