
Pozyskaliśmy 4,5 miliona złotych  
na rewitalizację parku i stawu miejskiego w Żarowie

Świętowaliśmy 
Dzień Kobiet Wiejskich

Pierwsza edycja Dnia Kobiet Wiejskich w Imbramowicach  
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

relacja na stronie 4

W ramach przyznanych środków finansowych przeprowadzimy rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego oraz terenu stawu przy ul. Wyspiańskiego w Żarowie.
więcej informacji na stronie 4.

Pomagamy Marcelince

Przy stoisku ze smakołykami i niespodziankami ustawiała się 
długa kolejka.

Relacja na stronie 5.

Budowa kolejnych odcinków chodników na terenach wiejskich  
jest realizowana każdego roku. 

Więcej informacji na stronie 3.

Kontynuujemy budowę chodników 

szczegóły na stronie 5.

- 1 -
Nr 20/2021 (222) | 4 XI 2021 r.

Nr 20/2021 (222)
4 listopada 2021 r.



Gmina

ISSN 1231-4552

Pismo samorządu terytorialnego 
gminy Żarów

Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10  
Redakcja: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz.  

http://nowa.um.zarow.pl/gazeta-zarowska; e-mail: gazeta@um.zarow.pl; DTP: Jakub Buchowski

Dbasz o komin w swoim domu?
Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków 

o obowiązkach związanych  
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. 

Komin będący bardzo istotnym 
elementem budynku, chociaż 
zajmującym tylko niewielką 
jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczególnie 
w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, źle eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się 
sadzy przekracza wówczas nawet 
1.000 stopni Celsjusza! A taki 
stan jest wielkim zagrożeniem dla 
mieszkańców. 
Państwowa Straż Pożarna każdego 
roku odnotowuje kilkanaście 
tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową eks-
ploatacją urządzeń ogrzewczych 
zatruciem tlenkiem węgla, popu-
larnie zwanym czadem. 
Pamiętajmy! 
Kominy: instalację dymową, spa-
linową oraz wentylacyjną należy 
poddawać okresowej kontroli 
oraz czyszczeniu przez uprawnio-
nego kominiarza. Profesjonalna 
kontrola kominiarska to nie tylko 
formalność, lecz główna zasada 
bezpieczeństwa, zapobiega zacza-
dzeniom, pożarom, spełniając 
jeden z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo budowlane sta-
nowi, że właściciel – zarządca 
budynku jest zobowiązany co 
najmniej 1 raz w roku zlecić prze-
prowadzenie kontroli okresowej 
kontroli stanu technicznego prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) 
osobie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia – mistrza kominiar-
skiego. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń lub braków właściciel, 
zarządca lub użytkownik budynku 
są obowiązani w czasie lub bezpo-
średnio po przeprowadzonej kon-

troli, usunąć stwierdzone uszko-
dzenia oraz uzupełnić braki, które 
mogłyby spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeństwa mienia bądź środowi-
ska, a w szczególności katastrofę 
budowlaną, pożar, wybuch, pora-
żenie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem. Regularne usuwa-
nie zanieczyszczeń z przewodów 
kominowych przez wykwalifiko-
wanego kominiarza zabezpiecza 
przed powstaniem pożaru sadzy 
w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe naka-
zują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, obowiązkowe usuwanie 
zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych w nastę-
pujących terminach: 
1) od palenisk zakładów zbioro-

wego żywienia i usług gastro-
nomicznych – co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem 
stałym niewymienionych w pkt 1 
– co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym niewymie-
nionych w pkt 1 – co najmniej 
raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych 
co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych. 

W przypadku pożaru lub zacza-
dzenia brak dokumentacji ter-
minowego czyszczenia i kontroli 
kominów może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodowania 
przez firmę ubezpieczeniową.

Na podstawie komunikatu  
z Krajowej Izby Kominiarzy

200 nowych mieszkań w Żarowie
W środę, 20 października burmistrz Leszek Michalak, wraz z innymi udziałowcami, 

w tym 16 gmin, podpisał w Kłodzku akt notarialny powołujący do życia  
SIM Sudety Sp. z o.o. 

Społeczna inicjatywa mieszka-
niowa, czyli SIM to spółka reali-
zująca budownictwo społeczne. 
Jej zadaniem jest budowanie 
mieszkań na wynajem o umiar-
kowanym czynszu. Mieszkania 
będą budowane na terenach, 
które do spółki wniesie Krajowy 
Zasób Nieruchomości (KZN), 
a gmina Żarów, tak jak i pozostałe 
samorządy, otrzymała dotację 
z budżetu państwa w wysokości 
3 milionów zł, która w całości 
zostanie przeznaczona na wkład 
do spółki. 

– Powołanie do życia spółki 
SIM Sudety otwiera możliwość 
wybudowania w Żarowie 200 
nowych mieszkań, z których 80% 
będzie przeznaczone na wyna-
jem i co najważniejsze z nawet 
o połowę niższymi stawkami 
czynszu niż na rynku komercyj-
nym. To olbrzymia szansa na 
własne mieszkanie dla rodzin, 
których nie stać na wzięcie kre-
dytu hipotecznego na mieszkanie 

– informuje burmistrz Leszek 
Michalak. I dodaje. – W ramach 
tego przedsięwzięcia w Żarowie 
zostaną wybudowane miesz-
kania, w których, w pierwszej 
kolejności zapewnione zostaną 
mieszkania dla osób wychowują-
cych przynajmniej jedno dziecko 
(własne lub przysposobione) 
oraz dla osób starszych 60+).

Mieszkanie w SIM, to szansa 
na własne mieszkanie dla wielu 
osób i rodzin, które nie posiadają 
własnego mieszkania w danej 
miejscowości, którzy dysponują 
środkami na regularne opłacanie 
czynszu, jednak ich dochody są 
za niskie na zaciągnięcie kredytu 
hipotecznego na mieszkanie.
Całe przedsięwzięcie jest reali-
zowane w ramach rządowego 
programu, w ramach którego 
KZN przekazuje do spółki grunty, 
a Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) udziela spółce preferen-
cyjny kredyt w wysokości 80% 
wartości inwestycji. Odsetki od 
tych kredytów wykupuje Skarb 
Państwa, dzięki temu BGK może 
zaoferować niższe oprocentowa-
nie, co w efekcie przełoży się na 

to, że stawki czynszu w mieszka-
niach SIM są niższe niż na rynku 
komercyjnym. Dodatkową korzy-
ścią dla najemców SIM jest to, że 
najemca ma możliwość zmiany 
umowy najmu na umowę najmu 
z dojściem do własności (uzyska-
nie własności mieszkania w per-
spektywie 15 lat). 

– Udział w tym przedsięwzię-
ciu gmin, skarbu państwa 
(KZN) oraz BGK to gwarancja 
niższych czynszów dla przy-
szłych najemców – informuje 
burmistrz Leszek Michalak. 
I dodaje – Dlaczego? To proste, 
gdyż spółka SIM „Sudety” nie 
będzie musiała kupować grun-
tów, gdyż zostaną one jej nieod-
płatnie przekazane na własność, 
BGK udzieli preferencyjnego, 
nisko oprocentowanego kredytu 
i co najważniejsze spółka SIM 
„Sudety” nie została powołana 
po to, aby zarabiać na budowa-
niu i sprzedaży mieszkań, tylko 
po to, aby zapewnić rodzinom 
i seniorom możliwość zamiesz-
kania „na swoim” za rozsądną 
cenę czynszu.

Red

Gmina Żarów jest w gronie 
16 samorządów tworzących Spo-
łeczną Inicjatywę Mieszkaniową 
Sudety. Akt notarialny powo-
łujący do życia SIM Sudety Sp. 
z o.o. podpisał burmistrz Leszek 
Michalak.

Na tych działkach planowana jest budowa mieszkań. 

Bezpłatne badania 
wykrywające raka jelita grubego

Przypominamy mieszkańcom, że mogą korzystać  
z bezpłatnych badań przesiewowych wykrywających 

raka jelita grubego. 
 ▶ Wystarczy zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie, wypełnić ankietę, 
a wówczas otrzymamy zestaw 
do samodzielnego pobrania 
próbki kału. 

 ▶ Próbki, które oddajemy do OPS 
są wysyłane do Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wro-
cławiu. 

 ▶ Wyniki otrzymamy po 
14 dniach. 

 ▶ Bezpłatne badania są realizo-
wane dzięki porozumieniu, 
które gmina Żarów podpisała 
z Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we Wrocławiu. 

W programie badań przesie-
wowych raka jelita grubego 
mogą wziąć udział:

 ▶ osoby w wieku 50-65 lat, nieza-
leżnie od wywiadu rodzinnego 

 ▶ osoby w wieku 40-49 lat, które 

mają krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego 

 ▶ osoby w wieku 25-49 lat, ze 
stwierdzoną mutacją genetyczną

Próbki są przyjmowane w każdy 
wtorek tygodnia w godzinach 
8.00 – 13.00 w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Armii 
Krajowej 54 w Żarowie. Następnie 
będą wysyłane do Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocła-
wiu. Wyniki będą do odbioru 
w placówce OPS po 14 dniach. 
Możliwe jest wydanie wyniku oso-
bie upoważnionej przez uczest-
nika (upoważnienie pisemne). 
Wszelkie informacje udzielane 
są w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie, 74 85 80 745.

