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Zabytkowy młyn
w Siedlimowicach
otrzymał dotację

Egzaminy przebiegły 
zgodnie z procedurą

Święto Konstytucji
3 Maja w Żarowie

W tym roku obchodzić 
będziemy 228. rocz-

nicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja.

Z tej okazji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do 
wspólnego świętowania, które 
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Burmistrz Miasta Żarów podaje do 
publicznej wiadomości informacje o 
numerach i granicach obwodów gło-
sowania, siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych.

Za kilka tygodni rozpocznie się 
drugi etap budowy kanalizacji w 
Mrowinach. Szczegóły inwestycji 
można przeczytać w tym numerze 
gazety. 

Lider przegrywa z trzecim zespołem 
w tabeli, koniec zwycięskiej passy 
GKS Mirków, dwa zwycięstwa Zjed-
noczonych Żarów.

rozpocznie się uroczystą mszą 
świętą w intencji Ojczyzny. W 
programie obchodów zaplano-
wano także złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Pamięci Naro-
dowej.

więcej na str. 7

Jego powstanie datowane 
jest na lata 1486-1488. W 

Siedlimowicach funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego.

I do dnia dzisiejszego nie-
przerwanie daje mąkę. Wła-

Mimo trwającego straj-
ku nauczycieli egza-

miny gimnazjalne, które 
odbyły się w dniach 10-12 
kwietnia oraz testy ósmo-

ściciele obiektu Witold i Iwo-
na Markiewiczowie dbają o 
to wyjątkowe miejsce, gdzie 
znajdują się stare, ale jedyne 
w swoim rodzaju maszyny. 

więcej n str. 6

klasisty w dniach 15-17 
kwietnia zostały przepro-
wadzone zgodnie z proce-
durą i przebiegły bez zakłó-
ceń. więcej na str. 6

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

Roman Konieczny
Przewodniczący Rady Miejskiej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom Gminy Żarów.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych ciepła, nadziei i miłości. 

Niech ten świąteczny czas przyniesie
wiele radości, odpoczynku 
od codziennych obowiązków
oraz satysfakcji z chwil spędzonych
w rodzinnej atmosferze.

Młyn w Siedlimowicach to miejsce, w które warto inwestować. Przyjeżdżają 
tu nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także turyści, aby podziwiać zabytkowe 
maszyny.
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Kronika Policyjna

Wiosenna zbiórka krwi

Profil zaufany

Młodzi aktorzy na scenie

Nagrodzeni uczestnicy na zdjęciu wraz z organizatorami konkursu. 

Na apel klubu Honorowych Daw-
ców Krwi w Żarowie odpowie-
działo 25 chętnych mieszkańców 
gminy Żarów. 

Nieznany sprawca porysował auto
Funkcjonariusze policji w Żarowie otrzymali zawiadomienie 
o uszkodzeniu samochodu na parkingu przy ul. Krasińskie-
go w Żarowie. - Otrzymaliśmy powiadomienie od 43-letniej 
mieszkanki gminy Żarów, że nieznany sprawca nieustalonym 
narzędziem na parkingu osiedlowym przy ul. Krasińskiego w 
Żarowie dokonał porysowania powłok lakierniczych prawego 
boku w samochodzie Nissan. Straty na szkodę zgłaszającej zo-
stały oszacowane na kwotę 2000 złotych – mówi Katarzyna 
Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie.

Nietrzeźwi za kierownicą
W ostatnich dniach policjanci zatrzymali kolejnych nietrzeź-
wych kierowców. – Zatrzymaliśmy 19-letniego mieszkań-
ca powiatu zielonogórskiego, który w stanie nietrzeźwości  
(I badanie wykazało 0,54 mg/l, II badanie 0,44 mg/l) kierował 
samochodem BMW. Drugi zatrzymany to 63-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego, kierujący rowerem pod wpływem alko-
holu (badanie wykazało 0,87 mg/l). Przypominamy, że za jazdę 
w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 
dwóch. Oprócz kary pozbawienia wolności, grozi także kara fi-
nansowa od 5 tys. zł. oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów 
– przypomina komendant policji w Żarowie Katarzyna Wilk.

Uderzył pięścią w twarz nastolatka
Do zdarzenia doszło przy ul. Piastowskiej w Żarowie. – 
Mieszkaniec gminy Żarów powiadomił funkcjonariuszy policji, 
że 20-letni mężczyzna, mieszkaniec Żarowa uderzył pięścią 
w twarz jego 16-letniego syna i spowodował jego upadek. W 
wyniku zdarzenia 16-latek uderzył głową o krawężnik i doznał 
rozcięcia powłok skórnych głowy. Pokrzywdzony korzystał z 
pomocy medycznej – informuje komendant Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 62/2019 z dnia 03 kwietnia 2019r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 
08.04.2019r.

O P T Y K
okulary korekcyjne - okulary słoneczne

szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ

Stanisław Lubiński, tel. 609 861 994
Żarów, ul. Armii Krajowej 56, II p., pok. 41
„Medicus. NZOZ” (poniedziałki i środy)

Świdnica, ul. Westerplatte 8
(pon. wt. śr. czw. pt.)

Opróżnianie koszy 
ulicznych

Spółdzielnia Socjalna „Raz, Dwa, Trzy” od 1 lutego nie 
odpowiada za opróżnianie koszy ulicznych. Każdego 

roku na to zadanie rozpisywane jest zapytanie ofertowe.
Od 1 lutego kosze uliczne są opróżniane przez firmę Gre-

en Waste. Częstotliwość opróżniania pozostała bez zmian, a 
powodem zmiany jest atrakcyjniejsza oferta w postępowa-
niu ofertowym.

Ponad kilkudziesięciu 
uczestników zmierzy-

ło się w IV Przeglądzie Te-
atrów Szkolnych „Zielony 
Teatrzyk”, którego organi-
zatorem była Szkoła Pod-
stawowa im. Anny Jenke w 
Mrowinach.

Na szkolnej scenie we wto-
rek, 2 kwietnia wystąpili 
uczniowie szkół i przedszkoli 
z Imbramowic, Marcinowic, 
Mrowin i Żarowa. Konkurs 
odbywał się pod honorowym 

patronatem burmistrza Lesz-
ka Michalaka. - Serdecznie 
gratulujemy nagrodzonym 
aktorom i dziękujemy opieku-
nom za wysoki poziom przy-
gotowania dzieci do konkursu. 
W tym roku uczniowie zapre-
zentowali swoje umiejętno-
ści gry aktorskiej na bardzo 
wysokim poziomie, dekoracje 
i stroje były przygotowane z 
ogromną starannością. Jury 
miało nie lada problem, aby 
wyłonić zwycięzców ze startu-

Wyniki IV Przeglądu Teatrzyków Szkolnych:
kategoria grup przedszkolnych:

I miejsce- Bajkowe Przedszkole w Żarowie,
II miejsce- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach,

II miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

kategoria klas I-III:
I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie,
I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

kategoria klas IV-VIII:
I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

I miejsce- Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach.

Ponad 11 litrów krwi udało 
się zebrać podczas wio-

sennej akcji, którą we wto-
rek, 9 kwietnia zorganizował 
żarowski Klub Honorowych 
Dawców Krwi. Była to druga 
z sześciu zaplanowanych na 
ten rok zbiórek.

Krew oddało 25 chętnych 
mieszkańców naszej gminy. 
– Krew to jest życie, dlatego 
serdecznie dziękuję krwio-

dawcom za udział w kolejnej 
akcji. Nie zbieraliśmy krwi 
dla konkretnej osoby, ale 
dla każdego potrzebującego. 
Dzięki ofiarności mieszkań-
ców zebrano ponad 11 litrów 
krwi – mówi Czesław Giem-
za prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Żarowie.

Organizatorzy już dziś 
zachęcają do kolejnej akcji, 
która zaplanowana została 

Do korzystania z elektro-
nicznych usług banko-

wych większość z nas już 
dawno się przyzwyczaiła. Co-
raz częściej sięgamy po kom-
puter, smartfon lub tablet, 
by „pójść” na zakupy bez wy-
chodzenia z domu – nawet w 
„niehandlowe” w niedziele. 

A co ze sprawami urzędo-
wymi?

Chcesz załatwić coś w urzę-
dzie, ale nie masz kiedy? Tak 
jak zakupy i usługi bankowe 
wiele spraw publicznych moż-
na już załatwić przez internet 
bez wychodzenia z domu, o 
każdej porze dnia i nocy. 

