
Kolejne drzewa zyskały 
status pomnika przyrody

Zakończył się pierwszy etap prac przy 
budowie obwodnicy Pożarzyska

Budowa obwodnicy Pożarzyska wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Więcej informacji na stronie 3.

Na listę pomników przyrody wpisano kolejnych dziewięć drzew.
Więcej informacji na stronie 3.

Trwa budowa chodników

Wyremontowany chodnik przy ul. Wojska Polskiego  
w Mrowinach.

Więcej informacji na stronie 7.

Zmiany w podatkach  
na 2022 rok

Od 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. 
Szczegóły na stronie 2.
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Ogłoszenie o aukcji sprzedaży samochodu ciężarowego
Sprzedający: 
Gmina Żarów  
ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów, 
NIP: 8842365232
Miejsce i godzina prze-
prowadzenia aukcji: 
Urząd Miejski w Żarowie 
ul. Zamkowa 2, sala narad 
pokój Nr 19, w dniu 20 grud-
nia 2021 r. godzina 11.00

Przedmiot aukcji: 
Samochód ciężarowy o 3,5 t, 
marka Ford Transit 350L TD
1) Dane techniczne pojazdu:

 ▶ rok produkcji – 2001
 ▶ data pierwszej rejestracji 
w kraju – 18.06.2012

 ▶ nr identyfikacyjny – 
WF0CXXGBFCYS68424

 ▶ dopuszczalna masa całko-
wita – 3500 kg

 ▶ pojemność/moc silnika  

2402 cm3/66 KW
 ▶ liczba osi – 2 
 ▶ liczba miejsc – 6
 ▶ silnik – disel
 ▶ kiper 3-stronny
 ▶ hak holowniczy
 ▶ nr rejestracyjny DSW 
34940

 ▶ badania techniczne – 
brak

2) Stan techniczny: samochód 
wymaga wymiany turbiny, 
naprawy silnika, wymiany 
niedziałającego licznika 
przebiegu kilometrów. 

Termin i miejsce ogląda-
nia samochodu:
 ӹ Samochód będący przed-
miotem aukcji można obej-
rzeć po uprzednim kontak-
cie telefonicznym w dniach 
od poniedziałku do piątku 

w godz. od 12.00 do 14.00 
osoba do kontaktu:  
Wojciech Lesiak  
tel: 74 30 67 366

Cena wywoławcza sprze-
daży: 8.000,00 zł (słownie: 
osiem tysięcy zł.)
Postąpienie: 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych)
Wadium: warunkiem 
przystąpienia do aukcji 
jest wpłata wadium 
w wysokości 800,00 zł.
Wpłaty należy dokonać 
na rachunek bankowy: 
88 1090 2369 0000 0001 
4749 4019.
Przed przystąpieniem do 
aukcji należy okazać Komisji 
Przetargowej dowód wniesie-
nia wadium (potwierdzenie 
dokonania przelewu).

Sprzedaż przedmiotu 
aukcji: po ustaniu postą-
pień prowadzący aukcję, po 
trzecim ogłoszeniu zamyka 
aukcję i udziela przybicia 
licytantowi, który zaoferował 
najwyższa cenę. Z chwilą 
przybicia następuje zawarcie 
umowy sprzedaży przed-
miotu aukcji. Nabywca jest 
zobowiązany zapłacić cenę 
nabycia w terminie 7 dni od 
daty zawarcia umowy.
Wydanie przedmiotu aukcji: 
Wydanie przedmiotu aukcji 
następuje po dokonaniu 
zapłaty ceny nabycia.
Ogłoszenie podaje się do 
publicznej wiadomości na  
bip.um.zarow.pl  
oraz w Gazecie Żarowskiej.
Sprzedający zastrzega sobie 
prawo zamknięcia aukcji 
bez wybrania którejkolwiek 
z ofert bez podania przyczyn.

Zmiany w podatkach na 2022 rok
Od 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. 

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 
25 listopada radni przyjęli nowe 
stawki podatku od nieruchomości 
i od środków transportowych.

– Stawki maksymalne na 2022 
rok zostały ogłoszone w obwiesz-
czeniu Ministra Finansów, 
corocznie podlegają podwyższe-
niu na następny rok podatkowy, 
z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen detalicznych towa-
rów oraz usług konsumpcyjnych 
i są zaokrąglane w górę do peł-
nych groszy. Wskaźnik wzrostu 
cen ustala się na podstawie 
komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Stawki te 
zostały podwyższone o wskaźnik 
inflacji, który wyniósł 3,6%. 
Uzyskane dochody z podatku 
od nieruchomości pozwolą na 
prawidłową realizację zadań 
zaplanowanych w budżecie 
gminy. W przypadku podatni-
ków znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej lub życiowej 
istnieje możliwość skorzystania 
z ulg podatkowych przyznawa-
nych na indywidualny wniosek 
podatnika – mówił podczas 
sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące w 2022 roku:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
bez względu na sposób skla-
syfikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni – 1,03 zł

b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni – 5,17 zł

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni – 0,54 zł

d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015r. o rewita-
lizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485, 
1961 i 624 z późn. zm.), i poło-
żonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mie-
szanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego od 1 m2 
powierzchni – 3,40 zł

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

powierzchni użytkowej – 0,89 zł
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 
od 1m2 powierzchni użytkowej 
– 25,74 zł

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 12,04 zł

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalno-
ści leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 5,25 zł

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 7,50 zł

f ) od garaży od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 8,68 zł

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

Na sesji Rady Miejskiej radni 
przyjęli także nowe stawki 
podatku od środków transporto-
wych, które będą obowiązywały 
od 1 stycznia 2022 roku. Uchwały 
podjęte na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 25 listopada 2021r. znaj-
dują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Żarów.

Magdalena Pawlik 

Nowe stawki podatkowe przyjęte na sesji Rady Miejskiej  
będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

Napisz opowieść wigilijną i wygraj nagrody
W tym roku pula nagród wynosi 1000 złotych.

Już po raz drugi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie zapra-
sza do udziału w konkursie „Moja opowieść wigilijna”. 
Opowiadania i prace graficzne – komiksy będą przyjmowane do 10 
grudnia 2021 r. do godziny 12.00. Konkurs skierowany jest wyłącznie 
do mieszkańców gminy Żarów. Celem konkursu jest kultywowanie 
obrzędowości świąt Bożego Narodzenia, pobudzenie inwencji twórczej, 
rozwijanie wrażliwości i talentów wśród mieszkańców gminy Żarów, 
popularyzacja twórczości literackiej i plastycznej, rozwój czytelnictwa.
Uczestnicy konkursu mogą swoje opowieści wigilijne przygotować 
w dwóch kategoriach: opowiadanie (młodzież powyżej 14 roku życia 
i dorośli) i komiks (kategoria otwarta). W pierwszym przypadku 
praca nie może być dłuższa niż trzy strony formatu A4. W przypadku 
komiksu praca nie może przekraczać pięciu stron formatu A4.
Prace tekstowe można przesyłać drogą mailową na adres konkurs@
biblioteka.zarow.pl. Prace graficzne – komiksy można będzie dostar-
czyć osobiście do biblioteki. Szczegóły konkursu znajdują się w regu-
laminie dostępnym na stronie internetowej www.biblioteka.zarow.pl.

