
Podsumowanie 2021 roku

Budżet na 2022 rok 
uchwalony

Uchwała budżetowa to bardzo ważny dokument, który dotyczy funkcjonowania 
Urzędu i podległych jednostek. To uchwała, która determinuje rozwój gminy, 

a także pozwala realizować politykę gminną, ustaloną w strategii gminy. 
Relacja na stronie 2.

Gmina Żarów laureatem  
konkursu „Rosnąca odporność”

Nagrodą w konkursie „Rosnąca odporność” była kwota miliona złotych,  
która zostanie przeznaczona na zadania związane  

z  przeciwdziałaniem COVID-19. 
Relacja na stronie 6.
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Konsultacje Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarów na lata 2022-2036

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 716, 868, 1093, 1505) oraz 
uchwałą Nr XVIII/122/2019 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania kon-
sultacji społecznych z mieszkań-
cami Gminy Żarów zapraszam 
osoby i jednostki organizacyjne 
zainteresowane zaopatrzeniem 
w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze 
Gminy Żarów do zapoznania się 
z Projektem założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Żarów na lata 2022-2036.
Ewentualne opinie, uwagi, pro-
pozycje zmian zapisów wraz 
z uzasadnieniem można zgła-
szać na załączonym Formularzu 
w terminie od 6 stycznia 2022r. 
do 26 stycznia 2022r. Formularz 
zgłoszenia opinii/ uwagi/ propo-
zycji należy: 

 ▶ przesłać na adres: Urząd Miej-
ski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów (o terminowości 
decyduje data wpływu Formu-
larza do Urzędu),

 ▶ lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie,

 ▶ albo przesłać zeskanowany 
dokument za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres 
e-mail:  
burmistrz@um.zarow.pl.

Projekt założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Żarów na lata 2022-2036 oraz for-
mularz zgłaszania uwag do pobra-
nia ze strony internetowej  
www.um.zarow.pl.

Wypełnij ankietę dotyczącą ustalenia potrzeb  
w zakresie modernizacji  

źródeł grzewczych i budynków
Druki ankiet i deklaracji do pobrania  

ze strony internetowej www.um.zarow.pl.
Burmistrz Miasta Żarów zaprasza do 
wypełnienia ankiety, której cel wynika 
z podjętych przez naszą Gminę dzia-
łań na rzecz pozyskania dla miesz-
kańców funduszy na nowe instalacje 
grzewcze w ich domach i mieszka-
niach oraz poprawę stanu budynków. 
To w związku ze spodziewanymi na 
Dolnym Śląsku nowymi programami 
dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych 
Funduszem Sprawiedliwej Transfor-
macji (w tym naszej gminy). Aby sku-
tecznie pozyskać te środki, musimy 
mieć dobrą orientację, którzy miesz-
kańcy, które wspólnoty czy spółdziel-
nie mieszkaniowe są zainteresowane 
pozyskaniem takich środków i na jaki 
zakres. Jednocześnie informujemy 
i wyjaśniamy, iż z uwagi na kształ-
tujące się zasady dofinansowania 
w nowych programach, jak też zmiany 
w polityce ochrony środowiska oraz 
zwalczania niskiej emisji, pojawiają 

się dodatkowe obowiązki informa-
cyjne dla gmin i mieszkańców, co 
powoduje, że możecie Państwo być 
proszeni o dodatkowe informacje oraz 
wypełnienie dodatkowych ankiet. 
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć 
w terminie do 15 lutego 2022r. na 
jeden ze wskazanych sposobów:
1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów,

2. uzupełnienie wersji elektronicznej 
na stronie internetowej  
https://dobrebudynki.pl.

3. e-mailem na adres:  
burmistrz@um.zarow.pl poprzez 
przesłanie skanu lub zdjęcia wersji 
papierowej formularza,

4. pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2,  
58-130 Żarów.

Budżet na 2022 rok uchwalony
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w czwartek,  

30 grudnia uchwaliła budżet na 2022 rok. 

Radni Rady Miejskiej przyjęli go 
jednogłośnie, choć podczas posie-
dzenia nie brakowało dyskusji nad 
omawianym projektem uchwały 
budżetowej. Podjęcie tej ważnej 
decyzji poprzedziły obszerne dys-
kusje podczas posiedzeń stałych 
Komisji Rady Miejskiej, które 
obradowały 28 grudnia 2021r. 
przed sesją Rady.
Budżet gminy Żarów na 2022 rok 
zakłada dochody w wysokości 
70.651.677,35 złotych, wydatki 
budżetu natomiast ustalono na 
kwotę 72.245.823,05 złotych. 
Wśród nich kwota 15.323.627,02 
złotych została zaplanowana na 
realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych. Deficyt ma 
wynieść 1.594.145,70. Plan budżetu 
na 2022 rok został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową oraz wszystkie 
stałe Komisje Rady Miejskiej. 

– Na prze-
łomie lipca 
i sierpnia rząd 
RP przyjął 
czynniki pro-
gnozowania 
budżetu na 
2022 rok 
i zgodnie 
z obowiązującym prawem, 
w oparciu o te wskaźniki opra-
cowany został projekt budżetu 
gminy Żarów na 2022 rok, 
który przedłożony został Radzie 
Miejskiej oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej. Zgodnie 
z wytycznymi Wojewody Dol-
nośląskiego budżet na 2022 rok, 
w porównaniu do 2021r., ulega 
zmniejszeniu o kwotę 7,5 mln 
złotych, w związku z przejęciem 
przez Skarb Państwa wypłat 
ze świadczenia 500+. Budżet 
zakłada także zmniejszenie 
dochodów od zakładanego 
podatku z PIT na poziomie 
1,5 mln złotych, co spowodo-
wane jest zmianami w ustawie 
podatkowej od osób fizycznych. 
Pomimo tych ograniczeń prze-
widujemy w 2022r. realizację 29 
zadań inwestycyjnych na kwotę 
ponad 15 mln złotych, na które 
w dużej mierze pozyskaliśmy już 
środki zewnętrzne. Priorytetem 
będą również zadania objęte 
funduszem sołeckim. Wszyscy 

tutaj obecni mamy świadomość 
oczekiwań społecznych doty-
czących inwestycji. Dlatego do 
budżetu wprowadzimy także 
zadania, na które w ciągu roku 
pozyskamy dofinansowane ze 
źródeł zewnętrznych. Obecna 
inflacja sięga już niemal 10%, 
przedkładam tę uchwałę, w peł-
nej zgodności z wytycznymi oraz 
pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej – mówił 
podczas sesji Rady Miejskiej 
burmistrz Leszek Michalak.

W budżecie na 2022 rok zapla-
nowano również środki, które 
przeznaczone zostaną na reali-
zację inwestycji, również tych, 
które będą kontynuowane, m.in. 
budowę chodników i dróg dojaz-
dowych, wykonanie oświetlenia, 
wymianę ogrzewania na ekolo-
giczne czy rewitalizację zdegrado-
wanych terenów. 

– Na podsta-
wie  projektu 
uchwały 
budżetowej 
wraz z uza-
sadnieniem 
oraz pozosta-
łych materia-
łów informa-
cyjnych stwierdzono, że projekt 
uchwały budżetowej został opra-
cowany w oparciu o przepisy 
ustawy o finansach publicznych 
oraz dostosowany do potrzeb 
oraz możliwości finansowych 
Gminy. W projekcie tym zapla-
nowano środki na realizację 
zadań własnych Gminy, w tym 
zadań inwestycyjnych zarówno 
jednorocznych, jak i wielolet-
nich. Zauważa się dużą ilość 
i różnorodność zaplanowanych 
w budżecie na przyszły rok inwe-
stycji. Na ich realizację Gmina 
zamierza wydać w przyszłym 
roku ponad 15.320.000 zł, przy 
planowanym na ich realizację 
dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych w roku 2022 
w kwocie ponad 7.720.000 zł. 
Według Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w latach kolejnych 
planuje się również pozyskać 
dochody zewnętrzne na dofinan-
sowanie inwestycji na poziomie 
ponad 4.320.000 zł. Środki te 
planowane są  m.in. z Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Dróg, 
z programu RPO WD 2014-2020 
(w ramach Aglomeracji Wał-
brzyskiej) oraz w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład, 
z którego Gmina pozyskała dofi-
nansowanie w kwocie 4.500.000 
zł na „Rewitalizację terenów 
zielonych na obszarze miasta 
Żarów” planowaną do realiza-
cji w latach 2022-2023. Cieszy 
również kontynuacja w roku 
przyszłym i w latach kolejnych 
zadania związanego z wymianą 
wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy. 
Budżet na rok przyszły wpisuje 
się w strategię rozwoju naszej 
Gminy. Pozytywnie ocenia się 
również wielkość dochodów uję-
tych w przyszłorocznym budże-
cie i w latach następnych, w tym 
planowanych do pozyskania 
środków zewnętrznych, w tym 
również unijnych. Ponadto 
wykazane w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej i wyliczone 
na podstawie prognozowanych 
wielkości, relacje spłat zobo-
wiązań finansowych i kosztów 
ich obsługi, określone w ustawie 
o finansach publicznych nie 
przekraczają dopuszczalnego 
poziomu zadłużenia Gminy. 
Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu wydał w dniu 02 grudnia 
2021r. pozytywne opinie: o pro-
jekcie uchwały budżetowej na 
rok 2022, a także  o projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Żarów oraz o możliwości sfinan-
sowania deficytu Gminy przed-
stawionego w projekcie uchwały 
budżetowej. Biorąc powyższe 
pod uwagę Klub Radnych 
Wspólnota postanawia wydać 
pozytywną opinię o projekcie 
uchwały budżetowej na 2022 
rok życząc Panu Burmistrzowi 
efektywnej pracy i zrealizowa-
nia wszystkich zaplanowanych 
w budżecie zadań – przedsta-
wiła opinię wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej Iwona 
Nieradka przewodnicząca 
klubu radnych „Wspólnota 
Samorządowa”.

