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„Kobieta jest arcydziełem wszechświata 
/Gotthold Ephraim Lessing/

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom  
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby we wszystkich  

podejmowanych działaniach zawodowych,  
rodzinnych czy społecznych towarzyszyły Wam 

satysfakcja i poczucie samorealizacji.
I niech zawsze towarzyszy Wam życzliwość,  

chęć działania i radość z podejmowanych wyzwań!

 Roman Konieczny Leszek Michalak 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Żarów



czynku w otoczeniu przyrody. Po 
zakończonej rewitalizacji, mając na 
uwadze zakres zrealizowanych prac, 
na terenie Parku nie będą odbywać 
się już duże imprezy plenerowe.  
Przypomnę Państwu, że zakres 
inwestycji w Parku podzielony został 
na dwa etapy. Pierwszy obejmuje 
prace z zielenią, te działania już się 
rozpoczęły i będą kontynuowane. 
Natomiast drugi etap prac to roboty 
budowlane, które będą obejmować 
remont istniejących alejek, w tym 
Alei Dębowej, przebudowę drogi przy 
pałacu, ukształtowanie górki sanecz-
kowej, odtworzenie stawu suchego 
wraz z kładką, budowę toalety wraz 
z instalacjami wod-kan., likwidację 
sceny oraz nawierzchni betonowej 
pod sceną i budowę w jej miejscu 
altany z naturalną nawierzchnią, 

montaż obiektów małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci itp.), budowę 
instalacji oświetlenia parkowego 
oraz montaż monitoringu. Poszcze-
gólne etapy inwestycji konsultu-
jemy na bieżąco z konserwatorem 
zabytków, inspektorem nadzoru, 
dendrologiem oraz wykonawcą 
inwestycji podczas spotkań, które 
odbywają się w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie oraz na terenie parku. 
Będziemy Państwa informować 
o rozpoczęciu kolejnych prac w tym 
miejscu.

Pytanie do Burmistrza
Na pytania mieszkańców odpowiada 
zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora

 ӹ Czy w Parku trwa 
rewitalizacja, bo nie 
widać, żeby się tam 
coś działo? Kiedy 
zaczną się prace i czy 
będą tam organizo-
wane imprezy plenerowe np. Dni 
Żarowa?

−−Rewitalizacja Parku i stawu miej-
skiego w Żarowie to dwie inwestycje, 
które realizowane są w ramach 
tego samego projektu „Rewitali-
zacja terenów zielonych na obszarze 
miasta Żarów”. Prace przy realizacji 
tych dwóch zadań rozpoczęliśmy pod 
koniec 2022r.  
Rewitalizacja Parku Miejskiego 

w Żarowie rozpoczęła się od korekty 
koron drzew oraz prac na terenie 
Alei Dębowej, które polegają na 
przykryciu rowu i ukształtowaniu 
terenu wzdłuż samej Alei. Usunięte 
zostały stare i zniszczone ławki, 
rozebrane zostało zadaszenie 
sceny, a w ciągu najbliższych kilku 
dni rozpocznie się rozbiórka samej 
sceny, która przez kilkadziesiąt lat 
usytuowana była w centrum naszego 
parku. Roboty przy alejkach z kolei 
rozpoczną się, gdy otrzymamy 
prawomocne pozwolenie na budowę. 
Jego uzyskanie poprzedzone było 
długimi konsultacjami z Konserwa-
torem Zabytków. Dzięki rewitalizacji 
Park Miejski w Żarowie zmieni swój 
wygląd. Zależy nam, aby przywrócić 
mu utracony blask i aby miejsce to 
zachęcało do spacerów oraz odpo-

Informacje

Wszelkie pytania należy kierować 
na adres m.pawlik@um.zarow.pl  

z dopiskiem  
„pytanie do burmistrza”

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
publiczny, ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  

gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Mrowinach 
przy ul. Wojska Polskiego 47A

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

o pow. 55,47 m2 przy pl. Wolności 4/2 w Żarowie 

Nr 
dz.

Pow. 
dz. 
w m2

Nr KW Położenie Przeznaczenie 
w mpzp

Forma 
oddania 
nieruch.

Cena 
wyw.

wadium godz. 
rozp.

265 84 SW1S/ 
00019287/7

Mrowiny, 
ul. Wojska 
Polskiego 47A

Zabudowa 
zagrodowa 
i mieszkaniowa 
jednorodzinna 
A.21 RM/MN

Sprzedaż 
na 
własność 

56.000 5.600 10:10

1. Przetarg odbędzie się w dniu 
12 kwietnia 2023 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 7 kwietnia 
2023 r. włącznie. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od dnia zakoń-
czenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywo-
ławczej. Postąpienie wynosi 600 zł 
(sześćset 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 zobo-
wiązany będzie do poniesienia kosztów 
sądowych  oraz  notarialnych.  

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

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

10. Uczestnik zobowiązany jest do przed-
łożenia komisji przetargowej dowodu 
wpłaty wadium oraz dokumentu tożsa-
mości przed otwarciem przetargu. 

11. W przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba 
upoważniona do reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

12. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania prze-
targowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest 
obecne na przetargu).

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

14. Nieruchomość wolna jest od wszel-
kich obciążeń na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowiązań.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

16. Niezależnie od podanych powyżej 
informacji, oferent odpowiada za 
samodzielne zapoznanie się ze stanem 
prawnym i faktycznym nieruchomości, 
jej aktualnym sposobem i możliwo-
ściami zagospodarowania oraz para-
metrami.

nr 
dz.

pow. 
dz. 
w m2

Nr KW poło-
żenie

przezna-
czenie 
w mpzp

forma 
oddania 
nieruch.

cena 
wyw. wadium godz. 

rozp. 

350/ 
23 528 SW1S/ 

00075304/3
Żarów, pl. 
Wolności 
4/2

Teren 
zabudowy  
miesz-
kaniowej 
wieloro-
dzinnej 
i usłu-
gowej

sprzedaż 
lokalu na 
własność 
wraz 
z udziałem 
w gruncie 
32,28 %

115.000 
w tym: 
94.310– 
lokal 
20.690– 
udział 

11.500 10:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 
12 kwietnia 2023 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 7 kwietnia 2023 r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od dnia zakoń-
czenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywo-
ławczej. Postąpienie wynosi 500 zł 
(pięćset 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 zobo-
wiązany będzie do poniesienia kosztów 
sądowych  oraz  notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodaro-
wania nieruchomość przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i usługową  B.58 MW/U.

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 przed-
łożenia komisji przetargowej dowodu 
wpłaty wadium oraz dokumentu tożsa-
mości 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 pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania prze-
targowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest 
obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczest-
nika 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 wszel-
kich 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 lokalu.

18. Lokal usytuowany jest na parterze, 
złożony z: dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki i przedpokoju.
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Inwestycje gminne

Rozpoczęły się prace przy budowie dróg 
na osiedlu domków jednorodzinnych

Na realizację tych inwestycji 
mieszkańcy naszego miasta 
czekali z wielką niecierpliwością.
Ruszyły prace przy budowie dróg 
w rejonie ulic Topolowej, Jawo-
rowej i Wiosennej w Żarowie. Wraz 
z remontem dróg przebudowane 
zostanie również skrzyżowanie 
przy ul. Wiosennej, Jaworowej, 
Jarzębinowej i Pogodnej. 
Prace inwestycyjne, które 
realizowane są w ramach 
zadania „Przebudowa dróg 
gminnych ul. Wiosenna, 
Jaworowa, Topolowa wraz 
z przebudową i rozbudową 
skrzyżowania ul. Wiosenna, 
Jaworowa, Jarzębinowa 
i Pogodna w Żarowie” 
zostaną w całości przepro-
wadzone w tym roku. 
−Obecnie trwają prace na 
ul. Topolowej. Wykonywane 
jest tam korytowanie ziemi 
i układane są poszczególne 
warstwy konstrukcyjne 
drogi. W najbliższych dniach 
prace tożsame będą wykonywane 
w miejscu projektowanego chodnika 
oraz ścieżki rowerowej. Rozpoczną 
się również prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego. Jeżeli pozwolą 
na to warunki pogodowe, prace będą 
prowadzone etapami zlokalizowa-
nymi pomiędzy skrzyżowaniami, aby 
zminimalizować utrudnienia dla 
mieszkańców. Na ulicy Jaworowej 
rozpoczęły się natomiast prace zwią-
zane z remontem sieci wodociągowej, 

które przeprowadzane są przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie – informuje kierownik 
Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie Wojciech Lesiak. 