Jakie sprawy? 
Można to sprawdzić na stro-

nie internetowej: https://oby-
watel.gov.pl/uslugi-on-line, 
ale jest jeden warunek: aby 
je załatwić musimy posiadać 
Profil Zaufany. 

Co to jest profil zaufany i 
jak go założyć?

Podpis zaufany to podpis 
elektroniczny do podpisywania 

podań i wniosków składanych 
do podmiotów publicznych. 
Jego założenie nie jest skom-
plikowane i można to zrobić 
w domu za pośrednictwem 
internetu korzystając ze strony 
internetowej: https://pz.gov.pl 
lub za pośrednictwem strony 
internetowej swojego banku. 
Decydując się na założenie 
profilu zaufanego za pośred-
nictwem strony internetowej:  
https://pz.gov.pl musimy pa-
miętać, że aby profil zadziałał, 
to konieczna będzie wizyta 
w punkcie potwierdzającym 
(ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd 
Miejski w Żarowie). Jeżeli tego 
nie zrobimy w przeciągu 14 dni 
od założenia profilu, to wniosek 
wygaśnie, a profil nie zadziała i 
konieczne będzie powtórzenie 
procesu od początku.

Dużo łatwiej jest utworzyć 
profil zaufany za pośrednic-
twem banku (lista banków 
przez które można założyć 
profil publikowana jest tutaj: 
https://pz.gov.pl/dt/register-

ByXidp). Profil zadziała od 
razu, ale jest jeden warunek: 
musimy posiadać w tym ban-
ku swoje konto osobiste. Jeże-
li nie mamy konta w którymś 
z tych banków, to pozostaje 
tylko pierwszy z opisanych 
sposobów. Później musimy 
pamiętać, że za każdym ra-
zem, gdy będziemy chcieli 
użyć profilu zaufanego, to 
będziemy musieli logować się 
za pośrednictwem banku. 

Dla kogo jest ten profil?
Dla każdego, kto ceni sobie 

czas, lubi załatwiać sprawy 
on-line bez wychodzenia z 
domu i bez konieczności pil-
nowania czasu otwarcia danej 
placówki. Na przykład tego-
roczne wysłanie rocznego PI-
T-u, za pośrednictwem profilu 
zaufanego jest bardzo proste i 
nie wymaga wizyty u żadnego 
księgowego. Wystarczy wejść 
na stronę https://podatki.gov.
pl/pit/twoj-e-pit/ zalogować 
się za pośrednictwem profilu 
zaufanego (jeśli profil założy-
liśmy przez bank, to klikamy 
na ikonę banku!) i mamy PIT 
wypełniony przez Urząd Skar-

bowy. Jeśli wszystkie dane 
zgadzają się to zatwierdzamy 
deklarację i wysyłamy ją. Je-
śli chcemy cokolwiek zmie-
nić, np. dodać ulgę, to edycja 
deklaracji jest bardzo prosta i 
wystarczy postępować zgod-
nie z instrukcją. Co ciekawe, 
nawet jeśli nie zajrzymy do 
PIT-a i zapomnimy o jego zło-
żeniu, to 30 kwietnia system 
sam zatwierdzi deklarację. 
Jeśli mamy nadpłatę podatku, 
to pieniądze trafią na zadekla-
rowane konto w banku, a gdy 
mamy niedopłatę, to Urząd 
Skarbowy powiadomi nas o 
wysokości kwoty do dopłaty. 

Ale podatki to tylko jedna 
z wielu spraw, jakie możemy 
załatwić. Wniosek o dowód 
osobisty, Karta Dużej Ro-
dziny, wysokość składek na 
ZUS, karta medyczna, liczba 
punktów karnych… i wie-
le więcej spraw. Posiadaczy 
Profilu zaufanego zachęcam 
do eksploracji i korzystania z 
usług elektronicznych. To nie 
tylko oszczędność czasu, ale i 
nerwów… własnych i tych, co 
po drugiej stronie biurka.

jących grup – mówiła Edyta 
Mossoń nauczycielka Szkoły 

Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach.

na 11 czerwca w żarowskim 
Zespole Szkół. - Bez wzglę-
du na to, czym się zajmujesz, 
gdzie mieszkasz, możesz zo-
stać krwiodawcą! Im wię-
cej ludzi chwyci “czerwoną 
nitkę, tym większej liczbie 
osób będziemy mogli pomóc. 
Oddaj krew i uratuj komuś 
życie! - zachęcają organiza-
torzy.

Magdalena Pawlik
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Uwaga mieszkańcy!
W związku z remontem świetlicy wiejskiej w Łaża-

nach mieszkańcy Krukowa, Łażan, Mielęcina, Miko-
szowej i Przyłęgowa głosują w Wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w 
świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie.

Kolejne budynki po remoncieMłodzi aktorzy na scenie
Zakończyły się prace rewitalizacyjne kolejnych budynków mieszkalnych na terenie naszego miasta. Kilka dni temu budynki przy ul. Armii Krajowej 40a oraz Spor-
towej 3 w Żarowie zostały oddane do użytku mieszkańców po przeprowadzonych remontach. W obecności zastępcy burmistrza Grzegorza Osieckiego, inspektorów 
nadzoru, kierownika budowy, zarządców budynków oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji dokonano technicznego odbioru wyremontowanych budynków.

Zakończyły się prace rewi-
talizacyjne kolejnych budyn-
ków mieszkalnych na terenie 
naszego miasta. Kilka dni 
temu budynki przy ul. Armii 
Krajowej 40a oraz Sportowej 
3 w Żarowie zostały oddane 

do użytku mieszkańców po 
przeprowadzonych remon-
tach. W obecności zastęp-
cy burmistrza Grzegorza 
Osieckiego, inspektorów 
nadzoru, kierownika budo-
wy, zarządców budynków 

oraz przedstawiciela wyko-
nawcy inwestycji dokonano 
technicznego odbioru wyre-
montowanych budynków. 

Były to kolejne z 27 budyn-
ków wspólnot mieszkanio-
wych, które w ramach projek-

tu „Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020” 
zostały wyremontowane i 
odnowione. - W budynku 
przy ul. Armii Krajowej 40a 

wyremontowany został dach. 
Nowy wygląd zyskał także 
budynek przy ul. Sportowej 3, 
gdzie przeprowadziliśmy re-
mont instalacji wodno-kanali-
zacyjnej i montaż przewodów 
wentylacyjnych, remont klatki 
schodowej i ocieplenie ściany 
frontowej. Całkowity koszt 
wyremontowanych budynków 
to kwota 150.018,77 złotych. 
Prace zostały zakończone i 
budynki oddano do użytku 
naszych mieszkańców – za-
znacza Agata Krawiec kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Prace remontowe przy ko-
lejnych budynkach wciąż 
jeszcze trwają. W tej chwili 
remonty dachów oraz elewa-
cji przeprowadzane są w bu-
dynkach przy ul. Sikorskiego 
5-7, Mickiewicza 1, Mickie-
wicza 3, Mickiewicza 5, Mic-
kiewicza 10, Armii Krajowej 

27 i 32 oraz Sikorskiego 2. - 
Należy zaznaczyć, że jesteśmy 
jedną z trzech gmin, która 
wzięła na siebie organizowa-
nie przetargów dla wspólnot 
mieszkaniowych i jedyną z 
tak dużą ilością budynków. 
Inne gminy w ramach rewita-
lizacji pozwoliły, aby wspól-
noty same składały wnioski 
i dokonały rozliczeń, co dla 
wielu okazało się niemożliwe 
do zrealizowania. W chwi-
li obecnej na 29 budynków 
i przetargów udało się pod-
pisać umowy dla 24 budyn-
ków, a w najbliższych dniach 
otwarte zostaną przetargi 
dla pozostałych 5 budynków. 
Cieszymy się, że wykonawcy 
składają oferty i podpisują 
umowy na wykonanie i wie-
rzymy, że na wszystkie pozo-
stałe prace znajdą się chętni 
– mówi Grzegorz Osiecki 
zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik

Prace w ramach projektu rewitalizacji miasta trwają także w budynku przy 
ul. Mickiewicza 10.

Budynek przy ul. Sportowej 3 w Żarowie po remoncie

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Burmistrz Miasta Żarów podaje do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów gło-
sowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
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Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w obecności przewod-
niczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego oraz sołtys Mrowin Kry-
styny Popek. 

Cała inwestycja zakończy się odtworzeniem zniszczonej nawierzchni dro-
gowej. 

