
Droga przy ul. Kawalerów  
Orderu Uśmiechu 
wyremontowana

Zakończyły się prace związane z wykonaniem  
nowej nawierzchni asfaltowej drogi  

przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej. 
Więcej informacji na stronie 3.

Miasteczko Świętego 
Mikołaja

Do Żarowa, prosto z Laponii przybył do nas Święty Mikołaj.  
Na żarowskie targowisko wprowadziły go dzieci z Zumba Kids.

Relacja na stronie 5.
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Burmistrz Miasta Żarów  
Ogłasza II Przetarg

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej 
położonej w Żarowie przy ul. Magazynowej 

przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową 
grunty objęte są granicami WSSE Podstrefa Żarów.

lp Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomo-

ści/opis Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. roz-
pocz.

1 1111/3 10000 SW1S/00080495/6 Sprzedaż prawa własności 443.000 zł 44.300 zł 10:00

2
996/8
1110/3
1111/1

5937
SW1S/00081270/0
SW1S/00080496/3
SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności 264.000 zł 26.400 zł 10:10

1. Przetargi odbędą się 14 stycznia 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu 
Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: San-
tander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 
najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022 r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ter-
minie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestni-
ków, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywo-
ławczej. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze prze-
targu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego. 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 do 
wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do 
poniesienia kosztów sądowych oraz notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stro-
nie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nierucho-
mości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komi-
sji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 

11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania przetargowego (doty-
czy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków 
jest obecne na przetargu).

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

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

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, 
oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie 
się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu 
sprzedaży.

16. W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Żarów działki posiadają funkcję 
zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 3 P/U.

17. I przetarg odbył się w dniu 23.11.2021r. i zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Miasta Żarów  
Ogłasza I Przetarg 

publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,03 m2 
przy ul. Lipowej 22/4 w Bukowie 

Numer 
działki

Pow. 
Działki 
w m2

Numer KW Położenie Przeznaczenie 
w mpzp Forma oddania nieruch. Cena 

wywoław.
Wysokość 
wadium 

Godz. 
Rozp.  
przet.

217 2300 SW1S/ 
00019263/3

Buków,  
ul. Lipowa 22/4

Teren zabudowy 
zagrodowej  
i mieszkaniowej

sprzedaż lokalu na wła-
sność wraz z udziałem 
w gruncie 19,37 %

70.000 zł 7.000 zł 10:20

1. Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % 
ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto 
Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 
w Żarowie, Santander Bank 97 1090 2369 0000 
0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 10 stycznia 
2022 r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ter-
minie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

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

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze prze-
targu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego. 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 Nieru-

chomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej 
tel. 74 30 67 301.

9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji 
przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 

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

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

12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obcią-
żeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym.

14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, 
oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się 
ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.

15. Lokal usytuowany jest na I piętrze, złożony 
z 5 pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przed-
pokoju i łazienki. Do lokalu przynależy komórka 
o pow. 25,14 m2.

Odśnieżanie dróg i chodników – gdzie zgłaszać?
Przypominamy mieszkańcom, gdzie można kierować interwencje 
dotyczące nieodśnieżonych dróg czy chodników. Zimowym utrzyma-
niem dróg na terenie gminy Żarów zajmuje się firma Piotr Pęcher-
ski F.H.U. KUBA z Imbramowic, która w drodze przetargu została 
wybrana do wykonywania tego zadania. 
Na terenie gminy Żarów znajdują się drogi gminne i powiatowe. Za 
odśnieżanie dróg gminnych odpowiada gmina, a za odśnieżanie dróg 
powiatowych odpowiada Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. 
Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można zgłaszać w:

 ▶ Urzędzie Miejskim w Żarowie, Referat Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji tel. 74 30 67 334 w dniach: poniedziałek, środa, czwar-
tek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30 oraz we wtorek 8.00 – 16.00.

 ▶ w firmie Piotr Pęcherski F.H.U. KUBA z Imbramowic. 
tel. 606 839 079 (po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie)

 ▶ Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nr tel. 601 998 630  
(odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Żarów).

Przypominamy również, że obowiązkiem każdego właściciela posesji 
jest przede wszystkim oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu oraz 
jego posypywanie materiałami uszorstniającymi, usuwanie z terenu 
chodnika nagromadzonego śniegu w miejsce nieutrudniające ruchu 
pieszych i pojazdów. W przypadku wspólnot mieszkaniowych obo-
wiązek ten jest zazwyczaj realizowany przez firmę specjalistyczną na 
zlecenie zarządu lub zarządcy nieruchomości.

Magdalena Pawlik

Nowy wodociąg oddany do użytkowania
Od wielu lat główny wodociąg gminny o średnicy 
315 mm ulegał wielu awariom, które powodowały  

brak wody na terenie całej gminy. 
Dlatego Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji jeszcze w 2016 roku 
zlecił wykonanie dokumentacji 
projektowej z wyceną moder-
nizacji odcinka wodociągu od 
ulicy Słowiańskiej w Żarowie do 
Stacji Uzdatniania Wody w Kal-
nie. Już wtedy koszty wynikające 
z kosztorysu opiewały na kwotę 
prawie 1mln złotych. Taki koszt 

i brak funduszy w budżecie 
spółki spowodował przesunięcie 
zadania w wieloletnim planie 
modernizacji sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych na kolejne 
lata. Po zmianach kadrowych 
w spółce i objęciu stanowiska 
prezesa zarządu przez Grzegorza 
Osieckiego, zaktualizowano kosz-
torys i zaplanowano inwestycję 
do wykonania, rozkładając koszty 
jej realizacji na lata 2020-2021. 
Ponieważ spółka nadal nie posia-
dała tak znaczących środków 
finansowych, a po aktualizacji 
projektu uległy one jeszcze zwięk-
szeniu o 30 %, zadecydowano, że 
wodociąg będzie wykonany przez 
pracowników spółki. 

– Dzisiaj możemy już oficjal-
nie powiedzieć, że plan został 
osiągnięty i nowy wodociąg 
o średnicy 315m został oddany 
do użytkowania. To spowo-
dowało, że już po samym jego 
włączeniu oszczędność na 

dotychczasowych stratach wody 
spadła o około 20m3/h. Niewąt-
pliwie była to bardzo potrzebna 
inwestycja i w tym miejscu 
należą się podziękowania dla 
pracowników spółki, którzy nie 
bali się wyzwania i wybudowali 
nowy wodociąg. Podziękowania 
należą się również Burmi-
strzowi Miasta Żarów Leszkowi 

Michalakowi i Radzie Nadzor-
czej Spółki, ponieważ bez ich 
wsparcia nie bylibyśmy w stanie 
wykonać tej inwestycji. Dziękuję 
wszystkim pracownikom spółki 
za zaangażowanie i pokonanie 
kolejnych barier wiary we wła-
sne możliwości – mówi prezes 
ZWiK Żarów Grzegorz Osiecki.

Całość nakładów na inwestycję 
zamknęła się w kwocie 330.330,00 zł 
i została sfinansowana ze środków 
własnych spółki. Jednocześnie 
w trakcie wykonywanej inwestycji 
spółka złożyła wniosek o pożyczkę 
z częściowym umorzeniem do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Wniosek przeszedł 
pozytywną ocenę, co w konse-
kwencji umożliwi spółce uzyskanie 
częściowego dofinansowania i ułatwi 
utrzymanie bieżącej płynności finan-
sowej na optymalnym poziomie.