Nowa forma 
płatności w ZWiK-u

Można płacić kartą 
w kasie oraz u pracownika 

w terenie.

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, którzy 
dokonują płatności bezpośrednio 
w siedzibie spółki, żarowski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji urucho-
mił możliwość uiszczania opłat za 
pomocą kart płatniczych. Płacić 
kartą można w budynku przy 
ulicy Słowiańskiej 16 w Żarowie, 
natomiast od 15 listopada wpłaty 
będzie można dokonać również za 
pomocą kart bezpośrednio u inka-
senta podczas odczytów w terenie. 

– Należy pamiętać, że inkasenci 
w naszej spółce to od lat te same 
osoby posługujące się legity-
macjami służbowymi. Mamy 
nadzieję, że tym działaniem 
zostały spełnione Państwa liczne 
prośby dotyczące wprowadze-
nia tej formy płatności również 
w naszej spółce – mówi Grzegorz 
Osiecki prezes Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Żarowie.

Uwaga! 5 listopada przerwa 
w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W dniu 5 listopada, tylko do godziny 12:00 będzie można złożyć 
wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód osobisty 
i załatwić inne sprawy z obszaru dowodów osobistych. Powodem jest 
zapewnienie bezpiecznego wdrożenia w dniu 7 listopada rozwiązań 
technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawiera-
jącego odciski palców.
Od poniedziałku, 8 listopada mieszkańcy będą mogli składać już 
wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji. Odciski 
palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to 
nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwie elektronicznej 
i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.
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Najlepszą pływaczką okazała 
się ubiegłoroczna triumfatorka 
Dominika Sasin. Wśród panów 
zwyciężył Maciej Chmura. 
Wyrównany został również rekord 
najmłodszego uczestnika. Lidia 
Tomaszewska w dniu zawodów 
miała 7 lat. 
Najstarszym pływakiem okazał się 
Andrzej Jóźwiak. Umiejętności pły-

wackie nie miały znaczenia.  
Każdy z uczestników pływał przez 
30 minut. W tym czasie musiał 
pokonać jak najdłuższy dystans. 
Zawodników do większego wysiłku 
mobilizowały cheerleaderki Kids 
Dance z GCKiS, a honorowy patro-
nat nad imprezą objął Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Michalak. 
Szczegółowe wyniki znajdują się na 

stronie internetowej www.centrum.
zarow.pl.
Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Inwestycje
Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina”

Do Gminy Żarów trafiło wsparcie finansowe w wysokości 100.000 złotych 
w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania 

związane z cyfryzacją.
Program ma na celu wsparcie 
rozwoju cyfrowego instytucji 
samorządowych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. Ubiegając 
się o dotację, gmina Żarów pozy-
skała maksymalne wsparcie finan-
sowe, które dla każdej z gmin 
w Polsce było obliczane w oparciu 
o dwa kryteria – liczbę mieszkań-
ców oraz wartość współczynnika 
G, który zależy od wysokości 
dochodów podatkowych danej 
jednostki samorządu terytorial-
nego. Uroczystość wręczenie 
symbolicznych promes z udziałem 
Michała Dworczyka szefa Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów oraz 
posłów na Sejm RP odbyła się 
w poniedziałek, 18 października 
w Ziębickim Centrum Kultury. 
Gminę Żarów na spotkaniu repre-
zentował zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

– Kwoty przeznaczone dla 
poszczególnych samorządów 
zostały wyliczone algorytmem, 
który uwzględnia liczbę miesz-
kańców i zamożność samo-
rządu mierzona w zależności 
od współczynnika dochodów 
podatkowych. Każdy według 
tego algorytmu środki otrzyma. 

Mamy zaliczkę, więc te pie-
niądze wpływają na państwa 
konto, do września 2023 roku 
jest czas, żeby te środki roz-
liczyć. Zachęcam, aby dzięki 
tym środkom państwa gminy 
stawały się jeszcze bardziej 
cyfrowe – mówił podczas spo-
tkania minister Janusz Cieszyń-
ski, pełnomocnik Rządu do 
Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie, które otrzymała 
gmina Żarów w ramach programu 

„Cyfrowa Gmina” zostanie prze-
znaczone na: ujednolicenie posia-
danego sprzętu komputerowego 
połączonego z wymianą najstar-
szych komputerów, edukację 
cyfrową z cyberbezpieczeństwa, 
stworzenie systemu dostępowego 
do sprzętu i sieci, stworzenie 
miejsca do prowadzenia szkoleń 
dla mieszkańców gminy i zapew-
nienie większego bezpieczeństwa 
serwerowni.

Magdalena Pawlik

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora odebrał symboliczną promesę 
na dofinansowanie dla gminy Żarów z programu „Cyfrowa Gmina”. 

Kontynuujemy budowę chodników
Rozpoczynamy kolejny etap prac związany z budową 

chodników na terenach wiejskich.

Prace ruszyły przy drogach gmin-
nych w Łażanach, Mrowinach 
i Kalnie przy świetlicy wiejskiej. 
Wkrótce ruszy także budowa 
nowych chodników w Wierzbnej 
przy ul. Świdnickiej oraz Zastrużu 
wzdłuż boiska sportowego. Nowe 
ciągi piesze powstaną również 
przy drogach powiatowych na 
terenie Mielęcina i Imbramowic. 
Do użytku zostanie także oddany 
chodnik przy drodze powiato-
wej w Bukowie przy ul. Lipowej. 
W ramach zadania wyremontowany 
zostanie ciąg pieszy o długości 
195 m. Zakres prac obejmie wyko-
nanie chodnika z kostki brukowej 
– betonowej wraz z odwodnieniem. 
W Bukowie prace realizuje powiat 
świdnicki. Wszystkie inwestycje 
przyczynią się do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych. 

– Kontynuujemy prace przy 
budowie chodników na tere-
nach wsi. Są to inwestycje 
wyczekiwane przez naszych 
mieszkańców, dlatego zależy 
nam, aby zostały wykonane jak 

najszybciej i z należytą staran-
nością. W Łażanach chodnik 
powstaje przy ul. Sportowej, 
a w Mrowinach kolejna część 
chodnika zostanie oddana do 
użytku wzdłuż ulicy Wojska 
Polskiego. Przy współpracy ze 
Służbą Drogową Powiatu Świd-
nickiego, będziemy budować 
nowe ciągi piesze także przy 
drogach powiatowych – infor-
muje Wojciech Lesiak z Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

W ramach inwestycji przykryte 
zostaną również rowy na całej 
długości chodników, powstaną 
studnie rewizyjne z dopływem 
i odpływem, wpusty uliczne, 
dołożona będzie masa asfaltowa 
do nowo ułożonych krawężników. 
Wszystkie inwestycje są finan-
sowane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów, a także 
w ramach funduszu sołeckiego, 
zgodnie z wolą mieszkańców. 

Magdalena Pawlik

Trwa budowa chodnika w kolejnej części ul. Wojska Polskiego w Mrowinach.

Zakończyliśmy kolejny etap prac związany z usuwaniem azbestu 
Kontynuujemy program usuwania szkodliwego azbestu na terenie gminy Żarów. 

Zakończył się kolejny etap prac, 
który realizowaliśmy w ramach 
zadania „Usunięcie i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Żarów”. 
W tym roku odebraliśmy 34,180 
Mg (tony) odpadów zawierających 
azbest z 12 posesji, usunęliśmy 
także azbest z 3 lokalizacji gmin-
nych. Na realizację prac demon-
tażowych, transport i utylizację 
azbestu gmina Żarów otrzymała 
dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Dotacja wynosiła 
40% kosztów kwalifikowanych, 
pozostałe środki pochodziły 
z budżetu gminy Żarów. 

– Zgodnie z krajowym Pro-
gramem Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 
planuje się do końca 2032r. 
usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest, 
minimalizację negatywnych 
skutków zdrowotnych spowodo-
wanych obecnością azbestu na 
terytorium kraju i likwidację 

szkodliwego oddziaływania 
azbestu na środowisko. Pro-
gram będzie kontynuowany 
także w 2022 roku, będziemy 
składać kolejny wniosek na 
dofinansowanie tych prac. 
Zdajemy sobie sprawę, jak 
ważne jest dbanie o środowisko 
i zdrowie mieszkańców, dlatego 
podjęliśmy decyzję o kontynu-

acji realizacji tego programu 
w naszej gminie – mówi Patry-
cja Sozańska z Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Dzięki realizacji programu 
demontaż i usuwanie azbestu były 
dla właścicieli nieruchomości nie-
odpłatne.

Magdalena Pawlik

W przyszłym roku i kolejnych planujemy dalszą realizację wniosków 
złożonych w 2020r. przez naszych mieszkańców. 

