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Powstaje  obwodnica Pożarzyska

Obwodnica, która powstaje w kierunku Pożarzyska w znaczący sposób ograniczy ruch 
samochodów ciężarowych, który przebiega obecnie przez tereny zabudowane.
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Zrealizowane projekty przez mieszkańców Mrowin na stałe wpiszą się w historię tej 
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Z pracy Rady Miejskiej w Żarowie
Zmiany w podatkach na 2021 rok

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. 
Na sesji Rady Miejskiej w czwar-
tek, 19 listopada radni przyjęli 
nowe stawki podatku od nieru-
chomości i od środków transpor-
towych.

– Stawki maksymalne na 2021 
rok zostały ogłoszone w ob-
wieszczeniu Ministra Finansów, 
corocznie podlegają podwyższe-
niu na następny rok podatkowy, 
z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen detalicznych towa-
rów i są zaokrąglane w górę do 
pełnych groszy. Wskaźnik wzro-
stu cen ustala się na podstawie 
komunikatu Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Stawki te zostały podwyższone 
o wskaźnik inflacji, który wy-
niósł 3,9%. Uzyskane dochody 
z podatku od nieruchomości 
pozwolą na prawidłową reali-
zację zadań zaplanowanych 
w budżecie gminy.
W przypadku podatników znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej istnieje 
możliwość skorzystania z ulg 
podatkowych przyznawanych 
na indywidualny wniosek po-
datnika – mówił podczas sesji 
Rady Miejskiej burmistrz Le-
szek Michalak.

Nowe stawki podatku od nie-
ruchomości w 2021 roku:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez 
względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków od 1 m2 powierzch-
ni – 0,99 zł

b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni – 4,99 zł

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni – 0,52 zł

d) niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015r. o rewita-
lizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 
1529 i 1566), i położonych na 
terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mie-
szanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego od 1 m2 powierzchni 
– 3,28 zł

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej – 0,85 zł
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej 
od 1m2 powierzchni użytkowej 
– 24,84 zł

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym ma-

teriałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 11,62 zł

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 5,06 zł

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m2 
powierzchni użytkowej – 6,77 zł

f) od garaży od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 8,37 zł

3. od budowli – 2% ich warto-
ści określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Na sesji Rady Miejskiej radni 
przyjęli także nowe stawki podat-
ku od środków transportowych, 
które będą obowiązywały od 
1 stycznia 2021 roku. Uchwały 
podjęte na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 19 listopada 2020r. znaj-

dują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej: https://bip.um.zarow.
pl/2020/222,172,302.
Nowe stawki podatkowe przyjęte 
na sesji Rady Miejskiej będą obo-
wiązywały od 1 stycznia 2021 roku. 

Nowe Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego
Podczas sesji Rady Miejskiej w czwartek, 19 listopada 

radni uchwalili nowe „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów” 

(Studium), które określa kierunki rozwoju Naszej gminy. 
Studium to dokument sporzą-
dzany dla całego obszaru gminy, 
określający w sposób ogólny poli-
tykę przestrzenną i lokalne zasady 
zagospodarowania na terenie 
gminy Żarów. Pokazuje to, w jaki 
sposób, w jakich kierunkach, pla-
nowany jest rozwój Naszej gminy.
W studium uwzględniono wszyst-
kie elementy zagospodarowania 
przestrzennego obszaru, opraco-
wane w następujących działach: 
rolnictwo, leśnictwo, przemysł, 
turystyka i rekreacja, mieszkal-
nictwo, usługi, infrastruktura 
techniczna i komunikacja. Zwró-
cono uwagę także na zagadnienia 
dotyczące ochrony środowiska 
przyrodniczego i kulturowego 
oraz ustalono zasady przebudowy 

układu przestrzenno–funkcjonal-
nego. Na podstawie nowego Stu-
dium będą mogły być sporządza-
ne zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania.

– Obowiązujące studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego to 
uchwała sprzed niemal 10 lat. 
Jest ona sprzeczna z obowią-
zującymi obecnie ustawami 
w niektórych punktach. Po-
nadto, w tym czasie, wpłynęło 
do gminy około 450 wniosków 
planistycznych, wskazujących 
potrzebę zmian. W związku 
z tym, 23 listopada 2017 roku 
Rada Miejska w Żarowie pod-
jęła uchwałę o przystąpieniu 
do zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego. Prace 
nad sporządzeniem całościowe-
go dokumentu zawierającego 
uaktualnione dane na temat 
uwarunkowań i kierunków 
rozwoju gminy Żarów trwały 
ponad 2 lata. Naszym celem 
przy opracowywaniu Studium 
było oczywiście spełnienie jak 
największej ilości oczekiwań 
naszych mieszkańców – mówił 
podczas posiedzenia burmistrz 
Leszek Michalak.

Projekt Studium był wyłożony do pu-
blicznego wglądu dwukrotnie. Pierw-
sze wyłożenie odbyło się w dniach 
od 04.06 do 03.08.2020r. i wpłynęły 
wtedy 43 uwagi. Drugie wyłożenia 
miało miejsce w dniach od 27.08 do 
09.10.2020r., kiedy wpłynęły wówczas 
4 uwagi. Odbyły się również dwie 
dyskusje publiczne w dniu 10.07 
i 16.09.2020r. oraz zebrania wiejskie 
w kilku miejscowościach, na których 
poruszano tematykę i omawiano pro-
blemy związane z ustaleniami zawarty-
mi w projekcie studium.
Zanim radni uchwalili nowe Studium 
uwarunkowań głosowali nad rozpa-
trzeniem 37 uwag do projektu Stu-
dium, nie uwzględnionych w całości 
lub w części przez Burmistrza. Uwagi 
te dotyczyły propozycji mieszkańców 
oraz firm i przedsiębiorstw naniesie-
nia zmian w projekcie Studium dla 
terenów, które były ich własnością. 
Wnioskowano o przeznaczeniu wska-
zywanych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową poza zwartą zabudową 
wsi lub na terenach zalewowych oraz 
działalność gospodarczą (wydobycie 
kopalin i budowa farm fotowoltaicz-
nych). Radni w nowym Studium za-
blokowali wszystkie możliwości wydo-
bycia kopalin z nowych złóż na terenie 
Mrowin, Gołaszyc, Pożarzyska. Wpro-
wadzili także zapis zakazujący budowy 
na terenie gminy Żarów asfaltowni, 
elektrowni wiatrowych, spalarni śmieci, 
biogazowni, garbarni i ubojni, które 
mają szkodliwy wpływ na środowisko. 
Na terenie gminy, nowe firmy będą 
mogły zafunkcjonować wtedy, jeżeli ich 
działalność nie będzie miała negatyw-
nego oddziaływania na środowisko oraz  
będzie zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Mile widziane będą firmy nastawione 
na produkcję energii odnawialnej, 
w szczególności wykorzystujące światło 
słoneczne, tzw. farmy fotowoltaiczne.
Studium wraz z załącznikami do-
stępne jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/
pliki/uchwaly/2020/183_2020.pdf.

Magdalena Pawlik 

Dofinansowania dla klubów sportowych
Ruszył program Klub 2021

Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu ogłosiło ko-

lejną edycję programu Klub 2021. 
O dofinansowania mogą starać się 
kluby sportowe, a do pozyskania 
jest 10.000 złotych dla klubów 
jednosekcyjnych i 15.000 złotych 
dla klubów wielosekcyjnych. Pie-
niądze mogą być wydatkowane na 
sprzęt sportowy, wynagrodzenia 
trenerów czy organizację obozów 
sportowych.
Kluby sportowe oraz stowarzysze-
nia mają czas do 15 marca 2021 
roku, aby złożyć wnioski o wspar-

cie finansowe. W poprzedniej 
edycji programu każdy popraw-
nie złożony wniosek otrzymał 
dofinansowanie, dlatego warto 
się starać i prawidłowo wypełnić 
dokumenty.
Program skierowany jest do klu-
bów sportowych (działających 
w formie stowarzyszenia), których 
podstawowym celem działalności 
statutowej jest upowszechnianie 
kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz uczniowskich 
klubów sportowych. 
Wszystkie szczegóły dotyczące 
programu Klub 2021 są dostępne 

na stronie internetowej Minister-
stwa Sportu https://www.gov.pl/
web/sport/nabor-wnioskow-na-re-
alizacje-w-2021-r-programu-klub.

Magdalena Pawlik 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Pana Tadeusza Grabowskiego 

byłego sołtysa wsi Buków i społecznika składają Rodzinie:  
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak 
oraz radni Urszula i Waldemar Ganczarek. 

https://bip.um.zarow.pl/2020/222,172,302
https://bip.um.zarow.pl/2020/222,172,302
https://bip.um.zarow.pl/pliki/uchwaly/2020/183_2020.pdf
https://bip.um.zarow.pl/pliki/uchwaly/2020/183_2020.pdf
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub
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Teren przy żarowskim Orliku systematycznie kontrolowany
Przypomnijmy, że na prośbę mieszkańców żarowskiego Osiedla,  

burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora  
podjęli decyzję, aby teren przy żarowskim Orliku  

intensywnie patrolowali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie. 
Decyzję tę poparli także radni 
Rady Miejskiej na obradującej 
wówczas  Komisji ds. Bezpieczeń-
stwa, Zdrowia i Porządku Pu-
blicznego. Młodzież przebywająca 
w tym miejscu często zakłócała 
ciszę nocną, pozostawiane były 
również potłuczone szkła, po-
rozrzucane butelki i wiele innych 
śmieci. 
Zapytaliśmy komendant KP w Ża-
rowie Katarzynę Wilk, czy działa-
nia przyniosły jakieś rezultaty?