Budowa nowego wodociągu to była bardzo potrzebna inwestycja. 
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Inwestycje
Droga przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

z nową nawierzchnią asfaltową
Zakończył się remont drogi przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej. 

Droga zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową i została przekazana do 
użytku mieszkańców. Inwestycja 
finansowana była z dwóch źródeł: 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego przez 
gminę Żarów dofinansowania ze 
środków ochrony gruntów rolnych 
budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego. Przyznana kwota dofinan-
sowania wynosi 157.500 złotych.

– To bardzo potrzebna inwesty-
cja. Droga przy ul. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu służy naszym 
mieszkańcom. Przed remontem, 
każdy większy deszcz powodo-
wał, że musieliśmy podsypywać 
i od nowa wykonywać odcinki 
drogi tłuczniowej, które ulegały 
zniszczeniu. Dlatego remont 
przedmiotowej drogi w tym 
miejscu był jak najbardziej 
uzasadniony. Potrzeb w tym 
zakresie jest wiele, chociaż przez 
ostatnie lata, co roku korzysta-
liśmy z Funduszu Rekultywacji 
Gruntów Rolnych i kilkadziesiąt 
dróg zostało wyremontowanych, 
ale potrzeby rzeczywiście są 
duże w tym zakresie – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Inwestycję realizowała firma 
wyłoniona z przetargu Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów. Całkowity 
koszt remontu drogi to kwota 
568.375,62 złotych. Wyremonto-
wana droga zapewni bezpieczny 
i wygodny dojazd do pól. Wpłynie 
także na lepsze warunki komuni-
kacyjne naszych mieszkańców.

Magdalena Pawlik

To była potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców Wierzbnej inwestycja.

Prace przy budowie drogi w Wierzbnej nadzorowali pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, burmistrz Leszek Michalak i zastępca 

burmistrza Przemysław Sikora. 

Drogi przy ul. Brzozowej, 
Klonowej i Kasztanowej 
zostaną wyremontowane

Ruszamy z realizacją kolejnych inwestycji drogowych 
na terenie naszego miasta. 

Burmistrz Leszek Michalak oraz 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora podpisali kilka dni temu 
umowę na remont i modernizację 
dróg przy ul. Brzozowej, Kasz-
tanowej i Klonowej w Żarowie. 
Jeżeli pozwolą na to warunki 
pogodowe prace przy moderni-
zacji dróg rozpoczną się jeszcze 
w 2021 roku i będą kontynuowane 
w 2022 roku.

– Rozstrzygnięty został przetarg 
na realizację zadania „Budowa 
dróg gminnych przy ul. Brzo-
zowej, Kasztanowej i Klonowej 
w Żarowie” i wyłoniliśmy firmę, 
która realizować będzie to 
zadanie. Mieszkańcy z wielką 
niecierpliwością czekają na 
remont tych dróg, dlatego są to 
inwestycje bardzo potrzebne. 
Dzięki pracom, które będą tutaj 
zrealizowane dojazd do osie-
dla domków jednorodzinnych 
będzie łatwiejszy. Kolejne drogi 
na osiedlu domków będą suk-
cesywnie remontowane w 2022 
i 2023 roku. Wiemy, że są to 
inwestycje wyczekiwane przez 
naszych mieszkańców i zależy 
nam, żeby zostały jak najszyb-
ciej zrealizowane – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Inwestycja jest podzielona na dwa 
etapy. W pierwszym etapie wyre-
montowana zostanie droga przy 
ul. Brzozowej, a w drugim prze-
budowana będzie nawierzchnia 
drogowa przy ul. Klonowej i Kasz-
tanowej w Żarowie. Inwestycje 
swoim zakresem będą obejmować 
również budowę sieci kanalizacji 
deszczowej (studnie betonowe, 

kanały z rur, wpusty na studzien-
kach ściekowych) oraz budowę 
elementów wyposażenia pasa dro-
gowego tj. chodnika i zjazdów.
Łączny koszt inwestycji to 
kwota blisko 1,9 mln złotych. 
Prace finansowane są ze środ-
ków budżetu gminy Żarów oraz 
pozyskanego dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 

1.094.993,70 złotych.
Kolejnymi ulicami na które 
złożony jest wniosek o dofinan-
sowanie w ramach „Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg” są ulice: 
Jaworowa, Topolowa i Wiosenna. 
Realizacja przedmiotowej inwe-

stycji pozwoliłaby na ułożenie 
trwałych nawierzchni dróg w naj-
starszej części osiedla domków 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Umowa podpisana i ruszamy z kolejną inwestycją drogową 
w naszym mieście.

Drogi przy ul. Brzozowej, Kasz-
tanowej i Klonowej to drogi, 

które wymagają modernizacji. 

Zabytki w parafiach odnowione
Są wizytówką naszej gminy, dlatego każdego roku przekazujemy środki finansowe 

na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 
W tym roku dotacje z budżetu 
gminy Żarów trafiły do Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Imbramowicach, Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Mrowi-
nach oraz Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Bukowie. Łącznie 
przekazaliśmy 124.600,00 złotych 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Żarów.
Kilka dni temu odbył się oficjalny 
odbiór zrealizowanych prac 
w obecności pracowników Dele-
gatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, burmistrza 
Leszka Michalaka, proboszczów 
parafii oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

– Cieszymy się z każdego odno-
wionego zabytku, ale potrzeb 
w tym zakresie jest jeszcze 
bardzo wiele. Dziś parafie 
mogą korzystać z wielu źródeł 
finansowania, środków budżetu 
gminy Żarów, ministerialnych, 
programu Wojewódzkiego Kon-
serwatora Ochrony Zabytków 
i programów rządowych. Widać 
poprawę w tym zakresie także 
na terenie naszej gminy i mam 
nadzieję, że takie działania 
będą w kolejnych latach kon-

tynuowane – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

W Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Imbramowicach zreali-
zowane zostały prace: renowacja 
witraży, remont podestu pod ław-
kami w północnej części, posadzki 
pod ławkami, schodów na chór 
i słupów podtrzymujących chór 
kościoła. W Parafii Rzymskokato-

lickiej pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mrowinach prowadzone 
były prace konserwatorskie ośmiu 
XVIII-wiecznych obrazów olej-
nych na płótnie z cyklu Drogi 
Krzyżowej, a w Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Bukowie 
prace konserwatorskie bocznego 
ołtarza kościoła parafialnego.

Magdalena Pawlik

Decyzję o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie zabytków 
podjęła Rada Miejska w Żarowie. 
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Kultura
Zabawa mikołajkowa w Imbramowicach i Mikoszowej

Świetlica wiejska w Imbramowicach w niedzielę, 5 grudnia zamieniła się 
w prawdziwy świąteczny zakątek. 

Udekorowana światełkami i przyozdobiona świątecz-
nymi ozdobami. To właśnie tutaj swoje sanie wraz 
z reniferem zostawił Święty Mikołaj, który przybył, 
aby obdarować prezentami najmłodszych miesz-
kańców Imbramowic. Organizatorzy zadbali o sto-
iska z ciastami i świątecznymi przysmakami, było 
też rękodzieło. Wspólna zabawa rozpoczęła się od 
ubierania choinki, były tańce, śpiewy oraz turnieje 
z nagrodami dla wszystkich uczestników. 