„Granitowa” baza danych
LGD „Szlakiem Granitu” zaprasza producentów 

do bazy „Granitowy Szlak”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
zaprasza lokalnych producen-
tów, wytwórców, rzemieślników, 
restauracje, hotele do zgłaszania 
się do tworzonej bazy o nazwie 
„Granitowy Szlak”. Do bazy 
można też zgłaszać miejsca 
i obiekty atrakcyjne turystycznie 
np. kościoły, pałace, zamki, klasz-
tory, parki.
Zebrane materiały będą służyły 
do stworzenia oferty turystycznej 
i edukacyjnej, która dostępna 
będzie na stronie internetowej 
Lokalnej Grupy Działania „Szla-

kiem Granitu” oraz w przyszłości 
w Centrum Turystycznym Grani-
towego Szlaku.
Podpisany formularz zgłosze-
niowy wraz z oświadczeniami 
proszę wysyłać na adres Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Szlakiem Granitu”, Udanin 
86b, 55-340 Udanin lub odesłać 
mailowo na adres promocja@lgd-
-szlakiemgranitu.pl.
Formularz zgłoszeniowy oraz 
oświadczenia do pobrania ze 
strony internetowej: http://www.
lgd-szlakiemgranitu.pl.

Bądź współtwórcą 
Muzeum Granitu

Chcesz być współtwórcą wyjątkowego miejsca,  
które będzie opowiadało historię 

naszego regionu, ludzi tutaj mieszkających? 
Posiadasz eksponaty, materiały, narzędzia, zdję-
cia lub historię, którymi chciałbyś się podzielić? 

Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu”  

Udanin 86b, 55-340 Udanin, tel. 661 238 869,  
e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl.

Nocne pływanie w Żarowie
79 km i  795 m tyle udało się przepłynąć  
podczas nocnego pływania w Żarowie.  

To nowy rekord sportowego wydarzenia.

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 Mro-
winach ul. Kolejowa 9. Cena 8,5 
tys. zł., tel. 691 889 114. 
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Na najwyższym szczycie Afryki 
– Kilimandżaro zawiesił ją miesz-
kaniec Mrowin Marek Madera. 
Wyprawa musiała być bardzo 
wymagająca. Wejście na ten szczyt 
to podróż przez kilka stref klima-
tycznych, a i sama trasa wiodąca 
na górę oznacza konieczność 
pokonania pieszo 100 km. Skąd 
pomysł na taki cel podróży?

– Od zawsze fascynowały mnie 
podróże. Nie potrafię usiedzieć 
w domu na kanapie. Wyjazd 
na Kilimandżaro wynikł spon-
tanicznie podczas zimowych 

szkoleń w Tatrach. Po przej-
ściu wszystkich pasm górskich 
w Polsce i nie tylko (Karpaty, 
Ukrainy, Rumuni oraz Kaukaz 
itd.) wpadliśmy ze znajomym 
na pomysł, by zdobyć najwyższy 
szczyt Afryki, Kilimandżaro. 
Podchodząc z zasadą „uśmiech-
nij się do świata, a świat 
uśmiechnie się do ciebie”, stała 
się ona jedną z wielu cieka-
wych życiowych doświadczeń. 
Tamtejsza społeczność okazała 
się bardzo pomocna, życzliwa, 
a także gościnna. Ponieważ 

Aktualności
Świętowaliśmy Dzień Kobiet Wiejskich

Współczesne gospodynie wiejskie nie zajmują się już tylko uprawą ziemi  
czy gospodarstwem domowym. 

Są prawdziwymi liderkami 
w swoich miejscowościach, wokół 
których skupia się całe życie spo-
łeczne. Organizują wydarzenia, 
realizują projekty, kultywują tra-
dycje oraz dbają o to, by integro-
wać mieszkańców miejscowości. 
Na ich cześć w sobotę, 23 paź-
dziernika w Imbramowicach zor-
ganizowano Dzień Kobiet Wiej-
skich, na który zaproszone zostały 
gospodynie z całej gminy Żarów. 
O organizację tego wyjątkowego 
święta zadbały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Imbra-
mowic oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Każda 
kobieta otrzymała upominek od 
burmistrza Leszka Michalaka 
i zastępcy burmistrza Przemy-
sława Sikory. Na wszystkie Panie 
czekał też okolicznościowy tort 
oraz pyszne przekąski. Nie zabra-
kło także życzeń i podziękowań.

– Codziennie udowadniacie, 
że ciężka praca nie jest Wam 
obca. Zajmujecie się uprawą 
i hodowlą, potraficie kierować 
ciągnikami i kombajnami, jeste-
ście spoiwem ogniska domo-
wego. Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet Wiejskich 
życzymy Paniom wszystkiego co 
najpiękniejsze, aby Wasza praca 
była zawsze doceniana. Siły, 
energii do dalszego działania, 
zdrowia i uśmiechu – życzyli 
wszystkim gospodyniom bur-
mistrz Leszek Michalak wraz 
z zastępcą burmistrza Przemy-
sławem Sikorą.

Była to pierwsza edycja Dnia 
Kobiet Wiejskich, ale już dziś 
wiemy, że nie ostatnia. Podczas 
spotkania w Imbramowicach 
Panie mogły nie tylko porozma-
wiać przy wspólnym stole, wymie-
nić się doświadczeniami, których 
nie jeden z nas mógłby pozazdro-
ścić, ale także po prostu spędzić 
sobotnie popołudnie w miłym 
i przyjacielskim gronie. Gospo-
dynie mogły także wysłuchać 
wykładów przygotowanych przez 
specjalistki w zakresie zdrowia. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 
Wiejskich obchodzony jest 
15 października. Święto to zostało 
ustanowione rezolucją Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ w grudniu 
2007r. i obchodzone jest corocznie 
od 2008r. Kobiety z terenów wiej-
skich pełnią funkcje edukacyjne, 

integracyjne, towarzyskie, pielę-
gnują bogatą kulturę środowisk 
wiejskich, podtrzymują tradycje 
i zwyczaje związane z różnymi 
wydarzeniami. Często są pomy-
słodawcami i realizatorami wielu 
inicjatyw na terenach wiejskich. 
Są ostoją tradycji i motorem 
postępu. Coraz więcej pań jest 

pełnoprawnymi właścicielkami 
gospodarstw. Wiele z nich pełni 
również ważne funkcje np. sołtysa.
Oczywiście dołączamy się do 
życzeń. Kochane kobiety wiejskie, 
bądźcie jak zawsze aktywne, przed-
siębiorcze i nigdy się nie zmieniaj-
cie. Pamiętajcie, że macie tę Moc.

Magdalena Pawlik

Nasze kobiety wiejskie żadnych wyzwań się nie boją i umiejętnie łączą 
nowoczesność z tradycją.

Biorą udział w wielu społecznych inicjatywach, a w wolnych chwilach 
lepią też pierogi, pieką ciasta i są animatorkami życia na wsi.

Burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora 
podziękowali kobietom wiejskim życząc im wszystkiego, co najpiękniejsze.

Pozyskaliśmy 4,5 miliona złotych  
na rewitalizację parku  

i stawu miejskiego w Żarowie
Ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji pilotażowego 

Programu Inwestycji Strategicznych –  
Rządowy Fundusz Polski Ład. 

Gmina Żarów również brała 
udział w programie i pozyskała 
wsparcie finansowe w wysokości 
4.500.000 złotych, które zosta-
nie przeznaczone na realizację 
zadania „Rewitalizacja terenów 
zielonych na obszarze miasta 
Żarów”. Nie był to jedyny wnio-
sek, na który ubiegaliśmy się 
o dofinansowanie. Maksymalnie 
można było złożyć 3 wnioski. 
Dlatego aplikowaliśmy również 
o pozyskanie dotacji na dwa inne 
zadania: „Budowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w miejscowości Żarów” 
– wniosek na kwotę 18 mln zł 
i „Budowa infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej w miejscowości 
Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków 
w Gminie Żarów” – wniosek na 
kwotę 27 mln zł. Decyzją pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
do gminy Żarów trafią środki 
finansowe na modernizację tere-
nów zielonych w naszym mieście.

– Park Miejski w Żarowie 
to jedyny taki obiekt zielony 
w mieście. Jest to duży obszar 
z pięknym zadrzewieniem. 
W centralnej części parku 
znajduje się scena plenerowa. 
To miejsce z ogromnym poten-
cjałem. Do parku przylega 
stary pałac, który jest obecnie 
zamieszkały prze wiele rodzin 
z dziećmi. Park przez lata nie 
był rewitalizowany, wymaga 
wielu zabiegów, aby mógł 
stać się miejscem spotkań 
i spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców miasta. W parku 
konieczne jest wykonanie 
alejek i ścieżek, odnowienia 
wymaga także scena plenerowa. 
Niezbędne są nowe nasadze-
nia roślin i wykonanie strefy 
relaksu i wypoczynku dla 
rodzin z dziećmi. Konieczne jest 
stworzenie małej architektury 
w postaci stołów z grami plan-
szowymi oraz stanowisk do gier 
zespołowych, ustawienie ławek 
i elementów do zabawy dla 

najmłodszych. Planowane jest 
też wydzielenie stref ciszy dla 
chcących obcować z przyrodą 
dla czytających książki. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
zostanie zamontowane oświe-
tlenie ledowe – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Otrzymane dofinansowanie 
zostanie również przeznaczone 
na rewitalizację stawu miejskiego 
w Żarowie. 

