
Dotacje dla klubów sportowych  
na 2021 rok

Dotacje trafiły do klubów sportowych, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu.

więcej na stronie 3

Młyn w Siedlimowicach 
we wspomnieniach 

Młyn w Siedlimowicach jest unikatowym zabytkiem 
na Dolnym Śląsku.

więcej na stronie 4.

Na niebezpiecznym 
skrzyżowaniu 

ma powstać rondo

Skrzyżowanie drogi powiatowej w kierunku Mielęcina z drogą krajową nr 5 to jedno 
z najniebezpieczniejszych skrzyżowań. Od wielu lat dochodzi tutaj do częstych kolizji 

drogowych i wypadków.
więcej na stronie 5.

Pamięć nie umiera nigdy. 
Spotkanie z Sybirakami

Pamięć o Polakach wysiedlonych z ojczystej ziemi jest 
naszym wspólnym obowiązkiem. Tak zgodnie przyznają 

również Sybiracy mieszkający w naszej gminie. 
więcej na stronie 6.

Minęło 20 lat?  
Przypominamy o opłacie za grób

Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że każdy grób 
ziemny po 20 latach od pierwszego pochówku powinien 

być ponownie opłacony.
więcej na stronnie 3.
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
publiczny, ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Żarów 
(osoby zameldowane) na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 8 

o pow. 56,20 m2 przy ul.  Zamkowej 9 w Żarowie 
Nr 
działki

Pow.  
w m2

Numer
KW Położenie Przezn. 

w mpzp

Forma 
oddania 
nieruch.

Cena
wywoław. Wadium  Godz.  

przet.

63/4 1.755 SW1S/ 
00023263/4

Żarów ul. 
Zamkowa 
9/8

Zabudowa 
mieszka-
niowa wie-
lorodzinna 
A.23 MW

sprzedaż loka-
lu na własność 
wraz z udzia-
łem w gruncie 
1,86 %

95.000 zł  
w tym:
92.400 zł 
– lokal
2.600 zł  
– udział

9.500 zł 9.00

1. Przetarg odbędzie się 16 marca 2021r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10% ceny wywoławczej 
podanej w tabeli na konto Urzędu Miej-
skiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 
2 w Żarowie, Santander Bank 97 1090 
2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do 
dnia 12 marca 2021r. włącznie.  
Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozostałym uczest-
nikom wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest-
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia aktu nota-
rialnego. W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów 
i usług zbywany lokal zwolniony jest 
z podatku VAT.

7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest 
na stronie internetowej Urzędu:  

www.um.zarow.pl.
8. Dodatkowych informacji udziela Referat 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen-
nej tel. 74 30 67 301.

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

10. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego (do-
tyczy także małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na przetargu).

11. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z potwier-
dzeniem przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich akcep-
tacją oraz treścią klauzuli informacyjnej 
(RODO).

12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich 
obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

14. Niezależnie od podanych powyżej 
informacji, oferent odpowiada za samo-
dzielne zapoznanie się ze stanem praw-
nym i faktycznym lokalu.

15. Lokal usytuowany jest na 2 kondygna-
cjach: kuchnia, przedpokój i 2 pokoje na II 
piętrze a pokój ze spiżarką na poddaszu.

16. Przetarg został ograniczony na wniosek 
mieszkańców.

Przypominamy!  
Terminy płatności podatków i opłat w 2021 roku

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:

 ▶ I rata – termin płatności upływa 15 marca 2021r.
 ▶ II rata – termin płatności upływa 15 maja 2021r.
 ▶ III rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.
 ▶ IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2021r.

Podatek od środków transportowych:

 ▶ I rata – termin płatności upłynął 15 lutego 2021 r.
 ▶ II rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów

 ▶ termin płatności upływa 31 marca 2021r. 

Opłata przekształceniowa

 ▶ termin płatności upływa 31 marca 2021r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 

 ▶ płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

 ▶ miesięczne – płatne do 10 każdego miesiąca
 ▶ roczne – termin płatności upływa 30 czerwca 2021r.

Opłata śmieciowa:

 ▶ Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. 
 ▶ Każdy mieszkaniec Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w spo-
sób selektywny.

 ▶ Stawka: 23 zł za odpady selektywne. 
 ▶ Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15-go dnia następnego miesiąca w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konta bankowe podane na książeczkach opłat.

Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas drogowy:

 ▶ Płatna do 15 stycznia 2021 r. 

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego
Informujemy, że od dnia 15 lutego 2021r. bankową obsługę Gminy pro-

wadzi Santander Bank Polska. 
 ▶ W związku z powyższym wpłat podatków 
i opłat (podatek od nieruchomości, rolny, 
leśny, podatek od środków transportu, 
opłata przekształceniowa, opłata rocz-
na za użytkowanie wieczyste gruntów, 
opłata roczna za urządzenia wbudowane 
w pas drogowy, czynsze dzierżawne np. 
za ogródki przydomowe) prosimy doko-
nywać już na następujący numer konta 
bankowego dochodów Gminy:  
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

 ▶ Informujemy, ponadto, że równocześnie 
jeszcze tylko do dnia 20 kwietnia 2021r. 
wpłat można jeszcze dokonywać na do-
tychczasowy rachunek bankowy docho-
dów Gminy o numerze:  
49 1020 5226 0000 6702 0629 6869.  

Wpłat za czynsz najmu, media i wywóz 
śmieci – najemcy lokali komunalnych do-

konują na konta podane na książeczkach 
opłat. Książeczki opłat należy wypełniać 
czarnym lub niebieskim kolorem. Wpisana 
powinna być między innymi:

 ▶ kwota (cyframi oraz słownie),
 ▶ miesiąc/rok, za który jest wnoszona opłata.
 ▶ imię, nazwisko i adres wpłacającego,
 ▶ tytuł wpłaty (np. czynsz, media, wywóz 
nieczystości) za miesiąc/rok.

Zachęcamy jednak Państwa do dokonywa-
nia wpłat za pośrednictwem Internetu.
W przypadku dokonywania wpłaty za inną 
osobę bardzo prosimy o wpisanie za kogo 
jest dokonywana wpłata, podanie tytułu 
wpłaty i jeśli to możliwe numeru konta 
z decyzji wymiarowej, na przykład: za 
Jan Kowalski, podatek od nieruchomości, 
PNF/5/2672. 