– Zgłoszenia dotyczące zakłóca-
nia porządku w rejonie boiska 
Orlik traktowane są, nie jako 
działanie incydentalne, tylko 
jako zjawisko występujące 
na danym terenie i były oraz 
w dalszym ciągu będą  nad-
zorowane, dopóki nie zostaną 
wyeliminowane. Nadmienić 
należy, iż podczas prowadzo-
nych działań zaangażowane 
były nie tylko siły i środki ze 
stanu KP Żarów, ale także 
funkcjonariusze z KPP w Świd-
nicy i jednostek terenowych. 
Pięciokrotnie przeprowadzone 
były działania powiatowe ukie-
runkowane na przywrócenie 
ładu i porządku w miejscu za-
grożonym. W trakcie pełnienia 
służby funkcjonariusze zwracali 
szczególną uwagę na przestrze-
ganie bezpieczeństwa na terenie 
osiedla i przyległych ulic oraz 
placów zabaw zdefiniowanych 
jako niebezpieczne, na osoby 
popełniające wykroczenia dot. 
używania słów wulgarnych, 
niszczenia przedmiotów uży-

teczności publicznej np. ławek, 
oświetlenia, zaśmiecanie miejsc 
publicznych, zakłócenie ciszy 
nocnej oraz spożywania alko-
holu w miejscu publicznym. 
Ponadto, legitymowali osoby 
podejrzewane o dokonanie 
przestępstw lub wykroczeń, 
a także podejmowali interwen-
cje. W stosunku do sprawców 
wykroczeń stosowane były 
zarówno środki oddziaływania 
wychowawczego polegające na 
pouczeniu, jak również przepro-
wadzone zostały postępowania 
mandatowe. Łącznie w dzia-
łaniach uczestniczyło 56 funk-
cjonariuszy, wylegitymowano 
78 osób, nałożono 9 mandatów 
karnych, zastosowano środki 
oddziaływania wychowawcze-
go (pouczenia) w stosunku do 
12 osób oraz kilkakrotnie zwró-
cono uwagę i przeprowadzono 
rozmowy pouczające – wyjaśnia 

szczegółowo komendant Komi-
sariatu Policji w Żarowie Kata-
rzyna Wilk. 

Ponadto, jak podaje komendant 
policji, od dnia 1 sierpnia 2020r. 
do 31 stycznia 2021r. Starszy 
Dzielnicowy asp. Wojciech Pli-
zga rozpoczął nowy Plan Prio-
rytetowy, który swoją tematyką 
obejmuje czynności związane 
z problematyką spożywania alko-
holu w miejscu niedozwolonym 
tj. na terenie przyległym do boiska 
Orlik w Żarowie przy ul. Piastow-
skiej, zakłócania ładu i porządku 
publicznego oraz zaśmiecania. 
W związku z szeregiem przepro-
wadzonych działań w miejscu 
zagrożonym zauważono znaczną 
poprawę ładu i porządku w oko-
licach boiska Orlik, ograniczono 
zjawisko gromadzenia się osób 
nieletnich oraz zakłócania ciszy 
i spoczynku nocnego.

Magdalena Pawlik 

Bezpieczeństwo
Kronika policyjna

Ukradł torebkę z dokumentami  
72-letniej kobiecie

Funkcjonariusze Komisariatu Po-
licji w Żarowie, bezpośrednio po 
otrzymanym zgłoszeniu  zatrzy-
mali nietrzeźwego (0,89 promila) 
62-letniego mieszkańca Żarowa, 
który dokonał przywłaszczenia 
pozostawionej na wózku sklepo-
wym torebki z zawartością doku-
mentów, telefonu komórkowego 
oraz pieniędzy na szkodę 72-let-
niej mieszkanki pow. świdnickie-
go. Mienie udało się odzyskać, 
a sprawcy postawiono zarzuty 
kary grzywny lub pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Zatrzymany za pobicie
Funkcjonariusze Zespołu Kry-
minalnego KP Żarów w ramach 
realizacji sprawy z poprzedniego 
okresu, zatrzymali 30-letniego 
mieszkańca gminy Żarów. Męż-
czyzna podejrzany jest o spowo-
dowanie obrażeń ciała w postaci 
złamania żeber w dniu 3.10.2020r. 
u 49-letniego mieszkańca gminy 
Żarów, skutkujących rozstro-
jem zdrowia na okres powyżej 7 
dni. Za swój czyn 30-latek może 
trafić do więzienia, grozi mu od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. Do zdarzenia doszło na 
terenie Bukowa. 

Nietrzeźwy spowodował kolizję
38-letni mieszkaniec pow. świd-
nickiego kierował po drodze 
publicznej samochodem, będąc 
w stanie nietrzeźwości (I badanie 
wykazało 0,63 mg/l alkoholu). 
Podczas jazdy stracił panowanie 

nad pojazdem i uderzył w przy-
drożne drzewo, w wyniku czego 
odniósł obrażenia ciała w postaci 
urazu twarzoczaszki, brzucha oraz 
miednicy. Został przewieziony do 
szpitala, gdzie udzielono mu po-
mocy i pobrano krew do badania. 
Pojazd został zabezpieczony na 
parkingu strzeżonym. Do kolizji 
doszło na terenie Zastruża. 

Kradzież samochodu
Nieznany sprawca ukradł z par-
kingu samochód osobowy marki 
Volkswagen Golf o wartości 4 ty-
sięcy złotych. Straty oszacowane 
zostały na rzecz mieszkańca po-
wiatu świdnickiego.  
Do zdarzenia doszło w Żarowie.

Kolejni nietrzeźwi kierujący  
zatrzymani

Mimo wielu policyjnych apeli, 
ostrzeżeń oraz poważnych kon-
sekwencji karnych, na drogach 
wciąż zatrzymywani są nietrzeźwi 
kierujący. Na terenie Żarowa za-
trzymany został 37-letni obywatel 
Ukrainy, który kierował pojazdem 
będąc w stanie nietrzeźwości 
(I badanie 2,72 promila, II ba-
danie 2,73 promila). Nietrzeźwy 
rowerzysta, 49-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego, kierował 
rowerem po drodze w Mrowinach 
(I badanie 0,73mg/l, II badanie 
0,73mg/l). Na terenie Mikoszowej 
funkcjonariusze policji zatrzyma-
li 39-letniego mieszkańca pow. 
średzkiego, który kierował samo-
chodem w stanie nietrzeźwości 
(I bad. 1,09 mg/l). 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Sprzęt biurowy dla funkcjonariuszy KP Żarów
Dwie drukarki, tonery oraz niszczarki do dokumentów trafiły  

do funkcjonariuszy z żarowskiego Komisariatu Policji. 
Sprzęt został sfinansowany ze 
środków budżetu gminy Żarów, 
pochodzących z opłat za zezwo-
lenia wydane na podstawie usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
na działania związane z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem epidemii Covid-19. 
Na ręce komendant Komisariatu 
Policji w Żarowie Katarzyny Wilk 
sprzęt przekazali burmistrz Leszek 
Michalak, zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora i Małgorzata 
Siemińska kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie.

– W związku z sytuacją epide-
miologiczną panującą w na-
szym kraju oraz dynamicznym 
wzrostem zachorowań na Co-
vid-19, na Policję został nałożo-
ny szereg dodatkowych zadań. 
Każdego dnia w Komisariacie 
Policji w Żarowie sporządzana 
jest znaczna ilość dokumentów 
związanych ze zwalczaniem 
i zapobieganiem stanu epide-

miologicznego. Drukowane są 
listy osób przebywających na 
kwarantannie oraz izolacji do-
mowej, notatki urzędowe doty-
czące działań związanych z Co-
vid-19, polecenia, wytyczne, 
instrukcje oraz procedury zwią-
zane z przestrzeganiem reżimu 
sanitarnego. Ogrom wytwa-
rzanej dokumentacji znacznie 

obciąża i zużywa urządzenia 
służące do drukowania. Dlate-
go dziękujemy za przekazany 
sprzęt, który przede wszystkim 
usprawni nam wszystkim pra-
cę – mówi Katarzyna Wilk 
komendant Komisariatu Policji 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Akademia w Zastrużu

Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła  
w Zastrużu realizuje w bieżącym roku drugi projekt  

w ramach projektu grantowego LGD „Szlakiem Granitu”
– Projekt zakładał powstanie 
nowej infrastruktury rekre-
acyjnej i sportowej, w związku 
z tym zaplanowano montaż 
siłowni zewnętrznej, która jest 
alternatywą dla aktywnego 
spędzania czasu dla młodzieży 
i dorosłych. Ponadto realizo-
wane były zajęcia aktywizujące 
i integrujące mieszkańców oraz 
szkolenia i warsztaty – mówi 
Krystyna Wardach dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu.

Działania sfinansowano w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014- 2020 dla 
operacji realizowanych w ramach 
projektu grantowego LGD „Szla-
kiem Granitu”.
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Obwodnica, która powstaje w kierunku Pożarzyska w zna-
czący sposób ograniczy ruch samochodów ciężarowych, 

który przebiega obecnie przez tereny zabudowane. 
Zwiększy także bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców oraz pozy-
tywnie wpłynie na ograniczenie 
hałasu w miejscowości. Inwestycja 
jest finansowana ze środków bu-
dżetu gminy Żarów oraz Kopalnię 
Granitu Siedlimowice. 