Magdalena Pawlik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Żarowie uchwały nr 
XXXVII/295/2021 z dnia 30 grudnia 
2021r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego przy ul. 
Zamkowej w Żarowie. 
Ponadto zawiadamiam o przystą-
pieniu do przeprowadzenia dla 
przedmiotowego planu, strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, 
wymaganej na podstawie art. 46, 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 
z późn. zm.). Zainteresowani mogą 
składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na 
piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa 
na adres Urząd Miejski w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub 
w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności za 
pomocą poczty elektronicznej  
na adres email: s.niedzwiecka@
um.zarow.pl lub przez platformę 
ePUAP, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 3 lutego 2022 roku. 
Wypełniając obowiązek informa-
cyjny wynikający z art. 13 Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE, informuję, że:

 ӹ 1. Administratorem danych osobo-
wych jest Burmistrz Miasta Żarowa 
z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 
w Żarowie i są one podawane 

w celu składania wniosku do miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 ӹ 2. Złożenie wniosku stanowić 
będzie odpowiedź na niniejsze 
Ogłoszenie.
 ӹ 3. Administrator przetwarza dane 
osobowe w celu wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) wynikającego z art. 17 ust. 
11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
 ӹ 4. Podanie danych jest wymogiem 
ustawowym, a osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest pozosta-
wienie uwagi bez rozpoznania.
 ӹ 5. Dane osobowe mogą być ujaw-
nione jedynie właściwie upo-
ważnionym osobom fizycznym, 
prawnym lub innym odbiorcom 
posiadającym podstawę prawną 
żądania dostępu do danych oso-
bowych oraz odbiorcom, którym 
muszą zostać ujawnione dane 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. 
 ӹ 6. Administrator będzie przecho-
wywać Państwa dane osobowe do 
chwili załatwienia sprawy, a nastę-
pie przez okres wynikający z zasad 
określonych w Rozporządzeniu 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakła-
dowych.

7. W uzasadnionych przypadkach 
przysługują następujące prawa: 
prawo dostępu, prawo do spro-
stowania, prawo do ograniczenia, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do usunięcia, prawo do 
przenoszenia, prawo do wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego. 

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak
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Inwestycje
Droga w Przyłęgowie wyremontowana

W grudniu 2021r. zakończył się remont drogi powiatowej w Przyłęgowie. 
Zniszczona droga zyskała nową 
nawierzchnię asfaltową i została 
przekazana do użytku miesz-
kańców. Inwestycję, w ramach 
współpracy z gminą Żarów, 
prowadził powiat świdnicki. 
Prace polegały na frezowaniu 
nawierzchni ścieralnej, ułożeniu 
nowej nawierzchni o gr. 4 cm, 
korytowaniu poboczy oraz ich 
uzupełnieniu. Odbioru prac doko-
nali starosta powiatu świdnickiego 
Piotr Fedorowicz, wicestarosta 
Zygmunt Worsa, Marek Olesiń-
ski dyrektor Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego oraz bur-
mistrz Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 

– Zadanie było podzielone na 
dwa etapy. W pierwszej kolej-
ności, wyremontowana została 
droga o długości kilometra 
od Przyłęgowa w kierunku 
miejscowości Łażany, wartość 
zadania to kwota 360 tysięcy 
złotych. Inwestycję realizowała 
firma Strabag Infrastruktura 
Południe Sp. z o.o. Drugim 
odcinkiem, który został wyre-
montowany to odcinek od Przy-
łęgowa w kierunku miejscowo-
ści Pastuchów. Na terenie gminy 
Żarów jest to odcinek około 
500 metrów, wartość całego 
zadania to kwota 240 tysięcy 
złotych. Wartość zadania zre-
alizowanego na terenie gminy 

Żarów wynosi 180 tysięcy 
złotych. Zadanie wykonywała 
firma BISEK-Asfalt. Na wiosnę 
zostaną wymalowane przejścia 
dla pieszych, linie krawędziowe, 
w rejonie skrzyżowania zostaną 
wyznaczone również linie 
zatrzymywania – mówił Marek 
Olesiński Dyrektor Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego.

Droga powiatowa w Przyłęgowie 
była w bardzo złym stanie technicz-
nym i wymagała pilnego remontu.

– Wsłuchiwaliśmy się w głosy 
mieszkańców już od wielu lat. 
Droga była zniszczona, dla-
tego została wyremontowana 
w pierwszej kolejności. Inwesty-
cję w całości realizował powiat 
świdnicki – dopowiadał starosta 
powiatu Piotr Fedorowicz.

Burmistrz Leszek Michalak 

i zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora złożyli podziękowania na 
ręce starosty powiatu świdnic-
kiego za sprawną realizację tego 
zadania.

– Dziękujemy staroście świdnic-
kiemu Piotrowi Fedorowiczowi 
i dyrektorowi Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego Markowi 
Olesińskiemu za realizację 
przebudowy drogi powiatowej 
w Przyłęgowie. To jest główna 
droga wiodąca do Strzegomia 
i Morawy. Dlatego składamy 
podziękowania, że wreszcie 
udało się wyremontować drogę 
powiatową w Przyłęgowie. 
Niech służy naszym mieszkań-
com – dziękowali burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Magdalena Pawlik 

ZnisZcZona nawierZchnia asfaltowa  
w Przyłęgowie doczekała się gruntownego remontu. 

Rok 2021 w Bukowie
W grudniu 2021 roku w Bukowie zakończono kolejny 
etap budowy chodnika przy ul. Lipowej, kończąc przy 

budynku nr 1. 

Prace wykonano fachowo i ku 
zadowoleniu mieszkańców. Zada-
nie zrealizował w całości Powiat 
Świdnicki, łącznie z finanso-
waniem. Natomiast z funduszu 
sołeckiego założono 2 lampy 
przy ul. Spokojnej na słupach już 
istniejących, przygotowano pod-
budowę drogi bocznej przy ul. 
Lipowej 22, tak aby w roku 2022 
zakończyć zadanie kładąc „dywa-
nik” z masy bitumicznej, zaku-
piono kostkę brukową na wyko-
nanie nawierzchni brakującego 
fragmentu ul. Kwiatowej, zadanie 
zostanie zakończone w 2022 roku. 
Wszystkie zadania realizowane 
z funduszu sołeckiego mają dofi-
nasowanie z gminy Żarów. 

– Być może mieszkańcy chcieliby 
szybszej realizacji zadań, na które 
czekają często od kilkudziesięciu 
lat, ale środki finansowe gminy 
oraz wielkość funduszu sołec-

kiego, pozwalają tylko w takim 
zakresie i etapowo prowadzić 
te zadania, zresztą podobnie 
jak w innych miejscowościach. 
Ważne, że systematycznie popra-
wia się infrastruktura służąca 
mieszkańcom – mówi radny 
Waldemar Ganczarek.

Bezpieczne przejścia dla pieszych
Na terenie naszego miasta powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. 

Kilka dni temu burmistrz Leszek 
Michalak oraz zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora podpisali 
umowy na realizację zadania 
„Wykonanie bezpiecznych przejść 
dla pieszych” i niebawem ruszą 
pierwsze prace wykonawcze. 
W ramach zadania wykonanych 
zostanie łącznie osiem przejść dla 
pieszych, w miejscach, gdzie jest 
duże natężenie ruchu. Będą to 
4 przejścia przy Szkole Podstawo-
wej w Żarowie na skrzyżowaniu ul. 
Wojska Polskiego, 1 Maja i Sikor-
skiego, 2 przejścia na skrzyżowaniu 
ul. Armii Krajowej i Sikorskiego, 
1 przejście na ul. Mickiewicza oraz 
1 przejście na ul. Armii Krajowej 
za skrzyżowaniem z ul. Piastowską. 
Inwestycje z pewnością wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa.