„Pod Biało-Czerwoną”
Wygraliśmy maszt z flagą. Dziękujemy

Wkrótce na terenie naszej gminy 
stanie maszt z biało-czerwoną 
flagą. Jego zakup sfinansuje 

rząd, a wszystko dzięki  mieszkańcom, któ-
rzy oddawali swoje głosy. 
Gmina Żarów wzięła udział w projekcie 
„Pod biało-czerwoną”, ogłoszonym przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, pod honorowym 
patronatem premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Wystarczyło zebrać 100 głosów, by 
taki maszt otrzymać. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy za aktywność podjętą 
w projekcie „Pod biało-czerwoną” . Gmina 
Żarów zajęła drugie miejsce wśród gmin 
powiatu świdnickiego z największą liczbą 
głosów poparcia. I zakwalifikowała się do 
finałowego etapu projektu związanego 
z zakupem i montażem masztu z biało-
-czerwoną flagą. Łącznie dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców polskich gmin udało 
się zebrać 417 932 głosów poparcia. 
Zakup i montaż masztów z flagami w po-
szczególnych gminach, które spełniły 
warunki projektu, jak wynika z informacji 

z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, został 
przesunięty, ze względu na sytuację epide-
miczną, na termin późniejszy w 2021 roku. 
Mamy nadzieję, że przeprowadzenie Naro-
dowego Programu Szczepień umożliwi re-
alizację tego finałowego etapu projektu „Pod 
biało-czerwoną” w możliwie najszybszym 
terminie, dzięki czemu będziemy mogli się 
wspólnie spotkać pod biało-czerwoną flagą 
już niedługo.

Magdalena Pawlik

Pierwsza zbiórka krwi w tym roku
We wtorek, 9 lutego odbyła się pierwsza w tym roku zbiórka krwi, której 
organizatorem był Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Re-

gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

Mieszkańcy naszej gminy podzie-
lili się tym życiodajnym płynem 
z potrzebującymi. Łącznie udało 

się zebrać ponad 14 litrów krwi. 
– Dziękuję mieszkańcom gminy Żarów 
za zainteresowanie naszą zbiórką krwi. 
Cieszę się, że podzielić się tym darem 
postanowiły nie tylko zakochane pary. 
Wszystkim bohaterom składam wielkie 

podziękowania – mówi Czesław Giemza 
prezes Klubu Honorowych Dawców krwi 
w Żarowie. 

Kolejna zbiórka krwi została zaplanowana 
na 13 kwietnia. Krew będzie można odda-
wać w godz. 9.00 – 13.00 w sali widowisko-
wej przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

- 2 -
Nr 4/2021 (206) | 25 lutego 2021 r.



Gmina
Dotacje dla klubów sportowych na 2021 rok 

Kluby sportowe, jak co roku, mogą liczyć na wsparcie finansowe na realizację zadań 
z zakresu kultury fizycznej przekazane ze środków budżetu gminy Żarów. 

Burmistrz Leszek Michalak 
we wtorek, 16 lutego podpi-
sał umowy z przedstawicie-

lami klubów sportowych. Łączna 
wartość przyznanego dofinanso-
wania dla 10 klubów sportowych 
to kwota 245 tysięcy złotych.
Organizacja zajęć treningowych, 
zawodów, imprez sportowych 
i sportowo-rekreacyjnych, zakup 
sprzętu czy utrzymanie obiektów 
to tylko niektóre z działań, które 
kluby sportowe prowadzą przez 
cały rok przy pomocy dotacji 
z budżetu gminy Żarów przy-
znanej przez Burmistrza Miasta 
Żarów.

– Doceniamy rolę, jaką sport 
odgrywa w wychowaniu mło-
dych pokoleń, dlatego każdego 
roku przyznajemy dotacje na 
wsparcie naszych lokalnych 
klubów sportowych. Chociaż 
tegoroczny budżet gminy jest 
wyjątkowo napięty i cięcia do-
tknęły wielu dziedzin, pomiędzy 
kluby sportowe rozdzielona 
została kwota 245 tysięcy zło-
tych – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Wykaz klubów sportowych, 
które otrzymały dotację z bu-
dżetu gminy Żarów:
1. Dotacja na działania z zakresu 

rozwoju sportu – piłka nożna 
w gminie Żarów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem miasta 
Żarów, dotyczy dzieci, mło-
dzieży i dorosłych w wysokości 
129.000 zł dla Klubu Sportowe-
go „Zjednoczeni” Żarów.

2. Dotacja na działania z zakresu 
rozwoju sportu – piłka nożna 
w środowisku wiejskim gminy 
Żarów w Kalnie, w wysokości 
10.000 zł dla Ludowego Klubu 
Sportowego „Błyskawica” Kalno.

3. Dotacja na działania z zakresu 
rozwoju sportu – piłka nożna 
w środowisku wiejskim gminy 
Żarów w Mrowinach, w wyso-
kości 16.500 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Zieloni” 
Mrowiny.

4. Dotacja na działania z zakresu 

rozwoju sportu – piłka nożna 
w środowisku wiejskim gminy 
Żarów w Łażanach, w wyso-
kości 14.000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Zryw” 
w Łażanach.

5. Dotacja na działania z zakresu 
rozwoju sportu – piłka nożna 
w środowisku wiejskim gminy 
Żarów w Wierzbnej, w wysoko-
ści 13.000 zł dla Ludowego Klu-
bu Sportowego „Wierzbianka” 
Wierzbna.

6. Dotacja na działania z zakresu 
rozwoju sportu – piłka siatko-
wa, w wysokości 19.000 zł dla 
TKKF „Chemik” Żarów.

7. Dotacja na działania z zakresu 
rozwoju sportu – szachy, w wy-
sokości 18.000 zł dla Gminnego 
Ludowego Klubu Sportowego 

„Goniec” w Żarowie.
8. Dotacja na działania z zakresu 

rozwoju sportu – współzawod-
nictwo szkolne w różnych dys-
cyplinach i konkurencjach spor-
towych, w wysokości 14.000 zł 
dla Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego „Piast 2008” 
w Żarowie.

9. Dotacja na działania z zakresu 
rozwoju sportu – modelar-
stwo, w wysokości 5.500 zł dla 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Harcek” w Żarowie.

10. Dotacja na działania z zakre-
su rozwoju sportu – szkolenia 
i udział w zawodach sporto-
wych dzieci i młodzieży z gminy 
Żarów w zakresie piłki nożnej, 
w wysokości 6.000 zł dla KS 
„Silesia” Żarów. 

Burmistrz Leszek Michalak podpisał już umowy przyznające dotacje 
i spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów sportowych.

Każdego roku wspieramy kluby sportowe w ich działaniach, niezależnie 
od ich wielkości czy rodzaju prowadzonej aktywności. 