Jednocześnie na stadionie trwa także budowa budynku nowej szatni dla 
sportowców. 

Prace przy budowie kanalizacji w Kalnie rozpoczęły się w grudniu 2018 
roku. 

Tak wyglądają obecnie powstające trybuny sportowe na stadionie. Jeszcze 
chwila cierpliwości i niebawem zostaną oddane do użytku kibiców.

Rozpoczynamy II etap budowy
kanalizacji w Mrowinach

Za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze prace przy budowie kanalizacji w Mrowinach. Będzie to już drugi etap 
tej inwestycji, która w latach 2017-2018 została zrealizowana w części Mrowin. W środę, 3 kwietnia burmistrz 
Leszek Michalak podpisał umowy na trzy zadania kanalizacyjne: II i III etap budowy kanalizacji w Mrowinach 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Słowiańskiej w Żarowie.

Remont stadionu sportowego
na półmetku

Trwają prace przy budowie
kanalizacji w Kalnie

Stadion sportowy w Żaro-
wie nabiera nowego wy-

glądu. Dzięki inwestycjom, 
które są tam teraz realizo-
wane obiekt już niebawem 
zmieni swój wizerunek. 

Prace przy budowie budynku 
nowej szatni sportowej, try-
bun sportowych oraz moder-
nizacji bieżni są już prawie na 
półmetku i niedługo zakończy 
się pierwszy etap tej inwesty-
cji. -  Wszyscy kibice i piłkarze, 
których nie brakuje w naszej 
gminie z niecierpliwością cze-
kają na zakończenie prac bu-
dowlanych. W tej chwili przy 
trybunach układana jest kostka 
betonowa oraz nawierzchnio-
wa papa termozgrzewalna na 
dachu. Równocześnie trwa bu-
dowa budynku szatni dla spor-
towców, gdzie wykonywana 
jest konstrukcja stalowa dachu 
nad wejściem i podjazdem dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
zbrojenie stropu – mówi Piotr 
Neczaj z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Stadion sportowy, gdzie 
obecnie trwają prace inwe-
stycyjne nie jest zamknięty 
dla sportowców. Na boisku 
treningowym odbywają się 
treningi dla dzieci i młodzie-
ży, ale także seniorzy rozgry-
wają tutaj swoje mecze. Do 
ich dyspozycji po remoncie 
oddany zostanie nowy budy-
nek szatni sportowej, a dla 
kibiców nowoczesne trybuny 
z zadaszeniem. Dla biegaczy 

udostępniona będzie zmo-
dernizowana bieżnia. Na taki 
kompleks sportowy żarowscy 
sportowcy czekają od dawna. 

Budowa trybun sportowych 
oraz modernizacja bieżni to 
inwestycje, które zakończą się 
już niebawem. Tylko budowa 
budynku szatni sportowej ma 
potrwać do końca sierpnia. 
Prace, które pochłoną dokład-
nie 2 322 641,40 złotych są 
finansowane z budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego do-

finansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i budżetu państwa w wy-
sokości 3 867 257,09 złotych. 
Wszystkie zadania realizowa-
ne są w ramach dużego pro-
jektu unijnego “Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
– rewitalizacja parku miej-
skiego wraz z boiskiem spor-
towym”, którego całkowita 
wartość wynosi 5 866 510,15 
złotych.

Magdalena Pawlik

Kilka miesięcy temu roz-
poczęły się pierwsze 

prace przy budowie kana-
lizacji w Kalnie. Jest to ko-
lejna duża inwestycja ka-
nalizacyjna realizowana na 
terenie naszej gminy.

W tej chwili prace prowa-
dzone są na dwóch odcin-
kach, Wostówce i na terenie 
wsi Kalno. Roboty zakończą 
się odtworzeniem nawierzch-
ni drogowej, która i tak była 
już w bardzo złym stanie 
technicznym. 

Koszt budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w Kalnie z 
przesyłem do Żarowa wraz 
z usunięciem kolizji na sieci 
wodociągowej wynosi do-
kładnie 5.527.934,29 zło-
tych. – Budowa kanalizacji 
w Kalnie to jedna z czterech 
ważnych inwestycji kanali-
zacyjnych, na którą gmina 
Żarów pozyskała dofinanso-
wanie. Roboty rozpoczęły się 
w grudniu 2018r., a na dzień 
dzisiejszy mamy zaawanso-
wanie około 30 procent ro-
bót wykonanych, oddanych i 
przyjętych przez inspektora 
nadzoru. Harmonogram prac 
jest realizowany terminowo, 
nie ma żadnych opóźnień. 
Prace prowadzone są na 
dwóch odcinkach, na Wo-
stówce i w chwili obecnej na 
terenie wsi Kalno. Zakończe-
nie wszystkich robót, łącznie 
z odtworzeniem nawierzchni 
drogowej zaplanowane zo-
stało na listopad 2019 roku. 

Mieszkańcy zostaną przyłą-
czeni do sieci kanalizacyjnej 
i nie będą mieć problemu z 
zapachami i wszelkimi odo-
rami – mówi Józef Feliński 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Budex wykonawca in-
westycji w Kalnie.

Budowa kanalizacji w 
Kalnie to inwestycja, która 
sfinansowana zostanie ze 
środków własnych budże-
tu gminy Żarów oraz po-
zyskanego dofinansowania 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysoko-

ści 11.940.907,76 złotych. 
Dofinansowanie gmina Ża-
rów otrzymała na realiza-
cję zadań kanalizacyjnych 
w Kalnie, Mrowinach oraz 
Żarowie. Wartość całego 
zadania wynosi dokładnie 
23.188.242,14 złotych. Pra-
ce w Kalnie ruszyły kilka 
miesięcy temu, podobnie jak 
w Żarowie przy ul. Świerko-
wej, Modrzewiowej i Jesio-
nowej. Za kilka tygodni roz-
poczną się także na terenie 
Mrowin, gdzie realizowany 
będzie drugi i trzeci etap bu-
dowy kanalizacji. 

Pierwsze zadanie II etap ka-
nalizacji w Mrowinach ma się 
rozpocząć na przełomie maja 
i czerwca. – Jesteśmy już po 
zakończonych procedurach 
przetargowych, a w tej chwili 
podpisane zostały umowy na 
kolejne etapy budowy kanali-
zacji w Mrowinach. Zanim ru-
szą pierwsze prace budowlane 
odbędzie się także spotkanie z 
mieszkańcami oraz wykonaw-
cą inwestycji, który przedsta-
wi zakres robót i poinformuje 
o uciążliwościach drogowych 
związanych z tym zadaniem. 
Będziemy o tym mieszkańców 
Mrowin na bieżąco informo-

wać. Budowa kanalizacji w 
Mrowinach to kolejna duża in-
westycja, którą realizujemy na 
terenie naszej gminy. Od grud-
nia 2018 roku budowa kanali-
zacji trwa również na terenie 
Kalna – informuje burmistrz 
Leszek Michalak.

Choć sama budowa kanaliza-
cji to ogromne przedsięwzię-
cie, które wiąże się z licznymi 
utrudnieniami, zwłaszcza w 
ruchu drogowym, mieszkań-
cy Mrowin z niecierpliwością 
czekali na kolejny jej etap. – 
Myślę, że mieszkańcy Mrowin 
cieszą się, że zostały podpisane 
umowy na II i III etap budowy 

kanalizacji w Mrowinach. To od 
wielu lat wyczekiwana inwesty-
cja. Podczas prac wymienione 
zostaną również rury wodne, 
zamienione zostaną azbesto-
we na rury PCV. W związku z 
pracami, które niebawem się 
rozpoczną czekać nas będzie 
ponownie wiele utrudnień, ale 
myślę, że mieszkańcy podejdą 
do tematu ze zrozumieniem. 
Widzieliśmy, jak po pierwszym 
etapie zmieniła się nasza wieś. 
Mamy także prośbę do wszyst-
kich zarządców budynków 
wielorodzinnych, aby już dziś 
spotkali się z mieszkańcami, 
sprawdzili stany funduszy re-

montowych, czy będą mogli od 
razu wpinać się do kanalizacji. 
Powinni też sprawdzić miejsca 
przyłącza, czy jest ono zgodne 
z projektem kanalizacyjnym. To 
wszystko jest bardzo ważne, by 
uniknąć nieporozumień i zbęd-
nych kosztów. Wszyscy miesz-
kańcy będą w odpowiednim 
czasie zapraszani na zebrania 
wiejskie z inwestorem i przed-
stawicielem Urzędu Miejskiego 
w Żarowie – mówi Roman 
Konieczny mieszkaniec Mro-
win i przewodniczący Rady 
Miejskiej, który obecny był 
przy podpisywaniu umów. 