– Wszystkie przejścia dla pie-
szych, które zostaną przebudo-
wane, usytuowane są w miej-
scach, w których występuje 
wzmożony ruch samochodowy. 
Kilka z tych przejść znajdują się 
również w pobliżu szkół pod-
stawowych na terenie Żarowa. 
Dlatego złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie przebudowy 
tej infrastruktury – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.
– Głównym celem zadań, na 
które podpisaliśmy umowy, jest 
przede wszystkim poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych i zwięk-

szenie ochrony uczestników ruchu 
– w tym przypadku pieszych. 
Inwestycja zakłada wykonanie 
bezpiecznych przejść dla pieszych, 
a w ramach prac przejścia będą 
doświetlone i oznakowane, dobu-
dowane zostaną również chodniki 
doprowadzające do przejścia. 
Wszystkie zadania realizowane 
będą w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, z którego 

pozyskaliśmy 80% dofinansowa-
nia – dopowiada zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora. 

Realizacja wszystkich inwestycji ma 
potrwać do końca maja. Łączny koszt 
budowy bezpiecznych przejść dla 
pieszych to kwota blisko 300 tysięcy 
złotych, dofinansowanie w wysokości 
280 tysięcy złotych zostało przyznane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Magdalena Pawlik

Przejście przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego  
to miejsce, gdzie panuje duże natężenie ruchu.

Umowa na realizację tych inwestycji została już podpisana z wykonawcami 
inwestycji.

Pytanie do Burmistrza
W związku z modernizacją 
dróg ul. Kasztanowej, Klonowej 
i Brzozowej cały materiał (kostki 
brukowej, rury, krawężniki) 
składowane są na boisku przy 
ul. Wiosennej. Chciałam zapytać 
czy po zakończeniu wszystkich 
prac dotyczących remontu dróg, 
nawierzchnia boiska oraz teren, 
gdzie dzieci przeważnie grają 
w piłkę nożną i bawią się w wiele 
innych gier zostanie przywró-

cony do takiego stanu, aby 
można było korzystać z danego 
obiektu? Ponieważ przez koparkę 
i samochody ciężarowe, które 
dostarczają materiały wszystko 
uległo zniszczeniu. Na chwilę 
obecną stan jest bardzo zły, a to 
nawet jeszcze nie jest początek 
inwestycji i będzie jeszcze gorzej.

Mieszkanka osiedla  
domków jednorodzinnych w Żarowie

– W odpowie-
dzi na Pani 
zapytanie 
informujemy, 
że wykorzy-
stanie terenu 
boiska jako 
zaplecza 
budowy planowane jest w okresie 
zimowym. W okresie wiosennym 
nawierzchnia boiska trawia-

stego zostanie zrekultywowana, 
wyrównana i na nowo zadar-
niona, tak aby w czasie lata 
dzieci mogły swobodnie korzy-
stać z przedmiotowego terenu.  
Jednocześnie dziękuję za zainte-
resowanie i zwracanie uwagi na 
to co dzieje się na publicznych 
terenach w naszym mieście.

Przemysław Sikora  
zastępca burmistrza

W związku z rozpoczęciem prac przy remoncie nawierzchni drogowej ulic 
Kasztanowej, Klonowej i Brzozowej, materiał jest częściowy składowany na 

boisku przy ul. Wiosennej. Jest to tylko sytuacja tymczasowa. 

Uwaga rolnicy!
Na stronach KOWR Oddziału we Wrocławiu  

pojawiły się już wykazy gruntów  
przeznaczonych do wydzierżawienia,  

przejętych po Majątku Ziemskim S.A. w Milikowicach. 
Zainteresowani proszeni są, aby ewentualne uwagi co do podziału 
działek /podziały niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami na spo-
tkaniach z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu zgłaszać do Dolnoślą-
skiej Izby Rolniczej we Wrocławiu nr tel. 71 33 99 826 , Komisji ds. 
Rolnictwa w Gminie Żarów nr tel. 698 620 105 lub bezpośrednio do 
KOWR we Wrocławiu nr tel. 71 35 63 919.

kolejny odcinek chodnika  
w Bukowie został oddany  

do użytku mieszkańców.  
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Podsumowanie 2021 roku
Zrealizowane inwestycje

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, zrealizowaliśmy większość zaplanowanych zadań i inwestycji.
Wyremontowana świetlica wiejska 
w Łażanach, rewitalizacja skweru 
przy ul. Krasińskiego i budowa 
kanalizacji oraz ścieżki pieszo-
-rowerowej przy ul. Słowiań-

skiej w Żarowie, remont drogi 
w Wierzbnej, kolejne nowe chod-
niki, dofinansowania na wymianę 
starych źródeł ogrzewania, reali-
zacja projektów ekologicznych. 

Część z tych zadań wykonaliśmy 
przy współudziale pozyskanych 
środków finansowych. Kontynu-
owaliśmy inwestycje również na 
terenach wiejskich. Wyremon-

towane chodniki, nowe drogi 
asfaltowe, budowa obwodnicy 
Pożarzyska, III etap budowy 
kanalizacji w Mrowinach, nowe 
oświetlenia i place zabaw. To 

tylko kilka przykładów zadań 
inwestycyjnych, które wpłynęły na 
poprawę warunków życia naszych 
mieszkańców.

Budowa kanalizacji i ścieżki pieszo- 
rowerowej przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
W ramach inwestycji wykonana została sieć kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej oraz przepompownia ścieków 
wraz z zasilaniem. Finalną częścią tego zadania było odtwo-
rzenie zniszczonej nawierzchni drogowej. Całkowity koszt 
budowy kanalizacji przy ul. Słowiańskiej w Żarowie wyniósł 
2.176.543,21 złotych. Ta część prac finansowana była wyłącz-
nie ze środków własnych budżetu gminy Żarów. Do użytku 
mieszkańców oddaliśmy także wyremontowany chodnik 
oraz ścieżkę pieszo-rowerową, ponadto wykonaliśmy prace 
przy zagospodarowaniu terenów pod miejsca postojowe. 
Koszt budowy ścieżki pieszo-rowerowej to kwota ponad 400 
tysięcy złotych. Inwestycja została sfinansowana z dodatko-
wych pieniędzy, które gmina Żarów otrzymała z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obwodnica Pożarzyska
Prace przy budowie obwodnicy Pożarzyska rozpoczęły się 
w 2020r. i kontynuowaliśmy je również w minionym roku. 
Najważniejszym celem tego zadania była poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców Mrowin, Tarnawy, Imbramowic i Pożarzy-
ska. Rozpoczęta inwestycja jest pierwszym etapem prac zmie-
rzających do całkowitego wyprowadzenia ruchu samochodów 
ciężarowych z powyższych miejscowości. Całkowita wartość 
zadania to kwota 2.097.204,81 złotych. Zgodnie z podpisanym 
porozumieniem udział firmy Mineral Polska w budowie drogi 
określono na kwotę 1.222 403,16 złotych tj. na ponad 58% 
wartości całego przedsięwzięcia. Wartość zadania po stronie 
gminy Żarów opiewała na kwotę 874.801.65 zł.

Wyremontowane chodniki
Każdego roku kontynuujemy prace przy remoncie chod-
ników, zarówno na terenach wsi, jak i miasta. W 2021r. 
nowe ciągi piesze powstały w Kalnie, Wierzbnej, Mrowi-
nach, Zastrużu, Łażanach oraz przy drogach powiatowych 
w Mielęcinie i Imbramowicach. Wszystkie inwestycje 
finansowane były ze środków budżetu gminy Żarów oraz 
funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją mieszkańców wsi. 

Nowa droga asfaltowa w Wierzbnej
Corocznie pozyskane przez gminę Żarów pieniądze z Fun-
duszu Rekultywacji Gruntów Rolnych przeznaczamy na 
remonty dróg na terenach wiejskich. W 2021r. wyremon-
towana została nawierzchnia drogowa przy ul. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Wierzbnej. Łączna wartość inwestycji 
wyniosła 568.375,62 złotych, dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego wyniosła 157.500 zł.

II etap remontu świetlicy wiejskiej  
w Łażanach

Prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Łażanach były 
podzielone na dwa etapy. W drugim etapie remontowany 
był dach wraz z przestronną salą spotkań. Inwestycje 
finansowane były ze środków budżetu gminy Żarów oraz 
pozyskanego dofinansowania z Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Dotacja została przyznana przez Lokalną 
Grupę Działania „Szlakiem Granitu” w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Koszt II 
etapu prac to 308.000 tysięcy złotych, a przyznane dofinan-
sowanie wynosiło 235.431,00 złotych.