Miasteczko Świętego Mikołaja w Żarowie
Świąteczne melodie, dzwoneczki pomocników świętego 

Mikołaja i głośny śmiech dzieci, rozniesie się po Żarowie. 
Miasteczko Świętego Mikołaja, 
bo o nim mowa, swoje bramy 
otworzy w niedzielę, 12 grudnia 
o godzinie 15:00.
Teren przy ulicy Dworcowej 
wypełnią radosne elfy, które 
zaproszą najmłodszych do spe-
cjalnej elfiej szkoły, w której nie 
zabraknie twórczych zajęć, warsz-
tatów oraz gier i zabaw. Dzieci, 
które wykażą się kreatywnością, 
pracowitością otrzymają certy-
fikat, który będzie zaświadczał 
o zdanym egzaminie na pomoc-
nika świętego Mikołaja. 
Główny bohater tego wydarzenia, 
święty Mikołaj wraz ze swoim 
pomocnikiem skrzatem, będzie 
czekał na swoich małych gości 
w specjalnym bajkowym domku, 
skąd będzie nadzorował prace 
wszystkich elfów. 

Na wszystkich, którzy jeszcze nie 
wysłali listu do Mikołaja będzie 
czekała świąteczna poczta ze spe-
cjalnie przygotowaną na tę okazję 
kartką. O pełne brzuchy zadbają 
liczne stoiska z łakociami i gorącą 
czekoladą. Na scenie wystąpią Kru-
kowianie, Senior-Ryci, Kids Dance 
i zespół z Kalna. Zostaną rozstrzy-
gnięte konkursy na najpiękniejszą 
kartkę świąteczną i najsmaczniejsze 
pierniczki. Na koniec życzenia 
świąteczne złoży burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. 
Nieodzownym elementem tego 
wydarzenia jest jarmark bożonaro-
dzeniowy, na którym nie zabraknie 
oryginalnych świątecznych ozdób, 
rękodzieła czy smakołyków koja-
rzonych ze świętami. To będzie 
doskonała okazja, aby nabyć orygi-
nalny prezent dla najbliższych. 

Nowy sprzęt dla OSP Żarów
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie  
zakupiła kolejny sprzęt i wyposażenie  

niezbędne do funkcjonowania jednostki. 
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Żarów w kwocie 6.000 zło-
tych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4.000 złotych, zakupiono 2 
podpory stabilizujące, 4 komplety ubrań koszarowych, 8 hełmów 
strażackich oraz 2 pary spodni dla pilarza. Jest to kolejny zakup w tym 
roku, ponieważ wcześniej w ramach innych funduszy udało się pozy-
skać sprzęt za kwotę prawie 12.000 złotych. 
Warto zaznaczyć, że OSP Żarów jest jednostką najczęściej wyjeżdżającą do 
różnych zdarzeń z terenu gminy Żarów (ponad 180 wyjazdów w 2020r.) 
i wymiana oraz zakup nowego sprzętu jest bardzo ważna dla ochrony 
życia strażaków oraz poszkodowanych.

Kolejny nowy sprzęt trafi do jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żarowie. 
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wany. Inwestycja będzie jeszcze 
kontynuowana i w drugim etapie 
droga zyska nową nawierzchnię 
asfaltową. W związku z realizacją 
kolejnej części tej inwestycji, gmina 
Żarów będzie składać wniosek 
o dofinansowanie tego etapu prac.

– W drugim etapie prac wyło-
żona zostanie masa asfaltowa. 
Przygotowujemy się do złożenia 
wniosku o dofinansowanie, 
które przeznaczone będzie na 
kontynuację tej inwestycji. 
Nabór wniosków ma zostać 
ogłoszony jeszcze w tym roku. 
Zadanie to realizowaliśmy 
wspólnie z Kopalnią Granitu 
Siedlimowice, która zgodnie 
z podpisanym porozumieniem, 
zakończyła pierwszy etap prac. 
Inwestycja była bardzo ważna 
dla naszych mieszkańców. 
Obwodnica w znaczący sposób 

ograniczy ruch samochodów 
ciężarowych, który przebiega 
obecnie przez tereny zabu-
dowane: Mrowiny, Tarnawę, 
Imbramowice, a docelowo rów-
nież Pożarzysko – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 

2.097.204,81 złotych. Zgodnie 
z podpisanym porozumieniem 
udział firmy Mineral Polska 
w budowie drogi określono na 
kwotę 1.222.403,16 złotych. Po 
stronie gminy Żarów wartość zada-
nia opiewa na kwotę 874.801.65 zł.

Magdalena Pawlik 

Informacje
Kolejne drzewa zyskały status pomnika przyrody

Wszystkie posiadają szczególną wartość przyrodniczą i historyczną. 
Charakteryzują się ciekawym 
pokrojem i wzbogacają ekosystem 
zieleni naszego miasta. Kolejne 
drzewa rosnące na terenie gminy 
Żarów ustanowione zostały 
pomnikami przyrody. Na sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 
w czwartek, 25 listopada wszyscy 
radni jednogłośnie poparli projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. Na listę 
pomników przyrody wpisanych 
zostało kolejnych dziewięć drzew.

– Ustanowienie nowych pomni-
ków przyrody to efekt akcji 
„Zgłoś drzewo na pomnik 
przyrody – ratujmy drzewa 
dla przyszłych pokoleń”, którą 
zainicjował Urząd Miejski 
w Żarowie. W ramach tej 
inicjatywy każdy mieszkaniec 
mógł zgłaszać cenne i warte 
ochrony drzewa, które usta-
nowione zostaną pomnikami 
przyrody. Wszystkie zgłoszone 
drzewa zostały dokładnie zwe-
ryfikowane. W związku z proce-
sem weryfikacji, kontaktowali-
śmy się z właścicielami terenów, 
na których rosną drzewa, wystę-
powaliśmy o zgodę do właści-
cieli bądź zarządców działek, 
przeprowadzaliśmy oględziny 
w terenie, pod uwagę braliśmy 
stan zdrowotno-techniczny 
drzewa i jego pomiary. Przygo-
towaną dokumentację uzgad-
nialiśmy z Regionalnym Dyrek-
torem Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. Po uzyskaniu 
pozytywnej opinii, przekazali-
śmy projekt uchwały do Biura 
Rady Miejskiej w Żarowie. 
Dziękujemy mieszkańcom, rad-
nym Rady Miejskiej, stowarzy-
szeniom za zgłoszone wnioski. 

Ustanawiając pomniki przyrody 
zwiększamy liczbę chronionych 
drzew. A ich wartość przyrod-
nicza i kulturowo-historyczna 
jest  dla nas ogromna – mówił 
na sesji Rady Miejskiej zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Drzewa, które ustanowione 
zostały nowymi pomnikami przy-
rody są elementami częściowo 
zachowanej pierwotnej kompo-
zycji parku, a ich wymiary oraz 
miejsce posadowienia świadczą 
o ich wartości przyrodniczej 
i historycznej. Wśród nich są:
1. Dąb szypułkowy o obwodzie 

pnia 530 cm rosnący na działce 
nr 488/3 obręb Imbramowice

2. Dąb szypułkowy o obwodzie 
pnia 460 cm rosnący na działce 
nr 447 obręb Imbramowice

3. Platan klonolistny o obwodzie 
pnia 328 cm rosnący na działce 
nr 95/11 obręb Żarów

4. Wiąz pospolity o obwodzie 
pnia 311 cm rosnący na działce 

nr 55 obręb Żarów
5. Klon pospolity o obwodzie pnia 

107 cm rosnący na działce nr 65 
obręb Żarów

6. Kłęk amerykański o obwodzie 
pnia 162 cm rosnący na działce 
65 obręb Żarów

7. Dąb szypułkowy o obwodzie 
pnia 429 cm rosnący na działce 
nr 524/35 obręb Mrowiny

8. Dąb szypułkowy o obwodzie 
pnia 266 cm rosnący na działce 
nr 524/35 obręb Mrowiny

9. Dąb szypułkowy o obwodzie 
pnia 410 cm rosnący na działce 
nr 524/35 obręb Mrowiny

Dzięki tej inicjatywie, łącznie na 
terenie administracyjnym gminy 
Żarów będzie 45 pomników przy-
rody. Drzewa, które ustanowione 
zostały pomnikami przyrody 
są objęte szczególną ochroną. 
Drzewa będą pod nadzorem 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie poparli projekt uchwały  
w sprawie ustanowienia nowych pomników przyrody  

na terenie gminy Żarów.