– Elfy, śnieżynki oraz Panie animatorki zadbały 
o całą oprawę naszego zakątku i to dzięki nim 
poczuliśmy już w pełni nadchodzące święta. Było 
bardzo magiczne! Każdy odnalazł się w nim bez 
żadnych problemów. Specjalnie dla Świętego 
Mikołaja zaprezentowały się także dzieci, które 
wystąpiły przed uczestnikami, z przygotowanym 
i ćwiczonym z naszym Kołem Gospodyń Wiejskich, 
tańcem i śpiewem. Nie zabrakło śnieżnych figli 
i rozgrywek, gdyż przygotowaliśmy także śnieżny 
turniej z nagrodami. Uczestniczy zmagali się 
z toczeniem kuli śnieżnej, rzutem śnieżką do celu, 
przejazdem na nartach i zamknięciem w ogromnej 

bańce mydlanej. Na wszystkie dzieci czekał też 
pyszny poczęstunek, rogaliki i ciepłe kakao. Uczest-
nicy sprawdzali również swoją wiedzę w świątecz-
nej krzyżówce oraz stworzyli najdłuższą brodę dla 
Mikołaja. A Naszego wyjątkowego gościa, Świętego 
Mikołaja, przywołaliśmy piosenką i wspólnym 
tańcem. Było wesoło, tanecznie, to miło spędzone 
popołudnie dało nam siłę i to chyba na cały kolejny 
rok, aby znów czekać na wizytę Świętego Mikołaja 
– opowiadają organizatorzy zabawy w Imbramo-
wicach.

Z workiem pełnym prezentów Święty Mikołaj przy-
był także do Mikoszowej. Zabrał ze sobą pomocni-
ków, którzy zadbali o dobrą zabawę dla najmłod-
szych mieszkańców.

– Święty Mikołaj przyjechał do grzecznych dzieci 
do Mikoszowej. Była super zabawa. Składamy 
podziękowania wszystkim dzieciom za przybycie. 
Byliście wspaniali. Dziękuję również ekipie Świę-
tego Mikołaja – mówiła Elżbieta Jaremko sołtys 
Mikoszowej.

Oprac. Magdalena Pawlik

Organizatorzy zabawy przygotowali dla najmłod-
szych mieszkańców Imbramowic mnóstwo atrakcji.

Zanim Święty Mikołaj obdarował dzieci prezen-
tami, wspólnym zabawom nie było końca. 

Spotkanie z Mikołajem w Mrowinach
Sołtys Krystyna Popek, Rada Sołecka i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny zaprosili najmłodszych miesz-

kańców Mrowin na spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

W tym roku Mikołaj przybył do 
dzieci wozem strażackim z OSP 
Mrowiny, w towarzystwie swoich 
pomocników strażaków. Wszyscy 
zebrali się na boisku sportowym, 
aby tam wyczekiwać wizyty Miko-
łaja. Organizatorzy zadbali również 
o inne atrakcje dla dzieci i młodzieży. 

– Przygotowaliśmy ognisko, było 
wspólne pieczenie kiełbasek, 
poczęstunek, popcorn i gorąca 
herbata z cytryną. Dzieci śpie-
wały piosenki i kolędy, ale były 
też tańce z Mikołajem w rytm 
świątecznej muzyki znanych 
przebojów. W organizację 
imprezy włączyła się także jed-
nostka OSP w Mrowinach, był 
pokaz sprzętu strażackiego oraz 
przejażdżki wozem strażac-

kim. Wszystkie dzieci zostały 
obdarowane świątecznymi 
paczkami. Święty Mikołaj nie 
zapomniał również o dzieciach 
z oddziałów przedszkolnych przy 
Filialnej Szkole Podstawowej 
w Mrowinach i także zostawił 
tam świąteczne upominki. Skła-

damy podziękowania wszystkim 
uczestnikom naszej mikołajko-
wej zabawy – mówi przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny.

Mikołajki w Mrowinach była 
to kolejna impreza po zabawie 
Andrzejkowej przygotowana przez 
Radę Sołecką, Sołtysa i Radnego 
w ciągu ostatnich dwóch tygodni. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Wizyta Świętego Mikołaja 
wywołała  

mnóstwo radości i emocji.

Choć był bardzo zapracowany, 
Mikołaj dla każdego  

znalazł czas. 

Świąteczne warsztaty w GCKiS
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprosiło mieszkańców do udziału 

w przedświątecznych warsztatach wicia wianków adwentowych, tworzenia pięknych 
i niepowtarzalnych świec oraz wspólnego piernikowania. 

To była bardzo dobra alternatywa 
na spędzenie przedświątecznych 
wieczorów w kreatywny sposób. 
Uczestnicy warsztatów nie tylko 
dobrze się bawili, samodzielnie 
wykonując wianki, świece, a także 
wspólnie ze swoimi dziećmi, 
świąteczne pierniki. Każdy taki 
własnoręcznie wykonany wianek 
bądź świeca to idealny prezent dla 
bliskiej osoby przed zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodzenia.
Na warsztatach rękodzielniczych 
„Wianki adwentowe” powstały 
piękne i wyjątkowe ozdoby, które 
z pewnością stały się dekoracją 
nie jednego domu czy mieszkania. 

Uczestnicy uczyli się także tworze-
nia niepowtarzalnych świec z róż-
nymi przyprawami i ozdobami. 
Wspólne dekorowanie pierników 
również przyciągnęło do Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu sporo 
chętnych uczestników. Każdy miał 
okazję poczuć beztroskę świątecz-
nego czasu i według własnej fantazji 
przygotować świąteczne pierniki.
To były bardzo kreatywne warsztaty, 
nie sposób było się nudzić. Prócz 
dobrej zabawy uczestnicy warsztatów 
zdobyli także wiedzę, jak własnoręcz-
nie, już we własnym domu, przygoto-
wać tak piękne świąteczne ozdoby. 

Magdalena Pawlik

Tworzenie wianków adwentowych wcale nie było takie proste 
i wymagało od uczestników cierpliwości i skupienia.

Uczestnicy warsztatów piernikowych z wielkim zaangażowaniem 
wykonywali swoje zadania.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zastrużu 
„Kolędujemy dla Marcelinki”

Rada Rodziców i pracownicy Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu zorganizowali jarmark 

bożonarodzeniowy „Kolędujemy dla Marcelinki”. 

Na jarmarku pojawił się także 
Święty Mikołaj i obdarował 
wszystkie dzieci podarunkami.

– W scenerii świątecznych deko-
racji odwiedził Zastruże praw-
dziwy Święty Mikołaj. Przyj-
mował gości w swojej chatce 
przy nastrojowym kominku. 
Wszystkim dzieciom podarował 
magiczny pyłek i kręcone lizaki. 
Były elfy, które skrzętnie uwijały 
się pomagając bohaterowi wie-
czoru. W pracowni elfów dzieci 
dziergały z pełnym zaangażo-
waniem pierniczki i aniołki. 
Było kakao, aromatyczna 
herbata i ciasteczka. Goście 
mogli nabyć drzewka iglaste 
w donicach, drewniane renifery, 
strojne skrzaty, piernikowe 
chatki, książki i świąteczne 

dekoracje. Oprócz tego były 
ciasta, gorące kiełbaski, bigos, 
pierogi i barszczyk czerwony. 
W świątecznej scenerii zapalone 
zostały światełka na choince, 
a z zimnymi ogniami wspólnie 
zaśpiewano kolędy. Wszyscy 
uczestnicy jarmarku poczuli 
magię świąt, były łzy wzrusze-
nia. Składam wielkie podzięko-
wania organizatorom świątecz-
nego jarmarku – mówi dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu Krystyna 
Wardach.