Na realizację tego zadania gmina 
Żarów pozyskała rządowe dofi-
nansowanie w wysokości  
1.575.044,50 zł, a całkowita  

wartość prac wyniesie 
3.450.058,33 zł.. Inwestycja 
jest finansowana ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Niebawem kolejne drogi na 
terenie naszego miasta zyskają 
nowe nawierzchnie asfaltowe, 
co wpłynie nie tylko na poprawę 
wizerunku tej części osiedla 
domków jednorodzinnych, ale 

przede wszystkich bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców. 
−Jest to długo wyczekiwany remont 
przez mieszkańców tej części Żarowa. 
W ramach inwestycji powstanie 
nowa asfaltowa nawierzchnia, 
chodniki, ścieżka rowerowa, oświe-
tlenie. Ponadto, powstanie także 
nowe skrzyżowanie na ul. Topolowej 

i Słowiańskiej, co z pewnością 
będzie dobrą alternatywą 
przejazdu dla osób, które do 
tej pory jeździły przez wąską 
ul. Wyspiańskiego – mówi 
zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora.
Zakres inwestycji obej-
muje wykonanie nowej 
nawierzchni z betonu asfal-
towego, nowych chodników 
z kostki betonowej, ścieżki 
rowerowej, oświetlenia, 
kanalizacji deszczowej 
i niezbędnej infrastruk-
tury drogowej. W ramach 

zadania przebudowane 
zostanie także czterowlo-

towe skrzyżowanie na skrzyżowanie 
typu rondo. Dodatkowo w ramach 
konieczności wprowadzenia 
elementów Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego powstaną wyniesione 
i doświetlone przejścia dla pieszych. 
Zgodnie z podpisaną umową, zakoń-
czenie inwestycji przewidziano 
jesienią bieżącego roku. 

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z Referatu Inwestycji UM Żarów

Inwestycje rozpoczęły się od realizacji prac w rejonie 
ulic Jaworowej i Topolowej w Żarowie. 

Trwa rewitalizacja stawu 
miejskiego w Żarowie

Za nami kolejny etap prac, które realizujemy nad 
stawem miejskim w Żarowie. 

Rewitalizacja tego terenu rozpoczęła się 
w minionym roku, a sam zakres inwestycji jest 
bardzo szeroki. W tej chwili wykonywane są tam 
prace ziemne, trwa także budowa chodnika oraz 
instalacja nowego oświetlenia.

−−Nad stawem miejskim w Żarowie prowadzimy 
obecnie prace ziemne, które uzależnione są 
od warunków atmosferycznych. W trakcie jest 
budowa chodnika oraz instalacja nowych lamp 
oświetleniowych wzdłuż ul. Wyspiańskiego. 
W najbliższym czasie kontynuowane będą 
prace związane z kształtowaniem skarp stawu, 
przygotowaniem stanowisk dla wędkarzy oraz 
budową deptaka wraz z oświetleniem wzdłuż linii 
brzegowej. W późniejszym terminie wykonany 
zostanie pomost pływający, na stawie zamonto-
wana zostanie fontanna pływająca, miejsca do 
wypoczynku z leżakami. Ponadto, zagospodaro-
wana zostanie zieleń w formie nasadzeń, zarówno 
niskich krzewów, jak również drzew, które nie tylko 
nadadzą uroku temu miejscu, ale również zagwa-
rantują latem cień, aby teren nad stawem miejskim 
był miejscem odpoczynku dla nas wszystkich – 
mówi kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie Wojciech Lesiak.

W ramach prac, które zrealizowane zostaną nad 
stawem miejskim w Żarowie wyremontujemy 
i przebudujemy ciągi komunikacyjne, zamon-
tujemy nowe ławki, kosze, tablice informacyjne, 
leżaki, stoliki do gry w szachy, wykonamy także 
pomost oraz zainstalujemy pływającą fontannę. 
Przy stawie zainstalowany zostanie także moni-
toring. W tym miejscu także mocno się zazieleni, 
bowiem posadzimy nowe drzewa i liczne nasa-
dzenia zieleni. Sam teren wokół stawu zostanie 
zagospodarowany w taki sposób, aby jak najlepiej 
służył mieszkańcom do rekreacji i wypoczynku.
Wartość inwestycji łącznie z rewitalizacją Parku 
Miejskiego w Żarowie wynosi 5.261.053,10 złotych, 
z czego 4.500.000 złotych to dofinansowanie, 
które gmina Żarów pozyskała z Programu Rządo-
wego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z Referatu Inwestycji UM Żarów

Kontynuowane są prace przy budowie chodnika 
oraz instalacji nowych słupów oświetleniowych.

Spotkanie z posłem RP w sprawie budowy 
ronda i bezpiecznego przejścia dla pieszych

Burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora oraz sekre-
tarz gminy Żarów Sylwia 
Pawlik spotkali się z posłem 
na Sejm RP Marcinem Gwoź-
dziem, aby porozmawiać 
o ważnych inwestycjach, 
które będą realizowane na 
terenie gminy Żarów. 
Spotkanie odbyło się w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie, 
a sam poseł Marcin Gwóźdź 
zadeklarował również swoje 
wsparcie i pomoc przy reali-
zacji kolejnych zadań w gminie 
Żarów i pozyskaniu rządowych środków wsparcia na 
inne inwestycje.
−Podczas spotkania z posłem Marcinem Gwoździem 
rozmawialiśmy o planowanych inwestycjach w 2023 roku 
na terenie gminy Żarów, podkreślając, że każda z tych 
inwestycji ma na celu przede wszystkim poprawę bezpie-
czeństwa i komfortu naszych mieszkańców.  Mowa tu 
przede wszystkim o utworzeniu bezpiecznego przejścia 
dla pieszych na przejeździe kolejowym u zbiegu ulic Wiej-

skiej, Chrobrego i Dworcowej 
w Żarowie czy budowie ronda 
koło Mielęcina. Poseł Gwóźdź 
zadeklarował swoje wsparcie 
i pomoc. Liczymy na owocną 
współpracę – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.
Bezpieczeństwo mieszkańców 
jest kwestią priorytetową, 
dlatego poseł Marcin Gwóźdź 
zadeklarował swoje wsparcie 
przy realizacji dwóch ważnych 
zadań: budowie ronda w Mielę-
cinie oraz bezpiecznego przej-

ścia dla pieszych w Żarowie.
−Będzie bezpieczniej na skrzy-
żowaniu DK5 koło Mielęcina. 

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, którzy na 
przebudowę tego odcinka skrzyżowania czekają wiele lat. 
Najważniejszym celem tej inwestycji jest poprawa bezpie-
czeństwa i płynności ruchu, w związku z jego dużym natę-
żeniem. Na spotkaniu rozmawialiśmy również o rozwoju 
gminy i możliwościach pozyskania kolejnych rządowych 
środków wsparcia na inne inwestycje – mówi poseł na 
Sejm RP Marcin Gwóźdź.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów

Włodarze gminy Żarów podczas spotkania 
rozmawiali o ważnych inwestycjach, które będą 

realizowane na terenie naszej gminy w tym roku.
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Kolonia międzynarodowa dla uczniów 
klas VII-VIII szkół podstawowych

Zapraszamy do udziału w międzyna-
rodowej kolonii dla dzieci i młodzieży 
z gminy Żarów, razem z dziećmi 
z Niemiec i Francji! 
Kolonia organizowana jest we współpracy 
z Lohmar od 2014 roku. Dzieci z gminy 
Żarów miały już możliwość udziału 
w wyjeździe do Niemiec i Francji. Wyjazdy 
cieszyły się dużą popularnością, a zdobyte 
doświadczenia, wspomnienia towarzyszą 
tym dzieciom do dnia dzisiejszego. Każdy 
z nich przyjechał wzbogacony o niezapo-
mniane wrażenia, międzynarodowe, part-
nerskie kontakty z młodzieżą z całej Europy.
Szczegóły kolonii międzynarodowej 

2023:
1. Miejsce wypoczynku – Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Dzierżoniowie, ul. Strumy-
kowa 1

2. Teren ośrodka obejmuje: basen kryty, 
basen otwarty, boiska sportowe, hala 
sportowa, korty tenisowe, bieżnie 
lekkoatletyczne, siłownie, kuchnia 
i stołówka, pokoje 2 i 3 osobowe 
z łazienkami.