– Staw Miejski jest jedynym 
obiektem wodnym w mieście. 
Znajduje się na terenie gęsto 
zabudowanym. Jego okolica jest 
miejscem częstych spacerów, 
szczególnie seniorów. Z brzegu 
rozpościera się widok na neo-
gotycki Kościół i starą część 
miasta. To piękny teren, który 
wymaga rewitalizacji. Zamon-
towanie ławek i oświetlenia 
oraz wykonanie ozdobnych 
nasadzeń, oczyszczenie brze-
gów i wykonanie bezpiecznych 

pomostów niewątpliwie zachęci 
rodziny z dziećmi i seniorów do 
wspólnego spędzania czasu na 
łonie natury – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Kilka dni temu burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora oficjalnie ode-
brali promesy na dofinansowanie 
inwestycji w ramach programu 
Polski Ład. O terminach rozpo-
częcia prac będziemy Państwa na 
bieżąco informować.
Rządowy Fundusz Polski Ład 
to Program Inwestycji Stra-
tegicznych, który ma na celu 
dofinansowanie projektów inwe-
stycyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i miasta lub ich 
związki w całej Polsce. Program 
realizowany jest poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Wysokość bezzwrotnego dofinan-
sowania jest zależna od obszaru 
priorytetowego, w którym mieści 
się planowana inwestycja.

Magdalena Pawlik

Marek Madera zawiesił  
flagę gminy Żarów na Kilimandżaro

To najwyższe miejsce na świecie, gdzie można było 
zobaczyć flagę w barwach gminy Żarów.

jestem niespokojnym duchem 
w mojej głowie rodzą się nowe 
pomysły na kolejne podróże – 
mówi Marek Madera, który jest 
miłośnikiem wyjazdów.

Kilimandżaro – już sama nazwa 
tej najwyższej góry Afryki jest 
fascynująca. To samotna góra 
powulkaniczna wyrastająca 
z sawann w pobliżu równika na 
wysokość niemal 6 km.

Panu Markowi gratulujemy 
odwagi i życzymy kolejnych cie-
kawych i udanych wypraw. To 
musiało być wspaniałe uczucie, 
zdobyć najwyższy szczyt Afryki, 
a przede wszystkim kolejne cenne 
doświadczenia. Cieszymy się, że 
wśród mieszkańców naszej gminy 
nie brakuje takich pasjonatów. 

Magdalena Pawlik

Marek Madera zdobył najwyższy 
szczyt Afryki – Kilimandżaro. 
Tam też powiewała flaga gminy 
Żarów. 
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Kultura
Pomagamy Marcelince

W miniony weekend na terenie gminy Żarów odbywały się charytatywne imprezy na 
rzecz chorej 17-miesięcznej Marcelinki ze Strzegomia. 

Dziewczynka choruje na nowo-
twór mózgu, a ratunkiem jest 
kosztowna terapia  protonowa. 
Nie mogliśmy przejść obojętnie 
wobec dramatu, przed jakim stoją 
rodzice Marcelinki, dlatego zorga-
nizowaliśmy szereg wydarzeń cha-
rytatywnych, z których dochód 
zostanie przekazany na konto 
Fundacji siepomaga.pl

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się charytatywny turniej piłkarski 
„Gramy dla chorej Marcelinki 
ze Strzegomia”, którego orga-
nizatorem były kluby sportowe 
„Zjednoczeni Żarów” i „Silesia 
Żarów” we współpracy z gminą 
Żarów. Organizatorzy oraz 
rodzice młodych piłkarzy, dyrek-
torzy, nauczyciele szkół, radni 
Rady Miejskiej, burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora i wiele innych 
zaangażowanych osób przygoto-
wali dla uczestników wiele atrak-
cji. Na wszystkich czekały pyszne 
ciasta, domowe wypieki, swojskie 
przetwory i świeżo wyciskane 
soki, stoisko dla dzieci – zabawki, 
artykuły i akcesoria, grill z pieczo-
nymi kiełbaskami, straż pożarna 
– atrakcja dla dzieci, malowanie 
twarzy i warkoczyki. A jedną 

z największych niespodzianek był 
zlot aut amerykańskich. Każdy 
mógł się poczuć jak rajdowiec.
O fundusze na leczenie Marcelinki 
zabiegali też fani zumby, podczas 
Charytatywnej Zumby Halloween, 
zorganizowanej w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury 
w Żarowie. W roli prowadzących 
zumbę wystąpili jak zawsze nie-
zawodni Marzena Maziak oraz 
Konrad Wrona. 
Zbiórkę na rzecz dziewczynki 
zorganizowała także Szkoła Pod-
stawowa im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu. We wspólną akcję 
zaangażowała się Szkolna Rada 
Rodziców, młodzież, rodzice 
i mieszkańcy. Ponadto, na 
świetlicy wiejskiej w Zastrużu 

odbył się koncert charytatywny 
„Jesienne Zadumania”. Dla uczest-
ników zaśpiewał Krzysztof Rodak 
nauczyciel i wychowawca dzieci 
niewidomych. Koncert połączony 
był z poczęstunkiem, sprzedażą 
ciast, przetworów zimowych 
i artykułów dla dzieci.
Dziewczynka jest pod opieką 
Fundacji siepomaga.pl, gdzie uru-
chomiona została zbiórka. Każdy 
z nas może wesprzeć kosztowne 
leczenie Marcelinki. Możesz 
wysłać SMS pod nr. 72365 o tre-
ści 0155374 lub przekazać 1% 
podatku NR KRS 0000396361, 
Cel szczegółowy 1% 0155374 
Marcelinka bądź wpłacić datek na 
siepomaga.pl.

Oprac. Magdalena Pawlik

Dla Marcelinki zagrali w Żarowie młodzi piłkarze.

Marzena Maziak i zumbowe szaleństwo na stadionie sportowym 
w Żarowie.

Marcelinka Andreasik ze Strze-
gomia choruje na nowotwór zło-
śliwy mózgu. 

Prelekcja o początkach 
żarowskiego przemysłu

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie stanęła 
tablica informacyjna poświęcona dawnej działalności 

przemysłowej w Ida- und Marienhütte. 
Tablicę stworzyła Fundacja Inicja-
tywa B, a w piątek, 22 października 
uroczyście odsłonili ją burmistrz 
Leszek Michalak oraz Tomasz 
Nycz. Oprócz mapki dawnej osady 
przemysłowej, można tutaj znaleźć 
informacje przygotowane przez 
Zbigniewa Malickiego oraz archi-

walne pocztówki z kolekcji „Biblio-
teki Dziedzictwa”. 

– Ida- und Marienhütte była 
prywatną osadą budowlaną od 
lat 40 XIX w. od podstaw przez 
Carla Friedricha von Kulmiza 
na gruntach odkupionych 
od hrabiego von Burghaussa 
z Łażan. Obejmowała obszar 
wokół obecnych ulic Zamkowej, 
Sportowej i Armii Krajowej od 
ul. Cichej w kierunku Łażan. 
Obecny budynek Urzędu Miej-
skiego, także domy stojące po 
obu jego stronach, znajdo-
wały się już na terenie Huty 
Idy i Marii. Podobnie zamek 
i park. Nazwa osady pocho-
dzi od huty szkła „Ida” i huty 

żelaza „Maria”. „Ida” znajdo-
wała się pomiędzy dzisiejszą 
ulicą Sportową a ujeżdżalnią. 
Powstała w 1846r. i przetrwała 
do połowy lat sześćdziesiątych 
XIX w. Produkowano głów-
nie butelki z zielonego szkła, 
a po powstaniu „Silesii” także 

szklane pojemniki (…) – czy-
tamy w notce historycznej na 
nowej tablicy informacyjnej.

Prelekcję na ten temat wygło-
sił także Zbigniew Malicki, 
wzbogacając wykład o lokalne 
ciekawostki oraz informacje 
historyczne. W ramach spotkania 
każdy z uczestników otrzymał 
mapkę z planem sytuacyjnym 
Ida- und Marienhütte. Prelekcja 
odbyła się w ramach programu 
„Biblioteka Dziedzictwa. Kon-
tynuacje”, na realizację którego 
Fundacja Inicjatywa B otrzymała 
dofinansowanie z Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa.

Oprac. Magdalena Pawlik

Uczestnicy prelekcji chętnie wysłuchali ciekawostek historycznych przy-
gotowanych przez Zbigniewa Malickiego.