Podczas jarmarku zebrane zostały 
pieniądze na leczenie chorej Mar-
celinki ze Strzegomia. Łącznie 
udało się uzbierać 6.247,95 złotych.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Święty Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych uczestnikach  
świątecznego jarmarku w Zastrużu. 
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Zachęcamy Państwa do wysyłania życzeń na naszych Żarowskich 
Kartkach Świątecznych. Kartki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. Każdy może przyjść, 
wziąć ze sobą kartkę, napisać życzenia, a następnie wysłać ją do swo-
ich najbliższych.
Pamiętajmy, że papier wyraża emocje! Odręcznie wypisana, często 
pięknie ozdobiona kartka świąteczna jest dowodem, że ktoś poświęcił 
swój czas myśląc właśnie o nas...
Warto pielęgnować tradycję! Nawet najciekawszy sms, mms, e-mail czy 
e-kartka nie zastąpią tradycyjnej, papierowej świątecznej kartki. Zapra-
szamy!

Aktualności
Miasteczko Świętego Mikołaja

Setki uśmiechniętych twarzy, tłumy kupujących, 
wspólne kolędowanie to znak,  

że do Żarowa przybył święty Mikołaj. 

Już po raz kolejny Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprosiło wszyst-
kich bez wyjątków do Miasteczka świętego Mikołaja.
Targowisko miejskie wypełniły radosne elfy, które zaprosiły najmłod-
szych do specjalnej elfiej szkoły, w której nie zabrakło twórczych zajęć, 
warsztatów oraz gier i zabaw. Na wszystkich, którzy jeszcze nie wysłali 
listu do Mikołaja na miejscu czekała mikołajkowa poczta ze specjalnie 
przygotowaną na tą okazję kartką świąteczną. Do wspólnego kolędowa-
nia zaprosili Krukowianie, KGW Kalno, chór kameralny Senyor-Ryci 
i Żarowska Orkiestra Dęta.
Nieodłącznym elementem tego wydarzenia był jarmark bożonarodze-
niowy, na którym nie zabrakło oryginalnych świątecznych ozdób, ręko-
dzieła czy smakołyków kojarzonych ze świętami. Podczas wydarzenia 
rozstrzygnięto konkurs Bożonarodzeniowe smaki. Najsmaczniejsze pier-
niczki upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalna i Marta Bodnar. 

Święty Mikołaj wspólnie ze swoimi pomocnikami burmistrzem  
Leszkiem Michalakiem i zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą 

otworzyli tegoroczne Miasteczko Świętego Mikołaja.

Wizyta Świętego Mikołaja cieszyła nie tylko naszych najmłodszych 
mieszkańców gminy Żarów. Łakociami i owocami obdarowywaliśmy 

wszystkich uczestników świątecznego jarmarku.

Przygotowaliśmy także dla Państwa Żarowskie Kartki Świąteczne, 
na których można było wpisać życzenia świąteczne i wysłać do swojej 

najbliższej rodziny. 

Mieszkańcy chętnie fotografowali się przy pięknie oświetlonej alejce 
przy ul. Dworcowej w Żarowie. 

Finał „Szlachetnej Paczki” w Żarowie
Była to już XXI edycja „Szlachetnej Paczki” w Polsce, a V w Żarowie. 

„Weekend Cudów” to wyjątkowe 
dni, podczas których kilkaset 
tysięcy osób w Polsce angażuje się 
w działania Szlachetnej Paczki, 
a wolontariusze pukają do drzwi 
potrzebujących rodzin i prze-
kazują im mądrą, dedykowaną 
pomoc przygotowywaną przez 
darczyńców. 
Dzięki wspólnej zbiórce i hojności 
darczyńców udało się w tym roku 
obdarować 7 rodzin. Trafiły do 
nich paczki z zapasami żywności, 
lodówka, bon na prawo jazdy, lap-
top, szafa dziecięca, łóżko piętrowe, 
biurko. Akcja, jak co roku zakoń-
czyła się sukcesem, zwłaszcza, że do 
działań projektu zaangażowało się 
wielu ludzi dobrej woli. W tym roku 
było to 8 wolontariuszy. A wartość 
najdroższej paczki wynosiła 9600 
złotych. Pomocą obdarowane zostały 
także osoby starsze i samotne oraz 
rodziny wielodzietne. 

– W imieniu wolontariuszy 
oraz swoim własnym skła-
damy serdeczne podziękowania 
Burmistrzowi Miasta Żarów 
i Zastępcy Burmistrza. Podzię-
kowania kierujemy również do 
gminy Żarów, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Zespołu Szkół im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Żaro-
wie, Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu, 
Żaruś Agnieszka Zając. Za 

wielkie serce okazane dru-
giemu człowiekowi dziękujemy 
także wszystkim darczyńcom. 
Szlachetna Paczka to nie tylko 
pomoc materialna. To przede 
wszystkim spotkanie drugiego 
człowieka, jego sytuacji, historii 
życia. To spotkanie osób, które 
stają się dla siebie ważne, które 
będą się wspierać i motywować, 
inspirować do działania, do 
zmiany, do rozwoju. Wolonta-
riusz Paczki dociera do praw-
dziwej biedy, wchodzi tam, 
gdzie inni nie chcą albo się boją. 
Dla wielu potrzebujących już 
sama wizyta wolontariusza jest 
pomocą, dodaje wiary w ludzi, 
pokazuje, że nie są osamotnieni 

– mówi Sara Kądziołka wolon-
tariuszka „Szlachetnej Paczki” 
w rejonie Żarowa.

W tym roku w rejonie Żarów 
„Szlachetna Paczka” działało 
ośmiu wspaniałych wolontariuszy: 
Sara Kądziołka, Grażyna Stana-
szek, Marzenia Choińska, Judyta 
Zamaria, Agata Kovaci, Wioletta 
Wojtyczko, Paulina Pędrak i Karo-
lina Choińska. To oni czuwali nad 
przebiegiem całej akcji. Szlachetna 
paczka to bezinteresowna pomoc. 
Dając coś od siebie robimy to ano-
nimowo, ponieważ darczyńcy nie 
znają rodzin. Prawidłowość całego 
procesu nadzorują wolontariusze, 
dlatego należą się im słowa uznania. 

Magdalena Pawlik

Z naszymi wolontariuszami czas spędzili zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 

Małgorzata Siemińska.  

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  
Pamiętamy!

13 grudnia 2021r. przypadała 40.rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Ogłoszony niezgodnie z konstytu-
cją stan nadzwyczajny zaowocował 
internowaniem ponad 10 tysięcy 
działaczy opozycji antykomuni-
stycznej, tysiące kolejnych było 
inwigilowanych i zastraszanych. 
Co najmniej kilkadziesiąt osób 
straciło życie. Dziś naszym obo-
wiązkiem jest pamiętać o tamtych 
wydarzeniach. 
W hołdzie wszystkim ofiarom 
stanu wojennego 13 grudnia 
zapaliliśmy znicze pod żarowskim 
Pomnikiem Pamięci Narodowej, 
a wiązanki kwiatów złożyli bur-
mistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny.