Minęło 20 lat? Przypominamy o opłacie za grób
Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że każdy grób ziemny po 20 latach od pierwsze-

go pochówku powinien być ponownie opłacony. Opłata ta wynosi 432,00 złotych.
– Przypominamy rodzinom 
i bliskim osób pochowanych na 
cmentarzach komunalnych w Ża-
rowie i Wierzbnej o konieczności 
wniesienia opłaty za następne 
20 lat eksploatacji miejsca pod 
grób ziemny lub jego fizycznej 
likwidacji. W związku z tym, że 
Urząd może nie posiadać danych 
osobowych, jak i aktualnych 
adresów osób zainteresowanych, 
prosimy nie oczekiwać na pisem-
ne wezwanie, tylko skontaktować 
się z pracownikiem merytorycz-
nym celem wyjaśnienia kwestii 
konkretnego grobu i ewentualnie 

wnieść opłatę. Każdy grób ziem-
ny po 20 latach od pierwszego 
pochówku powinien być ponow-
nie opłacony. Opłata ta wynosi 
432,00 złotych. W przypadku nie 
podjęcia przez członków rodzin 
stosownych kroków informuje-
my, że od miesięcy wiosennych 
Urząd Miejski rozpocznie proces 
likwidacji grobów, aby zracjona-
lizować ilość miejsc grzebalnych 
na terenie cmentarzy. Likwida-
cja grobu, może nastąpić po 20 
latach od pochówku i polega na 
wywiezieniu na własny koszt 
pomnika i nadmiaru ziemi, co 

nie zwalnia jednak z wniesienia 
opłaty za okres nie opłacony 
wcześniej – mówi Tomasz Kuska 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eksploata-
cją cmentarza oraz opłatami za 
groby można uzyskać w Referacie 
Komunalnym Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 lub 
74 30 67 351.

Magdalena Pawlik

Pomoc dla pogorzelców z Czernicy 
W grudniu 2020r. wskutek pożaru budynku wielorodzin-
nego w Czernicy (gmina Dobromierz) dwie rodziny stra-

ciły dach nad głową i prawie cały dobytek życia. 
Wszystko działo się na oczach 
dzieci, którym żywioł zniszczył 
rodzinny dom. Nikt w pożarze nie 
ucierpiał, ale budynek został po-
ważnie zniszczony. Spaleniu uległ 
dach oraz poddasze. 

W celu wsparcia poszkodowanych 
mieszkańców w wyniku pożaru 
zorganizowana została zbiórka 
pieniędzy na odbudowę budynku. 
Na portalu zrzutka.pl prowadzona 
jest zbiórka pieniędzy pod hasłem 
„Pomóżmy odbudować spalony ro-
dzinny dom”. Do tej pory udało się 
uzbierać ponad 130 tysięcy złotych. 

– Chcemy pomóc człowiekowi, 
który całym sercem od lat dzia-
ła na rzecz drugiego człowieka. 
Ciepły, miły i oddany. Zawsze 
gotowy do niesienia pomocy. On 
sam nigdy nie prosił o pomoc. 
Chcemy pomóc sąsiedniej ro-
dzinie, która także ucierpiała. 
Wójtowi Gminy Mściwojów 
Mariuszowi Forysiowi oraz są-
siedniej rodzinie spalił się dom, 
reszta została zalana. Strażacy 
zrobili wszystko co w mogli. 
Prosimy każdego kto chce 
i może o pomoc w odbudowie 
domu – piszą w opisie zbiórki 
na portalu zrzutka.pl jej orga-
nizatorzy.

Pogorzelcy potrzebują pomocy. 
Każdy z nas również może wes-
przeć poszkodowane rodziny.

– Głęboko wierzę w siłę i życz-

liwość dobrych ludzi, którzy 
wyciągają swoją pomocną 
dłoń w stronę tych najbardziej 
potrzebujących. Mieszkańcy 
gminy Żarów wielokrotnie udo-
wadniali, że mają wielkie serca. 

Każdy chętny może dołożyć 
swoją cegiełkę i pomóc rodzi-
nom, które ucierpiały podczas 
pożaru – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Na temat udzielenia pomocy po-
gorzelcom z Czernicy obradowali 
także radni podczas posiedzenia 
Komisji ds. Bezpieczeństwa, 
Zdrowia i Porządku Publicznego 
w dniu 18 lutego 2021r. Radni 
ustalili zgodnie, że informacja 
o prowadzonej zbiórce na portalu 
zrzutka.pl zostanie udostępniona 
na stronie internetowej UM w Ża-
rowie, Gazecie Żarowskiej oraz 
Facebooku Gmina Żarów. Tak, 
aby mogła dotrzeć do największej 
grupy odbiorców. Ponadto, komu-
nikat taki zostanie również prze-
kazany radnym na najbliższym 
posiedzeniu wszystkich stałych 
komisji Rady Miejskiej w Żarowie. 
Aby wesprzeć pogorzelców z są-
siedniej gminy Dobromierz wy-
starczy wejść na portal zrzutka.pl 
„Pomóżmy odbudować spalony 
rodzinny dom” i wpłacić datek na 
ten cel. Bezpośredni link do zbiór-
ki: https://zrzutka.pl/pdm923

Oprac. Magdalena Pawlik 

W akcję niesienia pomocy dla pogorzelców z Czernicy aktywnie włączyli 
się samorządowcy i mieszkańcy gminy Dobromierz. Mieszkańcy gminy 
Żarów również mogą włączyć się w pomoc dla poszkodowanych rodzin. 
(Foto: Jawor998) 
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Kultura
Młyn w Siedlimowicach we wspomnieniach naszej mieszkanki

Zabytkowy młyn w Siedlimowicach to miejsce, w którym można odpocząć i zrelaksować się, wyjątkowy zabytek na terenie naszej gminy. 
Od ponad pięciuset lat młyn w Siedlimowicach 
nieprzerwanie daje mąkę. To tutaj kupują ją nie 

tylko nieliczni mieszkańcy, ale również Ci, któ-
rzy w Siedlimowicach są przejazdem. 

Do redakcji Gazety Żarowskiej zadzwoniła 
Pani Maria Wróbel, która opisała swoje 

wspomnienia związane z młynem. Zachę-
camy do przeczytania:

„Moje Wspomnienia” Maria Wróbel
To był wy-
jątkowy 
dzień. Słońce 
szczodrze 
rozdawało 
światu swoje 
promienie. 
Obie z siostrą 
bawiłyśmy się 
na podwórku. 
Nagle usłyszałyśmy, że dziadek 
z tatą szykują się na wyjazd 
do młyna. Dziadek wyprowa-
dził konia ze stajni i zaprzęgał 
go pomału do wozu. Podbiegły-
śmy do taty i zaczęłyśmy prosić: 
„Weź nas tato ze sobą! Będziemy 
grzeczne!”. I stał się cud, bo tato 
zgodził się na ten pomysł. Cze-
kała nas długa i niezwykła wy-
prawa do Siedlimowic. 
Koń został już zaprzęgnięty, 
a worki ze zbożem załadowano 
na wóz. Weszłyśmy na niego 
i cichutko przycupnęłyśmy 
między cennymi ładunkami. 
Byłyśmy przeszczęśliwe. Otwo-
rzyłyśmy szerzej oczy i nasta-
wiłyśmy się na wielką przy-
godę. Ja miałam mniej więcej 
siedem lat, a moja siostra pięć. 
Mama ubrała nas w płócienne 
sukienki, które sama uszyła. 
Były skromne i ładne. Włoski 
nam się trochę zwichrzyły, ale 
komu to wtedy przeszkadzało. 
Minęliśmy Imbramowice, a po-
tem, po lewej stronie, niedaleko 
przed Domanicami ukazał 
się las. Wyglądał przecudnie, 
bo było w nim dużo drzew igla-
stych i liściastych, a jego skraj 
ozdabiały białe brzózki. Po nie-
bie płynęły duże, puchate chmu-
ry. Czułam wiatr we włosach 
i zapach zboża w workach. Tra-
wy wokoło pięknie się zieleniły. 
W tym momencie zobaczyłam 
ogromnego, szarego ptaka, lecą-

cego po niebie. Czułam się tak 
szczęśliwa na tym wozie. 
Gdy minęliśmy las, dzia-
dek skręcił w prawo. To była 
droga do Siedlimowic. Krę-
ta, długa i tajemnicza, jak 
w kolorowej bajce. Za nami 
wciąż podążał samotny ptak. 
W uszach stukot końskich kopyt 
wybijał rytm. Wreszcie doje-
chaliśmy do wsi i ujrzałam cel 

naszej wyprawy. Młyn wydał 
mi się czarny, a nawet trochę 
straszny. Jego wielkość mnie 
przytłaczała. Musiałam zadrzeć 
głowę wysoko do góry, żeby 
zobaczyć jego majestatyczne 
ściany, poprzetykane drobnymi 
okienkami. Żelazna brama 
wprowadzała nas na gładki 
bruk. Gdy nasz wóz przejeżdżał 
pod nią, przytuliłam się z lęku 
do siostrzyczki. Odgłos kopyt 
naszego konia niósł się po rozle-
głym podwórzu. 
Przywitał nas Pan Jan, który 
był młynarzem. Przyglądałam 
się mu ciekawie, bo ciągle się 
uśmiechał. W pobliżu krzątała 

się też jego żona, Pani Krysty-
na. Dorośli zdjęli worki z wozu 
i wnieśli je do wnętrza budyn-
ku. Potem czekaliśmy, aż nasze 
zboże zostanie zmielone na 
mąkę. To były dla mnie jakieś 
czary, bo przecież wiedziałam, 
że z tej mąki rodzice będą piekli 
chleb. Chyba właśnie dlate-
go pachniało mi tam domem 
i gościnnością. 

Z tym sentymentem do młyna 
w Siedlimowicach przeżyłam 
kolejne pięćdziesiąt lat. Któ-
regoś razu przydarzyło mi się 
jechać tą drogą. Poczułam tę 
samą magię, którą pamiętałam 
z dzieciństwa. Zatrzymałam 
samochód na poboczu i po wyj-
ściu z niego, z rozkoszą i powoli 
rozejrzałam się po okolicy. Po 
niebie płynęły duże, puchate, 
chmury. Poczułam zapach pól, 
łąk i czarnej ziemi. Przymknę-
łam oczy, wciągnęłam do płuc 
świeże powietrze i wiecie co? 
Powrócił zapach chleba, mąki 
w workach i tamtego dnia 
z dzieciństwa. Otworzyłam 

oczy, spojrzałam na niebo, 
a tam frunął wielki, szary ptak. 
Pomyślałam, że to niemożliwe, 
ale on tam był, w tym samym 
miejscu, nad tymi samymi 
polami. Z oczu popłynęły mi 
łzy. Wsiadłam nieśpiesznie do 
auta, oszołomiona cudownie 
podarowaną mi chwilą. Jecha-
łam powoli. Kiedy zbliżyłam 
się do młyna, coś mi szepnęło: 

Zatrzymaj się. Pomyślałam: Ale 
po co? Przecież nie miałam wor-
ków ze zbożem. Mimo wszystko 
weszłam ukradkiem do młyna, 
który o dziwo, ciągle działał. 
W środku było cicho i tajemni-
czo. Pachniało mąką, drewnem, 
ciężką pracą ludzi i maszyn. Już 
miałam się wycofać, kiedy za-
skoczyło mnie spotkanie z Pa-
nem młynarzem. Uśmiechnął 
się do mnie i spytał: Czym mogę 
służyć? Pomyślałam, że szybko 
muszę wymyślić jakiś pretekst 
mojej wizyty. Jeszcze nie wie-
działam po co, ale kupiłam wte-

dy dziesięć kilogramów mąki. 
Z tej mąki chleba nie będzie? 
A właśnie, że będzie! I od tej pory 
piekę pyszny domowy chlebek. 
Przywitała mnie także żona Pana 
Witka, Iwona. Rozmowie nie było 
końca. Tak jak w dzieciństwie, 
również teraz odczuwałam tam 
serdeczność, zainteresowanie 
i troskę gospodarzy. 
Młyn w Siedlimowicach zawsze 

będzie mi się kojarzył z rodzi-
ną, chwilą radości, przyjaźni, 
z chlebem i dostatkiem. Często 
odwiedzam to miejsce i nowo-
poznanych właścicieli. Nigdy 
się wtedy nie śpieszę, bo chcę się 
nacieszyć tamtejszym klimatem, 
popodziwiać stare drzewa ro-
snące w pobliżu i piękną okolicę. 
Zadzieram też zawsze głowę na 
niebo, ale tego wielkiego, szarego 
ptaka już więcej nie zobaczyłam. 
Nie tracę jednak nadziei. Czasa-
mi wydaje mi się jednak jakbym 
słyszała stukot końskich kopyt.

Wystarczy wejść do środka – to miejsce ma poprostu swój urok i klimat.

Maria Wróbel 

Pani Maria swoje wspomnienia o młynie nie tylko przelała na papier 
w formie pisemnej. Jest także autorką pięknych prac plastycznych o mły-
nie w Siedlimowicach. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu 

NCK Kultura – Interwencje 2021
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie 

w ramach programu Kultura – Interwencje 2021. 
Celem programu Kultura – In-
terwencje 2021 jest tworzenie 
warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w kul-
turze na poziomie regionalnym, 
lokalnym i krajowym, a także upa-
miętniania polskiego dziedzictwa 
historycznego poprzez finansowe 
wsparcie realizacji projektów upo-
wszechniających dorobek kultury 
i zwiększających obecność kultury 
w życiu społecznym. 
Uprawnione do składania wnio-
sków w programie Kultura – In-
terwencje 2021 są:

 ▶ samorządowe instytucje kul-

tury (z wyłączeniem instytucji 
współprowadzonych wpisanych  
w rejestrze instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz instytucji 
współprowadzonych wpisanych 
w rejestrze organizatorów sa-
morządowych);

 ▶ organizacje pozarządowe;
 ▶ koła gospodyń wiejskich (wpi-
sane do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich, 
prowadzonego przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa);

 ▶ kościoły i związki wyznaniowe 
oraz ich osoby prawne;

 ▶ podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą wpisane 
do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodar-
czej lub do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Zadania w ramach progra-
mu mogą być realizowane 
od 19 kwietnia do 29 październi-
ka 2021 roku. Nabór wniosków 
trwa do 15 marca 2021 roku. 
Wnioski należy składać poprzez 
system EBOI. Formularz wniosku 
jest dostępny w systemie.