3. Program obejmuje atrak-
cyjne wycieczki oraz zajęcia 
na terenie ośrodka, zgodnie 
z planem.

4. Gmina Żarów dofinansowuje 

50% do kolonii i ostateczny koszt dla 
rodzica to 1.650,00 zł.

5. Cena wycieczki obejmuje pełne wyży-
wienie, zakwaterowanie, transport, 
opiekę, opłaty za wstępy, wycieczki oraz 
ubezpieczenie.

6. Liczba miejsc jest ograniczona. Istotna 
jest kolejność zgłoszeń.

7. Aby wziąć udział w wyjeździe, uczest-
nicy muszą spełnić n/w warunki:

ӹӹuczeń klasy VII lub VIII szkoły podsta-
wowej z terenu gminy Żarów,

ӹӹśrednia ocen min. 4,75 za rok szkolny 
2021/2022;

ӹӹbardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
ӹӹznajomość języka angielskiego 
w stopniu komunikatywnym.

8. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z panią Katarzyną Janik z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, tel. 74 30 67 340, 
oswiata@um.zarow.pl  
do dnia 24 marca 2023 r.

Zapraszamy!
Plan międzynarodowej kolonii Dzier-

żoniów 10-21 VII 2023r. oraz 
szczegółowe informacje na 
ten temat dostępne są na 
stronie internetowej  
www.um.zarow.pl.

Aktualności

Dotacje dla klubów sportowych
Dziesięć klubów spor-
towych z terenu gminy 
Żarów otrzymało łącznie 
255 tysięcy złotych dotacji 
ze środków budżetu 
gminy, które przezna-
czone będą na bieżącą 
działalność klubów, w tym 
organizację szkoleń dla 
dzieci i młodzieży, wyda-
rzeń sportowych oraz 
propagowanie aktywnego 
stylu życia. 

Burmistrz Leszek 
Michalak we wtorek, 
14 lutego przekazał 
prezesom i przedsta-
wicielom stowarzyszeń 
oraz klubów sportowych 
umowy na dofinanso-
wanie zadań publicznych. 
Dotacje trafiły do klubów 
i stowarzyszeń, które 
wzięły udział w otwartym 
konkursie ofert na 
zadania z zakresu wspie-
rania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. 

−−Sport to ciężka praca. 
Dzięki codziennej pracy 
i wysiłkowi wkładanymi 
przez wszystkie kluby, 
nasza młodzież może się 
rozwijać i pracować nad 
swoimi zainteresowa-
niami. Dotacje w zakresie 
rozwoju sportu są bardzo 
ważnym elementem 
funkcjonowania klubów 
na terenie gminy. Nasze 
wsparcie to nie tylko 
przekazanie środków 
finansowych, to także 
włączanie się w pomoc 
organizacyjną, konsulta-
cyjną, czy merytoryczne 
wsparcie klubów. Wspie-
ranie sportu to też radość 
i satysfakcja, że miesz-
kańcy mogą na co dzień 
robić na terenie gminy to, 
co kochają najbardziej. 
Gratuluję wszystkim 
przedstawicielom klubów 
sportowych, którzy 
podpisali dziś umowy 
i mam nadzieję, że 
przyznane środki finan-
sowe będą wsparciem 
dla Państwa codzien-
nych działań – mówił 
burmistrz Leszek Michalak podczas 
spotkania z prezesami klubów spor-
towych.

W trakcie spotkania, które odbyło 
się w Urzędzie Miejskim w Żarowie 
przedstawiciele klubów sportowych 

podziękowali włodarzom gminy za 
owocną współpracę w minionym 
roku i zgodnie stwierdzili, że przy-
znane dotacje to bardzo pomocne 
wsparcie finansowe.  

Magdalena Pawlik

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały 
dotację z budżetu gminy Żarów

Klub sportowy
Kwota 
dofinan-
sowania

Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów (piłka 
nożna w gminie Żarów – dzieci, młodzież 
i dorośli)

142.000

LKS „Błyskawica” Kalno (piłka nożna w środo-
wisku wiejskim) 15.000

LKS „Zryw” Łażany (piłka nożna w środowisku 
wiejskim) 15.000

LKS „Wierzbianka” Wierzbna (piłka nożna 
w środowisku wiejskim) 17.200

TKKF „Chemik” Żarów (piłka siatkowa) 20.000

LKS „Goniec” Żarów (szachy) 20.000

ULKS „Piast” 2008 w Żarowie (organizacja 
zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych dla 
uczniów z terenu miasta i gminy Żarów)

5.000

UKS „Harcek” w Żarowie (modelarstwo) 8.000

KS Silesia Żarów (szkolenia i udział 
w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki nożnej i akrobatyki)

9.800

Klub Jeździecki Biały Las Wierzbna (zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu 
konnej szkółki jeździeckiej)

3.000

Wsparcie działań klubów sportowych działających na 
terenie gminy Żarów to jedno z zadań, które ma swoje 

stałe miejsce w budżecie naszej gminy.

Podczas spotkania burmistrz Leszek Michalak podzię-
kował prezesom klubów i zadeklarował, że w miarę 
możliwości finansowych gminy będziemy wspierać 

naszych lokalnych sportowców i stwarzać im warunki 
do rozwoju sportowej kariery.

Nabór wniosków do Rządowego Programu 
„Klub” – edycja 2023

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Rządowego 
Programu „Klub” – edycja 2023. 

ӹӹO dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się małe i średnie kluby spor-
towe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, 
realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży - beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat 18.

ӹӹNabór wniosków do tegorocznej edycji programu rozpoczął się 1 marca. Szczegó-
łowe warunki i kryteria udziału w Rządowym Programie „Klub” – 
edycja 2023 dostępne są na stronie internetowej:  
https://rzadowyprogramklub.pl.

ӹӹZachęcamy kluby sportowe i stowarzyszenia funkcjonujące 
na terenie gminy Żarów do składania wniosków i aplikowania 
o środki na dofinansowanie działalności sportowej.

Informacja: Ministerstwo Sportu i Turystyki

„Senior na Start”
Regionalna Koalicja na Rzecz 
Zdrowego Starzenia Się przy-
stąpiła do realizacji I edycji 
Programu „Senior na Start”, 
który polega na aktywizacji 
seniorów poprzez uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych czy 
sportowych. 

Celem programu jest zmoty-
wowanie seniorów do większej 
aktywności, a szczególnie 
seniorów nieaktywnych i mało 
aktywnych. Do uczestnictwa 
w Programie zapraszamy 
seniorów powyżej 60 roku 
życia, którzy są mieszkańcami 
subregionu wałbrzyskiego. 
Gmina Żarów również bierze 
udział w tym programie, bo 
chcemy zachęcić żarowskich 
seniorów do jeszcze większej 
aktywności.
Aktywni seniorzy na specjal-
nych kartach zbierają potwier-
dzenia udziału w programie. Aktyw- ności zostaną przeliczone na punkty, 

a następnie zostaną przyznane 
nagrody. Ponadto specjalne nagrody 
przewidziano dla osób, które zmoty-
wują największą liczbę nieaktywnych 
seniorów. 
Karta uczestnika i Regulamin 
Programu dostępne są w:

 ▶ Urzędzie Miejskim w Żarowie
 ▶ Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu 

 ▶ Bibliotece Publicznej w Żarowie
 ▶ w Internecie: www.rkzs.org/

Regulamin Programu „Senior na 
Start”, karta uczest-
nika oraz harmono-
gram wydarzeń do 
pobrania ze strony 
internetowej  
www.um.zarow.pl.
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Informacje

Józefa Trzepla  
świętowała 102 urodziny

Takiego jubileuszu 
pozazdrościć mogłaby jej 
niejedna osoba! 

Józefa Trzepla mieszkanka 
Imbramowic obchodziła 
102. urodziny. Z tej okazji 
dostojną Jubilatkę odwie-
dzili burmistrz Leszek 
Michalak i kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Beata Nejman, którzy 
złożyli na ręce Pani Józefy 
najserdeczniejsze życzenia.