– Od tamtych wydarzeń minęło 
już 40 lat. Była to ta chwila, kiedy 
władza powiedziała „Nie” społe-
czeństwu polskiemu, które wzbi-
jało się na niepodległość. Władza 

w sposób brutalny, ze skutkami 
śmiertelnymi postanowiła poka-
zać, że jest silniejsza. Jest to takie 
przesłanie na przyszłość. Myślę, że 
każdy, kto sprawuje władzę powi-
nien pamiętać, że jest z nadania 
ludzi i działając powinien mieć 
przed sobą to najwyższe dobro, 
jakim jest dobro społeczeństwa. 
My Żarowianie pamiętamy o tam-
tych wydarzeniach. Każde miasto 
ma swoich bohaterów, Żarów też 
ma swoich bohaterów i musimy 
o nich pamiętać. Warto przypo-
minać historię takich bohaterów, 
to jest nasz obowiązek i nasza 
powinność – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wprowadzony 13 grudnia 1981 
roku stan wojenny w Polsce został 
zawieszony 31 grudnia 1982 roku, 
a zniesiony 22 lipca 1983 roku. 
W trakcie jego trwania interno-
wano 10 131 działaczy NSZZ „Soli-

darność”, a życie straciło około 40 
osób, w tym 9 górników z KWK 
„Wujek” podczas pacyfikacji górni-
czego protestu przeciwko ogłosze-
niu stanu wojennego. 

Magdalena Pawlik

Burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Przemysław 

Sikora i przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny upa-
miętnili 40. rocznicę wprowadze-

nia w Polsce stanu wojennego. 

Wyślij życzenia  
na Żarowskiej Kartce Świątecznej

Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas składania życzeń. 

Wracamy do tradycji i wysyłamy 
kartki świąteczne. Zachęcamy 

Państwa, aby w tym roku wysłać 
życzenia na Żarowskich Kartkach 

Świątecznych. 
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Zatrzymany za kradzież 
energii elektrycznej
Funkcjonariusze Zespołu 
Kryminalnego Komisariatu Policji 
w Żarowie w ramach realizacji 
sprawy zatrzymali 43-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, 
który dokonał kradzieży energii 
elektrycznej, powodując straty nie 
mniej niż 0,61 zł za kWh. Łączna 
suma strat to około 4000 złotych. 
Zatrzymanemu przedstawiono 
zarzuty, grozi mu od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności.
Oszustwo na portalu OLX
O kolejnym oszustwie na 
portalu OLX powiadomiła 
funkcjonariuszy KP Żarów 
38-letnia mieszkanka Żarowa. 
Kobieta dokonała zakupu telefonu 
komórkowego i po uiszczeniu 
opłaty w kwocie 380 złotych, 
nie otrzymała ani zakupionego 
towaru, ani zwrotu pieniędzy. 
Nieznany sprawca  
ukradł samochód
41-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego zgłosił, że 
nieustalony sprawca dokonał 
kradzieży pojazdu marki Jeep. 
Łączna wartość strat to 180000 
złotych na szkodę zgłaszającego. 
Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia tożsamości złodzieja.
Nietrzeźwi rowerzyści 
Dwóch nietrzeźwych rowerzystów 
zatrzymali funkcjonariusze 
KP Żarów. Pierwszy, 44-letni 

mężczyzna będąc w stanie 
nietrzeźwości (bad. 0,53 mg/l, 
II bad. 0,52 mg/l) kierował 
rowerem. Drugi zatrzymany to 
63-latek mieszkaniec powiatu 
świdnickiego, który również 
będąc pod wpływem alkoholu 
(I bad. 1,61 mg/l, II bad. 1,43 
mg/l) poruszał się rowerem po 
drodze publicznej. Mężczyźni 
zostali zwolnieni, a rowery 
zabezpieczono w miejscu 
zamieszkania. 
Okres przedświąteczny nie 
zwalnia z noszenia maseczki. 
Bądź odpowiedzialny!
Okres przedświąteczny to czas, 
kiedy w sklepach pojawia się zde-
cydowanie więcej osób niż w dni 
powszednie. Policjanci apelują 
o rozsądek, ale także przestrze-
gają. Osoby, które świadomie 
i z premedytacją złamią przepisy 
sanitarne, muszą się liczyć z kon-
sekwencjami prawnymi. Funkcjo-
nariusze podejmują interwencje 
w przypadku zgłoszeń oraz gdy 
podczas służby zaobserwują 
sytuacje, w których dochodzi do 
łamania prawa w tym zakresie. 
Apelujemy! W trakcie zakupów 
pamiętaj o przestrzeganiu aktu-
alnych obostrzeń. Maseczka to 
jedna z podstawowych metod 
ochrony przed zakażeniem, 
pamiętaj też o dystansie spo-
łecznym oraz odkażaniu dłoni. 
W miarę możliwości ogranicz czas 
pobytu w takich miejscach. Bądź 
rozsądny i nie narażaj siebie oraz 
swoich bliskich.

Oprac. Magdalena Pawlik

Bezpieczeństwo

Reklama

Kronika 
policyjna

Wandalizm na placu zabaw w Mrowinach
Na placu zabaw, który znajduje się przy boisku sportowym 

w Mrowinach wandale uszkodzili elementy jego wyposażenia. 
Skradziono koło napędowe od 
karuzeli, a jeszcze wcześniej 
wykręcono pedała z rowerka sta-
cjonarnego z przyległej do placu 
zabaw siłowni zewnętrznej. To 
mieszkańcy, wspólną decyzją 
przeznaczyli środki finansowe 
z funduszu sołeckiego, a także 
uzbierane przez Radę Sołecką 
i radnego Rady Miejskiej z organi-
zacji zabaw, na budowę wyposaże-
nia placu zabaw. Miejsce to miało 
służyć lokalnej społeczności, ale 
zamiast tego, zostało zniszczone. 
Pytanie, komu to przeszkadzało?

– Zaledwie rok upłynął od czasu, 
kiedy mieszkańcy wsi wspólnie 
z Burmistrzem i pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
zaangażowali się w powsta-
nie i budowę placu zabaw dla 
dzieci. Wciąż zastanawiamy się, 
dlaczego niszczone są miejsca, 
które mają służyć nam wszyst-
kim? Przede wszystkim naszym 

najmłodszym mieszkańcom. 
Drodzy mieszkańcy reagujmy na 
wandalizm! Sprawcy zniszczeń 
powinni ponieść konsekwencje 
i odpowiedzieć za dokonane 
zniszczenia. Tylko, czy wia-
domo, kto dokonał dewastacji? 
Jeśli wiadomo, to chyba warto 
wskazać wandali. Inaczej będą 
czuć się bezkarni i niczego się 
nie nauczą! Od nowego roku 
z funduszu sołeckiego zostanie 
zakupiona lampa wraz z kame-
rami, taką decyzję podjęli miesz-
kańcy na zebraniu wiejskim, 
które odbyło się we wrześniu. 
Każdy zarejestrowany i ukazu-
jący niszczenie sprzętu i terenu 
obraz będzie przekazany policji 
– mówi przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny.

Pamiętajmy, że nawet najlepsze 
i najbardziej trafne inwestycje 
nie będą miały sensu skoro nie 
będziemy potrafili uszanować 

miejsca, w którym mieszkamy 
i żyjemy. A pieniądze lepiej wyda-
wać na zadania i inwestycje, które 
przyniosą pożytek nam wszyst-
kim, a nie na naprawę zdewasto-
wanych urządzeń. 