III etap budowy kanalizacji w Mrowinach
W 2021r. zakończyliśmy prace przy budowie kanalizacji 
w Mrowinach. Inwestycja podzielona była na trzy etapy. 
Trzeci i zarazem ostatni etap tego zadania to była realizacja 
prac na pozostałych ulicach wsi. W ramach zadania 
odtworzona została nawierzchnia drogowa wszystkich 
zniszczonych dróg, uregulowano urządzenia kanalizacyjne 
na sieciach wodociągowych i uporządkowano cały teren. 
Całkowity koszt III etapu budowy kanalizacji w Mrowinach 
to kwota ponad 8.023.880,00 złotych. 

Nowe urządzenia na placach zabaw
Na placach zabaw w Żarowie, Imbramowicach i Mielęcinie 
oddano do użytkowania nowe urządzenia zabawowe. Przy 
Szkole Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie powstał nowy plac zabaw wyposa-
żony w nowe i bezpieczne urządzenia: zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią, huśtawka bocianie gniazdo, sprężynowiec oraz 
tablicę z regulaminem. Nowy plac zabaw kosztował ponad 
60 tysięcy złotych.

Rewitalizacja skweru  
przy ul. Krasińskiego w Żarowie

W 2021r. zakończyliśmy prace związane z modernizacją 
i przebudową skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie. 
W ramach rewitalizacji zamontowaliśmy nowe oświetle-
nie, wykonaliśmy chodnik i ciągi piesze, przebudowaliśmy 
miejsca parkingowe, przygotowaliśmy podłoże pod nowe 
nasadzenia, postawione zostały nowe ławki oraz zainstalo-
wane kamery monitoringu. Łącznie na rewitalizację tego 
terenu wydatkowaliśmy blisko 150 tysięcy złotych. Wszyst-
kie inwestycje przy skwerze Kulmiza sfinansowane zostały 
ze środków własnych budżetu gminy Żarów, a także spon-
sora rewitalizacji skweru zakładu PCO Żarów w wysokości 
20 tysięcy złotych. Współorganizatorem przedsięwzięcia 
była także Fundacja Inicjatywa B.

Budowa alejek na cmentarzu w Żarowie 
Kontynuowaliśmy prace remontowe na cmentarzu 
komunalnym w Żarowie. W 2021r. prace wykonaliśmy 
na nowych kwaterach i ułożyliśmy kostkę betonową na 
powierzchni 350 m2 oraz przygotowaliśmy teren pod 
wykonanie oświetlenia, również na nowych kwaterach. 
Koszt inwestycji to 79 tysięcy złotych. Prace sfinansowane 
zostały ze środków własnych budżetu gminy Żarów.

wyremontowana ulica słowiańska 
w żarowie

i etaP Prac Przy Budowie oBwodnicy  
Pożarzyska

kolejne odcinki wyremontowanych 
chodników

PrzeBudowa drogi dojazdowej

Świetlica wiejska w łażanach  
Po remoncie

zakończyliŚmy Budowę kanalizacji  
w mrowinach

doPosażamy Place zaBaw  
w nowe urzĄdzenia

skwer Przy ul. krasińskiego  
w żarowie jak nowy

kolejne alejki cmentarne
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Podsumowanie 2021 roku
Nasze działania ekologiczne

Bardzo ważną kwestią są dla nas również sprawy związane z ochroną środowiska. 
W minionych roku zrealizowa-
liśmy wiele zadań i projektów 
dotyczących ekologii i ochrony 
naszego środowiska. Mieszkańcy 
naszej gminy mogą ubiegać się 
o dofinansowania na wymianę 
starych pieców oraz budowę przy-

domowych oczyszczalni ścieków. 
Kontynuujemy prace związane 
z usuwaniem odpadów zawiera-
jących azbest, udzielamy konsul-
tacji w ramach programu „Czyste 
Powietrze”, który realizowany 
jest przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Zainstalowaliśmy 
na terenie naszego miasta czujniki 
do pomiaru jakości powietrza, 
przy budynku Urzędu Miejskiego 
oraz naszych placówkach oświa-
towych pojawiły się zbiorniki 

na wodę deszczową. Na terenie 
Żarowa w 2021r. powstały kolejne 
zielone przystanki. Zakupiliśmy 
i zainstalowaliśmy w różnych 
zakątkach naszej gminy budki 
lęgowe dla ptaków. We wszystkich 
szkołach podstawowych, których 

organem prowadzącym jest gmina 
Żarów, zostały zainstalowane 
dystrybutory wody do napełnia-
nia butelek. Na terenie Żarowa 
zasiane zostały łąki kwietne. 

Usuwanie szkodliwego azbestu
W 2021r. kontynuowaliśmy prace związane z usuwaniem 
odpadów zawierających azbest z posesji mieszkańców na 
terenie gminy Żarów. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Odebraliśmy 34,180 
Mg (tony) odpadów zawierających azbest z 12 posesji, 
usunęliśmy także azbest z 3 lokalizacji gminnych. Program 
będzie kontynuowany w kolejnych latach. Dzięki realizacji 
programu demontaż i usuwanie azbestu były dla właścicieli 
nieruchomości nieodpłatne.

Dofinansowania na wymianę pieca  
i budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków
Kontynuowaliśmy program wymiany starego pieca i zastąpie-
nia go ogrzewaniem ekologicznym. W 2021r. dofinansowanie 
otrzymało 48 osób na łączną kwotę 153.279,18 złotych. Miesz-
kańcy naszej gminy mogli również korzystać z dofinansowania 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zielone przystanki w Żarowie
W 2021r. w naszym mieście powstały kolejne eko-przy-
stanki. Wiaty przystankowe obsadzone zostały roślinnością, 
a obok w donicy posadziliśmy ozdobne trawy i krzewy. 
Rosnące tam rośliny oczyszczają powietrze, obniżają tem-
peraturę, dają cień i poprawiają miejską estetykę.

Dystrybutory wody w każdej szkole
We wszystkich szkołach podstawowych, których organem 
prowadzącym jest gmina Żarów zostały zainstalowane 
dystrybutory wody do napełniania butelek. Urządzenia 
zostały bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej 
i dzięki wbudowanym filtrom uzdatniają wodę do picia. 
Zapewniają zawsze czystą i świeżą wodę bez konieczności 
korzystania z plastikowych butelek. Uczniowie do woli 
mogą pić z nich kranówkę. Co ważne! Nie ma już potrzeby, 
aby uczniowie dźwigali plastikowych butelek w plecakach 
i gasili pragnienia słodkimi napojami. To dbałość o stan ich 
zdrowia, jak i środowiska.

Łąki kwietne
Łąki kwietne i zielone przystanki, które powstały na terenie 
naszego miasta były realizowane w ramach Żarowskiego 
Projektu Ekologicznego. Na powstałych przy ul. Piastow-
skiej, Dworcowej i Krasińskiego w Żarowie łąkach kwiet-
nych zasianych zostało wiele gatunków 
roślin. Taka zieleń pełni wiele pożytecznych funkcji. 
Oprócz poprawy estetyki, łąki przyczyniają się do oczysz-
czania powietrza, pochłaniają więcej pyłów komunikacyj-
nych i magazynują więcej wody niż trawniki, są łatwiejsze 
w utrzymaniu. Ponadto łąki tworzą naturalne żerowiska 
dla owadów, pszczół, motyli i małych zwierząt. To bardzo 
istotne, zwłaszcza w kontekście ograniczenia skutków 
zanieczyszczenia powietrza.

Stojaki i stacje naprawcze dla rowerów
Pamiętaliśmy także o rowerzystach. Właściciele jednośla-
dów mogą zostawiać swoje rowery na ekologicznych stoja-
kach rowerowych, które zamontowane zostały w minionym 
roku na terenie naszego miasta. W Żarowie stanęły również 
dwie stacje naprawcze dla rowerów. Urządzenia zostały 
wyposażone w najważniejsze klucze, wkrętaki, łyżki do 
opon, ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie 
zawory rowerowe. Był to wspólny projekt gminy Żarów 
i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Domki dla jeży
Ustawiliśmy dla jeży specjalne domki, które rozstawione 
zostały w różnych zakątkach naszej gminy. Pomysł zakupu 
budek dla jeży była to kolejna inicjatywa radnych Komisji 
ds. Ochrony Środowiska: Zuzanny Urbanik, Bartosza 
Żurka, Iwony Nieradki, Piotra Zadrożnego i Joanny Kaczo-
rowskiej. Los tych zwierząt nie jest nam obojętny, dlatego 
zadbaliśmy o to, aby miały gdzie bezpiecznie przezimować.