Dąb szypułkowy  
w Imbramowicach. 

Wiąz pospolity 
w Żarowie. 

Zakończył się pierwszy etap prac przy 
budowie obwodnicy Pożarzyska

Pierwszy etap, który obejmował przygotowanie  
konstrukcji drogi gminnej, dobiegł końca. 

Z uwagi na większy nakład prac 
niż początkowo zakładano, reali-
zacja inwestycji nieco się przedłu-
żyła. Zadanie realizowane było we 
współpracy z Kopalnią Granitu 
Siedlimowice.

– Realizację inwestycji roz-
poczęliśmy pod koniec 2020 
roku. Roboty miały zakończyć 
się w czerwcu, ale ze względu 
na dużo większy nakład prac 
niż początkowo planowali-
śmy, przedłużyliśmy budowę. 
W ramach pierwszego etapu 
została wykonana podbudowa 

jezdni pod warstwę asfaltową – 
mówi Sebastian Jarosz zastępca 
kierownika Kopalni Granitu 
Siedlimowice.

Budowa obwodnicy w Pożarzysku 
to inwestycja długo wyczekiwana 
przez mieszkańców. Droga, która 
właśnie powstała na tym odcinku, 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców Mrowin, Tar-
nawy, Imbramowic i Pożarzyska, 
ponieważ wyprowadzi ruch samo-
chodów ciężarowych jadących 
na bocznicę kolejową w Imbra-
mowicach poza teren zabudo- Pierwszy etap prac przy budowie obwodnicy Pożarzyska zakończony. 

Plastik nie do pieca –piec nie do plastików
Przypominamy mieszkańcom, by zamiast spalać,  

segregowali odpady. 
Spalanie odpadów w domowych 
piecach stanowi jedną z głównych 
przyczyn złego stanu powietrza 
w naszym kraju. Wg najnowszego 
raportu „Air Quality Atlas for 
Europe”, opublikowanego przez 
Wspólne Centrum Badawcze 
UE (JRC), polskie aglomeracje 
jak Wrocław, Szczecin, Rzeszów, 
Lublin, Kraków, Kielce, Gdańsk, 
Częstochowa, Bydgoszcz, Białystok, 
Warszawa, Poznań, Katowice i Łódź 
należą do tych o najbardziej zanie-
czyszczonym powietrzu w Europie.

– Za ten niechlubny wynik 
w dużym stopniu odpowiadają 
emisje z palenisk gospodarstw 
domowych. Spalając plastiki 
w domowych piecach i kotłow-
niach, zwiększamy emisje pyłów 
zawieszonych i benzo(α)pirenu, 
czyli tych składników smogu, 
które mają najbardziej szko-
dliwy wpływ na układ odde-
chowy – mówi dr inż. Anna 
Kozera-Szałkowska z Plastics 
Europe Polska.

Autorem kampanii edukacyjno-
-społecznej „Plastik nie do pieca 
– piec nie do plastiku” jest Fundacja 
PlasticsEurope Polska. W tym roku 
kampania Plastics Europe Polska 
zbiega się w czasie z „Tygodniem 
3R”, podczas którego w całej Polsce 
promowana jest zasada Reduce – 
Reuse – Recycle, czyli Używaj mniej 
– Wykorzystaj ponownie – Oddaj do 
recyklingu. Apelując o niespalanie 
plastików, kampania zwraca uwagę na 
wartość tych odpadów i konieczność 
ich selektywnej zbiórki w celu podda-
nia recyklingowi.
Wszyscy mieszkańcy powinni 
mieć świadomość, że nie ma 
racjonalnego uzasadnienia dla 
spalania odpadów w przydo-
mowych piecach i kotłowniach. 
W obecnym systemie gospo-
darowania odpadami w Polsce 
każdy płaci za odbiór odpadów, 
spalanie śmieci nie zmniejszy 
wydatków gospodarstwa domo-

wego. „Plastiki”, czyli odpady 
tworzyw sztucznych, są często 
spalane w domowych piecach ze 
względu na wysoką wartość opa-
łową tego materiału, dlatego przez 
niektórych może zostać uznany 
za dobrą alternatywę dla innego 
opału. Niemniej spalając plastik 
nie tylko marnujemy surowiec do 
recyklingu, ale także emitujemy 
do powietrza pyły i inne szko-
dliwe substancje, przyczyniając się 
do zwiększenia zanieczyszczenia 
powietrza w najbliższym otocze-
niu, szkodząc zdrowiu swojemu 
i sąsiadów. Wg GUS, w Polsce 
w roku 2020 zebrano ok. 13,1 
mln ton odpadów komunalnych, 
z czego z gospodarstw domowych 
ok. 11,3 mln ton. W ocenie eks-
pertów branży odpadowej ilość 
wytwarzanych odpadów komunal-
nych jest jednak o kilka milionów 
ton wyższa niż dane podawane 
przez GUS. Brakujące ilości to 
śmieci porzucone w środowisku, 
zarówno przez mieszkańców, jak 
i nieuczciwych przedsiębiorców 
oraz spalanie odpadów w gospo-
darstwach domowych.
Pamiętajmy! Im mniej odpadów 
tworzyw sztucznych trafi do 
domowych kotłów i pieców, tym 
więcej ma szansę trafić do recy-
klingu i zyskać drugie życie, jako 
materiał do produkcji nowych, 
użytecznych artykułów.

Informacja prasowa:  
Plastics Europe Polska.

Uwaga działkowcy!
Biuro Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” w listopadzie 

i grudniu czynne jest w każdą środę,  
w godz. od 15.00 do 17.00.

Ogłoszenie drobne
Sprzedam Toyotę Yaris, rok 2002, benzyna, pojemność 998, przebieg 163 tys. Toyota 
w 2017 roku przeszła metamorfozę w salonie Toyoty Wałbrzych i Wrocław Bielany. 
Stan bardzo dobry. Można oglądać w Mrowinach ul. Kolejowa 9. Cena 8,5 tys. zł., tel. 
691 889 114. 
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Aktualności
II edycja konkursu fotograficznego „Gmina Żarów w obiektywie” rozstrzygnięta

Na konkurs wpłynęły prace od 18 uczestników, spośród których wyłoniono zwycięzców.
Druga edycja konkursu fotogra-
ficznego „Gmina Żarów w obiek-
tywie”, którego organizatorem był 
Urząd Miejski w Żarowie cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. 
Wśród prac dominowały zdję-
cia bardzo ciekawe, pokazujące 
piękno krajobrazu naszej gminy, 
piękno przyrody ożywionej i nie-
ożywionej. Bardzo cenne jest 
też to, że autorzy zdjęć dołożyli 
starań, aby osiągnąć możliwie 
najlepszy efekt artystyczny. Za to 
duże zaangażowanie bardzo dzię-
kujemy. Przy wyborze najpięk-
niejszych fotografii jury brało pod 
uwagę nie tylko technikę wyko-

nania zdjęcia i ich walory arty-
styczne, oryginalne spojrzenie na 
temat, pomysł, ale przede wszyst-
kim charakterystykę wykonania 
zdjęć na terenie gminy Żarów.  
Laureaci II edycji konkursu 
fotograficznego „Gmina Żarów 
w obiektywie”:
I miejsce Grzegorz Lewicki za zdję-

cia przedstawiające: Park Miejski 
w Żarowie, wschody słońca nad 
stawem miejskim w Żarowie, łąki 
przy stadionie sportowym, drogę 
w kierunku Kalna. 