Wśród uczestników prelekcji nie zabrakło mieszkańców naszej gminy 
oraz radnych Rady Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrz 
Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada
11 listopada przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Narodowe Święto Niepodległości 
to dla Polaków jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych. 
Po 123 latach zaborów – niewoli 
naznaczonej walką, cierpieniem 
i wysiłkiem wielu pokoleń – nasz 
kraj odzyskał niepodległość. 
Uczcijmy wspólnie kolejną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Burmistrz Leszek 
Michalak oraz Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie zapra-
szają na obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Żarowie.
Program Obchodów 
11 Listopada:

 ▶ GODZ. 10:00  
uroczyste odsłonięcie pomnika 
żołnierza Wojska Polskiego cho-
rążego Bolesława Kosteckiego, 
cmentarz komunalny,  
ul Armii Krajowej 1, Żarów

 ▶ GODZ. 11:30  
Msza święta w intencji Ojczy-
zny, kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żarowie

 ▶ GODZ. 13:00  
uroczystości pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej, ulica Bole-
sława Chrobrego, Żarów

 ▶ GODZ. 14:00  
XXIII Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej, hala sportowo-wido-
wiskowa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu,  
ul. Piastowska 10a

W obchody 11 listopada włączą 
się również szkoły podstawowe 
funkcjonujące na terenie gminy 
Żarów. 

 ▶ Bajkowe Przedszkole w Żarowie 
realizuje edukacyjno-patrio-
tyczny projekt „Jestem małym 
patriotą”, w ramach którego 
dzieci poznają symbole naro-
dowe, wspólnie zaśpiewają 
hymn jako udział w ogólnopol-
skim projekcie „Niepodległa 
do Hymnu!”, udadzą się na 
wycieczki do Żarowskiej Izby 
Historycznej, będą uczyć się 
tańca ludowego, a w przed-
szkolu odbędą się obrady Opty-
mistycznego Sejmu Dziecięcego. 

 ▶ Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 
odśpiewają hymn państwowy, 
odbędzie się tam także uro-
czysta akademia i biegi nie-
podległościowe. W oddziałach 
przedszkolnych nauczyciele 

organizują akademię „Przed-
szkolak patriota”. 

 ▶ Aktywnie w obchody Święta 
11 listopada włączy się także 
Szkoła Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach. Cała społecz-
ność szkoły odśpiewa hymn pań-
stwowy oraz dwie pieśni „Rota” 
i „Boże coś Polskę”. Odbędzie 
się również konkurs plastyczny 
„Święto Niepodległości 
w naszej szkole” i gminny 
konkurs „List do Ojczyzny”, 
wykonane będą pamiątkowe koty-
liony dla rodziców i znajomych, 
odbędzie się quiz wiedzy o hymnie, 
gra  terenowa dla  przedstawicieli 
wszystkich klas. Wszyscy ucznio-
wie poznają fakty historyczne zwią-
zane z odzyskaniem niepodległości.

 ▶ Do wspólnego świętowania 
przyłączy się również Szkoła 
Filialna w Mrowinach Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie. Tutaj odbędzie się 
pasowanie na pierwszoklasistę, 
odśpiewany zostanie całą szkołą 
hymn państwowy, przeprowa-
dzone będą lekcje tematyczne 
i przygotowane gazetki ścienne.

Zebrała Magdalena Pawlik

Udogodnienie dla rolników
Od 2 listopada br. rolnicy mają wgląd do pełnej listy 

gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zainteresowani mogą za pośred-
nictwem strony erolnik.gov.pl, 
przeglądać wykaz gruntów poło-
żonych na terenie całej Polski, 
którymi zarządza Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa. 
Rejestr udostępnia informację 

o tym czy działka jest wydzierża-
wiona lub przeznaczona do rozdy-
sponowania, a dodatkowo można 
znaleźć umiejscowienie działki na 
mapie w portalu mapy.geoportal.
gov.pl.

/Red/
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Włamał się do sklepu, ukradł pie-
niądze i… mięso
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 36-let-
niego mieszkańca Jawora podejrze-
wanego o włamania do sklepów na 
terenie Żarowa wraz z kradzieżą. 
Mężczyzna, po uprzednim wygięciu 
blachy drzwi do jednego ze sklepów 
na terenie Żarowa, dostał się do 
wnętrza, skąd dokonał kradzieży 
mięsa oraz pieniędzy w kwocie 
4100 złotych. W dniu 19.10.2021 
funkcjonariusze Zespołu Krymi-
nalnego KP Żarów w toku realizacji 
sprawy, zatrzymali 36-letniego 
mieszkańca Jawora, podejrzewa-
nego o dokonanie kradzieży z wła-
maniem do sklepu. Zatrzymany 
dostał się do sklepu, skąd ukradł 
pieniądze w kwocie 2400 złotych 
i zamrożone mięso wartości 100 
złotych, czym spowodował straty 
w wysokości 2500 złotych. Ponadto 
ze znajdującej się w tym samym 
lokalu piekarni dokonał kradzieży 
pieniędzy w kwocie 1000 złotych, 
uszkodził także drzwi wejściowe do 
lokalu, powodując straty w wyso-
kości 700 złotych na szkodę wła-
ściciela lokalu. Wymienionemu 
przedstawiono zarzuty, grozi mu 
od roku do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Podejrzany przyznał się do 
przedstawianych zarzutów.
Kierował pomimo cofniętych 
uprawnień
23-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany za 
posiadanie przy sobie 0,18 grama 
marihuany. Ponadto, mężczyzna 
kierował pojazdem pomimo decyzji 
o cofnięciu uprawnień do kierowa-

nia wydanej przez starostę świd-
nickiego. Pojazd przekazano osobie 
wskazanej.
Odpowiedzą za pobicie
W toku realizacji sprawy 
z poprzedniego okresu, funkcjona-
riusze Zespołu Kryminalnego KP 
Żarów zatrzymali 51-letnią kobietę 
oraz 39-letniego mężczyznę, miesz-
kańców Żarowa, którzy w dniu 
6.10.2021r., wspólnie i w porozu-
mieniu spowodowali u mieszkańca 
Żarowa obrażenia ciała. Mieszkań-
com przedstawiono już zarzuty.
Funkcjonariusze apelują o odpo-
wiedzialne zachowanie w walce 
z COVID-19
Zagrożenie epidemiczne nie ustę-
puje pomimo przeprowadzonej 
na szeroką skalę akcji szczepień 
przeciw COVID-19. Dlatego 
pamiętajmy, aby stosować się do 
obostrzeń i obowiązujących prze-
pisów oraz zachowywać środki 
ostrożności. Okres jesienny to czas 
zwiększonego ryzyka ekspozycji 
naszych organizmów na przeziębie-
nie, a w obecnej sytuacji jesteśmy 
jeszcze bardziej narażeni na szerzą-
cego się niezwykle szybko wirusa. 
Jeśli znajdujemy się w miejscu, 
w którym obowiązuje nakaz zakry-
wania nosa i ust, w trosce o zdrowie 
własne i innych osób, stosujmy się 
do tego obostrzenia, zachowujmy 
też bezpieczną odległość od innych 
ludzi, nie tłoczmy się w jednym 
miejscu, unikajmy spotkań w więk-
szym gronie. Pomagajmy sobie 
wzajemnie, by ograniczyć ryzyko 
zakażenia! Pamiętaj to nasza 
wspólna sprawa! A to czy wrócimy 
do czasów sprzed pandemii, zależy 
wyłącznie od nas samych.

Oprac. Magdalena Pawlik

Starszy dzielnicowy, st. asp. Wojciech Plizga
nr tel: 47 87 55 629, 
tel. kom 797 306 408, 
e-mail: dzielnicowy.
zarow1@swidnica.
wr.policja.gov.pl.
Rejon służbowy: 
Żarów, ul.: 1 Maja, 
Armii Krajowej, 
Bolesława Chrobrego, 
Bolesława Krzywo-
ustego, Dworcowa, 
Górnicza, Henryka 
Brodatego, Kazimie-
rza Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Mieszka I, 
Piastowska, ROD Relax, Rondo Orderu Uśmie-
chu, Władysława Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, 
Wiejska, Władysława Łokietka, Wojska Polskiego, 
Zamkowa.
Plan działania priorytetowego  
rejonu służbowego nr. 23
Starszy dzielnicowy st.asp. Wojciech Plizga  w okre-
sie 01.08.2021r. – 31.01.2022r. realizuje Plan 
Działania Priorytetowego pn. „Przeciwdziałanie 
zjawisku spożywania alkoholu w miejscach obję-
tych zakazem oraz zakłócania spokoju i spoczynku 
nocnego w rejonie ul. Piastowskiej 10”.
Dzielnicowy st. sierż. Jakub Pasiewicz
nr tel: 47 87 55 632, 
tel. kom 797 306 417, 
e-mail: dzielnicowy.
zarow2@swidnica.
wr.policja.gov.pl.
Rejon służbowy: 
Żarów, ul.: Akacjowa, 
Brzozowa, Cicha, 
Dębowa, Fabryczna, 
Hutnicza, Jarzębi-
nowa, Jaworowa, 
Jesienna, Jodłowa, 
Kasztanowa,  

Klonowa, Kopernika Mikołaja, 
Krasickiego Ignacego, Kręta, 
Krótka, Księdza Cembrowskiego 