Ekologiczne torby dla mieszkańców
Z okazji Światowego Dnia Ziemi w ramach zorganizowa-
nej przez Urząd Miejski w Żarowie akcji „Okaż kulturę, 
chroniąc naturę” zastępca burmistrza Przemysław Sikora 
wraz z Bartoszem Żurkiem przewodniczącym Komisji ds. 
Ochrony Środowiska rozdawali torby ekologiczne, bar-
dziej przyjazne naszemu środowisku, mieszkańcom naszej 
gminy. W akcję i popularyzację ekologicznych postaw 
włączyły się firmy, które przekazały wsparcie finansowe 
na zakup eko-reklamówek: Daicel Safety Systems Europe, 
Yagi Poland Factory, KCP Sp. z o.o., Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji z Żarowa. W ekologiczną akcję zaangażowała 
się także Komisja ds. Ochrony Środowiska.

usuwanie odPadów azBestowych

wymiana starego ogrzewania  
na ekologiczne

zielone Przystanki w mieŚcie

warto PiĆ żarowskĄ kranówkę

siejemy łĄki kwietne

z myŚlĄ o rowerzystach

Pomagamy zwierzętom

ekotorBy dla mieszkańców
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Bezpieczeństwo
Gmina Żarów laureatem konkursu „Rosnąca odporność”

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora odebrał od Wojewody Dolnośląskiego  
Jarosława Obremskiego symboliczny czek na kwotę miliona złotych za udział  

w konkursie „Rosnąca odporność”. 

Głównym celem konkursu było 
zmotywowanie gmin do zaanga-
żowania się w promocję szczepień 
przeciw COVID-19. Nagrodzone 
zostały te jednostki, które odno-
towały najwyższy wzrost poziomu 
zaszczepienia swoich mieszkańców 
pomiędzy 1 sierpnia a 31 paździer-
nika 2021 roku. Na Dolnym Śląsku 
wyróżniono ich aż 70. Konkurs 
„Rosnąca Odporność” skierowany 
był do wszystkich gmin za wyjąt-
kiem miast na prawach powiatu.

– Wszystkim wyróżnionym 
serdecznie gratuluję, a jedno-
cześnie dziękuję za zaangażo-
wanie w promocję Narodowego 
Programu Szczepień w naszym 
regionie. Pamiętajmy, że szcze-
pienia są obecnie najskutecz-
niejszą formą ochrony prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2 
– mówił Wojewoda Dolnoślą-
ski Jarosław Obremski – Mam 
nadzieję, że otrzymane środki 
zostaną przez Państwa jak naj-

lepiej wykorzystane.
Dzięki mieszkańcom gminy 
Żarów, którzy zaszczepili się, 
gmina Żarów zajęła pierwsze 
miejsce w powiecie świdnickim 
pod względem dynamiki wzrostu 
osób zaszczepionych przeciwko 
COVID-19. Nagrodę można prze-
znaczyć na dowolny cel związany 

z przeciwdziałaniem COVID-19: 
zwalczaniem zakażenia, zapobie-
ganiem rozprzestrzeniania się, 
profilaktykę oraz zwalczaniem 
skutków COVID-19. Poinfor-
mujemy mieszkańców, na jakie 
zadania zostaną przeznaczone 
otrzymane środki finansowe.

Magdalena Pawlik

W minionym roku na terenie naszej gminy organizowaliśmy  
mobilne punkty szczepień. 

Kronika Policyjna
Ukradł telewizor  
wraz z dekoderem

Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie ustalili i zatrzy-
mali 36-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego podejrza-
nego o kradzież sprzętu elektro-
nicznego. Mężczyzna wszedł do 
otwartego mieszkania i dokonał 
kradzieży telewizora wraz z pilo-
tem oraz dekodera do odbioru 
telewizji. Łączna wartość strat 
to kwota 700 złotych na szkodę 
zgłaszającego. Skradzione mienie 
zostało odzyskane, a podejrza-
nemu grozi od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności.
Zatrzymani za kradzież 
samochodu i posiadanie  
narkotyków
W wyniku realizacji wcześniej 
uzyskanej informacji, funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji 
w Żarowie, wspólnie z policjan-
tami Wydziału Kryminalnego 
KPP w Świdnicy i inspektorami 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska na terenie 
jednego z warsztatów samochodo-
wych, należącego do 36-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, 
ujawnili i zabezpieczyli pojazd 
pochodzący z kradzieży na terenie 
Niemiec. Właściciela warsztatu 
osadzono w Policyjnym Pomiesz-
czeniu dla Osób Zatrzymanych. 
Podczas interwencji zatrzymano 
także przybyłego na miejsce 
38-letniego pracownika warsz-
tatu, który kierował samochodem 
pomimo dożywotniego zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy. Mężczyzna posiadał 
przy sobie także 0,63 grama amfe-
taminy. Na miejscu funkcjonariu-
sze zatrzymali również 26-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, 
który posiadał przy sobie 4,69 
grama amfetaminy. Ponadto, 
w miejscu zamieszkania kolejnego 
pracownika warsztatu, 30-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, 
w toku przeszukania pomieszczeń 

gospodarczych, ujawniono 37,79 
grama amfetaminy. Mężczyznom 
przedstawione zostały już zarzuty.
Oszustwa na portalu OLX
Zakupy internetowe dla kolejnych 
naszych mieszkańców zakończyły 
się utratą pieniędzy. Poszkodo-
wanym był 61-letni mieszkaniec 
gminy Żarów, który za zakup 
odzieży na portalu OLX zapłacił 
140 złotych i do dnia dzisiej-
szego nie otrzymał zamówionego 
towaru ani zwrotu pieniędzy. Na 
internetowej aukcji towar zamó-
wił także 33-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego, po czym 
wpłacił na konto na wskazany 
rachunek kwotę 650 złotych. 
Transakcja również nie doszła do 
skutku i młody mężczyzna stracił 
całą przelaną na konto sprzedają-
cego kwotę. 
Pobił 83-letnią kobietę, bo 
chciał pieniędzy
Sąd Rejonowy w Świdnicy zastoso-
wał środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy wobec 36-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego. 
Mężczyzna podejrzany jest o to, 
że w dniach 19 i 20 grudnia, po 
uprzednim wtargnięciu do miesz-
kania starszej kobiety i zastosowa-
niu wobec niej przemocy w postaci 
szarpania, popychania i duszenia 
rękoma za szyję, zadając uderzenia 
rękoma po głowie i całym ciele 
oraz zadając uderzenia po rękach 
i nogach innym podobnym niebez-
piecznym przedmiotem w postaci 
pogrzebacza od pieca, a także gro-
żąc jej pozbawieniem życia, zmusił 
ją do wydania pieniędzy w kwocie 
łącznej 50 złotych. U 83-latki, która 
korzystała z pomocy medycznej, 
stwierdzono obrażenia w postaci 
rany dartej podudzia lewego, pod-
biegnięcia krwawego w okolicy 
oczodołu lewego, otarcia naskórka 
i podbiegnięcia krwawego trzonu 
żuchwy. Agresywny 36-latek osa-
dzony został w Areszcie Śledczym 
w Świdnicy.

Oprac. Magdalena Pawlik

Nowe władze ZOSP w Żarowie
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się Zjazd Oddziału  

Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żarowie.
W trakcie Zjazdu strażacy pod-
sumowali minioną kadencję 
i wybrali nowy zarząd. W zebra-
niu wzięli udział także burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora, dyrektor 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Urszula Ganczarek 
wraz z małżonkiem, przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny oraz przedstawiciele 
wszystkich siedmiu jednostek 
OSP funkcjonujących na terenie 
gminy Żarów. Ustępujący Zarząd 
i Delegaci z poszczególnych jed-
nostek OSP udzielili także zarzą-
dowi absolutorium i uchwalili 
program działania na kolejne lata.
Głosami delegatów zjazdu nowym 
prezesem Zarządu Gminnego 
został Ireneusz Kozieł, I wicepre-
zesem został Łukasz Brańka, II 
wiceprezesem Patryk Ganczarek, 
komendantem gminnym Grze-
gorz Opioła, sekretarzem Grze-
gorz Osiecki, skarbnikiem Miłosz 
Laskowski.
Burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora złożyli wszystkim druhom 
podziękowania za dotychczasową 
współpracę, życząc wybranym do 
zarządu strażakom, skutecznego 
działania i podejmowania samych 
trafnych decyzji.

Magdalena Pawlik

Podczas spotkania burmistrz Leszek Michalak podziękował strażakom  
ochotnikom za zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy 

wszystkim potrzebującym.

Nowy zarząd został wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję. 

Ogłoszenia drobne
*

Sprzedam Renault Clio II, 
auto garażowane, rok 2003, 
pojemność 1.149 m3, benzyna, 
przebieg 154 tys. Ubezpieczenie 
opłacone do 02.09.2022 r. Auto 
w stanie technicznym i wizu-
alnym bardzo dobrym. Atrak-
cyjna cena. Tel. 695 532 372.