– W tej chwili prowadzone 
prace są na etapie wymiany 
gruntów i stabilizacji terenu, 
podbudowujemy także mieszan-
ką granitową cały pas jezdni. 
Roboty prowadzone są zgodnie 
z harmonogramem. W następ-
nym etapie będą realizowane 

odwodnienia, mostki i stabili-
zacja terenu pod podbudowę 
masy – mówi Sebastian Jarosz 
zastępca kierownika Kopalni 
Siedlimowice.

Budowa obwodnicy w Pożarzysku 
to inwestycja długo wyczekiwana 
przez mieszkańców. Droga, która 
powstanie na tym odcinku wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Mrowin, Tarnawy, 
Imbramowic i Pożarzyska, po-
nieważ wyprowadzi ruch samo-
chodów ciężarowych jadących na 
bocznicę kolejową w Imbramowi-
cach poza teren zabudowany.

– Będzie to droga, która spo-
woduje, że wreszcie będzie 
bezpieczniej w naszych miej-
scowościach. Po wykupie te-
renów od właścicieli gruntów 
rozpoczęliśmy prace projektowe 

nad dokumentacją techniczną 
drogi. Przystąpiliśmy wówczas 
do konkretnych negocjacji z Ko-
palnią Siedlimowice, która od 
początku zobowiązywała się, że 
drogę wywozu kruszyw wykona. 
W związku z realizacją tego za-
dania gmina Żarów złoży wnio-
sek o dofinansowanie pozostałej 
części prac do Funduszu Dróg 
Samorządowych lub innego 
programu dotacyjnego ogłoszo-
nego w danym czasie. Ponadto, 
podpisaliśmy także porozumie-
nie z właścicielami dróg Po-

wiatem Świdnickim i Wrocław-
skim. Kolejnym etapem będzie 
przebudowa drogi powiatowej 
nr 2896 D, realizowana przez 
Powiat Świdnicki i Wrocławski 
w porozumieniu z Kopalnią Sie-
dlimowice – wyjaśnia burmistrz 
Leszek Michalak.

Pierwszy etap prac ma się za-
kończyć w czerwcu 2021 roku. 
W następnej kolejności droga 
zyska nową nawierzchnię asfal-
tową. Łączna wartość inwestycji 
wynosi 2.097.204,81 złotych. 
Zgodnie z podpisanym porozu-
mieniem udział firmy Mineral 
Polska w budowie drogi określono 
na kwotę 1.222.403,16 złotych. Po 
stronie gminy Żarów wartość za-
dania opiewa na kwotę 874.801.65 
złotych.

Magdalena Pawlik 

Inwestycje
Ostatni etap prac kanalizacyjnych 

przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
Budowa kanalizacji przy ul. Słowiańskiej w Żarowie to ostatni etap prac kanalizacyj-

nych, które realizowane są w ramach dużego zadania inwestycyjnego. 
Inwestycja jest już na półmetku, 
a wszystkie roboty, zgodnie z pod-
pisaną umową, mają potrwać 
do końca stycznia 2021 roku. 

– Nie jest to łatwa inwestycja 
i niestety mieszkańcy ulicy 
Słowiańskiej muszą liczyć się 
z utrudnieniami. Prace powoli 
zbliżają się do końca, a w kolej-
nym etapie pracownicy Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie będą przepinać 
mieszkańców do sieci kanali-
zacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej. Po zakończeniu prac 
wykonawca inwestycji przystąpi 
do odtworzenia nawierzchni 
asfaltowej i budowy nowego 
krawężnika. Ponadto, zniknie 
także stary, płytowy i pochyły 
chodnik, a w to miejsce powsta-
nie nowy ciąg pieszy. Środki 
finansowe na budowę nowego 
chodnika zostaną przeznaczone 
z dodatkowych pieniędzy, które 
gmina Żarów otrzymała z Fun-
duszu Samorządowego – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Łączny koszt inwestycji to kwota 
2.176.543,21 złotych. Przypomnij-
my, że budowa kanalizacji przy ul. 

Słowiańskiej w Żarowie jest reali-
zowana w ramach dużego zadania 
inwestycyjnego. To ostatni etap 
budowy kanalizacji współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
poprzez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Z tego samego 
zadania przeprowadzone zostały 
prace w Łażanach, Mrowinach, 
Kalnie oraz na osiedlu domków 
jednorodzinnych w Żarowie. 

Łączna wartość zadania to koszt 
29.316.533,00 złotych. Przyzna-
ne dofinansowanie dla całego 
projektu, które gmina otrzymała 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
to 11.940.907,76 złotych.
Relację filmową z budowy kanali-
zacji przy ul. Słowiańskiej można 
zobaczyć na Facebooku Gmina 
Żarów oraz Youtube Gmina Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Prace przy budowie kanalizacji na tym odcinku mają zakończyć się 
w styczniu 2021 roku.

Powstaje 
obwodnica Pożarzyska

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania właścicielom Domu Pomocy Spo-
łecznej „Żar-Med” Beacie i Stanisławowi Łukaszów, całemu persone-
lowi medycznemu, administracji, paniom przygotowującym posiłki 
i paniom salowym za troskliwą i profesjonalną opiekę, życzliwość, 
cierpliwość i okazywane serce mojej Mamie. 

Maria Tomaszewska

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku!
Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimo-

wym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. 

Europejskie statystyki wska-
zują, że Polska należy do 
krajów o najbardziej zanie-

czyszczonym powietrzu, ponadto 
znajduje się w czołówce krajów 
z najwyższym odsetkiem przed-
wczesnych śmierci spowodowa-
nych złą jakością powietrza. Na 
większości terytorium Polski za 
zanieczyszczenie powietrza odpo-
wiada w głównej mierze tzw. niska 
emisja, czyli emisje z pojazdów 
oraz z domowych palenisk i ko-
tłowni. Duży udział ma tu naganne 
zjawisko spalania odpadów w pie-
cach, a świadomość negatywnych 
skutków, takich praktyk, wydaje się 
być w społeczeństwie ciągle bardzo 
niska, mimo nieustannej obecności 
tematu smogu w mediach.
Odpady tworzyw sztucznych 
(„plastiki”) są często spalane 
w przydomowych piecach i ko-
tłowniach ze względu na wysoką 
wartość opałową tego materiału, 
ale w obecnym systemie gospoda-
rowania odpadami w Polsce nie 
ma racjonalnego uzasadnienia 
dla takiego postępowania. Spa-
lając plastik nie tylko marnuje-
my surowiec do recyklingu, ale 
także emitujemy do powietrza 
pyły i inne szkodliwe substancje, 
przyczyniając się do zwiększe-
nia zanieczyszczenia powietrza 
w najbliższym otoczeniu, szko-
dząc sobie i innym. Należy więc 
uświadomić sobie, że potencjalne 

znikome korzyści (ewentualna 
oszczędność opału) nie mogą być 
żadnym argumentem w zestawie-
niu z ogromnymi negatywnymi 
skutkami palenia odpadów, za-
równo dla zdrowia ludzkiego, jak 
i dla środowiska.
Autorem kampanii edukacyjno-
-społecznej „Plastik nie do pieca – 
piec nie do plastiku” jest Fundacja 
PlasticsEurope Polska.

Pamiętaj!
Odpady tworzyw to wartościowy 
materiał, który poprzez recykling 
mechaniczny można ponownie 
wykorzystać do wyprodukowania 
nowych wyrobów.
Wg raportu GUS w 2018 roku selek-
tywna zbiórka wszystkich odpadów 
komunalnych wyniosła tylko ok. 29%. 
Poziom selektywnej zbiórki odpa-

dów tworzyw sztucznych w Polsce 
wzrasta bardzo powoli. Wg GUS 
w 2018 roku zebrano tylko 331 tys. 
ton (to mniej niż 18% wytworzo-
nych w tym czasie  odpadów two-
rzyw sztucznych) i w porównaniu 
do 301 tys. ton w roku 2015 jest to 
wynik bardzo niezadowalający. 
W dalszym ciągu podstawowym 
sposobem zagospodarowania 
odpadów tworzyw sztucznych 
w naszym kraju pozostaje niestety 
składowanie - na składowiska cią-
gle trafia ok. 43% tych odpadów. 
Z pozostałej ilości ok. 27% podda-
wane jest recyklingowi.
Z raportu GUS „Ochrona Śro-
dowiska w Polsce 2019” wynika 
m.in., że ze spalania w gospodar-
stwach domowych wytwarzane 
jest prawie czterokrotnie więcej 
pyłów niż łącznie emituje sektor 
produkcji i transformacji energii. 
Szkodliwość spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych, za-
równo w piecach i kotłach central-
nego ogrzewania, czy kominkach, 
jak w przydomowych paleniskach 
na otwartej przestrzeni wynika 
z trzech głównych przyczyn: 
proces spalania przebiega w zbyt 
niskiej temperaturze (180-500°C), 
czas spalania jest krótki oraz cały 
proces prowadzony bez dostatecz-
nego nadmiaru powietrza. 
Wysoką wartość kaloryczną odpa-
dów tworzyw sztucznych – ponad 
40 MJ/kg – można odzyskać w spo-

Fundusze na refundację protezy
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w imieniu Fundacji „Babcia 
i Dziadek” w Żarowie informuje, że Fundacja posiada fundusze, które 
może przeznaczyć na refundację protezy kończyny górnej lub dolnej.
Dokładne informacje można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Żarowie pod numerem telefonu: 74 85 80 745.

sób bezpieczny dla zdrowia jedynie 
w profesjonalnych instalacjach do 
odzysku energii z odpadów. 
Więcej informacji można prze-

czytać na stronie internetowej 
https://nowa.um.zarow.pl/
ochrona-srodowiska-wiadomosci-
/n,165588,plastik.html.

https://nowa.um.zarow.pl/ochrona-srodowiska-wiadomosci/n,165588,plastik.html
https://nowa.um.zarow.pl/ochrona-srodowiska-wiadomosci/n,165588,plastik.html
https://nowa.um.zarow.pl/ochrona-srodowiska-wiadomosci/n,165588,plastik.html
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Pięcioletnia Łucja Szponarska z Pyszczyna podczas spaceru 
ze swoim tatą Karolem odnalazła archeologiczny skarb. 