Magdalena Pawlik 

Koło napędowe przy karuzeli 
na placu zabaw w Mrowinach 

padło łupem złodzieja.

Spotkanie noworoczne 
odwołane

W związku z coraz większą liczbą zakażeń i wprowadzonymi 
obostrzeniami sanitarnymi, spotkanie noworoczne, które miało 
odbyć się 5 stycznia 2022 roku zostało odwołane.
Z nadzieją patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że będzie to już 
ostanie spotkanie, które ze względu na pandemię koronawirusa, 
jesteśmy zmuszeni odwołać. 
Liczymy na to, że w 2023r., uda nam się wszystkim spotkać na wspól-
nym kolędowaniu i złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia. 
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1 Zastrużańska Gromada Zuchowa 
ogłasza nabór na zuchów. Zbiórki 
odbywają się w piątki, w godz. 
15.00 – 16.30, w zuchówce 
w Szkole Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu. 
Zuchy to dzieci w wieku 6-9 

lat. Charakterystyczną formą 
aktywności zuchowej jest zabawa 
w kogoś lub w coś. Zuchowa 
zabawa w naturalny sposób kształ-
tuje charakter dziecka i rozwija 
jego umiejętności. Stale dosko-
nalony i pobudzający do rozwoju 

Informacje
Nowe obostrzenia w związku 

z epidemią Covid-19
Walka z pandemią trwa,  

a w trosce o wspólne bezpieczeństwo konieczne okazały się 
zmiany w obowiązujących przepisach. 

Najważniejsze zmiany – nowe 
limity osób, zamknięte dyskoteki 
i nauka zdalna

Nowe limity osób
Od 15 grudnia zostaną zaostrzone 
limity osób:
• transport zbiorowy – max. 75 

proc. obłożenia
• restauracje, bary i hotele – max. 

30 proc. obłożenia przez osoby 
niezaszczepione (zwiększenie 
limitu możliwe tylko dla osób 
zaszczepionych zweryfikowa-
nych przez przedsiębiorcę za 
pomocą certyfikatu COVID-19)

• kina, teatry, obiekty sportowe 
i sakralne – max. 30 proc. 
obłożenia przez osoby niezasz-
czepione (zwiększenie limitu 
możliwe tylko dla osób zaszcze-
pionych i zweryfikowanych za 
pomocą certyfikatu COVID-19)

Dodatkowo, w kinach będzie obo-
wiązywał zakaz jedzenia i picia 
podczas seansów.

Nauka zdalna
• Od 20 grudnia 2021 r. do 

9 stycznia 2022 r. wszyscy 
uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych będą 
uczyć się zdalnie.

• Żłobki i przedszkola będą funk-
cjonowały bez zmian.

Zamknięte 
kluby i dyskoteki
Od 15 grudnia do odwołania 
zostaną zamknięte kluby, dysko-
teki i inne miejsca udostępnione 
do tańczenia. Wyjątkiem będzie 
Sylwester (31.12 – 1.01). Tej nocy 
imprezy będą mogły odbywać się 
w ścisłym reżimie sanitarnym – 
max. 100 osób (limit nie dotyczy 
osób, które posiadają certyfikat 
COVID-19).

Obowiązkowe testy 
na koronawirusa
Od 15 grudnia każda osoba przed 
przylotem do Polski spoza strefy 
Schengen będzie musiała wykonać 
test na COVID-19. Test powinien 
być wykonany nie wcześniej niż 
24 godziny przed wylotem. Co 
ważne, zaszczepienie nie zwalnia 
z obowiązku testowania. Od 15 
grudnia obowiązkowy test będzie 
dotyczył także osób, które miesz-
kają z osobą zakażoną COVID-19. 
W tej sytuacji również zaszcze-
pienie nie będzie zwalniać z obo-
wiązku testowania.

Zaszczep się – chroń sie-
bie i swoich bliskich!
Zwiększona liczba zakażeń to 
większe ryzyko zachorowania. 
Szczepienie jest najskuteczniej-
szą metodą wzmocnienia Twojej 
odporności – pozwala uniknąć 
zachorowania na COVID-19 lub 
łagodnie przejść koronawirusa. 
Zwłaszcza w jesienno-zimowym 
sezonie, kiedy nasza odporność 
bywa osłabiona, warto skorzystać 
z możliwości jej wzmocnienia. To 
także możliwość zadbania o swo-
ich rodziców i dziadków, którzy 
ze względu na wiek czy choroby 
współistniejące w przypadku 
zakażenia mogą przechodzić 
koronawirusa znacznie ciężej.
Zaszczepiłeś się dwiema daw-
kami? Przyjmij też przypomina-
jącą dawkę szczepionki przeciw 
COVID-19! Osoby powyżej 50. 
roku życia mogą to zrobić po 
5 miesiącach od zaszczepienia. 
Pozostałe osoby – po 6 miesiącach 
od przyjęcia pełnej dawki szcze-
pionki.
Dowiedz się więcej na www.gov.
pl/szczepimysie.

Świąteczne paczki dla dzieci z domów dziecka
Uczniowie klas I-III wraz z rodzicami i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Żarowie zorganizowali zbiórkę darów dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Łącznie dary trafiły do pięciu takich 
placówek w pobliżu naszej miej-
scowości, a świątecznymi podarun-
kami obdarowano około 60 dzieci. 
Wśród zakupionych podarunków 
były zabawki, słodycze, gry edu-
kacyjne, przybory szkolne i higie-
niczne, środki czystości, jak również 
sprzęt i akcesoria potrzebne do 
codziennego użytku: m.in. tostery, 
frytkownica, czajniki elektryczne, 
koce, poduszki, talerze, szklanki, 
dekoracje świąteczne.

– Kiedy zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia stajemy się 
sobie bliżsi, ofiarujemy dobre 
słowo, ciepło i serce. Dlatego 
postanowiliśmy sprawić radość 
dzieciom z placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i zorgani-
zować dla nich zbiórkę darów. 
Zbiórki prowadzone były 
w klasach oraz indywidualnie. 
Mamy nadzieję, że zebrane 
dary sprawią radość dzieciom 
i każde z nich znajdzie coś dla 
siebie. Akcja przerosła nasze 
oczekiwania, po brzegi wypeł-
nione samochody odjechały 
spod naszej szkoły. To znak 
i dowód na to, że idea niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi 
jest bliska naszym uczniom 

– mówi Iwona Nieradka ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie. I dodaje. 
– Na miejscu zostaliśmy bar-
dzo miło i ciepło przyjęci przez 
obdarowanych. Składam ser-
deczne podziękowania naszym 
uczniom, rodzicom i wycho-
wawcom za wielki odzew i za 
to, że otworzyli swoje serca 
i wzięli udział w organizowanej 
zbiórce. Słowa podziękowania 
kieruję także do zastępcy bur-
mistrza Przemysława Sikory za 

pomoc w przewiezieniu ogrom-
nej ilości darów i wsparcie.

Pamiętajmy, że tak naprawdę 
każdy z nas może zostać Świętym 
Mikołajem. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy chcą pomagać, aby 
odwiedzili stronę www.domy-
dziecka.org.
Dla mieszkańców Domu Dziecka, 
oprócz troski i ciepła, potrzebna 
jest również pomoc rzeczowa. 
Każdy z nas może sprawić choć 
odrobinę radości dzieciom.