*
Sprzedam działkę budowlaną 
w Przyłęgowie o pow. 3.000 m2, 
cena 120.000 zł.  
Kontakt tel.: 665 970 501. 

Już po raz 30. zagra największa Orkiestra Świata
Wielkimi krokami zbliża się 30. Finał  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tegorocznym celem orkiestro-
wego grania jest zapewnienie naj-
wyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. Trady-
cyjnie, do orkiestrowego grania 
przyłączy się także gmina Żarów. 
Wielki finał zaplanowany jest 
na niedzielę, 30 stycznia 2022 
roku, ale my już dzisiaj zwracamy 
się do Państwa z prośbą o fanty 
i gadżety na naszą coroczną licy-

tację. Gadżety można przynosić 
do Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie w godzinach 
7.30 – 15.30 lub na basen w Żaro-
wie 6.00 – 22.00. 
Więcej szczegółów na temat 30. 
Finału WOŚP w Żarowie podamy 
Państwu w kolejnym numerze 
gazety. Zachęcamy, aby jak co roku 
wesprzeć akcję i przekazać na rzecz 
potrzebujących fanty i gadżety.

WOŚP-owy sklepik biblioteczny 
i loteria fantowa w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Żarowie zaprasza do zakupu 
obrazów lokalnej artystki Wandy Hüpner, ofiarowanych 

przez jej spadkobiercę – syna Dominika Hüpnera. 
– Nasza Biblioteka przez wiele 
lat współpracowała z Panią 
Wandą, organizowała wiele 
wystaw jej prac, na które 
składały się obrazy o bardzo 
różnorodnej tematyce. Jesteśmy 
dumni, że możemy przezna-
czyć je na szczytny cel. Kwota 
uzyskana ze sprzedaży będzie 

w całości przekazana do puszki 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy i zasili konto fundacji. 
Obrazy będzie można nabyć już 
od dnia 17 stycznia w siedzibie 
Biblioteki, w godzinach jej pracy 
– mówi Wioletta Kwiatkowska 
dyrektor żarowskiej biblioteki. 
– W dniu finału WOŚP, tj. 30 

stycznia w godz. 15.00 – 18.00 
w siedzibie Biblioteki, zorga-
nizowana zostanie Loteria 
Fantowa na którą serdecznie 

zapraszają pracownicy Biblioteki 
Publicznej w Żarowie – dodaje  
dyrektor Wioletta kwiatkowska.
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Informacje
Wioletta Kwiatkowska  

nową dyrektor biblioteki w Żarowie
Burmistrz Leszek Michalak zaakceptował rekomendowaną przez komisję konkursową 
kandydatkę na stanowisko dyrektora biblioteki w Żarowie i przekazał na jej ręce ofi-

cjalne zarządzenie w sprawie powołania na to stanowisko. 

Wioletta Kwiatkowska, która 
dotychczas pracowała jako 
nauczyciel bibliotekarz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Stanowicach i Starszy 
Kustosz w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom, została 
nowym dyrektorem im. ks. Jana 
Twardowskiego w Żarowie. 

– Dziś biblioteka to miejsce, 
które powinno być otwarte na 
dialog i współpracę, zarówno 
ze społecznością lokalną, jak 
i innymi instytucjami. Miejsce, 
w którym można spędzać wolny 
czas, ale i rozwijać swoje pasje. 
Gratuluję nominacji na to sta-
nowisko i życzę realizacji wielu 
nowych i ciekawych inicjatyw 
dla mieszkańców naszej gminy 
– gratulował nowej dyrektor 
burmistrz Leszek Michalak.

Pani Wioletta Kwiatkowska jest 
absolwentką Uniwersytetu Wro-
cławskiego, gdzie uzyskała tytuł 
magistra Wydziału Filologicznego 
na kierunku Informacja Naukowa 
i Bibliotekoznawstwo w specjalno-
ści Biblioteki Publiczne i Szkolne. 
W 2018r. ukończyła studia pody-
plomowe w Wałbrzyskiej Wyższej 
Szkole Zarządzania i Przedsiębior-
czości na wydziale Nauk Społecz-
nych i Zdrowia, otrzymując Kwa-

lifikacyjne Przygotowanie Peda-
gogiczne. Uczestniczyła również 
w licznych szkoleniach dla kadry 
bibliotekarskiej. W 2019r. za swoją 
dotychczasową pracę i działania 
związane z książką, czytelnikiem 
i promowaniem biblioteki uzyskała 
tytuł Bibliotekarza Roku 2019. 

– Dla mnie, biblioteka to miej-
sce przyjazne dla wszystkich, 
centrum aktywności życia 

kulturalno-społecznego. To 
instytucja integrująca środowi-
sko lokalne bez żadnych barier 
– czytamy w koncepcji progra-
mowo-organizacyjnej funkcjo-
nowania przedstawionej przez 
nową dyrektor.

Nowej dyrektor życzymy powo-
dzenia, sukcesów i samych 
dobrych inicjatyw oraz pomysłów.

Magdalena Pawlik 

Wioletta Kwiatkowska została nową dyrektor żarowskiej biblioteki. 

Siostry Żywiec na podium  
podczas Turnieju Młodych Mistrzów

Kolejne sukcesy na matach. 
Hanna Żywiec zajęła 1. miejsce 
w kickboxing kick light, a jej 
młodsza siostra Malwina zremi-
sowała w kategorii Soft na Otwar-
tym Mikołajkowym Turnieju 
Młodych Mistrzów, który odbył 
się 18 grudnia 2021r. w Świebo-
dzicach. Zawodniczki reprezen-
towały świdnicki klub Fighter 
Kaczmarek Grodowski.
Hania i Malwina Żywiec to miesz-

kanki Mrowin, które trenują 
kickboxing i odnoszą coraz więk-
sze sukcesy. W minionym roku 
Hanna została wicemistrzynią 
Polski w kickboxingu w kategorii 
Kick Light kadet w wadze 62 kg 
w nowoczesnych sztukach walk.
Gratulujemy naszym zawodnicz-
kom i trzymamy mocno kciuki za 
kolejny udany sezon.

Magdalena Pawlik

Złoty medal dla Hanny Żywiec za 
zajęcie pierwszego miejsca w tur-

nieju.

Malwina Żywiec wywalczyła  
na turnieju remis  
w kategorii Soft. 

Sprzątam po swoim psie!
Każdy właściciel psa wyprowadza swojego pupila na 

spacer, nie każdy jednak po nim sprząta.

Komu się należy i jak otrzymać dodatek osłonowy?
17 grudnia 2021r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. 

Jest to kluczowy element rządowej 
Tarczy Antyinflacyjnej, który ma 
zniwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Zgodnie z zapro-
ponowanymi przepisami będzie on 
przysługiwał gospodarstwu domo-
wemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają 
2100 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym. 
Ustawa o dodatku osłonowym 
wskazuje, że wysokość świad-
czenia będzie uzależniona od 
liczby osób żyjących w gospo-
darstwie oraz wysokości prze-
ciętnego dochodu:
 ▶ 400 zł otrzyma jednoosobowe 
gospodarstwo domowe, przy 
założeniu że jej dochód nie 
przekroczy 2100 zł, 

 ▶ 600 zł otrzyma dwuosobowe 
lub trzyosobowe gospodarstwo 
domowe, przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę, 

 ▶ 850 zł otrzyma czteroosobowe 
lub pięcioosobowe gospodar-
stwo domowe przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę, 

 ▶ 1150 zł otrzyma minimum 
sześcioosobowe gospodarstwo 
domowe przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę.

Jeżeli natomiast domostwo 
rodziny ogrzewają za sprawą: 
kotła, kominka, kozy, ogrze-
wacza powietrza itp., w którym 
wykorzystują węgiel lub paliwa 
węglopochodne (wpisane do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków), to wysokość dodatku 
osłonowego wzrasta o jedną 
czwartą tj.:

 ▶ 500 zł otrzyma jednoosobowe 
gospodarstwo domowe, przy 
założeniu że jej dochód nie 
przekroczy 2100 zł, 

 ▶ 750 zł otrzyma dwuosobowe 
lub trzyosobowe gospodarstwo 
domowe, przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę, 

 ▶ 1062,50 zł otrzyma czterooso-
bowe lub pięcioosobowe gospo-
darstwo domowe przy założe-
niu, że dochód 
nie przekroczy 
1500 złotych 
miesięcznie na 
osobę, 

 ▶ 1437,50 zł 
otrzyma 
minimum sze-
ścioosobowe 
gospodarstwo 
domowe przy 
założeniu, że 
dochód nie 
przekroczy 
1500 złotych 
miesięcznie na 
osobę.