II miejsce Marcin Zając za zdję-
cia przedstawiające: Zalew 
„Andrzej” w Żarowie, dworzec 

kolejowy i wiatę peronową na 
stacji PKP w Żarowie.

III miejsce Marcin Rój za zdję-
cia przedstawiające: Ambonę 
myśliwską w rzepaku (okolice 
Bożanowa), fontannę na tle 
Urzędu Pocztowego w Żarowie, 
dworzec kolejowy i Żarowską 
Izbę Historyczną przy ul. Dwor-
cowej w Żarowie, makowe pole 
przy ul. K. Wielkiego w Żarowie 
oraz posąg Maryjny przy cmen-
tarzu w Wierzbnej.

Wyróżniliśmy również prace: 
Marka Wąsowskiego, Roberta 
Kwiecień, Kajetana Kwiecień, 
Dawida Zająca, Mateusza 

Szymańskiego, Piotra Janica, 
Agnieszki Rzepeckiej, Jakuba 
Komanieckiego, Kai Jastrzębskiej, 
Marleny Mech, Michała Smo-
lińskiego, Karola Koniecznego 
i Tomasza Tkaczyka. 
Zwycięzcy konkursu oraz laure-
aci prac wyróżnionych otrzymali 
nagrody. Wybrane przez organi-
zatorów zdjęcia zostaną opubli-
kowane w kalendarzu gminnym 
na 2022 rok oraz na Facebooku 
Gmina Żarów. Wszystkim uczest-
nikom bardzo dziękujemy za 
udział i zachęcamy do dalszego 
fotografowania.

Magdalena Pawlik 

Wschód słońca nad stawem miejskim w Żarowie.  
Zwycięskie zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego.

Parki Miejski w Żarowie. Foto: Grzegorz Lewicki.

Wiata peronowa na stacji PKP w Żarowie w scenerii zimowej.  
Zdjęcie zajęło II miejsce w konkursie, autor zdjęcia: Marcin Zając.

Widok na zalew „Andrzej” w Żarowie. Foto: Marcin Zając.

Ambona myśliwska w rzepaku nieopodal Bożanowa.  
Zdjęcie zajęło III miejsce w konkursie, autor: Marcin Rój.

Oświetlona fontanna na tle Urzędu Pocztowego w Żarowie.  
Foto: Marcin Rój. 

Informacje  
dla działkowców

Wygaśnięcie prawa  
dzierżawy działkowej

Prawo dzierżawy działkowej może 
wygasnąć wskutek przeniesienia 
prawa do działki albo rozwiązania 
umowy dzierżawy działkowej na 
podstawie porozumienia stron 
lub wskutek jej wypowiedzenia 
zarówno przez działkowca, jak 
i zarząd ROD. Działkowiec może 
wypowiedzieć umowę w dowol-
nym momencie i właściwie z każ-
dego powodu. 
Zarząd ROD może wypowiedzieć 

Komunikat  
Powiatowego  

Inspektora Nadzoru  
Budowlanego 

w Świdnicy
W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym przypomi-
nam, że przepis art. 61 pkt. 2 
ustawy Prawo budowlane sta-
nowi, że właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego jest 
obowiązany zapewnić docho-
wując należytej staranności 
bezpieczne użytkowanie obiektu 
w razie wystąpienia czynników 
zewnętrznych oddziaływu-
jących na obiekt związanych 
z działaniem człowieka lub siły 
natury, takich jak: intensywne 
opady atmosferyczne, w tym 
opady śniegu, w wyniku których 
następuje uszkodzenie obiektu 
budowlanego lub bezpośrednie 
zagrożenie takim uszkodze-
niem, mogące spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub środowiska. 
Biorąc powyższe pod uwagę 
apeluję o podejmowanie nie-
zwłocznych działań w każ-
dym przypadku wystąpienia 
w/w czynników oddziaływu-
jących na obiekty budowlane, 
w szczególności do sprawdzania 
grubości pokrywy śnieżnej 
zalegającej na dachach obiektów 
budowlanych będących w Pań-
stwa własności lub zarządzaniu 
oraz w razie konieczności, 
usuwania nadmiaru śniegu 
z dachu oraz zwisających sopli. 
Równocześnie zwracam uwagę, 
że usuwanie śniegu z dachów, 
szczególnie z dachów o dużych 
powierzchniach i wieloprzę-
słowej lekkiej konstrukcji sta-
lowej, winno odbywać się pod 
nadzorem osób posiadających 
wiedzę techniczną w taki spo-
sób, aby nie doszło do wystą-
pienia najniekorzystniejszego 
układu obciążeń dla konstrukcji 
budynku.
Ponadto przypominam, 
o konieczności zapewnie-
nia odpowiedniej wentylacji 
w obiektach budowlanych, 
w tym wentylacji nawiewno-
-wywiewnej w pomieszczeniach 
z urządzeniami ogrzewczymi, 
w celu zagwarantowania prawi-
dłowej pracy kotłów i prawidło-
wego użytkowania pomieszczeń 
z kotłami grzewczymi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Świdnicy  

mgr inż. Barbara Rajca 

umowę wyłącznie w przypadkach 
określonych w art. 36 ust. 3 ustawy 
o ROD, tj. jeżeli działkowiec:
1. pomimo pisemnego upomnie-

nia nadal korzysta z działki 
lub altany w sposób sprzeczny 
z przepisami ustawy lub regula-
minem, niszczy infrastrukturę 
ogrodową albo wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy prze-
ciwko porządkowi ogrodowemu, 
czyniąc uciążliwym korzystanie 
z innych działek, lub

2. jest w zwłoce z zapłatą opłat 
ogrodowych lub opłat związa-

nych z utrzymaniem działki na 
rzecz stowarzyszenia ogrodo-
wego za korzystanie z działki 
co najmniej przez 6 miesięcy 
pomimo uprzedzenia go na 
piśmie o zamiarze wypowie-
dzenia umowy i wyznaczenia 
dodatkowego, miesięcznego 
terminu do zapłaty zaległych 
i bieżących zaległości, lub

3. oddał działkę lub jej część oso-
bie trzeciej do płatnego lub bez-
płatnego używania.

Jak z powyższego wynika, 
wypowiedzenie umowy dzier-

żawy działkowej może nastąpić 
z powodów finansowych tj. braku 
uiszczania opłaty ogrodowej 
albo w związku z brakiem prze-
strzegania podstawowych aktów 
prawnych obowiązujących w PZD, 
które regulują kwestie zagospoda-
rowania oraz korzystania z działki. 
Wśród nich warto zwrócić uwagę 
na przepisy prawne związane 
z koniecznością utrzymywania 
działki w odpowiednim stanie 
estetycznym i porządkowym tj.:

 ▶ utrzymywania na działce 
porządku i czystości;

 ▶ zagospodarowania działki 
i wyposażenia jej w odpowiednie 
obiekty i urządzenia na zasa-
dach określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących;

 ▶ cięcia i prześwietlania drzew oraz 
krzewów owocowych i ozdob-
nych w taki sposób, aby gałęzie 
nie przekraczały granic działki;

 ▶ zwalczania na użytkowanej 
działce chorób i szkodników 
roślin oraz chwastów;

 ▶ dbania o estetyczny wygląd 
działki.