−−Z okazji 102 rocznicy 
urodzin proszę przyjąć 
serdeczne podzięko-
wania za wszelkie trudy 
i owoce minionych lat, 
a także moc najszczer-
szych i najwspanialszych 
życzeń pogody ducha na kolejne lata. 
Życzę Pani wielu kolejnych, szczęśli-
wych dni upływających w zdrowiu, 
wypełnionych miłością najbliższych – 
życzył dostojnej jubilatce burmistrz 
Leszek Michalak.

Spotkanie z Jubilatką było również 
doskonałą okazją do wspomnień. 
Pani Józefa z uśmiechem na twarzy 
i wzruszeniem wspominała szcze-
gólnie miłe i radosne chwile z życia. 
W rozmowie wielokrotnie podkre-
ślała, że otoczona jest życzliwą 
i kochającą rodziną, z którą jest 
bardzo zżyta. Mimo sporego bagażu 
doświadczeń jest osobą niezwykle 
pogodną, cieszącą się dobrym zdro-
wiem. Jubilatka wcale nie wygląda na 
swój sędziwy wiek, tryska humorem 
i rzeczywiście ma świetną pamięć. 
Jest też niezwykle dobrze zoriento-
wana w świecie – regularnie czyta 
gazety, na bieżąco śledzi najnowsze 

wiadomości w telewizji. Jak przyznają 
domownicy, jest ich prawdziwym 
rodzinnym „informatorem”. A jaka 
jest jej recepta na długowieczność? 

−−Wsparcie, opieka najbliższej 
rodziny, ale przede wszystkim… 
święty spokój – mówiła z uśmie-
chem na twarzy Jubilatka. 

Pani Józefa urodziła się 4 marca 
1921r. w miejscowości Zabierzów 
Bocheński koło Niepołomic. Ma troje 
dzieci, doczekała się także 6 wnucząt, 
12 prawnuków oraz 2 praprawnu-
czek. Przez wiele lat była aktywną 
członkinią Koła Gospodyń Wiejskich 
w Imbramowicach. 
Podczas spotkania Pani Józefa była 
bardzo wzruszona i wszystkim bardzo 
dziękowała za życzenia oraz odwie-
dziny. Dostojnej Jubilatce życzymy 
wszystkiego najlepszego, przede 
wszystkim dużo zdrowia i pomyślności. 

Magdalena Pawlik

Burmistrz Leszek Michalak nie zapomniał o naszej 
najstarszej mieszkance i osobiście złożył jej życzenia, 

przekazując urodzinowy upominek. 

Każdy z jego pomocą  
może uratować komuś życie

Kiedyś były używane jedynie w szpi-
talach i karetkach. 

Dziś automatyczne defibrylatory są 
coraz bardziej powszechne i poja-
wiają się między innymi w miej-
scach użyteczności publicznej oraz 
zakładach pracy. W nowoczesne 
urządzenia służące do przywracania 
prawidłowej akcji serca wyposażona 
jest również gmina Żarów. Znajdują 
się one na terenie naszych jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej, zakła-
dach pracy, niektórych instytucjach 
oraz w przychodniach zdrowia:

 ▶ OSP Żarów
 ▶ OSP Wierzbna
 ▶ OSP Pożarzysko
 ▶ OSP Imbramowice
 ▶ OSP Mrowiny
 ▶ Centrum Medyczne 
Serafin-MED

 ▶ PE-MED NZOZ Żarów
 ▶ PCO Żarów
 ▶ GCKIS w Żarowie – basen 

Automatyczny Defibrylator 
Zewnętrzny (AED – Automated 
External Defibrillator) to specjali-

styczne urządzenie, którym każdy 
z nas, bez specjalistycznego przeszko-
lenia, może udzielić profesjonalnej 
pomocy poszkodowanemu, zanim na 
miejsce dotrą służby ratownicze. 
Defibrylator serca to urządzenie, 
które służy do tak zwanej defibrylacji. 
To określenie oznacza wygaszanie 
takich zaburzeń rytmu serca jak 
częstoskurcz komorowy bez tętna 
oraz migotanie komór. Są to sytu-
acje, w których mimo działających 
prawidłowo komórek w mięśniu 
sercowym, narząd ten nie kurczy się, 
a co za tym idzie – nie pompuje krwi. 
Działanie defibrylatora polega na 
przywracaniu prawidłowego rytmu 
serca poprzez krótkotrwałe zatrzy-
manie jego akcji. Trwająca ułamek 
sekundy przerwa w jego pracy daje 
szansę przywrócenia spontanicznego, 
prawidłowego krążenia.
To, czym jest defibrylator i jakie 
ma działanie, można więc określić 
w skrócie jako urządzenie „resetujące” 
serce za pomocą prądu elektrycznego.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z UM Żarów 

Wioletta Dziedzic –  
nauczycielka na medal

W swoim zawodzie pracuje już ponad 
30 lat. 

Uwielbia swoją pracę, a tym, co 
sprawia, że obowiązki wyko-
nuje z wielką przyjemnością, jest 
uśmiech i zadowolenie na twarzach 
dzieci. Uczniowie po prostu ją 
uwielbiają. Pani Wioletta Dziedzic 
wychowawca oddziału przedszkol-
nego ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie została 
laureatką Plebiscytu Edukacyjnego 
2022. Nagrodę „Nauczyciel Roku 
klas 0 – III w powiecie świdnickim” 
otrzymała podczas gali podsumo-
wującej Plebiscyt, która odbyła się 
w środę, 25 stycznia w hotelu Scandic 
we Wrocławiu. Nauczycielkę do 
udziału w plebiscycie zgłosili rodzice 
uczniów. 
Gratulujemy zdobycia nagrody i tak 
wspaniałego wyróżnienia. To dowód 
na to, że Pani Wioletta to nauczy-
cielka, która z wielką pasją i zaanga-
żowaniem wykonuje swoją pracę. Oprac. Magdalena Pawlik na podstawie 

informacji z SP Żarów

Wioletta Dziedzic wyróżniona nagrodą 
„Nauczyciel Roku klas 0 – III w powiecie 

świdnickim”. 

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Przyjdź na szkolenie i pomóż zwierzakom

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Żarowie zaprasza na szkolenie 
z zakresu udzielania pomocy przed-
medycznej. 

Przy tej okazji będzie można również 
wesprzeć potrzebujące zwierzęta 
i podzielić się karmą bądź innymi 
akcesoriami, które zostaną przeka-
zane do schroniska dla zwierząt. 

−−Każda osoba w każdym wieku, 
również dzieci, będą mogły zapo-
znać się z podstawowymi zasadami 
udzielania pierwszej pomocy na 
dwóch fantomach: osoby dorosłej 
i dziecka. Dodatkowo przy tej akcji 
chcemy również pomóc zwierzętom 
w schronisku i prosimy, aby każdy 
z uczestników przyniósł coś dla 
nich np. karmę, może jakieś zbędne 
smycze czy obroże, ręczniki, koce i to 
wszystko, co pomoże w codziennym 
życiu zwierząt. Liczymy na dużą 
frekwencję i do zobaczenia – mówi 
Grzegorz Osiecki z OSP Żarów.

Szkolenie odbędzie się w piątek, 

24 marca, w godz. 17.00 – 19.00 w hali 
sportowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Informacje dla działkowców
Zarząd Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych „Relaks” w Żarowie infor-
muje, że w dniu 24 marca 2023r. 
odbędzie się walne zebranie spra-
wozdawcze w ROD „Relaks” Żarów. 
I termin godz. 16.00, II termin godz. 
16.30. Tematyka zebrania:
1. Sprawozdanie Zarządu ROD z działal-

ności w 2022r. 
2. Sprawozdanie finansowe za okres 2022r.  
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD 

z działalności za 2022r. 
4. Ocena Zarządu przez Komisję Rewi-

zyjną za 2021r. 
5. Projekt planu pracy i preliminarza na 

2022r.
6. Ocena preliminarzy finansowych ROD 

na 2022r.

Ponadto, zarząd informuje, że na 
terenie ROD „Relaks” w Żarowie znaj-
dują się 943 działki, z czego użytkuje 
się 718. Wolnych jest 225. Działkowcy 
nie przestrzegą terminu płatności, 
zgodnie ze statutem. Na chwilę 
obecną zadłużonych jest 36 działko-
wiczów. Jeżeli ta sytuacja nie ulegnie 
zmianie Zarząd ROD rozpocznie 
procedurę odebrania działki.
W związku z dużą ilością działek 
nieużytkowanych, zapraszamy do 
Biura Zarządu ROD przy ul. Wojska 
Polskiego 19 w Żarowie, w każdą 
środę od 16:00 – 18:00.