Szczegółowe informacje oraz re-
gulamin dostępne są na stronie 
internetowej: https://witryna-
wiejska.org.pl/strona-glowna/

fundusze/item/54392-nabor-w-
nioskow-o-dofinansowanie-w-
ramach-programu-nck-kultura-
interwencje-2021.

- 4 -
Nr 4/2021 (206) | 25 lutego 2021 r.



Aktualności
Na niebezpiecznym skrzyżowaniu 

ma powstać rondo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że jeszcze w tym roku 

rozpoczną się pierwsze prace dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 5 
z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin. 

W miejscu niebezpiecz-
nego skrzyżowania ma 
powstać czterowlotowe 

rondo. Taka informacja wpłynęła 
do Urzędu Miejskiego w Żarowie 
w dniu 15 lutego 2021 roku. Łącz-
nik autostradowy, jak nazywane 
jest to skrzyżowanie to bardzo 
niebezpieczny odcinek drogowy. 
Włączenie się do ruchu jest tutaj 
bardzo trudne, a wielu kierowców, 
często tracąc cierpliwość ryzykuje 
i dochodzi do wypadków. Niestety 
wiele z tych wypadków jest ze 
skutkiem śmiertelnym.
Burmistrz Leszek Michalak, radni 
Rady Miejskiej oraz pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunal-
nej i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie wielokrotnie 
apelowali do Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego oraz Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o poprawę stanu 
bezpieczeństwa w tym miejscu. 
W 2017r. Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy otrzymało odpowiedź 
od Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, który jest 
zarządcą tego odcinka drogowego, 
że realizacja przebudowy tego 
skrzyżowania jest uzależniona od 
środków finansowych. Niestety 
takich wówczas nie było. Taką 
samą odpowiedź na interpelację 
otrzymała radna Barbara Zatoń 
w 2019 roku. 
W piśmie, które wpłynęło 15 lu-
tego 2021r. do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie wynika, że znalazły 

się środki finansowe na realizację 
tego zadania inwestycyjnego.

– Zakres zadania obejmuje 
przebudowę skrzyżowania 
zwykłego czterowlotowego na 
skrzyżowanie typu rondo czte-
rowlotowe z 1 lub 2 bypassami 
(wybór rozwiązania techniczne-
go i parametrów skrzyżowania 
nastąpi na etapie prac projek-
towych). W ramach inwestycji 
planuje się budowę odwodnie-
nia drogi wraz z kanalizacją 
deszczową, wykonanie urzą-
dzeń ochrony środowiska (osad-
nik i separator), budowę kanału 
technologicznego. Skrzyżowanie 
będzie wyposażone w oświe-
tlenie drogowe na potrzeby 
którego wybudowana zostanie 
linia kablowa zasilająca. Na 
skrzyżowaniu zostanie również 

wykonane oznakowanie drogo-
we i urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W I kwartale 
2021r. zaplanowano ogłoszenie 
przetargu na prace projektowe. 
Przewiduje się, że wykonanie 
dokumentacji wraz z uzyska-
niem decyzji ZRID nastąpi 
w latach 2021-2022, a rozpo-
częcie i zakończenie robót bu-
dowlanych w 2023 r – czytamy 
w komunikacie wystosowanym 
przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Wielokrotne monity o poprawę 
stanu bezpieczeństwa tego miej-
sca, mamy nadzieję, że przyniosą 
w końcu oczekiwany skutek. Na 
pewno poinformujemy Państwa 
o rozpoczęciu tej długo planowa-
nej, ale jakże potrzebnej inwestycji.

Magdalena Pawlik

Kierowcy nie owijają w bawełnę i nazywają to miejsce skrzyżowaniem 
śmierci. Włączenie się do ruchu z drogi powiatowej graniczy z cudem. 
Wiele osób, zniecierpliwionych długim oczekiwaniem, decyduje się na 
ryzykowne manewry.

Kronika policyjna
Zatrzymani za posia-
danie narkotyków

Dwóch mieszkańców powiatu 
świdnickiego zostało zatrzyma-
nych za posiadanie przy sobie 
narkotyków. 18-latek posiadał 
przy sobie susz roślinny w postaci 
marihuany w ilości 0,37 g. Drugi 
zatrzymany to 19-letni mężczy-
zna przy którym funkcjonariusze 
znaleźli marihuanę w ilości 42 g. 
Zatrzymanym grozi kara grzywny, 
ograniczenia wolności i pozbawia-
nia wolności do 3 lat.

Polał wnętrze samochodu 
nieznaną substancją
Mieszkaniec Żarowa powiadomił, 
że nieustalony sprawca dokonał 
uszkodzenia pojazdu osobowego 
poprzez oblanie jego wnętrza 
nieokreśloną substancją. Uszko-
dzeniu uległy dywaniki oraz tapi-
cerka. Straty zostały oszacowane 
na kwotę ponad 500 złotych na 
szkodę zgłaszającego. 

Zauważył otwarty samo-
chód i ukradł laptopa

Funkcjonariusze Policji w Żarowie 
poszukują sprawcy zdarzenia, do 
jakiego doszło na terenie Żarowa. 
Nieznany sprawca z otwartego 
samochodu dokonał kradzieży 
laptopa. Straty na szkodę zgła-
szającego zostały oszacowane na 
kwotę 3.000 złotych.

Ukradł elektronarzę-
dzia z budowy. Zo-
stał zatrzymany
Nieznany sprawca z terenu budo-
wy domu jednorodzinnego doko-
nał kradzieży elektronarzędzi bu-
dowlanych różnych marek. Straty 
na szkodę zgłaszającego zostały 
oszacowane na kwotę 20.000 zło-
tych. W wyniku podjętych czyn-
ności operacyjnych funkcjonariu-
sze zatrzymali sprawcę na terenie 
Świdnicy. Skradzione mienie 
odzyskano w całości. Zatrzyma-
nego po wykonaniu niezbędnych 
czynności zwolniono. 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań #LiczySięKażdy 

1 kwietnia 2021r., według stanu na dzień 31 marca 
2021r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. 
Powszechny spis ludności i miesz-
kań odbywa się co 10 lat i jest 
jedynym badaniem, które pozwala 
na pozyskanie szczegółowych 
informacji o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno-spo-
łecznej i zawodowej, a także o ilo-
ściowym i jakościowym stanie 
zasobów mieszkaniowych i bu-
dynkowych. 