Mariana, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza Adama, 
Ogrodowa, Plac Wolności, Pogodna, Polna, 
Przemysłowa, Puszkina Aleksandra, Rybacka, 
Słoneczna, Słowackiego Juliusza, Słowiańska, Stre-
fowa, Stumetrówka, Topolowa, Wierzbowa, Wio-
senna, Wyspiańskiego Stanisława.
Plan działania priorytetowego  
rejonu służbowego nr. 24.
Dzielnicowy st. sierż. Jakub Pasiewicz w okresie 
01.08.2021r. – 31.01.2022r. realizuje Plan Działania 
Priorytetowego pn. „Przeciwdziałanie zjawisku 
spożywania alkoholu w miejscach objętych zaka-
zem oraz  zakłócanie ładu i porządku publicznego 
w rejonie terenów rekreacyjnych przy ul. Wyspiań-
skiego w Żarowie”.
Dzielnicowy, st. asp. Damian Pasikowski
nr tel: 47 87 55 312, 
tel. kom 797 306 409, 
e-mail: dzielnicowy.
zarow3@swidnica.
wr.policja.gov.pl.
Rejon służbowy: 
Bożanów, Buków, 
Gołaszyce, Imbra-
mowice, Kalno, 
Kruków, Łażany, Mar-
cinowiczki, Mielęcin, 
Mikoszowa, Mrowiny, 
Pożarzysko, Przyłę-
gów, Pyszczyn, Siedlimowice, Tarnawa, Wierzbna, 
Zastruże.
Plan działania priorytetowego  
rejonu służbowego nr. 25.
Dzielnicowy st. asp. Damian Pasikowski w okresie 
01.08.2021r. – 31.01.2022r. realizuje Plan Działania 
Priorytetowego pn. „Przeciwdziałanie zjawisku 
spożywania alkoholu w miejscach objętych zaka-
zem oraz  zakłócanie ładu i porządku publicznego 
w rejonie ul: Czarnej w miejscowości Wierzbna”.

Informacja: KPP Świdnica

Bezpieczeństwo

Reklama

Twój dzielnicowy w Żarowie
Komisariat Policji w Żarowie, ul. Ogrodowa 2, Żarów

Kronika policyjna
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Ochrona środowiska
Ruszył program do wymiany pieców 
w lokalach mieszkalnych WFOŚiGW 

11 października ruszył pilotażowy program dopłaty 
do wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych dla 

mieszkańców Dolnego Śląska. 
Nabór wniosków o dofinansowa-
nie w ramach nowego programu 
„Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych – pilotaż na terenie 
województwa dolnośląskiego” ogło-
sił Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.
Do kogo  
skierowany jest program?
Program skierowany jest do:
osób fizycznych - właścicieli/
współwłaścicieli lokali mieszkal-
nych, wspólnot mieszkaniowych 
w budynkach wielorodzinnych 
mieszczących od 3 do 20 lokali 
mieszkalnych, zlokalizowanych 
na terenie województwa dolnoślą-
skiego.
Na jakie zadania  
może być przeznaczone  
dofinansowanie?
Wsparciem objęte są przedsię-
wzięcia polegające na wymianie 
nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe i poprawie efektyw-
ności energetycznej w wieloro-
dzinnych budynkach mieszkal-
nych zlokalizowanych na terenie 
województwa dolnośląskiego. 
Wyższe wsparcie przewidziane jest 
dla przedsięwzięć realizowanych 
na terenie gmin graniczących 
z Republiką Czeską zlokalizo-
wanych na terenie województwa 
dolnośląskiego, wymienionych 
w programie.
Budżet programu:

 ▶ dotacja w wysokości 20 000 000 zł,
 ▶ pożyczka w wysokości 4 700 
000 zł przeznaczona na uzu-
pełnienie wkładu własnego dla 
wniosków składanych przez 
wspólnoty mieszkaniowe

Do kiedy i gdzie można skła-
dać wnioski?
Wnioski będą przyjmowane od 
dnia 11 października 2021r. do 
dnia 31 sierpnia 2022r. lub do 
wyczerpania budżetu Programu.
Osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe mogą składać 
wnioski o dofinansowanie za 
pośrednictwem Generatora Wnio-
sków o Dofinansowanie (GWD), 
po utworzeniu konta i zalogo-
waniu, na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW)pod adresem  
http://gwd.nfosigw.gov.pl.  
Wniosek należy wypełnić i prze-
słać przez GWD, a następnie zło-
żyć w formie:
1. elektronicznej – na wyznaczoną 

skrzynkę podawczą WFO-
ŚiGW Wrocław znajdującą się 
na elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP), po uprzednim 
opatrzeniu go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym Wniosko-
dawcy lub w przypadku wspól-
noty mieszkaniowej osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezen-
tacji Wnioskodawcy,

2. papierowej – przez dostarczenie 
wraz z załącznikami do WFO-
ŚiGW Wrocław, po uprzednim 
pobraniu PDF wniosku przesła-
nego przez GWD, wydrukowa-
niu i opatrzeniu go podpisem 
własnoręcznym Wnioskodawcy 
lub w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej osoby/osób upo-
ważnionej/ych do reprezentacji 
Wnioskodawcy. Dostarczenie 
może nastąpić: osobiście albo 
za pośrednictwem kuriera do 
WFOŚiGW Wrocław, za pośred-
nictwem placówki pocztowej.

Wszelkie informacje o programie 
dostępne na stronie NFOŚiGW

Wyrzucasz śmieci pod kontenery? 
Monitorujemy miejsca przy zbiórkach odpadów

Opony, materiały budowlane, 
gruz, folie, puszki po farbach czy 
połamane wiaderka. To tylko kilka 
przykładów śmieci, które zamiast 
trafiać do odpowiednich konte-
nerów albo Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, notorycznie 
zostawiane są i wyrzucane przy 
boksach śmietnikowych. Niepra-
widłowo segregujemy też śmieci, 
a w pojemnikach bardzo często 
znajdują się odpady, które powin-
niśmy wrzucać do innych kontene-
rów. Każdy mieszkaniec otrzymał 
ulotkę śmieciową, informacje na 
temat segregacji odpadów powie-
lane są często w Gazecie Żarow-
skiej, stronie internetowej oraz 
Facebooku Gmina Żarów. Pomimo 
wielu apeli, wciąż segregujemy 
śmieci, tak jak nam się chce.
Przypominamy mieszkańcom, że 
monitorujemy tereny przy kontene-
rach na śmieci. W wielu miejscach 
na terenie gminy Żarów zainstalo-
wane są urządzenia, które nagry-
wają obraz. Fotopułapki są odporne 
na warunki atmosferyczne i zapew-
niają dobrą jakość zdjęć, również 
w nocy. Dzięki temu można ziden-
tyfikować osoby, ukarać i przymusić 
do posprzątania po sobie.

– Podrzucanie odpadów 
w krzaki, na obrzeża miasta 
i inne miejsca to nie tylko 
powód do wstydu, ale także 
narażenie się na bardzo przykre 
konsekwencje i wysoką karę 
grzywny w wysokości 5000 
złotych. Zamontowaliśmy rota-
cyjnie urządzenia monitorujące 

przy miejscach na segregację 
odpadów, a ich lokalizacja 
będzie zmieniana w zależności 
od potrzeb. Poprzez nagrywany 
obraz będziemy widzieć, które 
osoby podrzucają odpady przy 
pojemnikach do segregacji lub 
wrzucają śmieci do niewłaści-
wych gniazd – mówi Michał 
Działowski z Referatu Komu-
nalnego i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o zachowanie należytego 
porządku oraz zwracanie szcze-
gólnej uwagi, aby nie wyrzucano 
odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Zgłaszajmy 
sytuacje, w których widzimy 
kogoś, kto wyrzuca takie odpady.
Po raz kolejny przypominamy. 

Odpady wielkogabarytowe 
można bezpłatnie oddawać do 
PSZOK-u przy ul. Armii Krajo-
wej 34 w Żarowie w każdy ponie-
działek (w godz. 16.00 – 18.00), 
środę (w godz. 14.00 – 18.00) 
i sobotę (w godz. 10.00 – 14.00).  
Gabaryty także zbierane są spod 
posesji każdego domu w każdy 
ostatni piątek miesiąca z terenów 
wsi oraz w każdy przedostatni 
piątek miesiąca z terenu miasta 
Żarów. Informacje o lokalizacji 
wystawionych odpadów wielko-
gabarytowych należy zgłaszać 
najpóźniej przed dniem odbioru 
do godz. 15.00 do Urzędu Miej-
skiego w Żarowie pod numerami 
telefonów 74 30 67 351 lub 74 30 
67 334.

Magdalena Pawlik 

Czy rzeczywiście tak trudno segregować śmieci i wrzucać je do odpo-
wiednich kontenerów? Niestety, chyba tak, skoro miejsca przygotowane 
do selektywnej zbiórki śmieci w ciągu jednego dnia po opróżnieniu, 
zamieniają się w małe wysypiska śmieci.