Informacja:  
Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie
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Kultura | Bezpieczeństwo

Kronika policyjna
Zatrzymany za kradzież

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie 
w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 
37-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, który 
w dniu 01.12.2022r. dokonał kradzieży elementów 
zabytkowych posadzki, wykonanych z płyt 
piaskowca, z ruin pałacu w Łażanach, wpisanego 
do rejestru zabytków. W toku czynności zabezpie-
czono i odzyskano w całości skradzione mienie. 
Zatrzymany przyznał się do popełnienia zarzuca-
nego czynu.

Nietrzeźwi za kierownicą
Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne 
zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Pomimo ciągłych apeli policji wciąż 
są osoby, które wsiadają za kierownicę po alko-
holu, nie myśląc o tym, jak poważne zagrożenia 
powodują. W ostatnim czasie funkcjonariusze KP 
Żarów zatrzymali 67-letniego mieszkańca pow. 
świdnickiego, który kierował rowerem po drodze 
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości i został 
ukarany mandatem karnym. W Tarnawie zatrzy-
mano 31-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, 
który również w stanie nietrzeźwości kierował 
po drodze publicznej pojazdem marki VW Trans-
porter. Pojazd przekazano osobie wskazanej, 
wymienionego osadzono w pomieszczeniach 
dla osób zatrzymanych KPP Świdnica. Policjanci 
apelują i przypominają, że alkohol negatywnie 
działa na organizm człowieka. Tracimy zdolność 
koncentracji  i poczucie rzeczywistości. Zdecydo-
wanie wydłuża się zdolność oceny sytuacji i czas 
reakcji. Nigdy nie wolno wsiadać za kierownicę 
po alkoholu! Pijany kierowca to śmiertelne zagro-
żenie dla wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego. Kierowco włącz myślenie!

Seniorze, nie daj się oszukać!
W dalszym ciągu przestępcy wykorzystują dobre 
serce, łatwowierność i stan zdrowia osób star-
szych. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy oszukać 
naszych bliskich! Pamiętajmy, że funkcjonariusze 
Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez 
siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą 
o przekazywanie pieniędzy. Funkcjonariusze 
ostrzegają przed oszustami, którzy metodą „na 
policjanta”, „na wnuczka” lub „na pracownika 
administracji” chcą oszukać seniorów. Metoda „na 
policjanta” jest uważana za bardziej wiarygodną 
przez osoby pokrzywdzone. Dzwoniący podaje się 
za funkcjonariusza policji lub CBŚP, podaje wymy-
ślone nazwisko, a nawet numer odznaki. Na ogół 
przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest 
potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że nieznana 
osoba ma dostęp do danych w jednym z banków 
i pieniądze rozmówcy są zagrożone, a następnie 
przestępca informuje o tym, że oszust został 
namierzony. Nalega, by senior wypłacił jak 
największą sumę pieniędzy z banku i przekazał 
ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie 
przelewu bankowego na wskazany numer konta. 
W trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej 
sprawcy oszustw wywierają na ofiarach również 
presję czasu. Nie pozwalają im zastanowić się, 
czy sprawdzić informacji o dzwoniącym. Prze-
konują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą 
w schwytaniu przestępców, a tym samym zostaną 
„uratowane” i nie trafią do oszustów. Wskazują, 
że gotówka przechowywana na koncie nie jest 
bezpieczna i może paść łupem oszustów. Czasem 
pieniądze, które ma przekazać osoba, do której 
dzwonią, mają zostać wykorzystane na pokrycie 
szkód po wypadku drogowym, na ważną operację 
czy na zakup samochodu. Tuż po przekazaniu 
pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają 
z oszczędnościami seniora.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

„Pięknie jest być kobietą”. 
Rozmowa z Katarzyną Legiejew

„Być kobietą, być kobietą 
marzę ciągle będąc 
dzieckiem...? – śpiewała 
Alicja Majewska, a wraz 
z nią wszystkie kobiety 
nucąc znaną melodię 
wracały do wspomnień, 
w których jako małe 
dziewczynki podkradały 
mamie ulubioną szminkę 
i dumnie kroczyły w jej 
eleganckich szpilkach. 

Choć piosenka ma już 
sporo lat, wciąż jest żywa, 
bo być kobietą, to być 
piękną – niezależnie od 
lat i etapu życia. Dzień 
Kobiet – czy to ważne święto? Jakie są współczesne 
kobiety, współczesne żarowianki? Czy potrafią być 
głową rodziny i jednocześnie spełniać się zawo-
dowo? Jak zmotywować kobiety, aby dbały o swoje 
zdrowie? Rozmawiamy o tym z Panią Katarzyną 
Legiejew – mieszkanką gminy 
Żarów, matką, żoną i kobietą, 
która doświadczyła w swoim życiu 
choroby nowotworowej.

 ӹ 8 marca obchodziliśmy Dzień 
Kobiet. Czy to ważne święto, czy 
trzeba je obchodzić?
−Dzień Kobiet to jedno z tych świąt, 
których datę znają chyba wszyscy. Dla 
Nas kobiet to bardzo ważne święto. 
To okazja, aby się spotkać, świętować 
w większym gronie i planować nowe 
działania. Kobiety potrzebują prze-
bywać w swoim gronie. Osobiście cenię 
sobie takie spotkania i tak naprawdę 
dopiero po 30 roku życia zauważyłam, 
jak bardzo potrzebna jest każdej z nas 
ta kobieca energia. A z okazji Dnia 
Kobiet warto poświęcić tylko sobie 
odrobinę więcej czasu i skupić się na 
tym, co naprawdę ważne. 

 ӹ Jakie Pani zdaniem są współ-
czesne kobiety, współczesne żaro-
wianki? Przedsiębiorcze, aktywne, 
mające energię do działania, czy 
wręcz przeciwnie?
−Każda z nas jest inna. Dziś kobiety są bardziej świadome 
tego, że naprawdę mogą dużo osiągnąć, jeśli tylko, takie 
mają pragnienia i marzenia. Są łakome życia i odważne. 
Cieszą się tym, co mają, idą własną drogą i skupiają na 
tym, co daje im radość życia i satysfakcję. Wystarczy spoj-
rzeć na dzisiejsze 50-latki. To nie są takie same kobiety jak 
kilkadziesiąt lat temu. Nie siedzą schowane w domach, 
opiekując się tylko dziećmi i wnukami czy zajmują się 
tylko domowymi sprawami. Tak samo postrzegam żaro-
wianki. To kobiety, które idą z postępem czasu.

 ӹ Każda kobieta ma swoją historię. To historia 
matki, córki, przyjaciółki, koleżanki… A jaka jest 
Pani historia?
−Kobiety są piękne w każdym wieku, spełniając się w roli 
córki, matki, żony czy przyjaciółki. Osobiście mam za sobą 
trudne chwile, zachorowałam na raka piersi, kiedy mój 
młodszy syn miał tylko roczek. Choroba dużo mi zabrała, 
ale też dużo nauczyła, ale cieszę się swoją kobiecością 
i chcę dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi kobie-
tami. Jestem członkiem Fundacji eRAKobiet, która w tym 
roku świętowała już swoje pierwsze urodziny. Fundacja 
skupia się przede wszystkim na promowaniu zachowań 
prozdrowotnych i edukacji w zakresie zdrowia piersi. 
Patrzę na to wszystko z innej perspektywy. Spotykają nas 
w życiu trudne chwile, ale w tym jest jakiś sens, dlatego 
nie wolno się poddawać i trzeba umieć wykorzystać, to, 
co przynosi nam los. Dziś mogę powiedzieć, że jestem 
zdrowa, ale leczę się dalej, pomagając innym kobiet 
i uświadamiając, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie.