Obowiązkiem spiso-
wym będą objęte:

 ▶ osoby fizyczne stale zamiesz-
kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach nie będących 
mieszkaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne nie mające miej-
sca zamieszkania;

 ▶ mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomieszcze-
nia nie będące mieszkaniami.

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce 
publicznej udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 
Metody przekazywania danych:

 ▶ samodzielnie za pośrednictwem 
aplikacji internetowej na stronie 
internetowej GUS- forma obo-
wiązkowa

 ▶ w wywiadzie telefonicznym 
przeprowadzanym przez rach-
mistrza spisowego;

 ▶ w wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rach-
mistrza spisowego, jeśli pozwoli 
na to sytuacja epidemiczna.

Dla tych, którzy nie posiadają 
komputera lub telefonu z dostę-
pem do Internetu, planowane 
jest przygotowanie na czas spisu 
Gminnego Punktu Spisowego, 
w którym będzie można się spisać 
samodzielnie. 
Masz jeszcze jakieś pytania? Spe-
cjalnie dla Ciebie od 15 marca 
uruchomiona zostanie infolinia 
spisowa: 22 27 99 999. 

Wystawa „Falerystyka świadkiem historii”
Żarowska Izba Historyczna, serdecznie zaprasza 

w dniach od 24 lutego do 24 marca 2021 roku na wystawę 
pt. „Falerystyka świadkiem historii”. 

Na wystawie zaprezentowane zo-
staną różnego rodzaju odznacze-
nia, pochodzące ze zbiorów Izby.
Falerystyka (z łac. i gr. phalerae, 
ozdoba piersi lub czoła) to nauka, 
która zajmuje się orderami, odzna-
czeniami i innymi odznakami oraz 
znakami honorowymi, nadawany-
mi osobom zasłużonym dla mo-
narchy, państwa lub innej organi-
zacji, instytucji posiadającej prawo 
nadawania odznaczeń. Falerystyka, 

podobnie jak i weksylologia, wyod-
rębniła się z heraldyki, zachowując 
wspólne z nią metody badawcze. 
W ostatnich latach wzrost zainte-
resowań falerystycznych związany 
jest z ruchem kolekcjonerskim 
i hobbistycznym, stymulującym 
próby historycznego opisu i syste-
matyzacji odznaczeń.
Wstęp na wystawę wolny (po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefo-
nicznym pod nr 537 481 116).
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historia
Pamięć nie umiera nigdy. Spotkanie z Sybirakami

Pamięć o zbrodni, o której przez lata nie wolno było nawet mówić,  
o której nie uczono w szkole i którą próbowano wymazać… 

Ze świadomości narodu polskie-
go i z kart historii, przetrwała. 
Zachowała się i wciąż żyje. Od 
pierwszej masowej wywózki 
Polaków na Sybir minęło w tym 
roku 81 lat. Ocenia się, że podczas 
czterech wielkich deportacji, które 
trwały do czerwca 1941r., komu-
nistyczne władze sowieckie zesłały 
na Syberię łącznie od 1,5 do 2 mi-
lionów Polaków. Wśród nich byli 
osadnicy wojskowi, urzędnicy 
państwowi i samorządowi, poli-
cjanci, leśnicy i ludzie uznani za 
niebezpiecznych dla Sowietów. 
Wysiedlano całe rodziny. Sybiracy 
z gminy Żarów również pamiętają 
tamte tragiczne wydarzenia. Do 
dziś, w gminie Żarów żyją ci, któ-
rym udało się z Syberii powrócić. 
Żyją też rodziny pomordowanych, 
które starają się pielęgnować pa-
mięć po bliskich.

– Było nas w domu pięcioro, 
czworo dzieci i mama. Miałam 
wtedy tylko 7 lat. Przyszli do 
nas Sowieci, kazali otworzyć 
drzwi. Naszego konia zaprzęgli 
do szkoły, bo pilnowali, żeby 
ktoś nie uciekł. Na drugi dzień 
wywieźli nas do takiej wioski, 
a następnie na stację do wa-
gonów, w których przewożono 
bydło. W tym wagonie było 
40 rodzin. Był tylko jeden pie-
cyk do gotowania i dziura do 
załatwiania swoich potrzeb 
fizjologicznych. Ale nikt nic 
nie gotował, bo nie mieliśmy 
przy sobie żadnego jedzenia. 
Ani kawałeczka chleba. Bardzo 
długo jechaliśmy tym pociągiem 
bez okien. Potem przeszliśmy 
deskami do kolejnego pociągu. 
Jechaliśmy cały miesiąc. Z tego 
wagonu przywieźli nas do Ro-
sji. Tam były puste baraki i nic 
poza tym. Tylko las, węże, ka-
raluchy. Spaliśmy na podłodze, 
a karaluchy nas gryzły. Trzeba 
było iść do pracy. Chodziłam 
zboże młócić w zimie, w lecie 
siano zbierać. Bardzo dużo 
ludzi zamarzło. Takie było na-
sze życie – wspomina ze łzami 
w oczach Franciszka Malinow-
ska mieszkanka Imbramowic. 
– W lesie były baraki, ojciec 
pracował w lesie, a mama 
w Zakładzie Złota, gdzie czer-
pakami czerpali złoto Rosjanie. 
Byliśmy później w kołchozie. 
Do Polski wróciliśmy w 1946r. 
Sześć lat byliśmy na Syberii. 
Ojciec wrócił do Polski już cięż-
ko chory, tak bardzo chciał się 
wyspowiadać. Niedługo potem 
zmarł. Ale zawsze modlił się do 
Pana Boga, żeby wrócić do Pol-
ski – wspomina Maria Fiołka 
mieszkanka Gołaszyc.

Historii naszych żarowskich Sybi-
raków wysłuchali także burmistrz 
Leszek Michalak oraz Małgorzata 
Siemińska kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie, 
którzy udali się do nich z wizytą, 
przekazując im upominki, podzię-

kowania oraz życzenia. 
– Mimo upływu lat, wspo-
mnienia tamtych wydarzeń są 
nadal bolesne i nie pozwalają 
zapomnieć o historii, która jest 
nie tylko ważną częścią polskich 
dziejów, ale i prywatną tragedią 
wielu rodzin. Pamięć o nich jest 
naszym obowiązkiem wobec 
minionych i przyszłych pokoleń 
Polaków. Dlatego nie zapomi-
namy o tych, co zmuszeni siłą, 
musieli opuścić swój rodzinny 
dom, swoich bliskich i przyja-
ciół i udać się na nieznaną, nie-
ludzką ziemię, z której nierzad-
ko nie było już powrotu. Wasza 
praca i postawa jest dla nas 
wzorem. Dzięki Wam pamięć 
o niezmierzonych cierpieniach 

setek tysięcy polskich rodzin 
jest wciąż żywa – dziękował 
Sybirakom burmistrz Leszek 
Michalak.