Zarząd ROD „Relaks”
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Młodzi artyści prezentowali się solo 
w duetach oraz w małych forma-
cjach z podziałem na kategorie wie-
kowe. I choć statuetki należały do 
tych najlepszych, każdy z uczestni-
ków został doceniony i nagrodzony. 
W tegorocznej edycji III turnieju 
Tanecznego zwycięskie miejsca 
wywalczyły: 

Kategoria soliści do lat 6:
 ▶ I miejsce – Maja Andruszko

Kategoria Soliści 7-10 lat:
 ▶ I miejsce – Laura Godlewska 
 ▶ II miejsce – Kinga Nicieja 
 ▶ III miejsce – Małgorzata Plizga

Kategoria Soliści 11-17 lat:
 ▶ I miejsce – Nadia Godlewska 
 ▶ II miejsce – Weronika Szczurek
 ▶ III miejsce – Nikola Lesiak

Kategoria Duety 7-10 lat:
 ▶ I miejsce – Iga Przystał,  
Hanna Wszołek

Kultura
Uczniowie na wycieczkach w ramach programu  

„Poznaj Polskę”
Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie dla szkół w formie dotacji celowej  

w wysokości 23.840 złotych. 

Pieniądze przeznaczone są na 
organizację wycieczek szkolnych 
w 2021r. w ramach przedsięwzię-
cia „Poznaj Polskę” – Program 
Rządowy Polski Ład. Całkowity 
koszt zadania to kwota 33.450 
złotych. Dzięki dodatkowym 
środkom finansowym, o które 
wnioskowali pracownicy Refe-
ratu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, uczniowie 
mogli wybrać się na zaplanowane 
edukacyjne wycieczki szkolne. 
Miejsca wycieczek zostały 
wybrane przez szkoły z przygo-
towanej przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki listy priorytetowych 
obszarów edukacyjnych. 
Muzeum Kultury Ludowej 
Pogórza Sudeckiego i Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach- 
Zdrój zwiedzali uczniowie klas 
III Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Żarowie. Z kolei 
ósmoklasiści w ramach programu 
„Poznaj Polskę” wybrali się do 
Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gdańsku, zwiedzali 
Katedrę pw. WNMP i Św. Wojcie-
cha w Gnieźnie, Rezerwat arche-
ologiczny Biskupin oraz Poznań 
– historyczny zespół miasta. 
Ciekawy program wycieczek 
dla uczniów zaplanowała także 

Szkoła Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach. Uczniowie 
klas I-III zwiedzali Krasiejów 
i Park Dinozaurów oraz Opole, 
gdzie udali się do Muzeum Wsi 
Opolskiej. 8 grudnia zaplanowana 
została wycieczka również dla 
uczniów klas IV-VIII. Uczniowie 
wybiorą się do Wrocławia, gdzie 
odwiedzą Muzeum Przyrodnicze 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Centrum Historii Zajezdnia.
Program „Poznaj Polskę” ma 
na celu uatrakcyjnienie procesu 

edukacyjnego dzieci i młodzieży 
poprzez umożliwienie im pozna-
wania Polski, jej środowiska przy-
rodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. Program jest 
realizowany przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy 
z Instytutem Dziedzictwa Myśli 
Narodowej, Fundacją Nauk 
Humanistycznych oraz Narodo-
wym Instytutem Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi.

Magdalena Pawlik

Uczniowie SP Żarów przed Rezerwatem Archeologicznym  
w Biskupinie.

Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, 
czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzyło uczniom 

warunki do zdobywania nowych umiejętności.

W Parku Dinozaurów czekało 
na uczniów SP Imbramowice 

wiele atrakcji. 

Optymistyczny Sejm obradował 
w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie

Mam prawo  
do miłości, edukacji, optymizmu, śmiechu i płaczu. 

Takie postulaty zgłaszały przed-
szkolaki z Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie podczas Optymistycz-
nego Sejmu Dziecięcego. Dzieci 
zamieniły się w posłów i wyłoniły 
spośród siebie marszałka, który 
przewodniczył obradom.
Spośród wszystkich przedszko-
laków wybrano także ministrów 
oraz posłów, odśpiewano hymn 
państwowy i obradowano podczas 
obrad Sejmu. Każdy chętny, pod-
chodząc do mównicy, mógł zabrać 
głos oraz przedstawić swoją pro-
pozycję. Wszystkie propozycje 
zostały spisane i powstał projekt 
ustawy o prawach dziecka. 

– Wspólne ustalanie prawa ma 
budować w dzieciach poczucie 
własnej wartości, odpowie-

dzialność oraz świadomość, 
że one też mogą podejmować 
ważne decyzje. Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie realizowało 
edukacyjno-patriotyczny pro-
jekt „Jestem małym patriotą”, 
w ramach którego dzieci 
poznały symbole narodowe, 
wspólnie śpiewały hymn jako 
udział w ogólnopolskim projek-
cie „Niepodległa do Hymnu!”, 
wybrały się także do Żarowskiej 
Izby Historycznej, uczyły się 
tańca ludowego, a w przed-
szkolu odbyły się również 
obrady Optymistycznego Sejmu 
Dziecięcego – mówiła Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Każdego roku Bajkowe Przedszkole w Żarowie „zamienia” się na 
jeden dzień w salę sejmową. 

Zainteresowani posłowie podchodzili do mównicy i zgłaszali swoje 
propozycje do ustawy o ,,Prawach dziecka”.

III Amatorski Turniej Taneczny
Hip-Hop, Disco-Dance, Modern czy Break-Dance to tylko niektóre formy tańca,  

jakie uczestniczki III Turnieju Tanecznego zaprezentowały na scenie  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

 ▶ II miejsce – Bianka Jasińska, 
Barbara Cnota

 ▶ III miejsce – Vera Korelska, 
Retiana Petunkhova

Kategoria Duety 11-17 lat:
 ▶ I miejsce – Oliwia Hennig,  
Anastazja Wiatrowska 

 ▶ II miejsce – Natalia Haraszczuk, 
Natalia Momot

Kategoria formacje do 6 lat:
 ▶ I miejsce – Lena Szykowna, 
Anna Bąkowska,  
Bianka Zdunik, Inga Kordecka
Kategoria formacje 7-10 lat:

 ▶ I miejsce – Lena Momot,  
Sandra Wiśniewska,  
Laura Moździerz

Kategoria formacje 11-17 lat:
 ▶ I miejsce – Oliwia Gruszczyńska, 
Kamila Wiącek, Maja Banasik, 
Joanna Łodej.

Wszystkim uczestnikom  
serdecznie gratulujemy.

Wszyscy uczestnicy turnieju zaprezentowali się przed publicznością na scenie GCKiS.
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Zatrzymany za kradzież 
alkoholu ze sklepu
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie, w toku reali-
zacji sprawy, zatrzymali 21-let-
niego mieszkańca Wałbrzycha, 
który w dniach 26 lipca oraz 7 
września 2021r. w Żarowie doko-
nał kradzieży alkoholu. Łączna 
wartość skradzionego alkoholu 
na szkodę jednego ze sklepów na 
terenie Żarowa, wyniosła 1327 
złotych. Zatrzymany przyznał się 
do popełnienia przestępstwa. Po 
wykonaniu niezbędnych czynno-
ści procesowych został zwolniony.

Kierował pojazdem 
pomimo zakazu
35-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany 
za kierowanie pojazdem pomimo 
aktywnego zakazu prowadzenia, 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy. Sprawcę po wykona-
niu czynności zwolniono, pojazd 
przekazano osobie wskazanej.