Działamy 
ekologicznie
Gmina Żarów przystąpiła 

do Koalicji 5 frakcji. 

Jest to ogólnopolska inicjatywa 
wprowadzająca jednolity system 
edukacji oraz oznaczeń na pojem-
niki i opakowania produktów. 
Głównym celem tej inicjatywy 
jest zwiększenie poziomu pra-
widłowej segregacji odpadów 
i odzyskiwania surowców, tak aby 
osiągnąć wymagany współczynnik 
recyklingu. Do Koalicji 5 frakcji 
przystępują producenci, firmy, 
organizacje, instytucje oraz miasta 
i gminy. Gmina Żarów jest drugą 
gminą w powiecie świdnickim, 
która jest członkiem Koalicji 
5 Frakcji. Wcześniej do tej inicja-
tywy dołączyła gmina Strzegom.

– Dołączenie do Koalicji 5 frak-
cji jest dla nas zobowiązaniem 
do wspierania mieszkańców 
w zakresie właściwej segregacji 
odpadów. Deklarujemy, że chęt-
nie skorzystamy z wypracowa-
nych i sprawdzonych narzędzi 
edukacyjnych koalicjantów 
z innych części Polski, a także 
będziemy dzielić się własnymi 
dobrymi praktykami z zakresu 
edukacji ekologicznej – mówi 
Patrycja Sozańska z Referatu 
Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Pamiętajmy, że prawidłowe gospo-
darowanie odpadami to dzisiaj 
wymóg spoczywający na każdym 

z nas. Ich odpowiednie składo-
wanie pozwala dać drugie życie 
wielu zużytym produktom, przy-
czynia się do ochrony środowiska 
naturalnego, a także znacząco 
zmniejsza koszty ich składowania 
i transportu. Dlatego apelujemy 
do mieszkańców zabudowy wie-
lorodzinnej i jednorodzinnej, 
a także właścicieli i pracowników 
firm, aby zwracali uwagę na wła-

ściwe oddzielanie poszczególnych 
frakcji i nie mieszali odpadów. 
Plastik i metal powinien trafiać 
do żółtych pojemników, odpady 
zmieszane do czarnych, z kolei 
szkło należy umieszczać w zielo-
nych dzwonach, a papier w niebie-
skich. Bioodpady należy wrzucać 
do pojemników brązowych. 

Magdalena Pawlik

III Taneczny Turniej 
o puchar Burmistrza Miasta Żarów

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Kids 
Dance serdecznie zapraszają na największe taneczne 

wydarzenie na terenie gminy Żarów. 
Disco-Dance, Hip-Hop, Jazz, 
Modern czy Break-Dance to tylko 
niektóre formy tańca, które już 19 
listopada będzie można zaprezen-
tować na III Amatorskim Turnieju 
Tanecznym o Puchar Burmistrza 
Miasta Żarów. 

Do udziału zapraszamy wszystkie 
dzieci i młodzież mieszkające na 
terenie gminy Żarów. 
Zgłoszenia oraz regulamin 
dostępne są na stronie www.cen-
trum.zarow.pl.
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Tak prezentuje się bilans punk-
towy Zjednoczonych Żarów 
w ostatnich pojedynkach wałbrzy-
skiej okręgówki.
Na pytanie, jak Zjednoczeni dali się 
ograć w drugiej połowie Kamień-
cowi Ząbkowickiemu znają tylko 
piłkarze i szkoleniowcy. Zamek 
zdobywa pierwszy prowadzenie. 
Szybkość z jaką Żarów uciekł rywa-
lowi była imponująca. Trzy celne 
trafienia w wykonaniu Khvostenko, 
Chłopka i Kołodzieja odbierają chęć 
gry gospodarzom. Zjednoczeni do 
przerwy wygrywali różnicą dwóch 
bramek. Wydawało się, że tak 
doświadczona ekipa nie pozwoli 

sobie wydrzeć całej wypracowanej 
przewagi. Nic bardziej mylnego. 
Druga odsłona pojedynku okazała 
się druzgocąca dla przyjezdnych. 
W ciągu niespełna dziesięciu minut 
mieliśmy remis i mecz rozpoczął się 
od nowa. Dobra gra całego zespołu 
z Kamieńca w końcówce spotkania 
zaowocowała kolejnymi trafieniami 
i w pojedynku dwóch czołowych 
drużyn wałbrzyskiej okręgówki 
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
pokonuje Zjednoczonych Żarów 
5:3 (1:3).
Zjednoczeni: Nowak – Jastrzębski, 
Baziak, Szuba, Marzec (15’ Chło-
pek), Florian (85’ Natanek), Koło-

dziej (80’ Czoch), Khvostenko, 
Łagiewka, Uszczyk, Sajdak. 
Wyniki 12. kolejki:

 ▶ Zjednoczeni Żarów –  
Nysa Kłodzko .........................2:1

 ▶ Polonia Bystrzyca Kłodzka – 
Victoria Świebodzice .............3:1

 ▶ Kryształ Stronie Śl. –  
Pogoń Pieszyce  ......................1:1

 ▶ Grom Witków –  
Włókniarz Kudowa-Zdrój ....0:2

 ▶ LKS Bystrzyca Górna –  
Venus Nowice .........................3:1

 ▶ Karolina Jaworzyna Śl. –  
ATS Wojbórz ..........................3:1

 ▶ Górnik Wałbrzych –  
Skałki Stolec  ...........................4:0

 ▶ Zamek Kamieniec Ząb. –  
MKS Szczawno-Zdrój ...........6:1

Krzysztof Dutkiewicz

Wśród laureatów podopieczny 
ośrodka w Mrowinach Tomasz 
Kryściak-Pacholski.
Na starcie stanęły następujące 
ekipy: MOW Włocławek, MOW 
Borowie – obrońca mistrzow-
skiego tytułu, MOW Gołodczy-
zna, MOW Malbork, MOW Babi-
most, MOW Kuźnia Raciborska, 
MOW Wola Rowska i MOW 
Mrowiny. Były to zespoły, które 
wygrały swoje grupy elimina-
cyjne. W pierwszym dniu zmagań 
ośrodki rywalizowały drużynowo 
w systemie ligowym. Wychowan-

kowie MOW Mrowiny otarli się 
o podium, zajmując ostatecznie 
czwarte miejsce. Mistrzem kraju 
został MOW Włocławek przed 
MOW Malbork i MOW Babimost. 
Następnie rozpoczęła się walka 
indywidualna. Każdy ośrodek 
mógł wystawić maksymalnie czte-
rech zawodników. Gra toczyła się 
do trzech wygranych setów i tu 
bardzo długo bezkonkurencyjny 
był Tomasz Kryściak-Pacholski, 
który w drodze do finału wygrał 
wszystkie swoje pojedynki w sto-
sunku 3:0. W meczu o pierwsze 

miejsce musiał jednak uznać 
wyższość wychowanka z MOW 
Babimost i uległ 1:3, tym samym 
zostając wicemistrzem Polski! 
Wicemistrzostwo Polski to 
największy sukces MOW Mro-
winy i wychowawcy Zbigniewa 
Ogryzka, który od wielu lat przy-
gotowuje wychowanków do rywa-
lizacji sportowej w myśl zasady 
wychowania poprzez sport. Zbi-
gniew Ogryzek został wyróżniony 
przez dyrektora MOW Włocła-
wek, Piotra Kucharskiego, który 
w podziękowaniu za wieloletnią 
współpracą wręczył mu okolicz-
nościową statuetkę. 
Skład MOW Mrowiny: Tomasz 
Kryściak-Pacholski, Mateusz 
Smolański, Tymon Brodziński. 

Krzysztof Dutkiewicz

Cztery drużyny stanęły na star-
cie rozgrywek zorganizowanych 
w ramach 45-lecia TKKF-u Che-
mik Żarów. Po kilkugodzinnej 
walce zwyciężył pierwszy zespół 
żarowskiego Chemika. Na 
kolejnych pozycjach znaleźli się 
zawodnicy Dobromierza, TKKF 
Chemika II Żarów, Powiatu Świd-
nickiego. MVP turnieju dla Jakuba 
Wiśniewskiego. Najlepszą panią 
została Anna Morka. Konkurs 
siatkarskiego gwoździa padł łupem 
Bernarda Wąsowskiego. Dalsza 
część uroczystości odbyła się 
w Karczmie Zbych, gdzie wspól-
nych wspomnień nie było końca. 

– Działalność żarowskiego 
TKKF Chemik Żarów służy 
nam wszystkim. Dziękuję za 
te wszystkie lata gromadzenia 
wokół siebie kolejnych pokoleń, 
które zarażacie miłością do siat-

kówki, która jest waszą ogromną 
pasją. Nie zapominacie również 
o zaspakajaniu potrzeb i zainte-
resowań sportowo-rekreacyjnych 
mieszkańców gminy Żarów, 
organizując dla nich konku-
rencje sportowe na różnych 
okolicznościowych wydarzeniach 
– gratulował podczas jubileuszu 
Leszek Michalak. 