Magdalena Pawlik

Tyle świątecznych podarunków dla dzieci z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych zebrała społeczność Szkoły Podstawowej  

im. Jana Brzechwy w Żarowie. 

Ponad 300 tysięcy złotych trafi do szkół 
na „Laboratoria Przyszłości”

Gmina Żarów pozyskała 311.100,00 złotych dofinansowania  
na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym przez pra-
cowników Referatu Organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, do szkół podstawowych trafi sprzęt, 
w ramach którego szkolne zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Wśród nich drukarki 3D, sprzęt audio-
-wideo, mikrokontrolery, gogle VR, nowo-
czesne mikroskopy.
Nowoczesny sprzęt, który zostanie 
zakupiony w ramach programu „Labo-
ratoria Przyszłości” trafi do wszystkich 
szkół, których organem prowadzącym 
jest gmina Żarów. Maksymalna kwota 
wsparcia przyznanego szkołom jest uza-
leżniona od ilości uczniów w danej jed-
nostce. Do Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie trafi 211.100,00 zł., 
Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach – 60.000,00 zł., 
Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach – 30.000,00 zł. 
Przyznane wsparcie finansowe pochodzi 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
i stanowi 100% kwoty przeznaczonej na 
realizację programu.
„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, która ma na celu 

wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budo-
waniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). 

Magdalena Pawlik 

Dołącz do Zastrużańskiej 
Gromady Zuchowej

Czeka na Ciebie wiele wspaniałych przeżyć,  
gier, zabaw, biwaków i niespodzianek. 

program. Program pracy gromady 
powinien odpowiadać na specy-
ficzną dla tego wieku ciekawość 
otaczającego świata oraz krótką 
koncentracją na jednym temacie.
Program pracy gromady 
uwzględnia przede wszystkim:

• potrzeby zuchów, 
• programy tropów i sprawności  
indywidualnych, 
• zadania gwiazdek zuchowych. 
Program jest tworzony przez dru-
żynowego i przybocznych, którzy 

są również odpowiedzialni za 
jego realizację.
Rodziców, którzy są zainte-
resowani zapisem dziecka do 
I Zastrużańskiej Gromady 
Zuchowej prosimy o kontakt 
z drużynową Darią Filuś, nr tel. 
570 223 100,  
e-mail: daria0219@interia.pl,  
www: https://zgzdzielnesmoki.
blogspot.com.

Podziękowanie
Składam serdeczne  

podziękowania  
za przygotowanie paczek 

mikołajkowych  
dla najmłodszych  

mieszkańców Siedlimowic.
Sołtys Siedlimowic Ryszard Kąsik

Chcesz przeżyć przygodę?  
Dołącz do I Zastrużańskiej Gromady Zuchowej. 
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W zawodach zwyciężył Antoni 
Piątek przed Aleksandrem Jarosz 
i Pawłem Król. Wśród dziewcząt 
najlepszą zawodniczką została 
Barbara Cnota, która wyprzedziła 
Martę Drżał i Aleksandrę Dobro-
wolską. W turnieju młodzi szachi-
ści walczyli o zdobycie kategorii 
szachowych. Sztuka ta udała się aż 
9 osobom, które zdołały zdobyć 
kategorię.
4 kategorię zdobyli: 
Antoni Piątek, Szymon Kostrzewa 
i Barbara Cnota.
Niższą, bo 5 kategorię uzyskali: 
Piotr Zaleski, Mateusz Marchle-
wicz, Antoni Pawlikowski, Alek-
sandra Dobrowolska, Marta Drżał 
i Milena Król.
W turnieju wszyscy uczestnicy 
otrzymali „mikołajkowe” paczki 

ze słodyczami. 
Fundatorem nagród i upominków 

dla uczestników była firma „Acti 
Dolny Śląsk” z Żarowa.

Sport i wypoczynek
Michał Mossoń odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Michał Mossoń, mieszkaniec naszego miasta, otrzymał 
odznaczenie państwowe z okazji Międzynarodowego 

Dnia Osób Niepełnosprawnych, które osobom  
odznaczonym wręczał prezydent Andrzej Duda.

Michał został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za wybitne zasługi 
dla rozwoju sportu osób niepełno-
sprawnych, za osiągnięcia w dzia-
łalności szkoleniowej i trenerskiej.
Przypomnijmy, że Żarowianin 
Michał Mossoń jest trenerem 
Lucyny Kornobys, która w tym 
roku zdobyła srebrny medal na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
w pchnięciu kulą w kategorii F34. 
Trener Michał Mossoń od wielu 
lat osiąga sukcesy ze swoimi nie-
pełnosprawnymi zawodnikami.
Gratulujemy sukcesu. To w pełni 
zasłużone odznaczenie.

Magdalena Pawlik

Michał Mossoń z Lucyną Kornobys, 
srebrną medalistką Igrzysk  

Olimpijskich 2020 w pchnięciu kulą. 

Beniaminek wciąż niepokonany
Zebra Team wciąż niepokonana. Podsumowujemy 
3. kolejkę Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup.

Cannabis, zwycięzca ligi z sezonu 
2018/19 był ostatnim przeciwni-
kiem lidera Zebry Team. Benia-
minek wyglądał tak, jak pokazuje 
to górna część tabeli. Emocje 
i wyrównaną rywalizację ogląda-
liśmy w pierwszej części połowy, 
która kończy się wynikiem 3:2 
dla Zebry Team. Z każdą kolejną 
minutą drugiej odsłony pojedynku 
lider zyskuje na przewadze. Na 
cztery celne trafienia Zebry, Can-
nabis odpowiada dwoma bram-
kami. To zdecydowanie za mało, 
żeby odnieść korzystny rezultat. 
Ostatecznie Zebra Team pokonuje 
rywala 7:4. Jakub Smutek notuje 
cztery bramki i przedziera się na 
fotel lidera najlepszych strzelców. 
Napastnik Zebry ma jednego gola 
przewagi nad Mateuszem Mrozem 
z Cannabis i klubowym kolegą 
Szymonem Tragarzem. 
Po fatalnej inauguracji Wektor 

Świdnica wygrał drugi ligowy 
pojedynek. Do takiego stylu gry 
piłkarze świdnickiej drużyny 
przyzwyczaili nas w poprzed-
nich edycjach Electrolux Cup. 
Szybkość gry, podania w jedno 
tempo i bezradność przeciwnika. 
Tak w skrócie można opisać 
rywalizację z Electrolux Żarów. 
Wektor wygrywa bardzo wysoko 
i przekonywająco. Rywal zmu-
szony został do wyciągania piłki 
z siatki, a ostateczny wynik to 
11:1. Po cztery bramki dla swojej 
ekipy zdobyli Wojciech Sowa oraz 
Wojciech Szuba. Wektor w obliczu 
obrony mistrzowskiego tytułu 
z pewnością nie może mieć dru-
giego potknięcia. 
W drugiej lidze komplet punktów 
zachowali już tylko zawodnicy 
Electrolux Świdnica. Przebieg 
spotkania nie zapowiadał tak 
wysokiej wygranej. Szybko zdo-

byte dwie bramki w drugiej poło-
wie przez Marcina Obryckiego 
i Pawła Nocenia pozwalają Tur-
bokozakom na wyrównanie stanu 
rywalizacji. W kolejnych minu-
tach oglądaliśmy dominację świd-
nickiego Electroluxa. Pięć bramek 
pozbawiło rywala złudzeń, kto 
tego dnia był lepszy. 
SNN Squad wygrywa pierwszy 
ligowy pojedynek, notując przy 
tym pierwsze punkty. Wysokie 
zwycięstwo nad Silesią Żarów być 
może będzie początkiem dobrych 
występów w lidze. 
Teraz czas na ligowe przyspiesze-
nie przed przerwą świąteczno-
-noworoczną. Piłkarzy zobaczymy 
dwukrotnie w sobotę oraz w nie-
dzielę (18-19 grudnia). Pierwszy 
gwizdek w hali sportowej GCKiS 
w Żarowie zabrzmi o godz. 14:40.
Wyniki 3. kolejki Electrolux Cup:
II liga Electrolux Cup
 ▶ Turbokozaki – Electrolux Świd-
nica 3:8 (1:2)