To siekierka z epoki brązu (wstęp-
ne oględziny przedmiotu wska-
zują na kulturę łużycką). Artefakt 
liczący ponad 3000 lat został 
przekazany do Żarowskiej Izby 
Historycznej działającej w ramach 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pra-
wa, znalezisko zgłoszono do Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków – Delegatura Wałbrzych. 
Mała odkrywczyni z Pyszczyna 
została nagrodzona przez Ża-
rowską Izbę Historyczną, ale 
największą niespodzianką był dla 
niej wywiad, jakich udzielała dla 
Żarowskiej Kroniki Filmowej, 
Fakty TVP3 Wrocław, Dziennika 
Wałbrzych oraz RMF MAXX. 
Nagrodę dla tej niezwykle sym-
patycznej dziewczynki w naj-
bliższych dniach przyzna także 

zgodnie z przepisami Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków.

Oprac. Magdalena Pawlik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników żarow-
ska biblioteka uruchamia akcję „Książka na wynos”. 

Teraz wystarczy, że zadzwonisz do 
biblioteki a książki, które chcesz 
wypożyczyć będą dla ciebie przy-
gotowane następnego dnia. 
Procedura wypożyczeń „na wy-
nos” wygląda następująco: 

 ▶ czytelnik zamawia poprzez ka-
talog on-line, telefonicznie,  
e-mailowo wybrane publikacje, 

 ▶ bibliotekarz po skompletowaniu 
zamówienia czytelnika umawia 
z nim termin odbioru na kon-
kretną godzinę, 

 ▶ bibliotekarz rejestruje zbiory na 
koncie użytkownika i przygo-
towuje paczkę z zamówionymi 
egzemplarzami, 

 ▶ o omówionej godzinie bibliote-
karz przekazuje paczkę czytel-
nikowi, tzn. zostawia ją np. na 
stoliku przed wejściem, którą 
czytelnik odbiera i zostawia 
ewentualnie zwroty. 

Wypożyczalnia:
•	 dla dorosłych – 74 85 70 435, 

e-mail: m.gawron@biblioteka.
zarow.pl.

•	 dla dzieci i młodzieży –  
74 85 70 596, e-mail:  
j.daniel@biblioteka.zarow.pl.

Akcja „Książka na wynos” obo-
wiązuje od 24 listopada do odwo-
łania. 

Kultura
„Książka na wynos” 

w żarowskiej bibliotece

Czasy epidemii zmusiły nas do zrezygnowania z wielu uroczystości i spo-
tkań, nie możemy też normalnie korzystać z biblioteki. Można jednak wy-
pożyczyć książkę w inny sposób. Wystarczy tylko zadzwonić do biblioteki. 

Archeologiczny skarb w Pyszczynie

Na zdjęciu Łucja wraz ze swoim 
tatą podczas przekazania znaleziska 
do Żarowskiej Izby Historycznej. 

Konkurs na kartkę i ozdobę choinkową
„Świąteczne inspiracje” – to hasło przewodnie konkursu do którego 
zaprasza Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać kartkę 
świąteczną lub ozdobę choinkową i dostarczyć ją do 11 grudnia do 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Na zwycięzców cze-
kają nagrody rzeczowe.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa  
na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl.

Napisz lub narysuj opowieść wigilijną i wygraj nagrody
Któż z nas nie zna historii Ebenezera Scrooge’a,  

którego przed świętami Bożego Narodzenia nawiedzają duchy? 
„Opowieść wigilijna” autorstwa 
Charlesa Dickensa, wydana 
w 1843 roku, odmieniła życie 
nie tylko głównego bohatera, ale 
miała ogromny wpływ na kolejne 
pokolenia czytelników.  
Właśnie teraz każdy może napisać 
lub narysować swoją opowieść 
wigilijną. Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Żarowie zapra-
sza do udziału w konkursie „Moja 
opowieść wigilijna”. Pula nagród 
wynosi 1.000 złotych.
Opowiadania i prace graficzne 
– komiksy będą przyjmowane 
do 14 grudnia do godziny 12.00. 
Konkurs skierowany jest wy-
łącznie do mieszkańców gminy 
Żarów. Celem konkursu jest kul-
tywowanie obrzędowości świąt 
Bożego Narodzenia, pobudzenie 
inwencji twórczej, rozwijanie 

wrażliwości i talentów wśród 
mieszkańców gminy Żarów,  po-
pularyzacja twórczości literackiej 
i plastycznej, rozwój czytelnictwa.
Uczestnicy konkursu mogą swoje 
opowieści wigilijne przygotować 
w dwóch kategoriach: opowiada-
nie (młodzież powyżej 14 roku 
życia i dorośli) i komiks (kategoria 
otwarta). W pierwszym przypadku 
praca nie może być dłuższa niż trzy 
strony formatu A4. W przypadku 
komiksu praca nie może przekra-
czać pięciu stron formatu A4.
Z uwagi na obowiązujące ograni-
czenia w funkcjonowaniu biblio-
teki, spowodowane epidemią ko-
ronawirusa, prace tekstowe można 
przesyłać drogą mailową na adres 
konkurs@biblioteka.zarow.pl. 
Prace graficzne – komiksy moż-
na będzie dostarczyć osobiście.  

Szczegóły konkursu znajdują się 
w regulaminie dostępnym na stro-
nie internetowej http://biblioteka.
zarow.pl.

To były potrzebne działania
Gminna Kultura Powszechna – pod takim hasłem zespół Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie przystąpił do realizacji projektu, którego celem było zaproszenie 

mieszkańców gminy do wspólnego tworzenia kultury. 
 ▶ Gminna – ponieważ działaniami objęto teren całej 
gminy. 

 ▶ Kultura-ponieważ skupiono się właśnie na tym 
obszarze działalności Centrum. 

 ▶ Powszechna – ponieważ do rozmowy zaproszono 
szerokie grono mieszkanek i mieszkańców, osób 
w różnym wieku i o różnych perspektywach.

– Cztery inicjatywy mieszkańców zostały zreali-
zowane w ramach projektu Gminna Kultura Po-
wszechna. Dzięki wsparciu, które Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie otrzymało z Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury+ zrealizowane zostały: warsztaty komiksu 
i tworzenia bohatera literackiego, projekt „Nie 
święci garnki lepią”, „Wczoraj i dziś – Mrowiny 
w obiektywie”, a w Wierzbnej powstały ekohotele 
dla owadów – mówi Tomasz Pietrzyk, dyrektor 
GCKiS w Żarowie.

Warsztaty z tworzenia komiksu –  
Żarów 

Zajęcia polegały na nauce podstaw tworzenia komik-
sów i kreacji bohatera literackiego. Uczestnicy zajęć 
poznali podstawy rysunku postaci, martwej natury 
i kompozycji przestrzeni. Poznali również zasady 
kreowania fabuły i postaci literackiej. W ramach ini-
cjatywy ukazał się sześćdziesięcio stronicowy zeszyt, 
autorami komiksów są Karolina Salwowska, Oliwia 
Targosz, Emilia Kondratowicz, Milena Kondratowicz 
i Kinga Iłeczko. Warsztaty poprowadziła autorka ini-
cjatywy Karolina Salwowska, mieszkanka Żarowa.

„Nie święci garnki lepią” –  
Kruków

Inicjatywa miała na celu odkrycie i rozwinięcie poten-
cjału kulturowego mieszkańców Krukowa. W ramach 

działań skierowanych do mieszkańców został 
przeprowadzony cykl warsztatów rękodziel-
niczych – haft, ceramika, zdobnictwo użyt-
kowe. Całość zakończyła się wystawą zorga-
nizowaną w świetlicy wiejskiej w Krukowie.

Ekohotele dla owadów –  
Wierzbna 

Inicjatywa miała charakter warsztatów dla 
dzieci i młodzieży. Podczas zajęć miesz-
kańcy własnoręcznie wykonali domki dla 
owadów, które zawisły w Wierzbnej. Dzięki 
wizycie profesjonalnego pszczelarza uczest-
nicy poznali od podszewki wszystko to, co 
jest związane z pszczelarstwem. Uczestnicy 
poznali także historię swojej miejscowości.