W szczególny sposób wyróżniono 
dwóch zawodników, którzy czyn-
nie trenują i grają w rozgrywkach 
od samego początku istnienia 
klubu. Mowa o Władysławie Cha-
ręży i Tomaszowi Smerece.
Obecnie chemicy trenują na hali 
sportowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Zaję-
cia odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek o godz. 19:00.

– Zapraszamy do wstępowania 
w nasze szeregi. Już za chwilę 

rozpoczynamy kolejny sezon 
siatkarski w powiecie świdnic-
kim, gdzie będziemy bronić 
mistrzowskiego tytułu – infor-
muje Ireneusz Pękała, prezes 
TKKF Chemik Żarów. 

TKKF Chemik powstał w 1976 
roku. Założycielami klubu byli Jan 
Gabryelski i Eugeniusz Batko. 

Krzysztof Dutkiewicz

Seniorzy, bo o nich mowa, w ostat-
nim czasie wzięli udział w dwóch 
wydarzeniach sportowych.
Silny wiatr nie przeszkodził uczest-
nikom Otwartych Mistrzostw 
Seniorów w bule, którzy licznie 
zgromadzili się na żarowskim 
bulodromie, zlokalizowanym na 
Osiedlu Piastów. Po długiej i zacię-

tej rywalizacji najlepszą kobietą 
okazała się Anna Sikora, wśród 
panów triumfował Antoni Szubart. 

– Po raz kolejny seniorzy udowad-
niają, jak bardzo są zaangażo-
wani. Poza wymiarem zdrowot-
nym, spotykają się, aby integrować 
się i poznawać rówieśników, 
zawierać przyjaźnie, wymieniać 
się doświadczeniem, wspierać 
i dobrze ze sobą się bawić – mówił 
podczas zawodów burmistrz 

Leszek Michalak, który dopingo-
wał zawodników. 

Na basenie rywalizowano w pływa-
niu. Dwa dystanse i dwa style były 
dobrą okazją sprawdzenia swoich 
umiejętności. Na podium stanęli: 
Kobiety: 25 m, styl klasyczny: 
1. Teresa Buszkiewicz, 2. Alina 
Razik, 3. Wanda Krzywiecka. 

50 m, styl dowolny: 1. Alina Razik, 
2. Teresa Buszkiewicz, 3.  Wanda 
Krzywiecka. Mężczyźni: 25 m, styl 
klasyczny: 1. Dariusz Suprynowicz, 
2. Andrzej Jóźwiak, 3. Zbigniew 
Buszkiewicz. 50 m, styl dowolny: 
1. Dariusz Suprynowicz, 2. Andrzej 
Jóźwiak, 3. Zbigniew Buszkiewicz. 
Organizatorem zawodów było 
GCKiS oraz UTW w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Udane starty judoczek z Żarowa

Dziewczyny na co dzień trenują w sekcji judo AKS 
Strzegom pod opieką trenera Józefa Smotra.

Możemy pochwalić się dobrymi 
wiadomościami na temat startów 
w kolejnych zawodach w judo 
mieszkanek naszej gminy: 
Zuzanny Oleksiuk, Nikoli Kamiń-
skiej oraz Klaudii Borowiec.  
W dniach 11-12 odbyły się XIII 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Małopolski Juniorek i Juniorów 
Młodszych oraz Młodziczek i Mło-
dzików w Judo. W turnieju wystar-
towało około 200 zawodników z 34 
klubów z Polski i 4 klubów spoza 
granic naszego kraju m.in. Węgier, 
Słowacji, Rumunii i Czech. Sek-
cję Judo AKS Strzegom w grupie 
Juniorek Młodszych reprezentowały 
Zuzanna Oleksiuk oraz Nikola 
Kamińska. Zuzia zajęła miejsce 
I w kategorii do 52 kg, natomiast 
Nikola w kategorii +78 kg zajęła 
miejsce II. W kategorii młodziczek 

do 44 kg Klaudia Borowiec wywal-
czyła V miejsce. Dziewczyny poka-
zały na macie prawdziwego ducha 
walki i stoczyły naprawdę bardzo 
dobre pojedynki.
Podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w Judo, 
które odbyły się 26 września 
w Komornikach kolejny medal 
zdobyła Klaudia Borowiec. 
W kategorii wagowej do 44 kg 
ostatecznie razem z Julią Herbut 
zajęły III miejsce. I to jeszcze nie 
wszystko. Do Klaudii trafił rów-
nież złoty medal za zajęcie pierw-
szego miejsca w kategorii wagowej 
45 kg w Pucharze Polski w Sumo.
Gratulujemy Kaludii, Zuzi oraz 
Nikoli, że tak godnie reprezentują 
gminę Żarów i odnoszą znaczące 
sukcesy.

Oprac. Magdalena Pawlik

II miejsce Dawida Kamińskiego 
Do swojej i to nie małej już kolekcji medali, Dawid 
Kamiński na Turnieju Przyszłych Olimpijczyków 

w Judo dołożył kolejny krążek. 

Tym razem zdobył drugie miej-
sce i srebrny medal na Turnieju 
Przyszłych Olimpijczyków w Judo, 
który odbył się w sobotę, 16 paź-
dziernika w Kątach Wrocławskich. 
Po raz pierwszy Dawid wystarto-
wał jak młodzik i pomimo zaciętej 
rywalizacji i bardzo wysokiego 
poziomu, wywalczył miejsce na 
podium. 
Dawid Kamiński jest mieszkań-
cem Kalna. Swoje umiejętności 
rozwija pod bacznym okiem 
trenerów we wrocławskim klu-
bie sportowym MaKo Judo. 

Reprezentuje gminę Żarów na 
zawodach nie tylko w Polsce, ale 
również poza granicami kraju. 
Wraca z medalami, pucharami, ale 
i satysfakcją i dobrze wypełnioną 
misją. Judo to wymagający, ale 
również pasjonujący sport. Aby 
osiągać sukcesy, jak w każdym 
sporcie, nierzadko trzeba się 
poświęcić i ciężko pracować.
Tym bardziej jesteśmy pod wra-
żeniem i gratulujemy Dawidowi 
kolejnego sukcesu. Trzymamy 
kciuki za udany nowy sezon!

Magdalena Pawlik

Aktywni seniorzy
Swoją postawą mogą zawstydzić  
niejednego młodego człowieka. 

Uczestnicy Otwartych Mistrzostw Seniorów w Bule

Świętowali jubileusz
Turniej siatkarski oraz wspólne spotkanie, tak TKKF 

Chemik Żarów świętował jubileusz 45-lecia. 

Zarząd  
TKKF „Chemik” Żarów  
składa podziękowanie 

dla wszystkich przybyłych 
gości w związku z uczczeniem 
45-lecie istnienia klubu. Dzięku-
jemy za prezenty, którymi zosta-
liśmy obdarowani przez: Bur-
mistrza Miasta Żarów, Zastępcę 
Burmistrza Miasta Żarów, 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Żarowie, Radę Miejską 
w Żarowie, Dyrektora Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, Elżbietę Gaszyńską 
i Krzysztofa Dutkiewicza. 

Medal podopiecznego  
MOW Mrowiny w Mistrzostwach Polski

Znamy zwycięzców 35. Mistrzostw Polski w tenisie sto-
łowym Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

Ze zmiennym szczęściem
Trzy punkty w dwóch meczach. 

M-ce Nazwa drużyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Górnik Wałbrzych 12 31 10 1 1 39-9
2. LKS Bystrzyca Górna 12 29 9 2 1 35-11
3. Skałki Stolec 12 26 8 2 2 30-19
4. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 12 23 7 2 3 40-16
5. Zjednoczeni Żarów 12 23 7 2 3 28-17
6. Włókniarz Kudowa Zdrój 12 20 6 2 4 30-26
7. MKS Szczawno Zdrój 11 19 6 1 4 23-21
8. Polonia Bystrzyca Kłodzka 12 18 5 3 4 31-19
9. Victoria Świebodzice 12 15 4 3 5 16-18
10. Kryształ Stronie Śląskie 12 15 4 3 5 23-30
11. Nysa Kłodzko 12 13 4 1 7 26-33
12. Karolina Jaworzyna Śląska 12 13 3 4 5 17-25
13. ATS Wojbórz 12 10 3 1 8 12-33
14. Grom Witków 12 10 3 1 8 15-29
15. Pogoń Pieszyce 12 5 1 2 9 9-30
16. Wenus Nowice 11 0 0 0 11 5-43

Wyniki piłkarskie niższych lig
kl. A, gr. I
 ӹ Górnik Boguszów-Gorce –  
Zieloni Mrowiny  .......................0:0

kl. A, gr. II
 ӹ LKS Marcinowice –  
Wierzbianka Wierzbna  ............1:3

kl. B
 ӹ Silesia Żarów –  
LKS Piotrowice Św.  ...................4:3
 ӹ Tęcza Bolesławice –  
Zjednoczeni II Żarów  ...............1:3
 ӹ LKS Wiśniowa – Zryw Łażany 
Sparta Przełom Pastuchów –  
Błyskawica Kalno  .......gospodarze 
zrezygnowali z organizacji meczu
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