W ramach drugiego eta-

pu wykonane zostaną sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej, usunięcie ko-
lizji z kanalizacją deszczo-
wą, odtworzenie nawierzchni 
asfaltowych oraz wykonanie 
przepompowni ścieków wraz 
z zasilaniem. Łączny koszt 
tego etapu, zgodnie z podpi-
saną umową z wykonawcą 
inwestycji Przedsiębiorstwem 
Usługowo-Produkcyjnym i 
Handlowym „COM-D” Sp.  

z o.o. to kwota 5 598 765,43 
złotych. Budowa kanalizacji 
w Mrowinach, Kalnie i Ża-
rowie realizowana jest w ra-
mach dużego zadania, które-
go całkowita wartość wynosi 
23.188.242,14 złotych. Dofi-
nansowanie zostało przyzna-
ne z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokości 
11.940.907,76 złotych.

Magdalena Pawlik
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Rozpoczęły się także prace przy budowie nowych miejsc postojowych w 
tym miejscu. 

Kilka dni temu na zamkniętym odcinku dla ruchu ułożona została pierwsza 
warstwa nawierzchni asfaltowej.

Na zdjęciu sołtys Imbramowic Agnieszka Ciastoń wraz z wybraną Radą 
Sołecką. 

Podczas zebrań mieszkańcy wybierali także Rady Sołeckie, które działać 
będą przy sołtysach jako organy doradcze i wspomagające.

Zakończyły się wybory sołtysów
Od 25 marca do 4 kwietnia odbywały się zebrania wiejskie, na których miesz-
kańcy wsi wybierali sołtysów i Rady Sołeckie na nową pięcioletnią kadencję. 
Wybory zostały przeprowadzone we wszystkich 17 miejscowościach, ale tylko w 
jednej – Mielęcinie mieszkańcy nie wybrali nowego gospodarza wsi. Tam funkcję 
tę sprawował nadal dotychczasowy sołtys Witold Madej, aż do momentu wyboru 
nowego sołtysa.

Po raz drugi wybory w 
Mielęcinie zostały zorgani-
zowane w poniedziałek, 15 
kwietnia, na których miesz-
kańcy wybrali sołtysa wsi. 
Łącznie mieszkańcy wybrali 
17 sołtysów: 7 pań i 10 pa-
nów. Wielu sołtysów po-
nownie zostało obdarzonych 
zaufaniem, ale wśród wybra-
nych są także nowe twarze.  - 
Wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy oddali na mnie swój głos 
składam podziękowania. Jest 
to dla mnie nowa rola, którą 
będę musiała się nauczyć. Li-
czę na pomoc całej Rady So-
łeckiej oraz mieszkańców wsi 
Imbramowic i Tarnawy – mó-
wiła na zebraniu wiejskim w 
Imbramowicach nowo wy-
brana sołtys Imbramowic 
Agnieszka Ciastoń.

Zebrania wiejskie cieszy-
ły się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców, a  
o mandat sołtysa ubiegał się 
zazwyczaj jeden bądź dwóch 
kandydatów, wcześniej wy-
typowanych przez uczestni-
ków spotkania. Przed nowo 
wybranymi sołtysami nowe 
obowiązki i nowe decyzje. To 
oni będą bezpośrednimi or-
ganizatorami życia społecz-
nego w swoich miejscowo-
ściach i zainicjują ważne dla 
lokalnej społeczności działa-
nia. - Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za liczną obec-
ność na zebraniach, zaintere-
sowanie sprawami sołectwa 
oraz za konstruktywne uwa-

Kolejny etap prac drogowych przy ul. Mickiewicza
Trwa remont drogi przy 

ul. Mickiewicza w Żaro-
wie. Zrealizowany został już 
kolejny etap prac na tym od-
cinku drogowym.

W pasie drogowym, który 
zamknięty był dla ruchu, uło-
żona została pierwsza war-
stwa nawierzchni asfaltowej. 
To nie oznacza końca inwe-
stycji, bowiem w planach jest 
jeszcze ułożenie kolejnej war-
stwy nawierzchni asfaltowej. 
W ramach zadania powstają 
także dodatkowe zatoki po-
stojowe, które w znacznym 
stopniu ułatwią parkowanie i 
umożliwią przejazd ulicą, bez 
konieczności omijania zapar-
kowanych aut. Prace zwią-
zane z przebudową miejsc 

postojowych również już się 
rozpoczęły. - Przypominamy 
kierowcom, aby w związku z 
realizowaną inwestycją zwra-
cali baczną uwagę na znaki 
drogowe. Przy ul. Mickiewi-
cza w Żarowie wprowadzona 
została tymczasowa organi-
zacja ruchu i obowiązuje tu-
taj ruch jednokierunkowy od 
centrum Żarowa w kierunku 
Mrowin. Prace realizowane 
są zgodnie z opracowanym 
harmonogramem, w sposób 
jak najmniej uciążliwy dla 
naszych mieszkańców – mówi 
Joanna Walichnowska kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Koszt remontu nawierzchni 

drogowej przy ul. Mickie-
wicza to kwota 623.599,02 
złotych. Inwestycja jest re-
alizowana w ramach dużego 
projektu unijnego „Rewitali-
zacja zdegradowanych obsza-
rów na terenie miasta Żarów 

poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów 
i przestrzeni publicznych 
w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych”, którego 

całkowita wartość wynosi 
5.866.510,15 złotych. Kwota 
przyznanego dofinansowania 
to 3 867 257,09 złotych.

Droga przy ul. Mickiewicza 
to ostatnia droga, która mo-
dernizowana jest w ramach 

tego projektu. Łącznie wy-
remontowanych zostało już 
8 dróg gminnych na terenie 
naszego miasta. Ulica Mic-
kiewicza będzie 9 drogą po 
kapitalnym remoncie.

Magdalena Pawlik

gi. Wybranym gospodarzom 
życzymy wytrwałości w roz-
wiązywaniu problemów spo-
łeczności lokalnej oraz życzli-
wości ze strony mieszkańców 
w dążeniu do realizacji wy-
znaczonych celów – życzyli 
nowym gospodarzom wsi 
burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Grze-
gorz Osiecki, którzy uczest-
niczyli w zebraniach wiej-
skich we wszystkich wsiach 
na terenie naszej gminy.