Nietrzeźwi kierowcy
Kolejni nietrzeźwi kierowcy za 
kółkiem. Funkcjonariusze Policji 
zatrzymali w Żarowie trzech męż-
czyzn 57, 55 i 65-letniego, miesz-
kańców powiatu świdnickiego, 
którzy kierowali rowerami będąc 
w stanie nietrzeźwości. Pierwszy 
z nich miał 0,45mg/l alkoholu we 
krwi, drugi 0,35mg/l alkoholu, 
zaś u trzeciego badanie wykazało 
0,52 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Sprawców po 
wykonaniu czynności zwolniono, 
a rowery zabezpieczono w KP 
Żarów. Nietrzeźwi rowerzyści, 
56 i 38-letni mężczyźni zostali 

zatrzymani również w Wierzb-
nej. Pod wpływem alkoholu był 
również 42-letni mężczyzna, 
który kierował samochodem 
po drodze publicznej. Pierwsze 
badanie wykazało u niego 1,53 
mg/l, a drugie 1,46 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Po 
czynnościach został zwolniony, 
a pojazd zabezpieczono na par-
kingu strzeżonym. Mężczyzna 
został zatrzymany w Mielęcinie. 

Podejrzani o kradzież 
telefonu zatrzymani
W wyniku realizacji sprawy, funk-
cjonariusze Komisariatu Policji 
w Żarowie, ustalili i zatrzymali 
25-letnią mieszkankę powiatu 
świdnickiego, która była w posia-
daniu telefonu pochodzącego 
z kradzieży z dnia 8.11.2021r. na 
terenie Mrowin. Telefon został 
odzyskany, a młoda kobieta po 
czynnościach zwolniona. Zatrzy-
many został również 47-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickiego, 
podejrzany o dokonanie kradzieży 
telefonu komórkowego oraz pie-
niędzy w kwocie 360 złotych. 
Łączna suma strat na szkodę zgła-
szającego wyniosła 960 złotych. 
Mężczyźnie przedstawiono zarzuty 
i grozi mu kara pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Apel o odpowiedzialne 
zachowanie i przestrze-
ganie zasad sanitarnych
Każdego dnia media informują 
o wzroście liczby zakażeń Covid-
19, dlatego też policjanci na tere-
nie całego powiatu świdnickiego 
przeprowadzają kolejne wzmo-
żone działania kontrolne mające 
na celu uczulić mieszkańców na 
stosowanie się do aktualnych 
obostrzeń. Z uwagi na wzrost 
dobowej liczby zakażeń korona-
wirusem policjanci nadal będą 
kontynuować działania poprzez 
kontrole środków komunikacji 
publicznej, sklepów oraz innych 
obiektów, w których obowiązuje 
nakaz zakrywania ust i nosa 
przy pomocy maseczki. Funk-
cjonariusze będą zdecydowanie 
reagować wobec osób, które 
lekceważą przepisy sanitarne. Po 
raz kolejny apelujemy o odpowie-
dzialne i rozsądne zachowanie 
oraz o przestrzeganie tych zasad. 
Przypominamy, że w przypadku 
niestosowania się do obowiązku 
zasłaniania ust i nosa policjant 
może nałożyć mandat karny 
lub skierować do sądu wniosek 
o ukaranie, a o rażącym łama-
niu przepisów poinformować 
inspektora sanitarnego, gdzie kara 
administracyjna nałożona przez 
tę instytucję może wynieść nawet 
30 tys. złotych. Nie lekceważmy 
nadal obowiązujących obostrzeń! 
Pamiętajmy, to od odpowie-
dzialności nas wszystkich zależy 
zdrowie i życie nasze i naszych 
bliskich.

Oprac. Magdalena Pawlik

Bezpieczeństwo

Reklama

Kronika  
policyjna

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

Zgłoś się po zaświadczenie  
w związku z programem „Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich  
w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”
Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
informujemy, że należy zgłosić się do Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pobrania niezbęd-
nego zaświadczenia, które należy przedłożyć w urzędzie. Zaświad-
czenie do pobrania w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy.
Zaświadczenie będzie dokumentem stwierdzającym czy dana osoba 
była lub nie beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR 
„Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.
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Rozwój gminy

Reklama

Trwa budowa chodników
Jeszcze w tym roku powstaną kolejne odcinki chodników na terenach wiejskich. 

Zakończyła się budowa nowych 
ciągów pieszych w Mrowinach 
i Łażanach, a w tej chwili prace 
prowadzone są w Wierzbnej, 
Kalnie oraz Zastrużu. Do użytku 
mieszkańców oddane zostaną 
także odcinki nowych chodni-
ków przy drogach powiatowych 
w Bukowie, Mielęcinie oraz 

Imbramowicach.
– Korzystać z nowych chodni-
ków mogą już mieszkańcy Mro-
win oraz Łażan. Kolejny etap 
prac przy remoncie chodników 
jest również prowadzony przy 
ul. Świdnickiej w Wierzbnej 

oraz w Kalnie i wzdłuż boiska 
sportowego w Zastrużu. Prace 
finansowane są ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz 
w ramach funduszu sołeckiego, 
zgodnie z decyzją naszych 
mieszkańców. Każdego roku na 
terenach wszystkich wsi odby-
wają się zebrania wiejskie, pod-
czas których mieszkańcy decy-
dują o przeznaczeniu funduszu 
sołeckiego na konkretne zada-
nia. Każda wieś ma do dyspo-
zycji określoną kwotę pieniędzy, 
zgodnie ze wskaźnikiem, który 
wynika z przepisów prawa. 
Środki finansowe przeznaczane 
są na różne zadania. Budowę 
chodników, nowego oświetlenia 

czy zagospodarowywania tere-
nów przy świetlicach wiejskich. 
Zapotrzebowania są naprawdę 
różne. Mamy świadomość, że 
każdy kierowca chce poruszać 
się po dobrych i bezpiecznych 
drogach, a piesi po bezpiecznych 
chodnikach. Dlatego każdego 
roku realizujemy zadania 
związane z budową kolejnych 
fragmentów chodników – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Realizowane inwestycje nie tylko 
wpłyną na poprawę estetyki wsi, 
ale przede wszystkim przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych. 

Magdalena Pawlik

Budowa ciągu pieszego ruszyła także w Wierzbnej.

Do użytku oddany został  
również nowy chodnik  

w Łażanach. 

Warsztaty w ramach tworzenia nowej 
Strategii Rozwoju Gminy Żarów
Gmina Żarów przygotowuje się do opracowania  

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030.
W piątek, 26 listopada odbyły się 
warsztaty w ramach opracowy-
wania strategii rozwoju gminy, 
w których uczestniczyli zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora, 
sekretarz gminy Sylwia Pawlik, 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, radni Rady Miejskiej, 
sołtysi, dyrektorzy szkół, przed-

stawiciele kultury, sportu, oświaty, 
pomocy społecznej, seniorów, 
młodzieży oraz stowarzyszeń 
i organizacji funkcjonujących na 
terenie gminy Żarów.
Przedmiotem warsztatów była 
diagnoza obecnego stanu gminy, 
opracowanie założeń do analizy 
w obszarach kluczowych dla 
rozwoju, takich jak: społeczeń-
stwo, zdrowie, edukacja, kultura, 
gospodarka, turystyka, promocja, 

przestrzeń, infrastruktura, śro-
dowisko, usługi społeczne, senio-
ralne, drogi, ochrona środowiska, 
a także zidentyfikowanie najważ-
niejszych problemów i potencja-
łów jednostki. Dyskutowano nad 
misją i wizją Gminy Żarów – nie-
zbędnymi elementami Strategii. 
Warsztaty prowadzone były przez 

specjalistów z Wielkopolskiej Aka-
demii Nauki i Rozwoju. O wyni-
kach prac warsztatowych będziemy 
Państwa informować. Ostatnim 
etapem prac nad tworzeniem 
nowej Strategii Rozwoju Gminy 
Żarów będzie opracowanie całości 
dokumentu oraz jego konsultacje 
społeczne, o których mieszkańcy 
zostaną poinformowani.