 ӹ Czy współczesne 
kobiety mogą bez 
problemu pełnić rolę 
głowy rodziny, a jedno-
cześnie spełniać się 
zawodowo?
−My kobiety jesteśmy 
wielozadaniowe i dosko-
nale potrafimy łączyć 
wiele funkcji, zarówno 
w życiu rodzinnym, jak 
i zawodowym. Mamy 
jakąś wewnętrzną moc 
do działania, sprawczości 

i organizacji życia. Z jednej 
strony mamy dużo więcej 
obowiązków niż płeć prze-
ciwna, a i tak jesteśmy 

w stanie je sumiennie wypełniać. Nie jest to łatwe 
zadanie, ale dajemy sobie świetnie radę.

 ӹ Ważną kwestią dla każdego z nas jest zdrowie 
i profilaktyka. Jak zachęcić kobiety, aby dbały 
o swoje zdrowie i nie bały się badać?

−W naszej Fundacji eRAKobiet 
stawiamy na edukację, uświadamianie 
i burzenie mitów. Naszym marzeniem 
jest wyrobić w kobietach nawyki zwią-
zane z dbaniem o zdrowie i higienę 
piersi, dlatego wchodzimy z edukacją 
do szkół, bierzemy udział w warszta-
tach dla pracowników różnych firm 
i instytucji, przyjmujemy zaproszenia 
na imprezy indywidualne i masowe. 
Różnie kobiety reagują, jedne mówią, że 
wolą nie wiedzieć, inne nie mają czasu 
na badania, a jeszcze inne tłumaczą 
się utrudnionym dostępem do specjali-
stów. Z badań przeprowadzonych przez 
liczne organizacje zdrowia wynika, że 
1 na 8 kobiet zachoruje na raka piersi, 
dlatego tak ważne są badania. Jeśli 
coś nas niepokoi, nie ignorujmy tego, 
badajmy się. Samo badanie nie uratuje 
nam życia, ale będziemy miały czas, 

żeby odpowiednio zareagować. Mamy 
czas na zrobienie paznokci, na wizytę 
u fryzjera, na spotkania towarzyskie. 
Mamy też czas na zrobienie badań. Nie 
bójmy się, bo nie ma nic cenniejszego od 

życia. Pamiętajcie, drogie kobiety – jesteście silne, piękne 
i mądre, musicie walczyć o swoje marzenia i nigdy się nie 
poddawać, nie ważne, jak bardzo by to bolało.

 ӹ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Pawlik

Foto: FB Fundacja eRAKobiet | Katarzyna Legiejew 
mieszkanka Wierzbnej i członkini Fundacji eRAKobiet 

(na zdjęciu pierwsza od lewej).

Foto: FB Fundacja eRAKobiet 
| Rodzina zawsze dodaje Pani 

Katarzynie energii do działania. 
Na zdjęciu ze swoją młodszą 

pociechą. 
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Warsztaty kulinarne  
w Łażanach i Wierzbnej

Gospodynie z Kół 
Gospodyń Wiejskich 
z Łażan i Wierzbnej 
zorganizowały na 
zakończenie ferii 
zimowych warsztaty 
kulinarne dla dzieci 
i młodzieży. 

Podczas warsztatów 
dzieci uczyły się 
wyrabiania ciasta, 
wycinania, wypie-
kania oraz dekoro-
wania smakowitych 
ciasteczek. Najmłodsi 
mieszkańcy Wierzbnej 
natomiast, wspólnie 
z Kołem Gospodyń 
Wiejskich, przygotowywali ciasto na 
pączki, faworki i pyszne kokosanki. 
Pod czujnym okiem dorosłych młodzi 
kucharze mogli wykazać się swoimi 
talentami kulinarnymi. 
Do udziału we wspólnych warsztatach 
kulinarnych w Łażanach dzieci zapro-
siło Koło Gospodyń Wiejskich „Łaża-
nianki” oraz radna Maria Tomaszewska.

−−Takie warsztaty to był dobry pomysł 
na pożyteczne spędzenie wolnego 
czasu, a przy tym możliwość zdobycia 
nowych umiejętności. Zarówno 
przygotowanie posiłków, jak i ich 
degustacja, wszystkim sprawiło wiele 
przyjemności. Nasi młodzi kucharze 
świetnie poradzili sobie z zadaniem. 
Dla wszystkich uczestników warsz-
tatów przygotowaliśmy również 
słodki poczęstunek: naleśniki 
z nutellą oraz gofry z bitą śmietaną 

i owocami. Do dyspo-
zycji dzieci było także 
stoisko plastyczne, 
gdzie najmłodsi, pod 
okiem gospodyń, do 
woli rysowali i malo-
wali – mówiła radna 
Maria Tomaszewska.
Swoimi talentami 
kulinarnymi mogli 
wykazać się także 
najmłodsi mieszkańcy 
Wierzbnej, którzy pod 
bacznym okiem Pań 

z Koła Gospodyń Wiej-
skich, przygotowali 
mnóstwo pyszności. 

−−Najlepszą nagrodą 
dla uczestników warsztatów była 
możliwość skosztowania przygoto-
wanych wspólnie wypieków. Poza 
wspólną integracją w trakcie goto-
wania była także nauka, wymienia-
liśmy się doświadczeniem, pozna-
waliśmy nowe przepisy i techniki 
kulinarne. Okazuje się, że dzieci też 
mogą nas wiele nauczyć. Przygo-
towane pączki, faworki i kokosanki 
po wyjęciu z piekarnika znikały… 
w błyskawicznym tempie. Dzieci 
wykazały duże zainteresowanie 
tematyką kulinarną i chętnie uczest-
niczyły w wykonywanych pracach. 
Dziękujemy naszym najmłodszym 
mieszkańcom za udział we wspól-
nych warsztatach – relacjonowały 
gospodynie z KGW Wierzbna.

Oprac. Magdalena Pawlik na podstawie 
informacji z KGW Łażany i Wierzbna

Wspólne warsztaty były dla 
dzieci wielką przyjemnością 

i ciekawym zakończeniem ferii 
zimowych.

Najmłodsi mieszkańcy Wierzbnej z przygotowanymi smakołykami. 

Konkurs kulinarny „Bitwa 
Regionów” dla KGW

Do 31 marca Koła 
Gospodyń Wiejskich 
mogą zgłaszać się do 
udziału w VIII edycji 
Konkursu Kulinarnego 
dla Kół Gospodyń Wiej-
skich „Bitwa Regionów”. 

Celem konkursu Bitwa 
Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różno-
rodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promo-
wanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie akty-
wizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną 
poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://bitware-
gionow.pl lub pod linkiem https://www.kowr.gov.pl/konkurs.
Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Informacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kiermasz Wielkanocny w GCKiS
Ciekawe warsztaty, 
konkursy z nagrodami, 
występy artystyczne, 
atrakcje dla najmłod-
szych oraz liczne stoiska 
z tradycyjnymi świą-
tecznymi przysmakami 
oraz oryginalnym ręko-
dziełem. 

To wszystko pojawi się 
już 2 kwietnia 2023 
w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu 
w Żarowie podczas Kier-
maszu Wielkanocnego.
Te przedświąteczne 
spotkania żarowian stanowią już 
piękną tradycję. Stoły uginają się 
od wielkanocnych mazurków, chle-
bowych baranków czy wreszcie 
tradycyjnego żurku. Pojawią się 
stoiska z rękodziełem pełne barw-
nych pisanek, kolorowych palm, 
stroików, świątecznych serwetek 
i innych wyrobów, które przypomi-
nają nam o nadchodzących świętach 
Wielkiej Nocy. Tradycją naszego 
kiermaszu są wielkanocne konkursy. 
Na zwycięzców w konkursie na wiel-
kanocną babkę, palmę oraz żurek już 
czekają atrakcyjne nagrody. Wyda-

rzenie urozmaicą muzyczne występy.
Artystów, rzemieślników, twórców 
ludowych, Koła Gospodyń Wiejskich, 
szkoły, lokalnych i regionalnych 
wytwórców zdrowej żywności oraz 
pięknych dekoracji zapraszamy do 
zaprezentowania swoich stoisk na 
naszym kiermaszu wielkanocnym. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
27 marca 2023 r. do godz. 15.00  
pod nr telefonu: 531 269 750.
Zapraszamy 2 kwietnia 2023r., godz. 
14.00 – 17.30, Hala sportowa GCKIS 
ul. Piastowska 10A.