Pierwsza masowa deportacja 
Polaków na Sybir rozpoczęła się 
10 lutego 1940 r. W głąb Rosji 
wywieziono ponad dwa miliony 
rodaków. Na zsyłce znalazła się 
przede wszystkim polska inteli-
gencja. Wywożono ich w nieludz-
kich warunkach, często umierali 
w czasie transportu. Zesłańcy pra-
cowali w lasach, na polach, w ko-
palniach, przy budowie dróg. Po 
5 latach do kraju powróciło tylko 
ponad 500 tys. osób.

Magdalena Pawlik

Sybir to katorga, gdzie odbierano matkom dzieci, których już nigdy nie 
zobaczyły. Sybir to tam, gdzie ludzie byli gnębieni, poniżani, gdzie umie-
rali z zimna, ciężkiej pracy i głodu. Sybir ciężko się wspomina, lecz trze-
ba o nim mówić, by nigdy więcej się nie powtórzył. Tak historią swojego 
życia przedstawiają Sybiracy z gminy Żarów.

Scenariusz wywózek był zawsze taki sam. Przychodzili w nocy, walili ka-
rabinami w drzwi, wpadali do domów i zmuszali do ubrania się. Czasami 
pozwolili zabrać trochę żywności. Ubieraliśmy się ciepło. Braliśmy to, co 
pozwolono. Reszta, czyli dom i cały dobytek życia pozostawał. Po naszym 
odejściu był rozgrabiany, ponieważ powrotu dla nas nie przewidywano. To 
trudna i bolesna historia mieszkańców, którzy byli zesłani na Sybir. 

Choć od tamtych wydarzeń minęło kilkadziesiąt lat, mieszkańcy wspo-
minają tamte czasy ze łzami w oczach. Dla nich to bolesna przeszłość, 
a dla nas prawdziwa lekcja historii.

Konkurs dla miłośników 
gotowania 

„Nie marnuję żywności”. 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza 

konkurs pn. „Zero food waste – nie marnuję żywności”, 
którego celem jest zachęcenie do wdrożenia idei niemar-
nowania żywności oraz kreatywnego podejścia do sztuki 
kulinarnej z wykorzystaniem produktów, które pozostały 

z poprzednich posiłków czy zakupów. 
– Stwórzcie wyjątkowe danie 
z resztek, a przepis wraz ze zdję-
ciami lub filmami przyślijcie 
do nas. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody – piszą or-
ganizatorzy.

Każdego roku na całym świecie 
wyrzuca się tony pełnowarto-
ściowej żywności, podczas gdy 
miliardy ludzi umierają na skutek 
niedożywienia. To niewątpliwie 
ogromny problem społeczny, eko-
logiczny i ekonomiczny, dostrze-
galny na każdym etapie łańcucha 
żywnościowego. Czas to zmienić 
i zastanowić się co my sami, we 
własnym domu możemy zrobić, 
by ograniczyć marnowanie żyw-
ności i tym samym przyczynić się 
do ochrony naszej planety.
Zero waste w kuchni nie jest nową 
ideą. W ten sposób gotowały już 
nasze mamy i babcie. Któż z nas 
nie pamięta smaku poniedział-
kowej zupy pomidorowej, która 

powstała na bazie niedzielnego 
rosołu. Czy pamiętacie smak 
zapiekanki z resztek kiełbasy, 
makaronu i warzyw? Pomysłów 
na dania z wykorzystaniem pełno-
wartościowych resztek jest wiele. 
Wystarczy odrobina kreatywności, 
a efekt może przerosnąć nasze 
najśmielsze oczekiwania. Twórzcie 
nowe smaki i formy, komponujcie 
z resztek pełnowartościowe dania.
W konkursie mogą wziąć udział 
Koła Gospodyń Wiejskich, Go-
spodarstwa Domowe, społecz-
ności lokalne obszarów wiejskich 
(świetlice, Gminne Ośrodki 
Kultury, Kluby), szkoły gastrono-
miczne i branżowe. Zgłoszenie 
konkursowe powinno być przysła-
ne drogą elektroniczną na adres: 
kulinaria@nikidw.edu.pl od 17.02. 
2021r. do 24.03.2021r.
Szczegółowe informacje oraz Re-
gulamin Konkursu są dostępne na 
stronie: www.nikidw.edu.pl.
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Sport i wypoczynek
Sukces Nikoli Kamińskiej 

na Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Judo

Nikola Kamińska mieszkanka Mrowin, która na co dzień 
trenuje w barwach klubu AKS Strzegom zajęła II miejsce 

na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Judo,  
które odbyły się w sobotę, 20 lutego w Łagiewnikach. 

To kolejny sukces naszej miesz-
kanki. Nikola nie dała szans 
rywalkom i stanęła na podium, 
zajmując drugie miejsce w zawo-
dach. 
Nikola to bardzo ambitna zawod-
niczka, ma na swoim koncie wiele 
sportowych wyróżnień. Przypo-

mnijmy, że młoda zawodniczka 
w grudniu 2020r. otrzymała 
powołanie do Kadry Narodowej 
Judoków. To wielkie osiągnięcie 
naszej mieszkanki. 
Gratulujemy i życzymy jej dal-
szych sukcesów na matach Polski 
i Europy.

Nikola pokazała na matach wielką klasę oraz wysoki poziom sportowy, 
co pozwoliło jej sięgnąć po srebrny medal. Gratulacje!