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE W KADENCJI 2019-2024:
WIERZBNA: ● Sołtys: Stanisław Legiejew
● Rada Sołecka: Janusz Król (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Karolina Brejnakowska, 
Beata Rosiek, Aneta Witkowska, Wojciech Pawłowski
BOŻANÓW: ● Sołtys: Agnieszka Mazur
● Rada Sołecka: Maria Jakubiec (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Renata Borowska, Ma-
ria Kowalik, Janina Siwek, Halina Bieniasz
KALNO: ● Sołtys: Andrzej Rachwał
● Rada Sołecka: Edyta Malesza (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Marcel Domaga-
ła, Aniela Słowik, Józef Bykowski, Marzena Korotkiewicz, Maciej Zięba, Anita Denes-
Ziemkiewicz, Zofia Kusio, Remigiusz Kowalski.
GOŁASZYCE: ● Sołtys: Jolanta Urbanik
● Rada Sołecka: Paulina Różańska (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Mariusz Góra, Arka-
diusz Kuliczkowski, Monika Niepsuj, Renata Warchała.
MARCINOWICZKI: ● Sołtys: Eugeniusz Bernatowicz
● Rada Sołecka: Stanisław Bezegłów (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Dorota Koczur, 
Wioletta Bernatowicz. 
POŻARZYSKO: ● Sołtys: Łukasz Brańka
● Rada Sołecka: Piotr Pawlicki (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Marcin Żegliński, Seba-
stian Cieślak, Kamila Cieślak, Dorota Warchoł. 
BUKÓW: ● Sołtys: Jakub Chrebela. Zastąpił on dotychczas urzędującego sołtysa Henryka 
Rycerza, który nie kandydował już w tych wyborach sołeckich
● Rada Sołecka: Paweł Zawadzki (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Anna Statnik, Ma-
riusz Surnik, Beata Chrebela, Michał Gadzicki, Jędrzej Pereduń, Witold Adamski. 
PYSZCZYN: ● Sołtys: Ryszard Pawlik
● Rada Sołecka: Agnieszka Kaczmarzyk (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Anna Mar-
czak, Dorota Janik, Wioletta Kazimierczak, Małgorzata Pawlik. 
SIEDLIMOWICE: ● Sołtys: Na sołtysa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Beata 
Śliwa i Ryszard Kąsik. Większą liczbę głosów zdobył Ryszard Kąsik, który został nowym 
sołtysem Siedlimowic. 
● Rada Sołecka: Jan Molzahn (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Andrzej Gracjasz, Mate-
usz Figiela, Bartłomiej Kaczmarek, Roman Grabarczyk. 
PRZYŁĘGÓW: ● Sołtys: Agnieszka Proniewicz
● Rada Sołecka: Izabela Wardzyńska (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Sylwia Dulemba, 
Wioletta Galicka, Krzysztof Mirowicz, Maciej Mirowicz, Ewa Zaremba, Lucyna Kmieć. 
MIKOSZOWA: ● Sołtys: Elżbieta Jaremko. Zastąpiła ona dotychczas urzędującą sołtys 
Martę Wądołowską, która nie kandydowała już w tych wyborach sołeckich
● Rada Sołecka: Jacek Krogel (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Regina Moździerz-
Chmiel, Teresa Lelotko, Dorota Walkarz, Jacek Krogel, Marta Wądołowska.
KRUKÓW: ● Sołtys: Andrzej Grabowski
● Rada Sołecka: Magdalena Rypan (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Beata Łodej, Robert 
Miodowski, Leszek Bendlewski, Urszula Witkowska. 
MROWINY: ● Sołtys: Krystyna Popek
● Rada Sołecka: Teresa Kiełbasa (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Teresa Balcerzak, Da-
nuta Wojak, Zenon Krzymiński, Grażyna Malinka, Marian Spiżak, Teresa Okarma, Urszu-
la Rurarz, Agata Konieczna.
ZASTRUŻE: ● Sołtys: Wojciech Elżbieciak
● Rada Sołecka: Piotr Wąsowski (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Małgorzata Siemiń-
ska, Joanna Kulpińska.
IMBRAMOWICE: ● Sołtys: Agnieszka Ciastoń, która uzyskała największą liczbę gło-
sów i została nowym sołtysem wsi. Zastąpiła na tym stanowisku dotychczas urzędującego 
sołtysa Marka Fitę, który nie kandydował już w tych wyborach sołeckich.
● Rada Sołecka: Paulina Noskowicz (Przewodnicząca Rady Sołeckiej), Magdalena Do-
brzańska, Ryszard Miller, Maria Trzepla, Joanna Walkiewicz, Justyna Seruga, Karol Wal-
kiewicz, Karolina Łazarek.
MIELĘCIN: ● Sołtys: Iwona Świętak
● Rada Sołecka: Marcin Wojtusiszyn (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Krystyna Bana-
siak, Kamila Feszter, Marcin Wojtusiszyn, Edyta Wiącek, Anna Nowak.
ŁAŻANY: ● Sołtys: W Łażanach mieszkańcy wytypowali dwóch kandydatów na sołtysa, 
ale większą ilość głosów zdobył Jan Sołtysiak, który został ponownie wybrany sołtysem 
Łażan.
● Rada Sołecka: Armand Toporowski (Przewodniczący Rady Sołeckiej), Piotr Rachajski, 
Tomasz Szmajda, Jerzy Kania, Ewa Policht, Janusz Przybyłowicz, Krystyna Faruń.

Nowo wybrani sołtysi na 
zebraniu wiejskim złożyli 
podziękowania mieszkań-
com wsi. Zapowiedzieli 
także, że liczą na pomoc 
nie tylko nowej Rady Sołec-
kiej, ale również wszystkich 
pozostałych mieszkańców 
miejscowości. Gratulujemy 
wygranych wyborów i ży-
czymy realizacji dalszych 
zamierzeń w pracy na rzecz 
wsi i jej mieszkańców.

Magdalena Pawlik
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Zabytkowy młyn w Siedlimowicach
otrzymał dotację

Jego powstanie datowane jest na lata 1486-1488. W Siedlimowicach funkcjonuje do dnia dzisiejszego. I do dnia dzisiejszego nieprzerwanie daje mąkę. Właściciele 
obiektu Witold i Iwona Markiewiczowie dbają o to wyjątkowe miejsce, gdzie znajdują się stare, ale jedyne w swoim rodzaju maszyny. Dzięki dotacji przekazanej ze 
środków budżetu gminy Żarów maszyny zostaną odnowione.

Kilka dni temu burmistrz 
Leszek Michalak przekazał 
na ręce Witolda Markie-
wicza właściciela obiektu 
promesę w wysokości 8.064 
złotych na „Konserwację 
drewnianych elementów 
maszyn do obróbki zboża z 
malowanymi oznaczeniami 
fabrycznymi wyposażenia 
młyna w Siedlimowicach”. 
Promesa została przeka-
zana w ramach dotacji na 
prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru za-
bytków na rok 2019. - Prace 

rozpoczną się już niebawem 
i potrwają kilka miesięcy. Są 
to długotrwałe roboty, dlate-
go będziemy musieli uzbroić 
się w cierpliwość. Cieszymy 
się, że nasze zabytkowe ma-
szyny zostaną odnowione i 
odzyskają utracony blask. 
Młyn w Siedlimowicach to 
wyjątkowe miejsce, jedyny 
taki zabytkowy i działający 
młyn w najbliższej okolicy. 
Dlatego dziękujemy za przy-
znane wsparcie i mam na-
dzieję, że za kilka miesięcy 
będziemy mogli zaprezento-
wać wszystkim efekt końco-
wy zrealizowanych prac – 

mówi Witold Markiewicz 
właściciel młyna w Siedli-
mowicach.

Przypomnijmy, że w ra-
mach dotacji na prace kon-
serwatorskie, restaurator-

Promesę na konserwację zabytkowych maszyn w młynie przekazał na 
ręce Witolda Markiewicza burmistrz Leszek Michalak.

O część artystyczną na śniadaniu wielkanocnym dbają zawsze członkowie 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Seniorzy zadbali także, aby na 
świątecznych stołach nie zabrakło wielkanocnych przysmaków. Życzenia 
emerytom składali także burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki oraz Małgorzata Siemińska kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

Tradycyjnie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbył się kier-
masz wielkanocny, w którym nie brakowało atrakcji. Barwne pisanki, kolo-
rowe palmy, stroiki, świąteczne serwetki i inne wyroby przypomniały nam 
o nadchodzących świętach Wielkiej Nocy. Jedną z największych atrakcji 
kiermaszu okazało się Wielkanocne ZOO. Małe pisklaki i króliki były bacz-
nie obserwowane i podziwiane głównie przez najmłodszych uczestników 
imprezy. Oprócz wystawców z rękodziełami, degustacji wielkanocnych bab, 
stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, koncertów lokalnych zespołów wręczono 
także nagrody laureatom XXV konkursu „Pisanka, Palma, Tradycje Wiel-
kanocne”. Na zdjęciu reprezentantki Bożanowa, Mrowin i Wierzbnej, które 
odebrały nagrody dla sołectw za przygotowanie wielkanocnych palm.

Przed Świętami Wielkanocnymi żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zaprasza emerytów na wspólne śniadanie wielkanocne. Seniorzy składają 
sobie życzenia i dzielą się świątecznym jajkiem.

Nagrody uczestnikom konkursu wręczał Tomasz Pietrzyk dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu oraz Agnieszka Szepetiuk – Barańska z 
Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Lista laureatów nagrodzonych w 
konkursie „Pisanka, Palma, Tradycje Wielkanocne” dostępna jest na stro-
nie internetowej www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl 

Na kiermaszu wielkanocnym w GCKiS tradycyjnie nie brakowało przed-
stawicieli naszych sołectw. Swoje stoiska zaprezentowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bożanowa, Łażan oraz Wierzbnej. Na każdym kró-
lowały wielkanocne przysmaki, wśród których można było zakupić ciasta, 
jajka pod różnymi postaciami, wędliny, a przede wszystkim świąteczny żur. 
Wszystkie stoiska przystrojone były świątecznymi ozdobami.

Stare, ale sprawne maszyny już niebawem odzyskają utracony blask. 

skie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków środ-
ki z budżetu gminy Żarów 
otrzymały także podmioty 
kościelne. Wśród nich są pa-

rafie z Imbramowic, Wierzb-
nej, Mrowin i Bukowa. Na 
prace konserwatorskie za-
bytków przeznaczyliśmy z 
budżetu naszej gminy środki 
finansowe w wysokości 150 

tysięcy złotych. Uchwałę 
w tej sprawie jednogłośnie 
przegłosowali radni Rady 
Miejskiej Żarowa na sesji, 
która odbyła się 28 lutego.