Informacja: Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie

Żarowscy łucznicy znów na podium
Mają pewną rękę, celne 
oko i niebywały opty-
mizm. Mieszkańcy gminy 
Żarów Wioletta Bezusa 
i Valeriy Bezusyy wywal-
czyli medale na kolejnych 
zawodach w łucznictwie. 

Tym razem rywalizowali 
z innymi zawodnikami 
podczas III Finałowej 
Rundy I Otwartego Halo-
wego Pucharu Polski 
w Łucznictwie Nieolim-
pijskim, który odbył się 
w niedzielę, 26 lutego na 
hali MOSiR w Sycowie. 
Organizatorami turnieju 
była Dolnośląska Liga Łucznictwa 
Tradycyjnego, Zbigniew Ligus MOSiR 
Syców oraz Klub Karima. 
Wioletta Bezusa i Valeriy Bezusyy 
reprezentowali Dolnośląską 
Ligę Łucznictwa Tradycyjnego 
w III Rundzie i wywalczyli: I miejsce: 
Valeriy Bezusyy, II miejsce: Wioletta 
Bezusa.
Drużynowo: złoto dla drużyny kobiet 
Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Trady-
cyjnego: Wioletta Bezusa, Aleksandra 
Łakoma, Sylwia Sławińska, Wiesława 
Napruszewska. Mikst: złoto Wiesława 
Napruszewska & Maciej Łakomy, brąz 
Wioletta Bezusa & Marcin Szulakowski.
W klasyfikacji generalnej: I miejsce: 
Wiesława Napruszewska, Wojciech 

Szulakowski, Marcin Szulakowski, 
Valeriy Bezusyy, II miejsca: Wioletta 
Bezusa, III miejsce: Jan Napru-
szewski, Maciej Łakomy, IV miejsce: 
Aleksandra Łakoma, VIII miejsce 
Przemysław Olek. 
Drużynowo: złoto dla drużyny kobiet 
Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Trady-
cyjnego: Wioletta Bezusa, Aleksandra 
Łakoma, Sylwia Sławińska, Wiesława 
Napruszewska. Mikst: złoto Wiesława 
Napruszewska & Maciej Łakomy, 
srebro Wioletta Bezusa & Marcin 
Szulakowski.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Oprac. Magdalena Pawlik 

Foto: DLŁT Facebook |  
Reprezentacja gminy Żarów na podium

Opowiedz nam o swojej pasji
Kolekcjonujesz, a może jesteś osobą utalentowaną w jakiejś dziedzinie?  

Masz nietypowe hobby? Napisz do nas. O najciekawszych pasjach naszych 
mieszkańców chętnie opowiemy na łamach Gazety Żarowskiej.  

Zachęcamy do dzielenia się swoimi zainteresowaniami!  
Piszcie: m.pawlik@um.zarow.pl.
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Wracają do gry
Blisko cztery miesiące czekali kibice 
na powrót piłkarskich rozgrywek. 
W najbliższy weekend rusza 
wałbrzyska okręgówka z udziałem 
Zjednoczonych Żarów. 
Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej 
Zjednoczeni Żarów rozegrali ostatnie 
trzy mecze kontrolne. Na własnym 
obiekcie Żarów pokonał 4:1 Jaworzankę 
1946 Jawor (IV liga). Wszystkie bramki dla 
Zjednoczonych padły w drugiej połowie 
(strzelcy: Sajdak 2, Uszczyk, Kopernicki). 
W kolejnym meczu kontrolnym przyszło 
się zmierzyć ponownie z przedstawi-
cielem czwartej ligi, Bielawianką Bielawą. 
Wyjazdowe spotkanie przebiegało pod 
dyktando miejscowych. Żarów uległ 
rywalowi 0:2. Ostatnim sprawdzianem 
pierwszej drużyny Zjednoczonych przed 
rozpoczęciem rundy wiosennej była 
konfrontacja z ligowym rywalem, LKS 
Bystrzycą Górną. Celne trafienie Natanka 
pozwala wygrać 1:0. 
Przypomnijmy, iż po rundzie jesiennej na 

stanowisku trenera Adama Ciupińskiego 
zastąpił Tomasz Oleksy. W tym sezonie 
czeka nas reorganizacja rozgrywek. 
Czwarta liga będzie zredukowana z dwóch 
grup do jednej. To oznacza spadek aż 17 
zespołów. Taka liczba spadkowiczów rodzi 
poważne konsekwencje również dla klas 
okręgowych, gdzie występują Zjednoczeni 
Żarów. Najnowsze wyliczenia są bardzo 
niekorzystne. Z wałbrzyską okręgówką 
żegna się aż 10 zespołów. W kl. O wystę-
puje 16. drużyn. Po rundzie jesiennej 
Żarów zajmuje 7. miejsce, jednak strata 
do 11. pozycji, to zaledwie 3. punkty. Ze 
względu na zeszłoroczną renowacje płyty 
głównej Stadionu Miejskiego w Żarowie, 
Zjednoczeni pierwszych osiem meczy 
rozegrają przed własną publicznością. Na 
inaugurację gościć będą zamykających 
ligową tabelę Grom Witków. Początek 
spotkania 12.03 (niedziela) o godz.15:00. 
Kolejną drużyną, która przyjedzie do 
Żarowa będzie Polonia Bystrzyca Kłodzka 
(19.03, godz. 15:00).
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Sport i wypoczynek

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Żarów po raz szósty przyłączył się 
do akcji popularyzującej wiedzę na 
temat Żołnierzy Wyklętych. Za nami 
Bieg Topem Wilczym. 
W niedzielę, 5 marca w żarowskim Parku 
Miejskim zgromadziło się blisko 100 
biegaczy, którzy oddali hołd żołnierzom 
polskiego podziemia antykomunistycz-
nego i antysowieckiego działającego 
w latach 1944-1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP. Impreza jak zawsze miała 
charakter rekreacyjny. Do pokonania 
był dystans 1963 m, co jest odwołaniem 
do daty śmierci ostatniego poległego 
w boju partyzanta ruchu poakowskiego 
w Polsce Józefa Franczaka, pseudonim 
„Lalek”. Został on zastrzelony przez funk-
cjonariuszy ZOMO i SB podczas zasadzki 
w Majdanie Kozic Górskich koło Świdnika. 
Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe 
medale, koszulki i pakiety sportowe. Dla 
wszystkich serwowano ciepłe napoje 
oraz słodki poczęstunek. Dodatkowo po 
biegu wśród uczestników wydarzenia 
rozlosowano nagrody. Najlepsza kobietą 
okazała się Edyta Rudnik. Wśród mężczyzn 

triumfował Mateusz Wojciechowski. 
Medale wręczał burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Iwona Nieradka. Zastępca 
burmistrza Żarowa Przemysław Sikora 
wziął czynny udział w wydarzeniu. Żarow-
skie Stowarzyszenie Historyczno-Eksplo-
racyjne Aureus i Żarowska Izba Histo-
ryczna przygotowała wystawę plenerową 
„Zabytki ze zbiorów Izby oraz znaleziska 
archeologiczne Żarowskiego Stowarzy-
szenia Aureus”. 
Organizatorem sportowego wydarzenia 
było Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.
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Aktywni szachiści
Szachiści Gońca Żarów przyzwyczaili 
nas do licznych startów. Nie inaczej 
było i tym razem. Właśnie zakończyli 
kolejne pojedynki. 
Rozpoczęła się Międzypowiatowa Liga 
Szachowa. Gospodarzem pierwszego 
turnieju w ramach 16. edycji był Burkatów. 
Gońca reprezentują aż 4. drużyny. Po 
rozegraniu 4. rund, 3. miejsce zajmuje 
Goniec III Żarów (Ernest Sojski, Artur 
Adamek, Dawid Gołębczyk, Gabriella 
Gołębczyk), na 4. miejscu jest drużyna 
Agresywne Szachy Żarów (Oskar Kisz-
kiel, Jan Bednarski, Artur Ratkowski, Jan 
Kasendra, rez. Wiktor Kiszkiel), 5. Goniec 
Żarów II (Henryk Król, Krzysztof Serwin, 
Mirosław Cygan, Antoni Piątek) i 6. Goniec 
Żarów I (Jakub Dołharz, Wiktor Chołody, 
Jagoda Dydyńska, Weronika Komaniecka). 
Na prowadzeniu AC-KP Wałbrzych. 
W lidze występuje 13. zespołów. Kolejny 
i zarazem ostatni turniej ligi odbędzie się 
15 kwietnia w Żarowie. 
Dwie porażki z KSz Jelonka Jelenią Górą 
pozbawiły Gońca II Żarów pozycji lidera 
w wałbrzyskiej klasie okręgowej (GLKS 
Goniec Żarów II – Ksz Jelonka Jelenia Góra 