Kluby sportowe 
mogą pozyskać dofinansowanie 

z programu „Klub 2021”
Przypominamy, że do 15 marca 2021 roku kluby sporto-

we mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach 
programu Klub 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Do pozyskania jest 10.000 zło-
tych dla klubów jednosekcyjnych 
i 15.000 złotych dla klubów wielo-
sekcyjnych. 
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. 
Pieniądze mogą być wydatkowane 
na sprzęt sportowy, wynagrodze-

nia trenerów czy organizację obo-
zów sportowych. W poprzedniej 
edycji programu każdy poprawnie 
złożony wniosek otrzymał do-
finansowanie, dlatego warto się 
starać i prawidłowo wypełnić do-
kumenty.
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

Electrolux Cup zakończony. Historyczny sezon
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa w Polsce, organizator 

Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup zmuszony został zakończyć rozgrywki. 
Nie udało się dograć sezonu do 
końca, jednak nie oznacza to, iż 
nie znamy zwycięzcy ligi. Zgodnie 
z regulaminem, tytuł mistrzowski 
zdobyli piłkarze Wektor Świdnica!
Sezon 2020/21 przejdzie do histo-
rii pod wieloma względami. Po 
pierwsze, jako jedyni w regionie, 
pomimo niestabilnej sytuacji 
związanej z epidemią, przepro-
wadziliśmy w okresie jesienno-zi-
mowym rozgrywki piłki halowej. 
Po drugie, o zwycięstwie po raz 
pierwszy zadecydowała pierwsza 
runda rozgrywek, w której roz-
grywano mecze systemem każdy 
z każdym. Nie udało się rozegrać 
spotkań rewanżowych. 
I tak, po raz piąty w historii roz-
grywek triumfują piłkarze Wektor 
Świdnica. Tym samym świdniccy 
zawodnicy są pierwszą drużyną, 
której ta sztuka udała się pięcio-
krotnie. Wyprzedzili w tej klasyfi-
kacji KKZ Zaskoczonych Żarów. 
Wektor nie miał sobie równych, 
odnosząc komplet zwycięstw. 
Podium pierwszej Ligi Electrolux 
Cup uzupełnili Cannabis oraz be-
niaminek Wierzbianka Wierzbna. 
Sensacyjnie na ostatnim miejscu 
sezon zakończył ubiegłoroczny 
triumfator AUTO-SHOP Żarów. 
Dla żarowian oznacza to, iż w ko-
lejnej edycji rozgrywek będą wy-
stępować w II lidze Electrolux Cup. 
Jeśli już mowa o drugoligowcach, 
to tytuł mistrzowski i awans dla de-
biutujących piłkarzy Zebra Team. 
To nie koniec emocji związanych 
z Żarowską Liga Futsalu Electrolux 
Cup. O ile sytuacja epidemiologicz-

na w kraju pozwoli, to zobaczymy 
jeszcze mecz gwiazd. W tym spo-
tkaniu naprzeciwko siebie staną 
piłkarze pierwszej oraz drugiej ligi 
Electrolux Cup. Kto zwycięży w tym 
spotkaniu? Na to pytanie musimy 
poczekać do weekendu 13-14 mar-
ca. Wtedy planowane jest zakończe-
nie rozgrywek.

– Po zakończonym meczu na-
stąpi wręczenie nagród. Podczas 
tego spotkania poznamy najlep-
szych zawodników obydwu lig 
Electrolux Cup. Już dziś zachę-
cam do udziału, jednocześnie 
dziękuję, że pomimo ciężkiego 
okresu dla sportu, po raz ko-
lejny chcieliście wziąć udział 
w rozgrywkach. Udowodniliście 
tym samym, iż piłka nożna jest 
waszą wielką pasją. Była to już 
trzynasta edycja rozgrywek i już 
nie możemy się doczekać kolejnej 
– komentuje Krzysztof Dutkie-

wicz, organizator rozgrywek.
Jednocześnie na e-maila sport@
centrum.zarow.pl poszczególne 
drużyny mogą wysyłać imiona 
i nazwiska swoich zawodników do 
udziału w meczu gwiazd. Każdy 
zespół może wystawić trzech re-
prezentantów. 
Skład zwycięzców – Wektor Świd-
nica: Konrad Leletko, Grzegorz 
Borowy, Jakub Filipczak, Dawid 
Kusio, Maciej Madziała, Michał 
Morawski, Wojciech Sowa, Kamil 
Szczygieł, Wojciech Szuba, Artur 
Zielonka, Patryk Paszkowski, Ma-
ciej Turzański. 

 ▶ Sponsor główny:  
Electrolux Żarów

 ▶ Sponsor strategiczny:  
JAKO Polska

 ▶ Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie

Wektor Świdnica zwycięzcą 13. edycji Electrolux Cup

Piłkarskie tournee
Dwie drużyny Silesii Żarów w ostatnim czasie wzięły udział w turniejach piłkarskich. 

Mali sportowcy z pewnościa mogą być zadowoleni ze swoich występów.

W Złotoryi do rywalizacji przy-
stąpili piłkarze z rocznika 2014. 
W fazie grupowej przyszło się 
zmierzyć reprezentantom żarow-
skiego klubu z trzema drużynami: 
Silesia Żarów – Lotnik Jeżów 
Sudecki 1:0 (bramka: Janes), Si-
lesia Żarów – Górnik Złotoryja 
3:3 (bramki: Janes, Wołkanowski, 
Legiejew), Silesia Żarów – FA 
Chojnów 14:0 (bramki: Garbacz 
4, Wojda 3, Legiejew 3, Janes 2, 
Sobel). W półfinale żarowianie 
odnoszą zwycięstwo 3:2 nad Za-
głębiem Lubin (bramki: Sobel, 
Wołkanowski, Janes). Finałowe 
starcie z FA Legnica zakończyło 
się wygraną 3:0 (bramki: Sobel, 
Wołkanowski, samob.). Tym sa-
mym mali piłkarze unieśli w górę 
Puchar Burmistrza Złotoryi za 
zwycięstwo w całym turnieju. 
Skład: Antoni Wojda, Jakub Woł-
kanowski, Mikołaj Garbacz, Anto-
ni Marciniak, Wojciech Legiejew, 
Jan Janes, Gracjan Sobel.
Tydzień później na parkiecie hali 
sportowej w Jaworze zobaczyliśmy 
zawodników z rocznika 2011. 
Piłkarze od samego początku ry-

walizacji prezentowali bardzo wy-
soką formę, i co najważniejsze, we 
wszystkich spotkaniach nie stracili 
bramki. Wyniki: Silesia Żarów – 
Kuźnia Jawor 4:0 (bramki: Kalina 
2, Grzesiewicz, Jernutowski), 
Silesia Żarów – MPK Wołów 4:0 
(Brambor 2, Grzesiewicz, Woj-
ciechowski), Silesia Żarów – JTS 
Jawor 1:0 (bramka: Skorupski), 
Silesia Żarów – Nysa Kłaczyna 1:0 
(bramka: Jernutowski), Silesia Ża-

rów – Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 3:0 (bramki: Brambor, Jer-
nutowski, Kalina), Silesia Żarów 
– Górnik Złotoryja 1:0 (bramka: 
Grzesiewicz)
Skład: Jakub Kałużniak, Albert 
Ciupiński, Oliwier Brambor, Hu-
bert Skorupski, Kajetan Kalina, 
Ksawery Grzesiewicz, Leon To-
biasz, Igor Jernutowski, Mateusz 
Wojciechowski. 

Krzysztof Dutkiewicz

Turniej rocznika 2014 zakończył się zwycięstwem Silesii Żarów. Fot. źró-
dło: FB Sielesia Żarów.  

- 8 -
Nr 4/2021 (206) | 25 lutego 2021 r.