Magdalena Pawlik

Egzaminy przebiegły zgodnie z procedurą

Wielkanocne spotkania z mieszkańcami

Mimo trwającego strajku 
nauczycieli egzaminy 

gimnazjalne, które odbyły 
się w dniach 10-12 kwietnia 
oraz testy ósmoklasisty w 
dniach 15-17 kwietnia zosta-
ły przeprowadzone zgodnie 
z procedurą i przebiegły bez 
zakłóceń.

Nad ich prawidłowym prze-
biegiem czuwały komisje eg-
zaminacyjne.

Egzaminacyjny maraton 
rozpoczęli najpierw ucznio-
wie żarowskiego gimnazjum. 
To ostatni rocznik, który po 

reformie oświatowej przystę-
puje do egzaminów na tym 
etapie kształcenia. W pierw-
szym dniu gimnazjaliści wy-

pełniali zadania z części hu-
manistycznej, w skład której 
wchodziły zadania z historii 
i wiedzy o społeczeństwie 

oraz języka polskiego. W 
drugim dniu czekał na nich 
egzamin z wiedzy matema-
tyczno-przyrodniczej. Ostat-
niego dnia, w piątek prze-
prowadzony został egzamin 
z języka obcego na poziomie 
podstawowym i rozszerzo-
nym. - Egzaminy udało się 
zorganizować bez przeszkód, 
mimo trwającego strajku 
nauczycieli. Przebiegał on 
zgodnie ze wszystkimi proce-
durami CKE. Mam nadzieję, 
że nasi uczniowie napisali go 
dobrze. Trzymamy za nich 

kciuki. Dziękujemy rodzicom 
za zaufanie i wierzymy, że 
wszyscy uczniowie dostaną 
się do szkół. Wyniki egzami-
nów będą znane 14 czerwca, 
poznają je wtedy również 
uczniowie gimnazjum. Za-
świadczenia o wynikach testu 
gimnazjaliści otrzymają 21 
czerwca, w dniu zakończenia 
roku szkolnego – mówi He-
lena Słowik dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie.

Do egzaminu sprawdzają-
cego naukę w dniach 15-17 

kwietnia przystąpili tak-
że uczniowie ósmych klas 
szkół podstawowych na 
terenie gminy Żarów. Eg-
zaminy odbyły się bez za-
kłóceń, zgodnie z procedu-
rą we wszystkich szkołach 
podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Żarów. 
Uczniowie ósmych klas 
rozwiązywali testy z języka 
polskiego, matematyki oraz 
języka obcego. Wyniki tych 
egzaminów będą znane tak-
że 14 czerwca. 

Magdalena Pawlik

Świąteczne życzenia, dzielenie się jajkiem i pyszności na 
wielkanocnych stołach. To wyjątkowy czas, kiedy może-

my spotkać się z najbliższymi i spędzić więcej czasu w rodzin-
nym gronie. Takie przedświąteczne spotkania to już tradycja 
w gminie Żarów. Przy świątecznym stole mieszkańcy spoty-
kają się każdego roku, bo to dobra okazja, aby porozmawiać, 
a przede wszystkim życzyć sobie wesołych świąt.
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Dawne młyny wodne w Łażanach
i Wierzbnej

Święto Konstytucji 3 Maja w Żarowie

Odznaczenie
„Złoty Dąb”

 Start w 1 Rundzie
Tarmac Masters 2019

Pierwsza wzmianka o istnieniu młyna wodnego w Wierzbnej datowana jest na początek XV wieku. W styczniu 1403 roku rycerz Hans von Rohnau sprzedał krzeszow-
skiemu klasztorowi cystersów murowany dwór, ziemie uprawną, winnicę, ogród, 8 zagród chłopskich, młyn wodny oraz część przywilejów z prawami sądowymi w 
Wierzbnej.

Położony w dolnej czę-
ści wsi młyn był dwukrot-
nie niszczony, najpierw w 
trakcie wojen husyckich na 
przełomie lat 20-30-tych XV 
wieku i następnie w trakcie 
wojny trzydziestoletniej w 
latach 1633-1641. Zniszczo-
ny obiekt odbudowany zo-
stał przez cystersów dopiero 
w 1696 roku, co poświadcza 
wmurowana w jego ścianę ta-
blica z herbem opactwa i datą 

ukończenia budowy zawartą 
w chronostychu. W 1700 
roku kosztem 1000 srebrnych 
talarów dobudowano drugi 
młyn, specjalizujący się w 
produkcji kaszy i śrutu. Oba 
młyny napędzane były za 
pomocą kół podsiębiernych, 
zasilanych wodą kierowaną 
młynówką z Bystrzycy. 

Młyny obsługiwały lud-
ność zamieszkującą miej-
scowości wchodzące w 
skład cysterskiej kurii ma-
jątkowej, później przeoratu, 
a więc Bożanów, Kalno i 
Wierzbną. Wedle rozporzą-
dzenia ówczesnego opata 
krzeszowskiego Bernarda 
Rosy, mieszkańcy tych wsi, 

zobowiązani byli do przy-
musowego mielenia zboża 
jedynie w młynie wierzb-
neńskim. W 1726 roku mły-
narzem w Wierzbnej był 
niejaki Gottfried Schröter. 
Po sekularyzacji dóbr za-
konnych kompleks młynów 
stojący w pobliżu Bystrzy-
cy, został wykupiony przez 
prywatną osobę o niezna-
nym nazwisku. Na początku 
XX wieku, młyny zostały 
zmodernizowane i wyposa-
żone w maszyny elektrycz-
ne. Młynówka przestała 
wówczas pełnić rolę źródła 
energii napędzającej młyń-
skie urządzenia. W 1929 
roku właścicielem młyna 

był niejaki Gustav Heiber. 
W 1945 roku młyn został 
przejęty przez polską admi-
nistrację państwową. Pra-
cował wówczas pod nazwą 
„Dzięcioł”. Złe zarządzanie 
i zaniedbanie, doprowadziło 
do dewastacji obiektu, który 
został wygaszony z pracy i 
zlikwidowany przed rokiem 
1964. Dawny budynek mły-
na wodnego z częścią miesz-
kalną przy ul Młyńskiej 5 w 
Wierzbnej, przebudowywa-
ny był w połowie XIX i w 1 
połowie XX wieku. Obecnie 
jest to budowla trzykondy-
gnacyjna, kryta dwuspa-
dowym dachem z otworem 
wejściowym obudowanym 

Śladami historii

część
III

współczesnym gankiem. 
Przyległy budynek drugiego 
młyna (do niedawna miesz-
kalny), przebudowany zo-
stał na przełomie XIX i XX 
wieku. Jest to obiekt muro-
wany z cegły, który w partii 
szczytowej wzniesiony zo-
stał w konstrukcji ryglowej. 

Budynek częściowo jedno- i 
dwukondygnacyjny, nakryty 
dachem dwuspadowym, ucier-
piał znacznie w skutek pożaru, 
który strawił jego górną część 
w ostatnich latach.  

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

W tym roku obchodzić 
będziemy 228. roczni-

cę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Z tej okazji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do 
wspólnego świętowania, które 
rozpocznie się uroczystą mszą 
świętą w intencji Ojczyzny. W 
programie obchodów zaplano-
wano także przemarsz patrio-
tyczny ulicami miasta oraz zło-
żenie kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej.

Maj jest miesiącem szcze-

gólnym w historii Polski. W 
pierwszych trzech dniach maja 
obchodzone są w Polsce trzy 
ważne święta:

● 1 maja święto państwowe 
ustawowo wolne od pracy. To 
Międzynarodowy Dzień Soli-
darności Ludzi Pracy wprowa-
dzony w 1889. Święto to jest 
uczczeniem pamięci licznych 
ofiar, które domagały się mię-
dzy innymi 8-godzinnego dnia 
pracy.

● 2 Maja Dzień Flagi Rzeczy-

pospolitej Polskiej jest polskim 
świętem wprowadzonym na 
mocy ustawy z 20 lutego 2004r. 

● 3 maja upamiętnia wpro-
wadzenie w Polsce Konsty-
tucji. Uchwalona 3 maja 1791 
roku konstytucja była pierwszą 
ustawą zasadniczą regulującą 
ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Powszechnie 
przyjmuje się, że Konstytucja 3 
Maja była też pierwszą w Euro-
pie i drugą na świecie, po kon-
stytucji amerykańskiej z 1787r.