I 1,5 : 3,5, wygrana: Jan Bednarski, remis 
Henryk Król. GLKS Goniec Żarów II – Ksz 
Jelonka Jelenia Góra II 0 : 5). Z bardzo 
dobrej strony zaprezentowała się trzecia 
drużyna żarowskiego klubu, zwyciężając 
w dwóch pojedynkach (GLKS Goniec 
Żarów III – Ksz Jelonka Jelenia Góra II 
3,5 : 1,5. Wygrane: Wiktor Chołody, Anna 
Maria Michalska, Oskar Kiszkiel, remis 
Krzysztof Serwin. GLKS Goniec Żarów III 
– Ksz Jelonka Jelenia Góra I 3 : 2: wygrane: 
Wiktor Chołody, Anna Maria Michalska, 
Oskar Kiszkiel). Aktualnie po 7. rundach 
wałbrzyskiej okręgówki na prowadzeniu 
KSz Mikama II Świdnica. Goniec II Żarów 
spadł na 4. pozycję, a Goniec III Żarów 
awansował na 3. miejsce. 
Nie doszedł do skutku mecz 7. rundy 
w ramach Drużynowych Mistrzostw 
Dolnego Śląska – Ligi Dolnośląskiej. 
Przeciwnik WKSz Hetman Wrocław nie 
dotarł do Żarowa, tym samym oddał 
wynik walkowerem. Tym samym Goniec 
Żarów awansował na 4. miejsce w lidze. 
Aktualnie na podium znajdują się: 1. KSz 
Polonia Wrocław, 2. Biały Król Wisznia 
Mała, 3. UKS El-Tur SP3 Bogatynia. 
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Żarowianie w Biegu Piastów 
W miniony weekend w Jaku-
szycach odbyły się główne 
zmagania w ramach 47. 
Biegu Piastów – Festiwalu 
Narciarstwa Biegowego. 
Polana Jakuszycka była miej-
scem kultowej imprezy, która 
w tym roku organizowana 
była po raz 47. Bieg Piastów, 
to kilkanaście biegów dla 
każdego – wyczynowców, amatorów, 
młodzieży, dzieci, rodzin oraz miło-
śników biegania na nartach nocą. Tysiące 
zawodników i wiele dodatkowych atrakcji. 
W tej najstarszej i największej w Polsce 
imprezie narciarstwa biegowego co roku 
uczestniczy kilka tysięcy osób w różnym 
wieku, zarówno z Polski, jak i zagranicy. 
−Cieszymy się, że co roku możemy rywa-
lizować na trasach Biegu Piastów, biegu 
z którym związani jesteśmy od niemalże 
samego początku. Pierwszy start nastąpił 
w piątej edycji i tak przez ponad czterdzieści 
lat bawimy się biegówkami, zaszczepiając 
tą aktywnością fizyczną kolejne poko-

lenia. Co roku jako jedyna zorganizowana 
grupa przyjeżdżamy z symbolami naszego 
miasta, które prezentujemy na starcie. 
W tym roku wystartowaliśmy na dwóch 
dystansach 50 i 25 km. Dziękujemy burmi-
strzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi 
za kolejne już wsparcie finansowe ekipy 
narciarskiej – relacjonuje Bolesław Moryl, 
wiceprezes Miejskiego Koła PTTK Żaro-
dreptaki w Żarowie. 

Tego dnia grupa turystów z żarowskiego 
koła przemierzała trasę ze Szklarskiej 
Poręby do schroniska Pod Łabskim 
Szczytem. 
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Wektor Świdnica mistrzem województwa
Wektor Świdnica, przedstawiciel 
Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup mistrzem województwa dolno-
śląskiego. Finał rozegrano pod 
honorowym patronatem Burmistrza 
Żarowa Leszka Michalaka. 
W Żarowie pojawiło się pięciu mistrzów 
dolnośląskich lig halowych, którzy 
w systemie każdy z każdym walczyli 
o prym w naszym województwie. 
Ostatecznie pierwsze miejsce i tytuł 
mistrzowski dla zespołu Wektor Świdnica, 
reprezentujący Żarowską Ligę Futsalu 
Electrolux Cup. Na pozostałych miejscach 
znaleźli się: IJO Sol Bud Oława, Rawplug 
Wrocław, Orzeł Piława Dolna, ZG Lubin. 
Królem strzelców został doskonale znany 
kibicom piłki nożnej Janusz Gancarczyk 
(IJO Sol Bud Oława). Najlepszym bram-
karzem wybrano Oskara Wajdzika z Orła 
Piławy Dolnej. 
−Futsal od wielu lat jest u nas już tradycją. 
Też tradycyjnie od bardzo wielu lat spon-
soruje rozgrywki Electrolux Żarów, także 
nie tylko, że jesteśmy przyzwyczajeni do 

gry, ale wręcz jesteśmy stałymi organiza-
torami, więc w momencie, kiedy trafia do 
nas finał, to jest to dla nas podsumowanie 
całego sezonu – mówił podczas zawodów 
Burmistrz Żarowa Leszek Michalak. 

Głównym organizatorem rozgrywek był 
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 
−Jednym z założeń organizacyjno-progra-
mowych finałowego turnieju województwa 
jest to, że odbywają się one tam, gdzie 
goszczą nas i chcą angażować się w orga-
nizację samorządowcy. Uważam, że pod 
względem sportowym finał bardzo udany. 
Ewidentnie widać, że ligi regionalne, które 
odbywają się w różnych częściach Dolnego 
Śląska mają też swój poziom sportowy 
i zespoły, które dzisiaj przyjechały, zapre-
zentowały bardzo wysoki i wyrównany 
poziom. Praktycznie każdy z każdym mógł 
wygrać – dopowiedział Janusz Cygan, 
Przewodniczący Komisji Futsalu DZPN. 

Wektor Świdnica – B. Kot, G. Borowy, 
J. Filipczak, D. Kusio, M. Madziała, 
J. Solarz, M. Solarz, W. Szuba, K. Szczygieł, 
A. Zielonka. 
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Zacięte eliminacje
Za nami eliminacje do Mistrzostw 
Polski w tenisie stołowym Młodzieżo-
wych Ośrodków Wychowawczych. 
Podopieczni z Jawora uznawani byli za 
głównego faworyta eliminacji. Zacięta 
rywalizacja w każdym z pojedynków spra-
wiła, iż o awansie do krajowego czempio-
natu decydowały sety. Ostatecznie MOW 
Jawor zwyciężył i wystąpi we Włocławku 
podczas Mistrzostw Polski. Drugie 
miejsce w Żarowie zdobył MOW Nysa, 
a na najniższym stopniu podium stanęli 
wychowankowie MOW Mrowiny. 

−Jest mi niezmiernie miło przywitać 
was w hali sportowej w Żarowie. Niech 
sportowa rywalizacja wyłoni najlepszą 
drużynę, która będzie reprezentować nasz 
region podczas Mistrzostw Polski Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych 
w tenisie stołowym – mówił podczas 
otwarcia zastępca Burmistrza Miasta 
Żarów Przemysław Sikora.

Organizatorami zawodów byli: Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, 
MOW Mrowiny. 
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Wędkarze zapraszają na zawody
Żarowskie koło PZW przedstawia 
harmonogram zawodów na 2023 r.
Na miłośników wędkowania czeka m.in. 
cykl zawodów Grand Prix w klasyfikacji 
spławikowej. Jednocześnie informujemy, 
iż termin oraz miejsce mogą ulec zmianie. 
Szczegóły dotyczące klasyfikacji Grand 
Prix oraz informacji o zawodach można 
uzyskać u Mikołaja Moryla z PZW Żarów –  

tel. 600 341 036. 
Pierwsze zawody odbędą się nad rzeką 
Bystrzycą w Bystrzycy Górnej. Zbiórka 
o godz. 7:00 koło boiska (zawody uzależ-
nione od warunków atmosferycznych). 
Kalendarz zawodów wędkarskich dostępy 
jest na www.um.zarow.pl oraz Facebook 
PZW koło Żarów
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