Wczoraj i dziś –  
Mrowiny w obiektywie

W ramach inicjatywy został zorganizowany 
cykl spotkań poświęcony miejscowości, 
a dotyczył on  nie tylko historii, ale również 
architektury. Został również ogłoszony 
konkurs fotograficzny. Zorganizowane zo-
stały warsztaty fotograficzne i plastyczne 
dla mieszkańców. Inicjatorzy przewidzieli 
również ekspozycję stałą. W Mrowinach 
pojawiła się tablica z mapą miejscowości 
i zaznaczonymi na niej najważniejszymi 
obiektami wsi.

http://centrum.zarow.pl/index.php/kultura-newsy/1691-konkurs-na-swiateczny
mailto:konkurs%40biblioteka.zarow.pl?subject=Zg%C5%82oszenie%20na%20konkurs
http://biblioteka.zarow.pl/2020/11/24/napisz-lub-narysuj-opowiesc-wigilijna-i-wygraj-nagrody/
http://biblioteka.zarow.pl/2020/11/24/napisz-lub-narysuj-opowiesc-wigilijna-i-wygraj-nagrody/
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Zmarł prof. Jan Chłopek
14 listopada 2020r. zmarł Pan 
Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek 
– Kierownik Katedry Biomateria-
łów i Kompozytów, były Dziekan 
Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Biomateriałów, 
wieloletni nauczyciel akade-
micki, naukowiec, nauczyciel 
wielu pokoleń studentów i kadry 
naukowej. 
Profesor ukończył w 1971 roku 
Technikum Chemiczne w Zespo-
le Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Żarowie i był mieszkańcem 
naszego miasta. Od niemal 50 
lat był związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
– najpierw jako student, a potem pracownik. Profesor Chłopek był 
wybitnym naukowcem specjalizującym się w inżynierii biomateria-
łów oraz technologii kompozytów dla techniki i medycyny, autorem 
ponad 350 prac, z których ponad 140 ukazało się w czasopismach 
o obiegu międzynarodowym, 7monografii/rozdziałów w książkach, 
25 patentów/zgłoszeń patentowych. Wypromował 9 doktorów i po-
nad 200 dyplomantów.
Za swoją działalność naukowo-badawczą Profesor Jan Chłopek 
otrzymał liczne nagrody, w tym m.in.: Nagrodę Ministra Zdrowia, 
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Pre-
zesa IV Wydziału PAN, a także dziesiątki Nagród Rektora AGH 
za osiągnięcia naukowe. W 2007 roku otrzymał Nagrodę im. Prof. 
Władysława Taklińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne 
–za przygotowanie i wdrożenie kształcenia na kierunku „Inży-
nieria Biomedyczna”. W 2006 nadano Mu Srebrny Krzyż Zasługi, 
a w 2019r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Jako społeczność jesteśmy dumni, że pochodził z Żarowa, i w życiu 
osiągnął tak wiele. Współczujemy rodzinie i najbliższym pana pro-
fesora, dla nas, naszej społeczności to także niepowetowana strata. 
Profesor został pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.
Koleżanki i Koledzy z Katedry Biomateriałów i Kompozytów, 
macierzystej Katedry Pana Profesora, którą wiele lat kierował, 
zachęcają do zamieszczenia wspomnień w Wirtualnej Księdze 
Kondolencyjnej.  
Materiały te można przesyłać na adres: jan.pozegnanie@o2.pl do 
końca roku. 

(zdjęcie dzięki uprzejmości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)

Mała Amelka ze Strzegomia  
walczy z SMA. 

Trwa zbiórka na leczenie dziewczynki
Amelka to 16-miesięczna miesz-
kanka Strzegomia, u której stwier-
dzono SMA – rdzeniowy zanik 
mięśni. 
Szansą dla dziewczynki jest bar-
dzo kosztowna terapia genowa. 
Rodzice dziecka proszą o pomoc 
w zbiórce środków na leczenie ich 
córki. 

– Błagamy o pomoc dla Naszej 
kochanej córeczki. Kilka dni 
temu przyszła do Nas wiado-
mość… najgorsza z najgorszych 
jaka mogła być… Nasza kocha-
na córeczka Amelka ma SMA! 
Teraz my musimy zacząć wal-
czyć o nią i jej przyszłość! Cho-
roba ta nieleczona prowadzi do 
śmierci dziecka (...). Deską ra-
tunku jest zbiórka pieniędzy na 
terapię genową… niestety Amel-
ka waży 10 kg, a terapię można 
wykonać do momentu, gdy 
dziecko waży mniej niż 13,5 kg. 
Prosimy, wręcz błagamy o każ-
dą złotówkę i chęć pomocy. Bez 
waszej pomocy nie damy rady 
i będziemy musieli patrzeć na 

cierpienie naszej małej córeczki. 
W najgorszym z możliwych, 
jeżeli nie uda nam się uzbierać 
kwoty na terapię genową to 
pieniążki będą wykorzystane 
na rehabilitację i zakup sprzętu. 
Jednak mam nadzieje, że damy 
radę – czytamy na portalu Po-
magam.pl

Wsparcie dla małej Amelki moż-
na przekazać za pośrednictwem 
serwisu Pomagam.pl, z kolei za 
pośrednictwem grupy społecz-
nościowej prowadzone są też 
licytacje.

Kajetan z SP Żarów wygrał laptopa 
dla swoich dziadków

Czego w życiu nauczył mnie bliski senior, a czego ja nauczę go w internecie? 
To pytania, na które odpowiadali 
uczestnicy konkursu „e-Senior po-
trafi!”, którego organizatorem było 
Ministerstwo Cyfryzacji. Jednym 
z laureatów konkursu został Kajetan 
Kwiecień z Żarowa, który napisał, 
jak pomaga swoim dziadkom „ser-
fować” po internecie. Do konkursu 
wysłano wiele zgłoszeń, a nagro-
dzono tylko 10 uczestników. Wśród 
nich młodego 
Kajetana z Żaro-
wa, który wygrał 
laptopa dla swoich 
dziadków.

– Jestem nie-
zmiernie dumny 
z moich wnu-
ków i z relacji, 
jaką udało nam 
się stworzyć! Ko-
rzystają z moich 
doświadczeń 
życiowych i rad, 
a ja dzięki nim 
mimo zbliżają-
cych się 70 uro-
dzin ciągle się 
rozwijam. Wspól-
nie odkrywamy nowinki techno-
logiczne tego świata i młodego 
pokolenia.
Wnuki to najlepsze antido-
tum na starzenie się! Czerpię 
mnóstwo satysfakcji i radości 
z przebywania razem! Ta ciepła, 
pełna miłości i wsparcia, bez-
warunkowa relacja wzmacnia 
nas na lata! – mówi dziadek 
Kajetana Zygmunt Kwiecień. 

Nagrodzona praca 
Kajetana Kwietnia:

Moi dziadkowie uczą mnie 

o życiu od mojego urodzenia. 
Jesteśmy bardzo zżyci, przez 
kilka lat mojego dzieciństwa 
w każdy dłuższy weekend 
wyjeżdżaliśmy do nich aż do 
województwa świętokrzyskie-
go, aby razem wypoczywać na 
działce, jeździć na ryby, grzyby 
oraz spacerować po mieście. 
Jednak cztery lata temu dziad-

kowie przyjechali z Końskich 
do Żarowa i możemy widywać 
się nawet codziennie, co bardzo 
cieszy mnie i mojego brata. To 
właśnie dzięki tej przeprowadz-
ce i ich poświęceniu dla mnie 
rozwinąłem pasje do łowienia 
ryb i zbierania grzybów. To 
moi dziadkowie nauczyli mnie 
przycinać krzewy, hodować 
owoce i warzywa oraz korzy-
stać z wielu narzędzi, których 
większość dzieci nie potrafi 
używać. Odwdzięczam się im 
za to wprowadzając ich w nasz 

świat. Świat współczesnej mło-
dzieży, czyli świat internetu. 
Pierwszy raz uczyłem ich ko-
rzystać z tabletu 2 lata temu, 
a teraz już przekonują się do 
dotykowych telefonów, bez kla-
wiatury czy otwieranej klapki 
jako ekranu. Pokazuję im jak 
korzystać z aplikacji banku, 
jak przeglądać interesujące ich 

rzeczy w inter-
necie a nawet 
zamawiać nie-
które towary 
na stronach 
sklepów, co 
w obecnej sytu-
acji jest bardzo 
potrzebne. Mu-
szę przyznać, 
że wyjątkowo 
szybko udaje 
im się zro-
zumieć moje 
tłumaczenia! 
Jestem pod 

wrażeniem ich 
otwartości na 
technologię. 

Mam im jeszcze sporo do poka-
zania i myślę, że mojego dziadka 
zaciekawi prezentacja, jak moż-
na znaleźć najnowszy materiał 
na temat połowu ryb, a babcia 
ucieszy się, gdy razem poszuka-
my dla niej porządnej maszyny 
do szycia. Wy również próbujcie 
przekonać swoich dziadków do 
korzystania z Internetu, aby nie 
narażali się na kontakt z wiru-
sem oraz aby dbać o ich bez-
pieczeństwo w dobie pandemii. 
Trzymam za Was kciuki!

Oprac. Magdalena Pawlik

Na zdjęciu Kajetan wraz ze swoim dziadkiem podczas „serfowania” po 
internecie. 

Informacje dla działkowców
Altana w ROD

Budowa altany nie wymaga pro-
jektu budowlanego, ani wizyt 
w urzędach i uzyskiwania pozwo-
leń. Prawo budowlane zwalnia 
działkowców z takich obowiąz-
ków. § 45 Regulaminu ROD naka-
zuje zawiadomić na piśmie zarząd 
ROD o zamiarze budowy altany, 
załączając rysunek uwzględniający 
jej powierzchnię i wysokość oraz 
usytuowanie względem granic 
działki. W przypadku uzasadnio-
nych podejrzeń naruszenia prze-
pisów przy budowie, lub sprzecz-
ności z informacjami ujętymi 
w zawiadomieniu, zarząd może 
nakazać wstrzymanie budowy. 
Oczywiście, pomimo uprawnień 
zarządu ROD, działkowiec sam 
odpowiada za właściwe usytuowa-
nie altany zgodnie z wymogami 
przewidzianymi w Regulaminie 
ROD i przepisach powszechnie 
obowiązujących. Stąd, w przypad-
ku ich naruszenia, nie można się 
zasłaniać argumentem, że zarząd 
nie zareagował wcześniej, a robi to 
dopiero po wybudowaniu obiektu.