Przewodniczący Kapitu-
ły Odznaczenia „Złoty 

Dąb” zgodnie z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Żarowie 
w sprawie zasad i trybu 
przyznawania odznaczeń 
„Złoty dąb” informuje, że 
w czasie Dni Żarowa zo-
staną przyznane kolejne 
odznaczenia.

Uhonorowane powyż-
szym odznaczeniem mogą 
być osoby i organizacje 
szczególnie zasłużone dla 
Gminy. Odznaczenie może 
być przyznawane zarówno 
za działalność wieloletnią, 
jak też za pojedynczy czyn 
o wyjątkowym znaczeniu 
dla Gminy i jej mieszkań-
ców. Wniosek o nadanie 
odznaczenia kieruje się do 

Przewodniczącego Kapitu-
ły Odznaczenia.

Z wnioskiem o nadanie 
odznaczenia mogą wystą-
pić:

1. Radni Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Miasta Ża-

rów,
3. Organizacje społecz-

ne i polityczne – zgłosze-
nia dokonuje organ sto-
warzyszenia, organizacji 
lub związku zawodowego 
uprawniony do bieżącego 
kierowania działalnością,

4. Indywidualne osoby 
(wniosek taki wówczas po-
winien być poparty czytel-
nymi podpisami 30 miesz-
kańców Gminy Żarów).

Powyższe osoby i orga-
nizacje zobowiązane są do 

poinformowania kandydata 
do odznaczenia, o zamiarze 
zgłoszenia jego kandydatu-
ry, który powinien wyrazić 
zgodę na kandydowanie do 
odznaczenia.

Wnioski o przyznanie 
odznaczenia dostępne są 
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2 i na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl 

Wypełnione wnioski 
składać należy w Biurze 
Obsługi Klienta do dnia 
30 kwietnia 2019 roku, do 
godz. 16:00.

Udany start zaliczyła ża-
rowska załoga w skła-

dzie Grzegorz Reda i Marcin 
Czyżewski w 3. Rally    Ireco 
Motorsport 1. Runda Tar-
mac Masters 2019, która 
odbywała się w dniach 6-7 
kwietnia w okolicach Nowej 
Rudy.

Zawodnicy zakończyli zawo-
dy na czwartej pozycji w kla-
sie TM1. – Pierwszy odcinek 
trasy nowy Bieganów, którego 
końcówka była wspinaczką na 
drugim biegu, to dla nas utrata 
czasu do pozostałych zawod-
ników naszej klasy. Odnoto-
waliśmy również partie w dół i 
spore prędkości, ale to było dla 
nas kolejne nowe doświadcze-
nie. Na drugim odcinku Jugów 
było raz gorzej, raz lepiej, bliżej 

czołówki, ale i tak za wolno, aby 
dogonić przeciwników. Mimo 
wszystko osiągnęliśmy metę, 
cało na 4 pozycji w klasie TM1. 
Przed nami jeszcze 5 rund, także 
łatwo się nie poddamy i będzie-
my się starać poprzeszkadzać 
mocnej konkurencji. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wspierają 
nasze starty w tym sezonie (Tar-
mac Masters i Rally Trophy): 
Agencja Reklamowa Geospace, 
AUTO-SHOP Żarów, GMI-
NA ŻARÓW, ZYWER AUTO, 

Euro-Car Żarów, DSSE, Ser-
wis PARK Strzegom, STREFA 
OKAZJI Żarów. Podziękowania 
także dla Bartłomiej Żywarski 
za fotografie, żonom za zielone 
światło i wszystkim, którzy ki-
bicują i trzymają kciuki. Brawa 
również dla organizatorów za-
wodów Marcina Jankiewicza 
za to, że pomimo kilku „dzwo-
nów” udało się sprawnie przy-
wrócić odcinki. Do zobaczenia 
na trasie! – mówi Grzegorz 
Reda. 

Program uroczystości 3 Maja:

11.15 – zbiórka Pocztów Sztandarowych
11.30 – msza święta w intencji Ojczyzny 
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie
12.30 – przemarsz patriotyczny ulicami 
miasta
13.00 – uroczystości pod Pomnikiem Pa-
mięci Narodowej (okolicznościowe prze-
mówienie Burmistrza Miasta Żarów i skła-
danie wiązanek)
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Opuścili ostatnią pozycję.
Milowy krok w stronę utrzymania

Lider przegrywa z trzecim zespołem w tabeli, koniec zwycięskiej passy GKS Mirków, dwie wygrane Zjednoczonych Żarów. Na boiskach IV ligi wschodniej padło w 
ostatniej kolejce aż 35 goli!

Zjednoczeni dowodzeni przez 
trenera Macieja Jaworskiego 
stanęli przed kolejną niezwykle 
ważną próbą w walce o utrzy-
manie w IV dolnośląskiej lidze. 
Na murawie Stadionu Miej-
skiego w Żarowie oglądaliśmy 
dwie najsłabsze drużyny tabeli 
grupy wschodniej. Przeżywa-
jąca olbrzymie problemy Nysa 
Kłodzko (komplet porażek na 
wiosnę) szukała przełamania 
w konfrontacji z nieźle spisu-
jącymi się w rundzie wiosen-
nej żarowianami. Zjednoczeni 
nie złożyli broni po pierwszej 
części rozgrywek i postano-
wili jeszcze walczyć o ligowy 
byt. Wiosną pokonali już Unię 
Bardo oraz MKP Wołów i z 
kwitkiem zamierzała odprawić 
również ekipę z Kłodzka. Do 
przerwy Żarów prowadził 1:0 
po golu Konrada Sajdaka. W 
34. minucie sytuacja Nysy zro-
biła się mało komfortowa. Nie 

dość, że musieli gonić wynik, 
to przyszło im grać do koń-
ca spotkania w dziesiątkę po 
czerwonej kartce dla Tomasza 
Pierzchalskiego. Mimo gry w 
osłabieniu gościom udało się 
doprowadzić do wyrównania. 
Dziesięć minut po gwizdku 
rozpoczynającym drugą poło-
wę Gracjana Błaszczyka zdo-
łał pokonać Kamil Kowalski. 
Miejscowi zaciekle walczyli o 
pełną pulę i w końcówce dopięli 
swego. W 89. minucie kibiców 
Zjednoczonych uradował Da-
mian Uszczyk, trafiając na 2:1. 
Po tej wygranej Zjednoczeni 
wciąż zamykają ligową staw-
kę, ale mają identyczną sumę 
punktów co Nysa Kłodzko. 

Zjednoczeni:
Błaszczyk, Krupczak, 

Wojnowski, Szuba, Chło-
pek, Czoch, P. Ciupiński (63′ 
Khvostenko), Łagiewka, Ko-
łodziej (75′ Śliwa), Uszczyk 

M-ce Drużyna Pkt. Z. R. P. BR Z. R. P.
1.  Śląsk II Wrocław 21 57 19 0 2 74-12 11 0
2.  Górnik Wałbrzych 21 50 15 5 1 53-19 10 2
3.  Polonia-Stal Świdnica 21 43 13 4 4 39-21 9 2
4.  Orzeł Prusice 21 38 12 2 7 47-35 7 1
5.  Sokół Marcinkowice 21 33 10 3 8 46-32 6 2
6.  Sokół Wielka Lipa 21 32 9 5 7 48-35 6 1
7.  Bielawianka Bielawa 21 32 9 5 7 36-34 7 1
8.  Polonia Trzebnica 21 30 9 3 9 35-45 6 1
9.  Piast Żerniki (Wrocław) 21 29 8 5 8 36-32 6 4
10.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 21 25 7 4 10 35-42 6 4
11.  GKS Mirków/Długołęka 21 22 7 1 13 37-65 3 1
12.  Unia Bardo 21 22 7 1 13 34-46 2 1
13.  Piast Nowa Ruda 21 21 7 0 14 29-45 4 0
14.  MKP Wołów 21 19 6 1 14 31-50 4 1
15.  Zjednoczeni Żarów 21 16 5 1 15 25-71 3 0
16.  Nysa Kłodzko 21 14 4 2 15 36-57 4 0

Unia Bardo 7-0 Polonia Trzebnica
GKS Mirków/Długołęka 0-1 Sokół Marcinkowice

Zjednoczeni Żarów 4-2 Orzeł Prusice
Orzeł Ząbkowice Śląskie 3-3 Nysa Kłodzko

Piast Nowa Ruda 4-1 Sokół Wielka Lipa
Piast Żerniki (Wrocław) 0-0 Bielawianka Bielawa
Polonia-Stal Świdnica 2-1 Śląsk II Wrocław

Górnik Wałbrzych 6-1 MKP Wołów

Wyniki 21. kolejki

(90′ Borowiec), Sajdak. 
Niezwykłą niespodziankę 

żarowskiej publiczności spra-
wili Zjednoczeni w pojedynku 
ostatniej kolejki z czwartym 
zespołem w tabeli Orłem 
Prusice. Po regulaminowym 
czasie gry, zwycięsko z mu-
rawy schodzili żarowianie, 
którzy wygrali 4:2, po golach 
Adama Łagiewki, Konrada 
Sajdaka Damiana Uszczy-
ka (dwie bramki). Tym sa-
mym podopieczni Macieja 
Jaworskiego opuścili długo 
oblegane ostatnie miejsce w 
tabeli, awansując na piętnastą 
pozycję. Do bezpiecznej strefy 
spadkowej tracą sześć punk-
tów. 