 ▶ SNN Squad – Silesia Żarów 8:1 
(3:0)

 ▶ pauza – FC Wylewniaki

Wybory u wędkarzy
Wędkarze wybrali nowy zarząd na kolejną kadencję. 

Z uwagi na zbyt niską frekwencję, 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
odbyło się dopiero w drugim termi-
nie. Wśród zaproszonych gości był 

zastępca burmistrza miasta Żarów 
Przemysław Sikora oraz sekretarz 
zarządu okręgu PZW Wałbrzych 
Tadeusz Chmieliński. 
Prezes Jarosław Sypułowicz na wstę-
pie podziękował wszystkim, którzy 
w ostatnich latach wspierali rozwój 
lokalnego wędkarstwa. Za wielolet-

nią pracę na rzecz koła, odznacze-
niem „Złote Wieńce” uhonorowany 
został Zbigniew Karasiński. 
Następnie po przedstawieniu 

sprawozdań przez poszczególnych 
członków ustępującego zarządu, 
komisja rewizyjna wniosła 
o udzielenie absolutorium, które 
zostało rozpatrzone pomyślnie.
Kolejnym punktem zebrania było 
przeprowadzenie głosowań. Po raz 
kolejny sternikiem żarowskiego 

koła PZW zostanie Jarosław 
Sypułowicz. Następnie wybrano 
nowy zarząd. Prezes Jarosław 
Sypułowicz przez kolejną kaden-
cję będzie współpracował z vice – 
prezesem Grzegorzem Osieckim, 
sekretarzem Wiktorem Siemio-
chinem, skarbnikiem Leszkiem 
Paterem oraz członkami zarządu 
w osobach: Marek Dąbrowski, 
Zbigniew Karasiński, Mikołaj 
Moryl, Piotr Kondratowicz, 
Krzysztof Bazga, Jakub Chrebela. 
Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: 
Marek Bogusz (przewodniczący), 
Grzegorz Hałaczkiewicz, Marian Łata-
rewicz. Sąd koleżeński: Piotr Wszołek 
(przewodniczący), Daniel Skowroński, 
Paweł Jędrzejczyk. 
Po wyborach nastąpiła dyskusja 
członków oraz zaproszonych gości 
w tematach związanych z opłatami 
na rok 2022 oraz porozumieniom 
z innymi kołami. Rozmawiano 
również o sprawach bieżących. 
W ostatnim czasie dokonano zary-
bienia stawów. Do Żarowa wpusz-
czono 300 kg karpia. 50 kg sandacza 
i 140 kg okonia. Akwen w Imbra-
mowicach wzbogacił się o 250 kg 
karpia oraz 50 kg sandacza. Do 
stawu w Kalnie trafiło 50 kg karpia. 

Krzysztof Dutkiewicz

Drugie miejsce Pauliny Borowiec 
na Super Liga Judo 2021

W turnieju wystartowało ponad 500 zawodników 
i zawodniczek z kilkudziesięciu klubów z kraju. 

Paulina Borowiec mieszkanka 
gminy Żarów, która na co dzień 
trenuje w strzegomskim klubie AKS 
Strzegom, zajęła drugie miejsce 
podczas zawodów Super Ligi Judo 
2021, które odbyły się w niedzielę, 
12 grudnia w Oleśnicy.
Dzieci startowały w czterech gru-
pach wiekowych, dzieci, dzieci 
starsze, młodzik i junior młodszy. 
Ambasadorem zawodów jest zna-
komity judoka dwukrotny Mistrz 
Świata,  Rafał Kubacki. Walki były 
pełne emocji ze strony dzieci wal-
czących na macie, jak i ze strony 
rodziców, którzy dopingowali swoje 
pociechy. AKS Strzegom Sekcję 
Judo reprezentowało 14 adeptów 
tej pięknej sztuki walki. Pomimo 

stresu, jaki towarzyszy zawodnikom 
podczas zawodów, judocy sprostali 
oczekiwaniom i wywalczyli wiele 
medali, a tym samym sprawili 
radość swoim kibicom.
Paulina Borowiec wywalczyła 
drugie miejsce, potwierdzając 
swoją bardzo dobrą w tym roku 
formę sportową. To już kolejny 
medal, który padł łupem utalento-
wanej judoczki.
Serdecznie gratulujemy Paulinie, 
jej rodzicom i trenerowi. Cieszymy 
się, że tak pięknie promuje naszą 
gminę. Życzymy kolejnych sporto-
wych sukcesów, również w nowym 
nadchodzącym 2022 roku.

Oprac. Magdalena Pawlik

Drugie miejsce na podium dla Pauliny Borowiec. 

I liga Electrolux Cup
 ▶ Electrolux Żarów – Wektor 
Świdnica 1:11 (1:6)

 ▶ Cannabis – Zebra Team 4:7 
(2:3)

 ▶ pauza – Szkółka Ajaxu 
Harmonogram – 4. kolejki 
Electrolux Cup, 18.12.2021
II liga Electrolux Cup
 ▶ godz. 14:40 Electrolux Świdnica 
– FC Wylewniaki

 ▶ godz. 15:20 Turbokozaki – Sile-
sia Żarów

 ▶ pauza – SNN Squad
I liga Electrolux Cup
 ▶ godz. 16:00 Wektor Świdnica – 
Szkółka Ajaxu

 ▶ godz. 16:40 Electrolux Żarów – 
Zebra Team

 ▶ pauza - Cannabis

Harmonogram – 5. kolejki 
Electrolux Cup, 19.12.2021
II liga Electrolux Cup
 ▶ godz. 14:40 Turbokozaki – FC 
Wylewniaki

 ▶ godz. 15:20 Electrolux Świdnica 
– SNN Squad

 ▶ pauza – Silesia Żarów
I liga Electrolux Cup
 ▶ godz. 16:00 Wektor Świdnica – 
Cannabis

 ▶ godz. 16:40 Electrolux Żarów – 
Szkółka Ajaxu

 ▶ pauza – Zebra Team
 ӹ Sponsor główny: Electrolux Żarów
 ӹ Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie
 ӹ Oficjalny serwis internetowy rozgry-
wek: www.electroluxcup.zarow.pl.

Krzysztof Dutkiewicz

Mikołajkowy turniej szachowy
W sobotę, 11 grudnia Klub Szachowy Goniec Żarów zorganizował dla najmłodszych 

szachistów  Mikołajkowy turniej szachowy o puchar Acti Dolny Śląsk. 

Wspólne zdjęcie uczestników szachowego turnieju. 
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