Złamanie przepisów
Złamanie przepisów w zakresie 
gabarytów altany działkowej jest 
tzw. samowolą budowlaną. Dla 
organów nadzoru budowlanego 
stanowi to przesłankę do wydania 
nakazu rozbiórki – nawet całego 
obiektu. Co więcej, podejrzewając 
zaistnienie takiego naruszenia, 
zarząd ROD powinien zgłosić je do 
organów nadzoru. Nadzór może 
podjąć postępowanie i wydać na-
kaz rozbiórki również bez takiego 
zgłoszenia. Zatem lekceważenie 
ograniczeń wynikających z prawa 
grozi poważnymi konsekwencjami.

Wielkość altany
Dopuszczalne gabaryty altany 
działkowej określa art. 2 ust. 9) 
ustawy o ROD. Stanowi, że jest to 
obiekt o powierzchni zabudowy 
do 35 m2 oraz wysokości do 5 m 
przy dachach stromych i do 4 m 
przy dachach płaskich, przy czym 
do powierzchni zabudowy nie wli-
cza się tarasu, werandy lub ganku, 
o ile ich łączna powierzchnia nie 
przekracza 12 m2. Powierzchnię 

zabudowy obliczamy uwzględnia-
jąc obrys wyznaczony przez ściany 
zewnętrzne. Przez dach płaski 
przyjmuje się zwykle dach o kącie 
nachylenia poniżej 120.

Lokalizacja altany
Planując miejsce dla altany warto 
uwzględnić zarówno przepisy 
Regulaminu, jak i powszechnie 
obowiązujące. Według Regulami-
nu ROD, powinna być ona usytu-
owana co najmniej 3 m od granicy 
działki. Dopuszczalne wyjątki, 
np. dla wąskiej działki, określono 
w § 45 ust. 5 i 6. Kwestia przepi-
sów powszechnie obowiązujących 
jest bardziej dyskusyjna. Aby 
uniknąć kłopotów budując altanę 
na działce znajdującej się przy 
granicy ogrodu, lepiej przyjąć, 
że ściana z oknem nie może być 
zlokalizowana bliżej niż 4 m od 
sąsiedniej działki budowlanej, 
a ściana ślepa 3 m. Przepisy do-
tyczące budowy stosujemy odpo-
wiednio do rozbudowy altany.

mailto:jan.pozegnanie%40o2.pl?subject=Wpis%20do%20Ksi%C4%99gi%20Kondolencyjnej
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Mrowiny w obiektywie”
Inicjatywa lokalna „Wczoraj i dziś – Mrowiny w obiektywie” otrzymała dofinansowanie 

w ramach projektu Gminna Kultura Powszechna. 

Projekt mieszkańców Mro-
win został zrealizowany 
dzięki wsparciu, które 

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie otrzymało z Naro-
dowego Centrum Kultury w ra-
mach programu 
Dom Kultury+. 
Projekt ten zgło-
siła do realizacji 
grupa nieformal-
na w składzie: Ro-
man Konieczny, 
Urszula Rurarz 
i Krystyna Popek.
W ramach projek-
tu w Mrowinach 
zostały zorganizo-
wane następujące 
przedsięwzięcia:

 ▶ spotkanie 
mieszkańców 
wsi z prelegen-
tem – Zbignie-
wem Malickim, 
na którym prze-
kazano informa-
cje o wsi Mrowi-
ny. Prelekcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, przedsta-
wiono historię wsi, życie jej 
mieszkańców. Prelegent po za-
kończeniu spotkania przekazał 
mieszkańcom artykuły, publi-
kacje z  „Rocznika świdnickie-
go”: „Wspomnienia z Mrowin” 
mieszkańca wsi Alfreda Keila 
w tłumaczeniu Zbigniewa Ma-
lickiego, „Kulmizowie. Historia 
jednej rodziny” – art. Zbigniewa 
Malickiego, Wydawnictwo wła-
sne byłego mieszkańca Mrowin, 
Karla Heinza Huelse, „Mrowi-
ny”, z dużą ilością archiwalnych 
zdjęć i dokładnymi opisami,

 ▶ konkurs fotograficzny z warsz-
tatami dla mieszkańców Mro-

win, który odbył się w dn.15-30 
października 2020 roku. Foto-
grafie posłużyły do wykonania 
obrazów w formacie A2 na 
świetlicę wiejską w Mrowinach 
oraz przygotowanie i zamon-

towanie mapy Mrowin ze 
wskazaniem ciekawych miejsc 
i budowli. Uczestnicy konkursu 
zostali uhonorowani dyploma-
mi i nagrodami,

 ▶ warsztaty plastyczne – szkice 
rysunkowe na podstawie fo-
tografii dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych,

 ▶ wydanie Kart pracy-koloro-
wanka „Mrowiny w obiektywie” 
i przekazanie ich do kopiowa-
nia i wielokrotnego użytku dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach 
oraz GCKiS w Żarowie.

Zadanie dofinansowano ze środ-
ków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu Domy 

Kultury + Inicjatywy lokalne 
2020.

– Cieszymy się, że dzięki po-
zyskaniu wsparcia finanso-
wego w kwocie 6792 złotych 
i mimo trudnych warunków 

związanych 
z sytuacją epi-
demiologiczną 
udało nam się 
sprostać zada-
niu. Wykona-
na praca na 
trwałe wpisuje 
się w historię 
Mrowin i jej 
dokumento-
wanie, a rów-
nież daje moż-
liwość konty-
nuowania pro-
jektu w latach 
następnych. 
Z całego serca 
dziękujemy za 

pomoc w zor-
ganizowaniu 
przedsięwzięcia 

Pani Elżbiecie Kulas, Zbignie-
wowi Malickiemu, Magdalenie 
Pawlik, Michałowi Kozak wraz 
z ekipą GEOSPACE w Kalnie, 
GCKiS w Żarowie. Wielkie dzię-
ki za udział i zainteresowanie 
składamy mieszkańcom Mro-
win, Radzie Sołeckiej, Stowa-
rzyszeniu „Mrowiny na swoim”, 
Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach i MOW 
w Mrowinach – mówi Roman 
Konieczny z Mrowin.

Zdjęcia i projekty mieszkańców 
tej inicjatywy można zobaczyć na 
stronie internetowej https://nowa.
um.zarow.pl/kultura-i-oswiata-
/n,165627,mrowiny.html.

Oprac. Magdalena Pawlik

Taka mapa ze zdjęciami Mrowin powstała w ramach realizacji projektu.  
Mapę można zobaczyć przy świetlicy wiejskiej w Mrowinach.

Uczniowie SP Imbramowice biorą 
udział w Królewskiej Szkole on-line

Królewska Szkoła On-line to lekcje prowadzone przez edukatorów 
z Zamku Królewskiego w Warszawie na żywo, na platformie Zoom. 

Prowadzący, odwołując się do 
podstawy programowej, rozma-
wiają z uczniami na tematy z hi-
storii, sztuki i kultury, w oparciu 
o dzieła sztuki znajdujące się 
w Zamku Królewskim w Warsza-
wie. Jednorazowo w lekcji bierze 
udział jedna klasa.
Uczniowie kl. IV – VIII  Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w Im-
bramowicach skorzystali z dwóch 
lekcji. Były one urozmaiceniem 
w dobie zdalnego nauczania, kiedy 
wycieczki do stolicy są niemożliwe:

„Mąż w mąż, czyli jak szlach-
ta króla wybierała”

W Polsce już pod koniec XVI w. 
każdy obywatel (szlachcic) uzyskał 
czynne i bierne prawo wyborcze. 
Mógł osobiście wybierać króla, 

a nawet kandydować na ten urząd. 
Z czego wynikała uprzywilejowa-
na pozycja stanu szlacheckiego? 
Na jakich zasadach przeprowadza-
no wolną elekcję? Czym były arty-
kuły henrykowskie i pacta conven-
ta? Jaki był bilans korzyści i strat 
elekcji viritim? Na te i inne pytania 
uczniowie poznali odpowiedź pod-
czas zamkowej lekcji on-line.

„Na Królewskim dworze”
Zamek Królewski w Warszawie 
to wspaniała, rozległa rezydencja. 
Podczas lekcji on-line uczniowie 
dowiedzieli się, jak naprawdę 
wyglądało codzienne życie kró-
la w tej wyjątkowej przestrzeni, 
czy łatwo się żyło na królewskim 
dworze, a także czym była etykieta 
dworska i ceremoniał.

Konkurs na wiersz, z parasolką lub bez
Fundacja Inicjatywa B zaprasza do 
uczestnictwa w kolejnym działaniu 
animacyjnym wokół żarowskiej 
Nagiej Panny, która została odno-
wiona przez dwie żarowskie orga-
nizacje pozarządowe w 2019 roku. 
„Konkurs na wiersz, z parasolką lub 
bez” to propozycja dla dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych. Aby wziąć 
udział w konkursie należy napisać 
autorski (krótki lub długi, rymowany 
lub nie) wiersz o „Nagiej Pannie” 
z Żarowa.
Do wygrania w konkursie literackim 
są 3 figurki żarowskiej rzeźby (za 1, 2, 
3 miejsce) wydrukowane za pomocą 
fundacyjnych drukarek 3D. Aby zdo-
być rzeźbę o wysokości: 10 cm (bez 
parasolki) lub 14 cm (z parasolką), 
wystarczy napisać wiersz, wkleić go 
w komentarzach na Facebooku pod 
opublikowanym plakatem i uzyskać 
najwięcej reakcji-lajków pod swoim 
wierszem od znajomych. Trzy najlep-
sze wiersze zostaną również przedsta-
wione w przestrzeni miejskiej tuż obok 

„Nagiej Panny” 
Swoje próby literackie można również 
wysyłać drogą e-mail na adres: we-
zmeudzial@inicjatywab.pl. W treści 
wiadomości prosimy o podania imie-
nia i nazwiska oraz numeru telefonu 
do kontaktu. Wiersze publikujemy na: 
Facebooku do 15.12.2020r.