W przypadku 
przekroczenia 
limitu dochodów 
możesz otrzy-
mać dodatek, 
ale w mniejszej 
wartości. Obo-
wiązuje tu zasada 
złotówka za zło-
tówkę. Oznacza 

to, że dodatek osłonowy będzie 
przyznawany nawet po prze-
kroczeniu kryterium dochodo-
wego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna kwota 
wypłacanych dodatków osłono-
wych będzie wynosić 20 zł. 

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska:  
https://www.gov.pl/web/klimat/
dodatek-oslonowy.
Informacji udziela także Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żarowie 
nr tel. 74 30 67 018. 

Efektem tego są zalegające na 
trawnikach, chodnikach, ścież-
kach psie odchody. Przypomi-
namy, że sprzątanie po własnym 
psie to nie wstyd, a obowiązek!

Czy muszę sprzątać  
po swoim psie?
Odpowiedzialny właściciel wie, 
że sprzątanie po swoim psie to 
nie dobra wola, ale obowiązek! 
Jego niewykonanie podlega karze 
w postaci mandatu. Psia kupa nie 
tylko brzydko wygląda i pachnie, 
ale jest też siedliskiem pasożytów. 
Prócz oczywistych przesłanek 
takich jak czystość, fetor czy 
walory estetyczne, pozostawione 
psie odchody niosą ze sobą ryzyko 
chorób. Znajdujące się w psim 
kale bakterie i pasożyty wywo-
łują groźne dla zdrowia choroby. 
Najbardziej narażone na choroby 
pasożytnicze są dzieci, ponieważ 
często bawią się w piaskownicach, 
parkach, placach zabaw i mają 
nawyk wkładania rąk do buzi oraz 
oczu. Obowiązek sprzątania po 
pupilu nakłada także regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Żarów, który 
mówi, że osoby utrzymujące zwie-
rzęta domowe są zobowiązane do 
usuwania zanieczyszczeń przez 
nich pozostawionych. Poza tym 
wszystkim mieszkańcom zależy 
na tym, aby żyć w czystej i zadba-
nej przestrzeni oraz troszczyć się 
o środowisko.

Co nam grozi  
za niesprzątanie po psie?
Właściciele psów mają określone 
prawnie obowiązki. Jednym z nich 
jest sprzątanie po swoim pupilu, 
gdy ten załatwi się w miejscu 
publicznym. Właścicielowi za 
pozostawienie nieczystości po psie 
grozi mandat do 500 złotych.

Dziękujemy właścicielom 
psów za użycie torebek 
na psie odchody.
Edukujmy też innych. Jeżeli jesteś 
świadkiem sytuacji, kiedy inny 
właściciel nie sprząta po swoim 
pupilu, kulturalnie i spokojnie 
uświadom go i zaproponuj spe-
cjalną torebkę na psie odchody. 
W ten sposób również okolica, 
w której mieszkasz będzie czyst-
sza, zmniejszy się ryzyko zaka-
żenia chorobami, nie tylko dla 
twojego psa, ale też dla twojego 
dziecka i ciebie. Pamiętajmy! 
Wychodząc na spacer ze swoim 
czworonogiem zabierzmy ze sobą 
taką torebkę. Można je pobrać 
bezpłatnie w kilku oznaczo-
nych w Żarowie miejscach bądź 
w żarowskim Urzędzie Miejskim. 
Nic w tym trudnego, wystarczy 
zaopatrzyć się w specjalną torebkę 
na psie odchody… i zmienić 
myślenie.

Magdalena Pawlik

Pomimo licznych kampanii  
społecznych niewielu  

właścicieli czworonogów uważa 
sprzątanie po swoich psach  

za oczywisty obowiązek.
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Sport i wypoczynek
Podsumowanie roku sportowego 2021

Tradycyjnie oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego.
Bezapelacyjnie największym osiągnięciem było zdobycie brązowego medalu olimpijskiego przez Pawła Fajdka w rzucie młotem. Wielki sukces odniosła również Lucyna Kornobys, przywo-
żąc srebrny krążek paraolimpijski w pchnięciu kulą. Autorem jej triumfu jest wywodzący się z Żarowa trener Michał Mossoń. Do historii przejdą również niektóre wydarzenia sportowe. 

Rywalizacja w sieci
Pandemia koronawirusa zmusiła przenieść część działań 
sportowych do internetu. Zwycięzcą drugiej edycji turnieju 
wiedzy sportowej JAKO on-line został Jakub Jagła.

Wektor dominator
Tytuł mistrzowski zdobyli piłkarze Wektor Świdnica. Sezon 
2020/21 przejdzie do historii pod wieloma względami. Jako 
jedyni w regionie, pomimo niestabilnej sytuacji związanej 
z epidemią, przeprowadziliśmy w okresie jesienno zimowym 
rozgrywki piłki halowej. W związku z wprowadzonymi ogra-
niczeniami nie udało się rozegrać spotkań rewanżowych. 
I tak, po raz piąty w historii rozgrywek triumfują piłkarze 
Wektor Świdnica. Tym samym świdniccy zawodnicy są pierw-
szą drużyną, której ta sztuka udała się pięciokrotnie. Skład 
zwycięzców: K. Leletko, G. Borowy, J. Filipczak, D. Kusio, 
M. Madziała, M. Morawski, W. Sowa, K. Szczygieł, W. Szuba, 
A. Zielonka, P. Paszkowski, M. Turzański, T. Janikowski.

Mistrzyni województwa
Gospodarzem mistrzostw Dolnego Śląska w boksie był 
Wałbrzych, gdzie zawitało niemal 150 zawodniczek 
i zawodników, przedstawicieli 27 klubów. Alicja Klimala 
w finałowym starciu podejmowała bokserkę UKS Adrena-
lina Boxing Club Wrocław, Jowitę Kudzi. Mieszkanka Kalna 
zwyciężyła i odniosła kolejny sukces w swojej sportowej 
karierze. Zawodniczka na co dzień trenuje w świdnickim 
klubie bokserskim Respect. 

Talent na trampolinie
Liczne medale w krajowych mistrzostwach Oktawiana 
Żydka zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Europy Juniorów w skokach na trampoli-
nie. W rosyjskim Soczi największym rywalem żarowianina 
okazała się choroba. Nawracający ból brzucha dał diagnozę 
ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i tym samym 
konieczna była szybka operacja.   

Wrócili z medalami
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Muaythai dobiegły końca. 
Imprezę do udanych mogą zaliczyć zawodnicy Kickboxing 
Fighter Żarów. Wśród juniorów do 67 kg, tytuł wicemistrza 
województwa zdobył Patryk Rzepecki. Wśród kadetów 
walczących do 60 kg, brązowy medal dla Krystiana Rossy. 

Klimala w New York Red Bulls
W Celtiku Glasgow występował przez półtora roku. Teraz 
przeniósł się za ocean, gdzie zagra w lidze MLS w Stanach 
Zjednoczonych. Mieszkaniec Kalna trafił do USA na zasadzie 
transferu definitywnego. Kontrakt będzie obowiązywał przez 
cztery lata. Nowy klub Klimali w poprzednim sezonie MLS 
zakończył rywalizację na półfinale play-off. Nowojorczyków 
pokonał późniejszy triumfator rozgrywek Columbus Crew. 

Szachowe mistrzostwa LZS
Zawodnicy Gońca Żarów wystąpili w finale Dolnośląskich 
Igrzysk LZS. Mistrzami województwa zostali: Anna–Maria 
Michalska, Artur Ratkowski. Tytuł wicemistrzowski dla 
Gabrieli Gołębczyk i Jowity Dranki. 

Drużynowy mistrz Europy
W drużynowych mistrzostwach Europy nie miał sobie rów-
nych. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie Paweł Fajdek mimo 
mokrego koła posłał młot na odległość 82,98 m. To jego piąty 
najdalszy rzut w karierze. Reprezentacja Polski zwyciężyła 
w drużynowym czempionacie starego kontynentu.

Podium w supermaratonie
Supermaraton Gór Stołowych to kultowa impreza, która 
wpisała się w niejeden biegowy kalendarz. Trasa zawodów 
prowadzi szlakami turystycznymi Gór Stołowych. Jest 
wymagająca technicznie. Dodatkowo znaczne przewyż-
szenia podnoszą trudność jej pokonania. Na dystansie 
Ultra wynoszącym 50 km, trzecie miejsce wśród kobiet 
zajęła Małgorzata Moczulska. Do zwyciężczyni Katarzyny 
Winiarskiej żarowianka straciła 20 minut.

Awans był blisko
Udana runda wiosenna sprawiła, iż Zjednoczeni Żarów 
kończą sezon na podium. W wałbrzyskiej okręgówce Gra-
nit na dwie kolejki przed końcem miał 4 pkt. przewagi nad 
żarowskimi piłkarzami i do awansu potrzebował zwycięstwa. 
Tak też się stało. Zespół z Roztoki wygrał w Stroniu Śl. 3:0 

i zapewnił sobie promocję do IV ligi. Z pierwszego miejsca 
awansował Słowianin Wolibórz. Mimo wszystko seniorzy 
Zjednoczonych mogą zaliczyć sezon do udanych. Na wiosnę 
Macieja Jaworskiego z funkcji trenera zastąpił duet Artur 
Sara i Adam Ciupiński. W głównej mierze, to właśnie ta 
zamiana wpłynęła na rewelacyjną drugą część sezonu. 