Magdalena Pawlik

Prace nad opracowaniem nowej strategii Gminy Żarów koordynuje 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 
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Podsumowujemy piłkarską jesień. 
Za nami runda jesienna sezonu 2021/22. W wałbrzy-
skiej okręgówce została rozegrana nawet jedna kolejka 
meczy rewanżowych. I tu Zjednoczeni wygrali wal-
kowerem 3:0, bo na spotkanie nie dotarli piłkarze ze 
Stronia Śląskiego. 
To była bardzo udana runda w wykonaniu piłkarzy 
Zjednoczonych Żarów. Szkoda kliku potknięć, tym 
bardziej, iż żarowianie, jako jedyna drużyna w lidze 
zdołała pokonać lidera, wałbrzyskiego Górnika. 
Ostatecznie rok piłkarski podopieczni Artura Sary 
i Adama Ciupińskiego kończą na drugim miejscu. 
Szesnaście zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki, to 
bilans spotkań Zjednoczonych. Z najważniejszych sta-
tystyk można wyciągnąć fakt, iż żadna z drużyn przy-
jezdnych nie zdołała wygrać w Żarowie. Remis 3:3 
osiągnął tylko Włókniarz Kudowa-Zdrój. Najbardziej 
wartościowym zwycięstwem było pokonanie Górnika. 
Konfrontacja obydwu ekip zakończyła się wygraną 
żarowian 3:0. Tym samym przerwana została passa 
35. ligowych zwycięstw piłkarzy z Wałbrzycha.
Wrażenie robi też średnia strzelonych bramek. Łącznie 
w każdym spotkaniu oglądaliśmy blisko trzy celne tra-
fienia. Jeśli już mowa o bramkach, to najlepszym strzel-
cem z dorobkiem 11 goli został Roman Khvostenko. 
Najwięcej asyst, po których padały gole ma na koncie 
Damian Uszczyk, który siedmiokrotnie obsługiwał 
podaniami swoich kolegów. Najdłużej na boisku prze-
bywał Mateusz Kołodziej. Pomocnik uzbierał aż 1270 
minut. W meczach z udziałem Zjednoczonych Żarów, 
bramki padały co 24 minuty, z czego zdobyte oglądali-
śmy co 36 minut, a stracone co 58 minut. 
Trzykrotnie sędzia podyktował rzut karny na korzyść 
Zjednoczonych. Wszystkie jedenastki zostały sku-
tecznie wykorzystane. 
Arbiter ani razu nie wyciągnął czerwonego kartonika 

w kierunku żarowskiego zawodnika. Tych żółtych 
łącznie było 23. Najwięcej cztery, zgromadził Roman 
Khvostenko.
 ӹZwycięstwa: Kryształ Stronie Śląskie 3:1, ATS Wojbórz 3:0, 
Venus Nowice 4:0, Pogoń Pieszyce 2:0, Górnik Wałbrzych 3:0, 
Victoria Świebodzice 3:0, Nysa Kłodzko 2:1, Polonia Bystrzyca 
Kłodzka 3:1, Skałki Stolec 4:1, Kryształ Stronie Śl. 3:0.
 ӹRemisy: Grom Witków 2:2, Włókniarz Kudowa-Zdrój 3:3.
 ӹ Porażki: Bystrzyca Górna 0:4, Karolina Jaworzyna Śl. 0:1, 
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 3:5.
 ӹ Na chwilę obecna awans do IV ligi uzyskałby Górnik 
Wałbrzych oraz Zjednoczeni Żarów. Spadek do A-klasy: 
Grom Witków, Pogoń Pieszyce, Venus Nowice. 

Zjednoczonych Żarów w rundzie jesiennej repre-
zentowali: Kołodziej, Khvostenko, Florian, Sajdak, 
Jastrzębski, Szcewczyk, Szuba, Ł. Klimaszewski, 
Uszczyk, Łagiewka, Nowak, M. Hruszowiec, Chło-
pek, Czoch, M. Klimaszewski, Marzec, Baziak, 
K. Hruszowiec, Natanek, Wietrzykowski,  
Kaczmarczyk. Trenerzy: Sara, Ciupiński. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Hanna Żywiec wicemistrzynią Polski 

MFR Kadet Starszy w kickboxingu
W niedzielę, 21 listopada w Radlinie odbyły się  

Mistrzostwa Polski w kickboxingu. 
Bardzo dobrze na zawodach 
zaprezentowała się Hanna Żywiec 
mieszkanka Mrowin, która została 
wicemistrzynią Polski w kickbo-
xingu w kategorii Kick Light kadet 
w wadze 62 kg w nowoczesnych 
sztukach walk. Jest to formuła 
walki wymagająca dużych umie-
jętności technicznych, a zasady 
walki są identyczne, jak w formule 

Low Kick i walka odbywa się na 
macie zamiast ringu. 
Od niedawna Hanna Żywiec tre-
nuje w nowym klubie CSW Cen-
trum Sportów Walk Hodana pod 
opieką trenera Kamila Hodana. 
Hani serdecznie gratulujemy, 
życzymy powodzenia i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nikola Kamińska i Zuzanna Oleksiuk  
nie zwalniają tempa

Hanna Żywiec mieszkanka Mrowin za sportowe osiągnięcia i sukcesy 
otrzymała podziękowania od burmistrza Leszka Michalaka oraz 

zastępcy burmistrza Przemysława Sikory. 

Mieszkanki gminy Żarów wal-
czyły o medale podczas Pucharu 
Polski Juniorów i Juniorek Młod-
szych, który odbył się w sobotę, 
20 listopada w Oleśnicy. Dziew-
czyny reprezentowały gminę 
Żarów, w barwach klubu AKS 
Strzegom, gdzie na co dzień 
doskonalą swoje umiejętności. 
Nikola po stoczeniu walk w swojej 
kategorii wywalczyła miejsce 5., 

natomiast Zuzanna wywalczyła 
miejsce 4. w swojej kategorii.
Forma naszych reprezentan-
tek bardzo nas cieszy, bo każde 
zawody są nie tylko okazją do 
zdobywania punktów, ale także 
sprawdzianem formy przed kolej-
nymi turniejami. Dziewczynom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

Oprac. Magdalena Pawlik

Zuzanna Oleksiuk wywalczyła 
4. miejsce w swojej kategorii 

wagowej.

Nikola Kamińska  
zawody w Oleśnicy  

zakończyła na 5. miejscu. 

Inauguracja pełna niespodzianek
Po raz 14. wybiegli na parkiet piłkarze, inaugurując roz-

grywki Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup.
O mistrzostwo walczy 10. drużyn, 
występujących w dwóch ligach. To 
była kolejka beniaminków. Wektor 
Świdnica przegrywa aż 1:9. Dla 
obrońcy mistrzowskiego tytułu, 
to pierwsza tak wysoka przegrana 
w rozgrywkach Electrolux Cup. 
Sposób na pokonanie świdnickich 
piłkarzy znalazł beniaminek Zebra 
Team. Najwięcej bramek dla zwy-
cięskiej drużyny zdobył Szymon 
Tragarz, pięciokrotnie trafiając do 
siatki rywala. 
Szkółka Ajaxu w drugiej połowie 
zdołała doprowadzić do wyrów-

nania w konfrontacji z Cannabis. 
Gdy wydawało się, że pojedynek 
zakończy się remisem, w koń-
cówce meczu Michał Czernicki 
i Mateusz Mróz dają zwycięstwo 
dla swojej drużyny.
W najciekawszym spotkaniu dru-
goligowców, debiutujący piłkarze 
FC Wylewniaki pokonali SNN 
Squad 5:3. 
Wyniki: 1. kolejka Electrolux Cup 
– sobota 27.11.2021

 ▶ II liga Electrolux Cup
•	 FC Wylewniaki – SNN Squad 

5:3 (3:1)

•	 Silesia Żarów – Electrolux 
Świdnica 0:8 (0:3)

•	 pauza – Turbokozaki
 ▶ I Liga Electrolux Cup
•	 Szkółka Ajaxu – Cannabis 1:3 (0:1)
•	 Zebra Team – Wektor Świd-

nica 9:1 (3:1)
•	 pauza – Electrolux Żarów

Wszystkie mecze odbywają się na 
hali sportowej GCKiS w Żarowie. 
Pierwszy spotkania rozpoczynają 
się o godz. 14:40. Pełen terminarz 
można znaleźć na oficjalnej stro-
nie internetowej rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl.
Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.
Sponsor główny: Electrolux Żarów.