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej  
w Kalnie, Wostówce i Mrowinach 

W związku z zakończeniem 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Kalno, Kal-
no-Wostówka i Mrowiny (Etap 
2), a także w związku z uzy-
skaniem przez Gminę Żarów 
pozwolenia na ich użytkowanie, 
przypominamy właścicielom, 
zarządcom/administratorom 
nieruchomości o konieczności 
wykonania podłączenia do nowo 
wybudowanych sieci kanaliza-
cyjnych. Mieszkańcy Kalna oraz 
Wostówki powinni podłączyć 
się do sieci kanalizacji sanitarnej 
najpóźniej do 20 grudnia 2020r, 
natomiast mieszkańcy Mrowin, których dotyczy 
2 etap budowy kanalizacji sanitarnej (ulica Wojska 
Polskiego) powinni podłączyć się najpóźniej do 
23 marca 2021r. 
W tym celu należy wystąpić do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie z wnioskiem o wydanie sto-
sownych warunków przyłączenia. Następnie, zgodnie 
z uzyskanymi wytycznymi, wykonać przyłącze kanali-
zacyjne, a po jego pozytywnym odbiorze przez służby 

techniczne ZWiK zawrzeć umo-
wę na odbiór ścieków.
Wnioski dostępne są na stronie 
internetowej https://zwik.zarow.
pl w zakładce dokumenty:
1. Wniosek o wydanie warunków 
przyłączenia do sieci.
2. Wniosek o zawarcie umowy na 
dostawę wody i odbiór ścieków.
3. Do wniosku o zawarcie umowy 
konieczne jest oświadczenie określa-
jące tytuł prawny do nieruchomości.
Wnioski można składać listow-
nie, osobiście w sekretariacie 
Spółki z zachowaniem wszelkich 
zasad higieny lub drogą elektro-
niczną na adres:  

zwikzarow@pro.onet.pl.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela 
nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach). Z obowiązku przyłączania są zwolnieni 
są jedynie właściciele nieruchomości, która jest wy-
posażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Droga przy ul. Spokojnej  
w Bukowie wyremontowana

W gminie Żarów przybyła kolejna droga z nową nawierzch-
nią prowadząca z Bukowa do Dzikowej i Mietkowa.

– Droga ta jest 
bardzo ruchliwa, 
ponieważ jest 
jedyną droga 
prowadzącą nad 
Zalew w Borzy-
gniewie. Na-
wierzchnia była 
już w bardzo złym stanie i od 
wielu lat oczekiwaliśmy na jej 
naprawę. Mieszkańcy Bukowa 
i inni użytkownicy są bardzo 
zadowoleni z realizacji tego 
zadania – mówi radny Rady 
Miejskiej Waldemar Gancza-
rek.
– Zadanie 
naprawy na-
wierzchni jezdni 
obejmowało 
także wykonanie 
nowych 28 wjaz-
dów na działki 

oraz oczyszczenie i pogłębienie 
rowów wzdłuż drogi, co dało 
oczekiwany efekt. Wiosną zo-
staną namalowane pasy wzdłuż 
krawędzi jezdni – uzupełnia 
radna powiatu świdnickiego 
Urszula Ganczarek.

Prace te kończą remont drogi 
z Bukowa do Dzikowej, bowiem 
w ubiegłym roku Powiat Wro-
cławski wykonał remont tej drogi, 
w części do niego należącej.

https://nowa.um.zarow.pl/kultura-i-oswiata/n,165627,mrowiny.html
https://nowa.um.zarow.pl/kultura-i-oswiata/n,165627,mrowiny.html
https://nowa.um.zarow.pl/kultura-i-oswiata/n,165627,mrowiny.html
mailto:wezmeudzial%40inicjatywab.pl?subject=Wezm%C4%99%20udzia%C5%82
mailto:wezmeudzial%40inicjatywab.pl?subject=Wezm%C4%99%20udzia%C5%82
https://zwik.zarow.pl
https://zwik.zarow.pl
mailto:zwikzarow%40pro.onet.pl?subject=Wniosek%20o%20pod%C5%82%C4%85czenie%20do%20kanalizacji
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W dzisiejszym wydaniu gazety podsumowujemy ligi, 
w których występują zespoły z terenu gminy Żarów. 

Słowianin Wolibórz z dorobkiem 
42. punktów został mistrzem wał-
brzyskiej okręgówki. Beniaminek 
nad drugim w tabeli Granitem 
Roztoka ma trzy punty przewagi. 
Te dwie drużyny to bezapelacyjni 
liderzy.  Zjednoczeni Żarów koń-
czą rundę na identycznej pozycji, 
co w sezonie poprzednim. Drugi 
rok z rzędu jesień podopieczni 
Macieja Jaworskiego spędzą na 
szóstym miejscu. W całej rundzie 
żarowianie zgromadzili 27 punk-
tów odnosząc 9 zwycięstw i 6 pora-
żek. Największą wygraną biało-nie-
biescy odnieśli z Cukrownikiem 
Pszenno, pokonując przeciwnika 
aż 7:0. Spotkania z Granitem Roz-
toka, Słowianin Wolibórz, Zdrój 
Jedliną-Zdrój, Kryształem Stronie 
Śląskie, kończyły się porażką 4:1. 
Były to najdotkliwsze przegra-
ne w rundzie. Strzelcy: Roman 
Khvostenko 14, Konrad Sajdak 13, 
Damian Uszczyk 6, Łukasz Szuba 
2, Michał Klimaszewski 2, Mateusz 
Andrzejewski 1, Mateusz Kołodziej 
1, Marcin Wietrzykowski 1, Bar-
tosz Jastrzębski 1. 
Wyniki spotkań: Cukrownik Pszenno 
– Zjednoczeni Żarów 0:7, Zjednocze-
ni Żarów – Płomień Makowice 2:0, 
Granit Roztoka – Zjednoczeni Żarów 
4:1, Zjednoczeni Żarów – Skałki 
Stolec 0:2, Słowianin Wolibórz – Zjed-
noczeni Żarów 4:1, Venus Nowice – 
Zjednoczeni Żarów 1:4, Zjednoczeni 
Żarów – Grom Witków 1:0, Trojan 
Lądek-Zdrój - Zjednoczeni Żarów 0:3, 
Zjednoczeni Żarów – Sparta Ziębice 
6:0, Zamek Kamieniec Ząbk. – Zjed-
noczeni Żarów 3:1, Zjednoczeni 
Żarów – Włókniarz Kudowa-Zdrój 
6:3, Zdrój Jedlina-Zdrój - Zjedno-
czeni Żarów 4:1, Zjednoczeni Żarów 

– Karolina Jaworzyna Śl. 2:0, Kryształ 
Stronie Śl. - Zjednoczeni Żarów 4:1, 
Zjednoczeni Żarów – Victoria Świe-
bodzice 5:2.

Zdecydowanie lepiej niż w po-
przednim sezonie wygląda sytu-
acja drużyn gminy Żarów wystę-
pujących na piłkarskich boiskach 
kl. A. Zarówno Wierzbianka 
Wierzbna i Zieloni Mrowiny zaj-
mują pozycję w połowie tabeli. Je-
dyną różnicą dzielącą obie druży-
ny jest wiek zawodników. Zieloni 
w swoich szeregach posiadają bar-
dzo młodych, perspektywicznych 
piłkarzy. Kadrę Wierzbianki głów-
nie stanowią weterani tej dyscy-
pliny sportu. Na wiosnę obydwie 
ekipy muszą być bardzo uważne. 
Kilka porażek z rzędu może spo-
wodować gwałtowny spadek do 
niebezpiecznej strefy oznaczającej 
pożegnanie z ligą. Jest też druga 
strona medalu, w której kilku-

Godzina pod okiem instruktora 
pływania na żarowskim basenie

Styl klasyczny, kraul, grzbiet, a może motylek? 
Chcielibyście udoskonalić swoją 
ulubioną technikę pływania pod 
okiem wykwalifikowanego in-
struktora? Basen w Żarowie daje 
Wam taką możliwość.
Pierwsze spotkanie odbyło się 
w środę, 25 listopada w godzinach 
18.00 – 20.00 (ostatnie wejście 

18.45). Na kolejne spotkania 
zapraszamy w dniach: 9, 10, 11, 
14, 15 grudnia, oraz 16 grudnia. 
w godzinach 18.00 – 20.00. 
Opieka instruktora w cenie biletu. 
Zapisy pod numerem telefonu  
74 85 80 753 wew. 30. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Rewolucja w sztabie 
szkoleniowym Pawła Fajdka!

Paweł Fajdek po czterech latach współpracy rozstał się 
z trenerką Jolantą Kumor. 