Zjednoczeni: Błaszczyk – 
Krupczak, Szewczyk, Woj-
nowski, Chłopek (‘68 P. Ciu-
piński), Czoch, Łagiewka, 
Kołodziej (77’ Śliwa), Szuba, 
Uszczyk, Sajdak.

Sportowy flesz Kolejne medale Barabasza!

Walczyli w Mistrzostwach Polski

>>> Otworzyli sezon
Tenisiści otworzyli sezon, 
biorąc udział w Turnieju De-
blowym o Wielkanocne Jajko. 
Na kortach w Żarowie najlep-
szy okazał się duet Wojciech 
Hanc-Paweł Niewęgłowski. 
Na kolejnych miejscach na 
podium znaleźli się: Lesław 
Tkaczyk-Janusz Derek, Ry-
szard Serafin-Jacek Angrys. 
Organizatorem zawodów było 
GCKiS w Żarowie.

>>> Szachiści
wyłonieni
110 szachistów walczyło o 
tytuł najlepszego zawodnika 
Otwartych Mistrzostw Ża-
rowa. W klasyfikacji Open 
zwyciężył Kamil Gałusz-
ka (Żarów) przed Jakubem 
Żeberskim (Wrocław) oraz 
Michałem Demskim (Wro-
cław). Wśród pań najlepszą 
szachistką została Justyna 
Łochina (Wrocław). Pozostali 
zwycięzcy w kat. wiekowych: 
M. Kaczmarczyk (Żarów),  
A. Michalska (Jaworzyna Śl.), 
J. Demski (Wrocław), W. Ko-
maniecka (Żarów), K. Kuliś 
(Opole), O. Reruch (Żarów). 
Organizatorem zawodów był 
klub szachowy Goniec Żarów. 

>>> Pewny lider, ko-
lejna przegrana Wierz-
bianki
Tempa nie zwalnia Dabro Bau 

Debel Niewęgłowski-Hanc zwyciężył na otwarcie sezonu

Po raz kolejny Lipno okazało się szęśliwe dla Marka Barabasza. Kolejne 
złoto Mistrzostw Polski!

Makowice. Po zwycięstwie 
3:1 nad PUO Wiśniowa, lider 
wałbrzyskiej kl. A ma już pięt-
naście punktów nad Cukrow-
nikiem Pszenno. O utrzymanie 
walczą piłkarze Wierzbianki 
Wierzbnej. W ostatniej serii 
spotkań podopieczni Seba-
stiana Błaszczyka przegrali 
na wyjeździe z Unią Złoty 
Stok 0:2. To już trzecia porażka 
Wierzbnej w rundzie wiosen-
nej.

>>> Zieloni gubią punkty
W rundzie jesiennej nie mieli 
sobie równych, wygrywając 
dwanaście spotkań i remi-
sując w jednym pojedynku. 
Z ośmiu punktów przewagi 
po pierwszej części sezonu, 
przewaga nad drugim LKS 
Marcinowice stopniała do 
czterech. Wraz z nadejściem 
wiosny Andrzeja Zadzior-
skiego na stanowisku szko-
leniowca Zielonych zastą-
pił Dawid Sobel. W nowej 
rundzie piłkarze z Mrowin 

wygrali dwa spotkania, dwu-
krotnie musieli podzielić się 
punktami, kończąc pojedyn-
ki remisowym rezultatem. 
Która z drużyn otrzyma pro-
mocję do rozgrywek wyższe-
go szczebla? Piłkarska kl. B 
dopiero się rozkręca, dlatego 
na odpowiedź przyjdzie nam 
jeszcze długo poczekać. Wy-
niki pozostałych zespołów 
gminy Żarów: Nysa Kłaczy-
na – Zryw Łażany 1:3, Sokól 
Kostrza – Błyskawica Kalno 
3:2. 

>>> Dominacja
Gońca
Szachiści Gońca Żarów zdo-
minowali Mistrzostwa LZS 
powiatu świdnickiego, zdoby-
wając wiele czołowych lokat 
oraz uzyskując awans do fina-
łu wojewódzkiego. Miejsca na 
podium zdobyli: 1. W. Koma-
niecka, 1. J. Molecki, 1. K. 
Gałuszka, 2. C. Stec, 2. M. 
Kaczmarzyk, 3. K. Roubo, 3. 
M. Szmyd.

Z najważniejszych imprez 
w Polsce rok rocznie przy-

wozi worek medali. Do boga-
tej kolekcji dołożył kolejne 
krążki. Marek Barabasz w 
krajowym czempionacie nie 
ma sobie równych!

Przełomowym momentem 
w bogatej karierze warcabi-
sty był rok 2011, kiedy po raz 
pierwszy zdobył medal na Mi-
strzostwach Polski. Od tego 
czasu mieszkaniec Mrowin 
nie schodzi z podium najważ-
niejszych zawodów w naszym 
kraju, a do największych osią-
gnięć może zaliczyć tytuł wi-
cemistrza Europy.

- Z roku na rok jest coraz 
trudniej walczyć o podium Mi-
strzostw Polski, a to dla tego, 
iż startuję w coraz starszej ka-
tegorii wiekowej. Cieszę się, że 
po raz kolejny mogłem bronić 
mistrzowskiego tytułu – re-

lacjonuje Marek Barabasz, 
który na swoim koncie ma już 
ponad 20 medali Mistrzostw 
Polski.

Do Szklarskiej Poręby przy-
jechało łącznie 132 warca-
bistów. Walczyli nie tylko o 
triumf w całych zawodach, 
ale również o przepustki na 
Mistrzostwa Europy i świa-
ta. Tytuł wicemistrza Pol-
ski w kat. do lat 16 zdobyty 
przez Barabasza zapewnił 
zawodnikowi udział w Mi-
strzostwach Europy warcab 

100-polowych. Czempionat 
starego kontynentu odbędzie 
się w połowie sierpnia, a go-
spodarzem będzie Polska. 

W Lipnie rywalizowali 
warcabiści o tytuł najlepsze-
go zawodnika, tym razem 
na planszach 64-polowych. 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski okazały się bardzo 
szczęśliwe dla Marka Bara-
basza! Złoto i tytuł mistrza 
kraju w kategorii juniorów 
oraz brąz w grze błyskawicz-
nej!

Po raz kolejny udany start 
zanotowali młodzi zawod-

nicy klubu Kickboxing Fighter 
Żarów. W Otwartych Między-
narodowych Mistrzostwach 
Polski WKA/WFMC zdobyli 
łącznie siedem medali.

W Świdnicy rywalizowa-
ło ponad 300 zawodników z 
Polski, Ukrainy, Niemiec oraz 
Czech. 

- Sam udział w tak dużej 
imprezie o zasięgu międzyna-
rodowym, to wielki zaszczyt i 
bardzo duże doświadczenie. 
Gratuluję medalistom oraz 
wszystkim uczestnikom – 
mówi Norbert Rossa, tre-
ner klubu  Kickboxing Figh-
ter Żarów.

Medale zdobyli: Krystian 
Rossa - 2. miejsce walki 

semi-contact Kickboxing, 
1. miejsce techniki specjal-
ne, Szymon Mirocha – 2. 
miejsce walki semi-contact 
Kickboxing, 2. miejsce wal-
ki Kalaki, Fabian Łuczków 
– 2. miejsce walki Kala-
ki, Ostap Skira 3. miejsce 
walki Kalaki, 3. miejsce 
techniki specjalne.

Krzysztof Dutkiewicz