Krzysztof Dutkiewicz

Turyści podsumowują sezon
W roku jubileuszowym zorganizowali 18 wędrówek górskich. 

Koło PTTK Żarodreptaki zakoń-
czyło kolejny sezon turystyczny. 
Z oferty żarowskiego koła sko-
rzystało 376 uczestników. Sezon 
tradycyjnie rozpoczęli od udziału 
w narciarskim Biegu Piastów, 
a skończyli na zdobywaniu biesz-
czadzkich szczytów. 

– Propagowaniem turystyki pie-
szej, górskiej, narciarskiej oraz 
rowerowej zajmują się już kolejne 
pokolenia. Cieszę się, że tą pasją 
zarażamy już od 65 lat – infor-

muje prezes koła Bolesław Moryl. 
W mijającym sezonie turystycz-
nym członkowie Żarodreptaków 
spenetrowali: Góry Izerskie, Góry 
Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Kar-
konosze, Rudawy Janowickie, Zie-
mię Żarowską, Pogórze Izerskie, 
Góry Stołowe, Góry Opawskie, 
Masyw Ślęży oraz Bieszczady. 

– Rok był trudny ze względu na 
obostrzenia spowodowane przez 
pandemię koronawirusa. Począt-
kowe obostrzenia mocno ograni-

czały wspólne wyjazdy. Obecnie 
zrzeszamy około 30 członków. 
Duża grupa naszych piechurów 
uczestniczy praktycznie w każdej 
wycieczce. Wspólnie konty-
nuujemy fascynację turystyką 
– podsumowuje sekretarz koła 
Stanisław Plaszczak. 

Rok jubileuszowy był dobrą oka-
zją do stworzenia wystawy, którą 
wciąż można oglądać w Żarow-
skiej Izbie Historycznej. Znajdą 
tam Państwo wiele wspólnych 
pamiątek, ukazujących bogatą 
historię koła PTTK Żarodreptaki. 

Krzysztof Dutkiewicz

Udana jesień Zjednoczonych
Gdyby sezon piłkarski zakończył się dzisiaj,  

to w Żarowie świętowano by awans do IV ligi. 

M-ce Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Górnik Wałbrzych 16 41 13 2 1 50-11
2. Zjednoczeni Żarów 16 35 11 2 3 40-20
3. Skałki Stolec 16 35 11 2 3 38-25
4. LKS Bystrzyca Górna 16 33 10 3 3 39-15
5. Zamek Kamieniec Ząbk. 16 29 9 2 5 49-24
6. Polonia Bystrzyca Kłodzka 16 27 8 3 5 45-23
7. Włókniarz Kudowa Zdrój 16 26 8 2 6 36-32
8. MKS Szczawno Zdrój 16 23 7 2 7 32-34
9. Victoria Świebodzice 16 22 6 4 6 24-23
10. Nysa Kłodzko 16 19 6 1 9 33-42
11. Kryształ Stronie Śl. 16 18 5 3 8 29-42
12. Karolina Jaworzyna Śl. 16 17 4 5 7 20-29
13. ATS Wojbórz 16 13 4 1 11 17-43
14. Grom Witków 16 13 4 1 11 19-43
15. Pogoń Pieszyce 16 9 2 3 11 14-39
16. Venus Nowice 16 5 1 2 13 15-55

Zakończyli rok piłkarski
Ze zmiennym szczęściem kończą piłkarską jesień dru-

żyny z niższych klas rozgrywkowych gminy Żarów.
Zdecydowanie największe powody 
do zadowolenia mają piłkarze 
z Wierzbnej. Nasz przedstawiciel 
drugiej grupy wałbrzyskiej A klasy, 
kończy zmagania na pudle. Trzecie 
miejsce mówi samo za siebie. Aby 
awansować do okręgówki trzeba 
zająć pierwsze miejsce. Na dzień 
dzisiejszy lider z Piławy Górnej ma 
sześć punktów więcej od piłkarzy 
Wierzbianki. Podopieczni Seba-
stiana Błaszczyka wygrali 10 spo-
tkań, 3 zremisowali oraz 3 przegrali. 
Łącznie zdobyli 45 bramek, tracąc 
przy tym 28. Zwycięstwa: STEP 
Tąpadła/Wiry 3:2, Bielawianka 
II Bielawa 6:3, Koliber Uciechów 
3:2,, Czarni Sieniawka 6:1, Boxmet 
Piskorzów 4:0, LKS Marcinowice 
3:1, Zryw Gola Św. 5:1, Kluboka-
wiarnia Roztocznik 3:0, Cukrownik 

Pszenno 3:2, STEP Tąpadła/Wiry 
2:0. Remisy: Delta Słupice 1:1, 
Lechia II Dzierżoniów 3:3, Polonia 
Ząbkowice Śl. 2:2. Porażki: Piła-
wianka Piława Górna 0:5, Zieloni 
Łagiewniki 1:3, Kłos Lutomia 0:2. 
Przez długi czas na ostatnim 
miejscu w tabeli znajdowali się 
zawodnicy z Mrowin. Ostatecznie 
jesień w A-klasie kończą na bez-
piecznym, dwunastym miejscu. 
Działacze Zielonych będą musieli 
w okresie zimowym dołożyć 
wszelkich starań, aby pozostać 
w lidze. Strata do miejsca spad-
kowego, to zaledwie dwa punkty. 
Łącznie Mrowiny zdołały wygrać 
tylko cztery spotkania. Dwa poje-
dynki zakończyły się remisem. 
Dziesięć porażek, to wynik, który 
z pewnością martwi szkoleniowca 

Mariusza Kowalskiego. 
Wśród drużyn występujących w B 
klasie drugie miejsce dla rezerw 
Zjednoczonych. Taka pozycja na 
dzisiaj oznacza awans. Strata do 
lidera z Wiśniowej wynosi dwa 
punkty. Z pewnością apetyt na 
promocję do rozgrywek wyższego 
szczebla mają również w Bolesła-
wicach. Tęcza ma zaledwie o jeden 
punkt mniej od Zjednoczonych. 
Walka o awans zapowiada się bar-

dzo interesująco. Pozostałe miejsca 
zespołów gminy Żarów w B klasie: 
6. Silesia Żarów, 8. Błyskawica 
Kalno, 11. Zryw Łażany. 
Naszym zdaniem największą 
bolączką niższych lig piłkarskich 
jest brak obsady sędziowskiej. 
Związek ma duży problem 
z utrzymaniem składu arbitrów 
poszczególnych meczy. Odbija się 
to przede wszystkim na poziomie 
sportowym poszczególnych spo-

tkań. Drużyny we własnych sze-
regach muszą zapewnić arbitrów. 
Często za gwizdek i flagę łapią 
kibice, działacze. Są zresztą do tego 
zmuszeni, gdyż regulamin mówi 
wyraźnie, iż trzeba zapewnić prze-
prowadzenie zawodów z udziałem 
sędziów. W innym przypadku 
mecz kończy się walkowerem. 
W takich sytuacjach ze stronniczo-
ścią bywa bardzo różnie. 
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