Młociarz zaczyna treningi pod 
okiem Szymona Ziółkowskiego!
Trenerka Jolanta Kumor nie to-
warzyszyła Pawłowi Fajdkowi 
podczas mistrzostw Polski, które 
w sierpniu odbywały się we Wło-
cławku. To wtedy po raz pierwszy 
usłyszeliśmy, że w sztabie szkole-
niowym czterokrotnego mistrza 
świata szykuje się prawdziwa 
rewolucja. 
Wychowanek ULKS Zielony Dąb 
Żarów określił jesień jako okres 
zmian. Zaczęło się od ogłoszenia 
na Twitterze współpracy z wo-
jewództwem śląskim w roli jego 
ambasadora, a następnie został 
zawodnikiem klubu AZS AWF 
Katowice, tym samym rozstał się 
z Agrosem Zamość. 
Jolanta Kumor, z którą Paweł już 
nie współpracuje, była szkole-
niowcem lekkoatlety przez cztery 
lata. Zawodnik wrócił do niej po 
fatalnym występie na Igrzyskach 
Rio de Janeiro, w następstwie któ-
rego zakończył współpracę z Cze-
sławem Cybulskim. Co ciekawe 
Cybulski przed laty był dla dol-
nośląskiej trenerki konsultantem. 
To ona odkryła talent Fajdka jako 

dziecka, będąc jego nauczycielką 
wychowania fizycznego w ża-
rowskiej podstawówce. To ona 
przekazała go utytułowanemu 
trenerowi Cybulskiemu. A potem, 
gdy mistrz do niej wrócił za jego 
późniejsze wyniki zdobyła dwu-
krotnie tytuł trenerki roku. Teraz 
tego duetu już nie ma.
Nowym trenerem Fajdka został 
Szymon Ziółkowski, mistrz olim-
pijski z Sydney, który w ostatnich 
latach pełnił m.in. rolę posła na 
Sejm. Mimo że nigdy nie był 
niczyim szkoleniowcem zapowie-
dział, że z wielką ochotą podejmie 
się takiego wyzwania. Warunkiem 
dobrej współpracy będzie z pew-
nością rygor, który narzuci starszy 
kolega. 
Sam Ziółkowski musiał umożliwić 
sobie zatrudnienie, do którego 
w Polskim Związku Lekkiej Atle-
tyki niezbędne jest posiadanie 
odpowiednich certyfikatów. Żeby 
spełnić takie warunki 44-latek 
musiał zapisać się na kurs instruk-
torski. Pozytywnie zdany egzamin 
sprawił, iż od 1 listopada nowy 
duet zaczyna współpracę, a miej-
scem pierwszego zgrupowania 
został Karpacz. 
Czeka ich wielkie wyzwanie. Pa-
weł Fajdek dwukrotnie podcho-
dził do Igrzysk Olimpijskich. Był 
pewniakiem do medalu. Niestety 
dwukrotnie nie przebrnął przez 
eliminacje. Muszą spróbować się 
odciąć od tych myśli. Ziółkowski 
daje Fajdkowi doświadczenie. 
Fajdek daje Ziółkowskiemu ol-
brzymią pewność siebie. Czy taka 
współpraca przyniesie medal 
olimpijski? Czekamy z niecierpli-
wością na Tokio!

Krzysztof Dutkiewicz

Piłkarska jesień zakończona
krotny trzypunktowy dorobek 
pozwoli wywindować reprezen-
tantów klubu do ścisłej czołówki. 
Piłkarze z Mrowin o punkty 
walczyli w grupie pierwszej. Tutaj 
liderem z kompletem zwycięstw 
jest Górnik Wałbrzych. Jedena-
stopunktowa przewaga pozwala 
śmiało spoglądać zawodnikom 
w stronę okręgówki. Na dorobek 
Mrowin składa się 6 zwycięstw, 
8 porażek oraz 1 remis. Piłkarze 
z Wierzbnej na swoim koncie 
posiadają 5 zwycięstw, 5 porażek 
oraz 4 remisy. Liderem grupy 
drugiej jest Darbor Bolesławice 
(36 pkt.). Bramki dla Zielonych 
Mrowiny zdobywali: Filip Ciuba 
13, Adrian Kopacz 3, Patryk Kąsik 
3, Dawid Duda 2, Mariusz Boro-
wiec 2, Krzysztof Wielg 2, Patryk 
Hryciuk 1, Klemens Subczyński 
1, Krzysztof Rudnik 1, Łukasz Ku-
sio 1, Mariusz Łuczak 1. Strzelcy 
Wierzbianki Wierzbnej: Łukasz 
Krzeczowski 11, Wojciech Ciuba 
7, Michał Krzeczowski 3, Mateusz 
Kryjak 1, Paweł Wyskiel 1, Re-
migiusz Przybylski 1, Krzysztof 
Hanc 1, Michał Ponulak 1, Jakub 
Kukułka 1. Trenerem Zielonych 
Mrowiny jest Mariusz Kowalski. 
Szkoleniem Wierzbianki zajmuje 
się Sebastian Błaszczyk. 
Najwyżej sklasyfikowaną drużyną 
z gminy Żarów wśród reprezen-
tantów klasy B są piłkarze Zjed-
noczonych II Żarów. Rezerwy 
pierwszej drużyny zdobyły 21 
punktów, co na koniec rundy daje 
6. miejsce. Silesia Żarów jesień 
kończy na 10 pozycji z dorob-
kiem 15 punktów. Tabelę zamyka 
Błyskawica Kalno (6 pkt.) i Zryw 
Łażany (4 pkt.). Pierwsze miejsce 
i 25 punktów dla LKS Dobrocin. 

Krzysztof Dutkiewicz

Wystartował Electrolux Cup!

Zbierali doświadczenie

Rozpoczęła się 13. edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup,  
która co roku gromadzi pasjonatów piłki nożnej.

Sensacyjne wyniki, duża 
ilość bramek pokazały, iż 
w sezonie 2020/21 emocji 
nie zabraknie do końca roz-
grywek.
Za największa niespodzian-
kę pierwszej kolejki można 
uznać porażkę obrońców 
mistrzowskiego tytułu AU-
TO-SHOP Żarów. Sposób na 
pokonanie ubiegłorocznego 
triumfatora znalazł beniaminek 
Wierzbianka Wierzbna. Komplet 
punktów wśród pierwszoligow-
ców zachowali również Wektor 
Świdnica oraz Cannabis.
W drugiej lidze najbardziej okaza-
łe zwycięstwo odnieśli debiutujący 
w Electrolux Cup piłkarze Zebra 
Team, którzy nie dali szans rywa-
lom z Green Team. Ostatecznie 
rywalizacja zakończyła się wyni-
kiem 6:1.  
Zgodnie z obowiązującymi ob-
ostrzeniami, zawody odbywają się 
bez udziału publiczności, a wyniki 
na żywo można śledzić na stronie 
internetowej rozgrywek www.elec-
troluxcup.zarow.pl. Areną zmagań 

sportowców jest hala sportowa 
GCKiS w Żarowie, 
Wyniki 1. kolejki Electrolux Cup:

 ▶ II Liga Electrolux Cup
 ▶ Green Team – Zebra Team 1:6 
(1:2). Bramki:  
Zebra Team: P. Kloc 4, T. Majew-
ski, M. Stolarz.  
Green Team: P. Kąsik.

 ▶ Electrolux Świdnica – Lipton 
Team 2:2 (2:1). Bramki:  
Electrolux Św.: M. Błasiak, 
M. Wróblewski.  
Lipton Team: P. Hendzel, D. Kłos.

 ▶ LKS Piotrowice Św. – pauza
 ▶ I Liga Electrolux Cup

 ▶ Wektor Świdnica – Electrolux 
Żarów 6:2 (3:1). Bramki:  
Wektor Świdnica: J. Filipczak 2, 
K. Szczygieł, W. Szuba, P. Pacz-

kowski.  
Electrolux Żarów: B. Adamowicz, 
B. Tymcik, Ł. Wylot samob.

 ▶ AUTO-SHOP Żarów – Wierz-
bianka Wierzbna 4:5 (2:1) 
Bramki: Wierzbianka W.: F. Ciu-
ba 2, M. Kryjak, M. Chejdysz, 
W. Ciuba.  
AUTO-SHOP Żarów: J. Jagła, 
P. Zyl, P. Chrapek, M. Kołodziej. 

 ▶ Cannabis – Szkółka Ajaxu 
4:2 (2:1) – bramki: Cannabis: 
M. Mróz 2, D. Kunc, O. Waj-
dzik. Szkółka Ajaxu: M. Tobiasz, 
D. Uszczyk. 

Krzysztof Dutkiewicz

Świetną okazję mieli młodzi szachiści Gońca Żarów 
do zbierania bezcennego doświadczenia. 

Właśnie wrócili z imprezy rangi 
mistrzowskiej.
W Kiełczowie odbyły się Druży-
nowe Mistrzostwa Dolnego Śląska 
juniorów w szachach szybkich. 
W zawodach wzięło udział łącz-
nie 32. drużyny. Goniec I Żarów 
w składzie Angelika Kołodziej-
czyk, Jan Molecki, Ernest Sojski, 

Artur Ratkowski zakończyła 
mistrzostwa województwa na 13. 
miejscu. Drugiej drużynie żarow-
skiego klubu przypadło 30. miej-
sce (skład: Weronika Komaniecka, 
Gabriela Gołębczyk, Jakub Koma-
niecki, Jan Bednarczyk).

Krzysztof Dutkiewicz

Zebra Team

Sport i wypoczynek

www.electroluxcup.zarow.pl
www.electroluxcup.zarow.pl