Najlepszy w Polsce
Przez pięć serii na pierwszym miejscu znajdował się Woj-
ciech Nowicki. W ostatniej kolejce Paweł Fajdek postawił 
wszystko na jedną kartę. Wynik 82,82 był tego dnia poza 
możliwościami rywali. To szósty tytuł mistrza Polski zdo-
byty przez wychowanka ULKS Zielony Dąb Żarów w kon-
kurencji rzutu młotem. 

Udany sezon rezerw
To był dobry sezon drugiej drużyny Gońca Żarów. Szachi-
ści występujący w rozgrywkach IV ligi wygrali dwa ostatnie 
pojedynki z ekipami Hetmana Wałbrzych. Tym samym 
Goniec kończy rywalizację na 2. miejscu. Zwycięzcą UKS 
Giecek II Radków. 

Pożegnaliśmy Jana Calińskiego
W 2021 roku pożegnaliśmy najwybitniejszego trenera piłki 
nożnej wywodzącego się z Żarowa. W wieku 72 lat zmarł 
Jan Caliński. Największym sukcesem Calińskiego było 
zdobycie ze Śląskiem wicemistrzostwa Polski w sezonie 
1981/1982. Łącznie prowadził Śląsk w 95 meczach w naj-
wyższej klasie. W tym czasie jego podopieczni strzelili 115 
goli – to jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich 
szkoleniowców wrocławskiego klubu. W roli trenera zade-
biutował w Zjednoczonych Żarów. Później prowadził m.in. 
Ślęzę Wrocław, Śląsk Wrocław, Górnika Wałbrzych.

Demony przepędzone
Chciałoby się rzec: do trzech razy sztuka. Paweł Fajdek 
z historycznym, brązowym medalem Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio! Specjalizujący się w rzucie młotem wychowanek 
ULKS Zielony Dąb Żarów dopiął swego! Po dwóch nie-
udanych występach w igrzyskach i odpadnięciu w elimi-
nacjach, przyszedł czas na medal, który, jak sam przyznaje, 
daje mu niesamowity spokój. W Japonii żarowianin zdobył 
brąz, po złoto sięgnął drugi z Polaków Wojciech Nowicki. 
To wielki sukces obu sportowców!   

Wspólny sukces
Lucyny Kornobys, której trenerem jest żarowianin Michał 
Mossoń zdobyła srebrny medal paraolimpiady w kon-
kurencji pchnięcia kulą. Obecny na igrzyskach w Tokio 
Michał Mossoń mógł być dumny ze swojej podopiecz-
nej. W konkursie pchnięcia kulą w kategorii F34 Lucyna 
Kornobys uzyskała odległość 8,60 metra. Zaczynała od 
wyniku 7,98 i w każdej kolejnej próbie poprawiała rezultat. 
Najdalszy rzut oddała w szóstej serii. Niedościgniona tego 
dnia Chinka Lijuan Zou w drugiej próbie ustanowiła nowy 
rekord świata (9,19). 

O medale powalczą na Hawajach 
Tomasz Rudnik i Krzysztof Godlewski wystartują obok pro-
fesjonalistów w Mistrzostwach świata amatorów Ironman 
na Hawajach. W tym roku pełny Ironman po raz pierwszy 
odbył się w Gdyni. Po etapie pływackim w Morzu Bałtyc-
kim przyszedł czas na ściganie rowerami po wymagającym 

terenie Kaszub. Na koniec zawodnicy mieli do pokonania 
maraton ulicami Gdyni. W swoich kategoriach wiekowych 
Tomasz Rudnik był 22, a Krzysztof Godlewski 27. Takie 
miejsca dały przepustkę na Mistrzostwa Świata amatorów. 

Imponujący wynik Gońca 
W Sypniewie (woj. wielkopolskie) Goniec Żarów zajął naj-
wyższe 15. miejsce w czteroletniej historii występów w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski w II lidze. Skład Gońca 
Żarów: K. Nowak, D. Daniel, P. Stankiewicz, H. Rychlik, 
P. Borowski, K. Czaplewska, M. Szmyd, Ł. Reichel, J. Dranka. 

Żarowskie Biegi Strefowe
W Żarowie nie zabrakło sportowej rywalizacji i walki z cza-
sem. Dominatorem 6. Żarowskich Biegów Strefowych został 
Jan Kaczor (Wałbrzych). Niespełna dwudziestoletni zawodnik 
Invest Park Team okazał się najlepszy na 5 i 10 kilometrów. 
W Żarowie nastąpiła zmiana warty. Kaczor dwukrotnie okazał 
się lepszy od byłego reprezentanta Polski w biegach średnich 
i długich, rekordzisty trasy Mateusza Demczyszaka (Sobótka). 
Najlepsza wśród pań Aleksandra Jędrzejewska (Wrocław) 
wymazała z tabel rekord koronnego dystansu, który należał do 
Anny Ficner (Złotoryja). Obecnie najlepszy rezultat w kate-
gorii kobiet na 10 km wynosi 00:36;05. W Żarowie odbył się 
również bieg towarzyszący na dyst. 5 km. Na bieżni lekkoatle-
tycznej o triumf rywalizowały dzieci. 

Znamy zwycięzcę Grand Prix
Sprawa zwycięstwa w wędkarskim Grand Prix do ostatnich 
zawodów pozostawała otwarta. O wszystkim zadecydował 
puchar jesieni. Triumfatorem pierwszej edycji turnieju PZW 
koła Żarów został Piotr Kondratowicz, który na podium 
wyprzedził Piotra Wszołka oraz Grzegorza Hałaczkiewicza. 

Nocne pływanie
79 km i 795 m tyle udało się przepłynąć podczas nocnego 
pływania w Żarowie. To nowy rekord sportowego wydarze-
nia. Najlepszą pływaczką okazała się ubiegłoroczna trium-
fatorka 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. 

Zdobył Kilimandżaro
Marek Madera zawiesił flagę gminy Żarów na najwyższym 
szczycie Afryki– Kilimandżaro (5095 m n.p.m.). Mieszka-
niec Mrowin, aby zdobyć wierzchołek musiał przejść pieszo 
ponad 100 km, pokonując przy tym ogromne przewyższenie.

Sukces MOW Mrowiny
Znamy zwycięzców 36. Mistrzostw Polski w tenisie sto-
łowym Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Gra 
toczyła się do trzech wygranych setów i tu bardzo długo 
bezkonkurencyjny był Tomasz Kryściak-Pacholski (MOW 
Mrowiny), który w drodze do finału wygrał wszystkie swoje 
pojedynki w stosunku 3:0. W meczu o 1. miejsce musiał 
jednak uznać wyższość wychowanka z MOW Babimost 
i uległ 1:3, tym samym zostając wicemistrzem Polski.

Brąz Mistrzostw Świata sztangistki 
Martyna Janaszek brązową medalistką Mistrzostw Świata 
w wyciskaniu leżąc. Mieszkanka Żarowa startowała 
w Litwie jako juniorka do lat 18, w kategorii do 57 kg. 
Zawodniczka reprezentująca barwy Klubu Sportowego 
„Start” Strzegom zakończyła zawody z wynikiem 55 kg. 

Srebro Mistrzostw Polski 
Hanna Żywiec mieszkanka Mrowin została wicemistrzynią 
Polski w kickboxingu w kategorii Kick Light kadet w wadze 
62 kg w nowoczesnych sztukach walk. Krajowe mistrzostwa 
odbyły się w Radlinie. Żywiec jest zawodniczką klubu Figh-
ter Kaczmarek Grodowski.

Rewelacyjny sezon judoków
Klaudia Borowiec i Nikola Kamińska (obie AKS Strzegom) 
mieszkanki gminy Żarów otrzymały powołanie do kadry 
narodowej judoków. Lista sukcesów judoków gminy Żarów 
minionego roku jest naprawdę duża i imponująca. Oprócz 
wspomnianej wyżej dwójki medale największych turniejów 
judo w naszym kraju zdobywali: Dawid Kamiński (MaKo Judo 
Wrocław), Paulina Borowiec (AKS Strzegom), Klaudia Boro-
wiec (AKS Strzegom), Zuzanna Oleksiuk (AKS Strzegom).

Krzysztof Dutkiewicz

w minionym roku michał mossoń  
został także odznaczony krzyżem kawalerskim 
orderu odrodzenia Polski za wyBitne zasługi  
dla rozwoju sPortu osóB niePełnosPrawnych.
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