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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Dziś prezentujemy Państwu pytanie, 
które nadesłane zostało przez miesz-
kańca, z prośbą o informację.

 ӹ Panie Burmistrzu, 
Tyle się pisało o rewitalizacji parku 
i stawu w Żarowie, a tymczasem 
minęło kilka miesięcy i nic się nie 
dzieje. Kiedy rozpoczną się jakieś 
prace? I czy park oraz staw na czas 
remontów zostaną zamknięte dla 
mieszkańców?

 ӹ Zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora:

−−W czerwcu podpi-
sana została umowa 
na realizację zadania 
„Rewitalizacja 
terenów zielonych 
na obszarze miasta 
Żarów”, w ramach 
której wyremontowany zostanie 
Park oraz Staw Miejski w Żarowie. 
Zgodnie ze wcześniejszymi infor-
macjami, które Państwu podawa-
liśmy, pierwsze prace remontowe 
ruszą późną jesienią. Choć umowa 
z wykonawcą inwestycji została 
dużo wcześniej podpisana, w tej 
chwili przygotowywana 
jest kompletna doku-
mentacja projektowa, 
na podstawie której 
wykonawca musi 
uzyskać pozwolenie na 
budowę, umożliwiające 
mu rozpoczęcie robót 
budowlanych. Termin 
uzyskania pozwolenia na budowę 
jest uzależniony w dużej mierze od 
decyzji konserwatora na prowa-
dzenie prac w obiekcie zabytkowym, 
jakim jest Park Miejski w Żarowie.  
Przypomnę tylko, że rewitalizacja 
parku miejskiego w Żarowie oprócz 
pielęgnacji obecnych drzew i wycinki 
samosiejek zaburzających charakter 
parku, zakłada remont i przebudowę 

ciągów komunikacyjnych, montaż 
obiektów małej architektury (ławki, 
kosze, tablice informacyjne), prze-
budowę drogi przy pałacu, odtwo-
rzenie stawu suchego wraz z kładką, 
przebudowę sceny i budowę altany, 
wykonanie kanalizacji teletech-
nicznej, montaż latarni oświetlenio-
wych parkowych LED oraz kamer 
monitoringu, budowę toalety wraz 
z instalacjami wodno-kanalizacyj-
nymi, a także prace związane z nasa-
dzeniami krzewów. Uporządkowana 
zostanie również ścieżka przy zabyt-
kowej Alei Dębów, wyodrębniony 
zostanie plac dla juniorów przy 
boisku ze sztuczną nawierzchnią 
na stadionie sportowym w Żarowie. 
Teren ten zostanie wyrównany 
i wysprzątany. Z kolei zakres prac 
nad Stawem Miejskim w Żarowie 
obejmować będzie remont i prze-
budowę ciągów komunikacyjnych, 
montaż obiektów małej architektury 
(ławki, kosze, tablice informacyjne, 
leżaki, stoliki do gry w szachy), 
wykonanie pomostu oraz zainstalo-
wanie pływającej fontanny, budowę 
instalacji oświetlenia przy stawie 

oraz instalacji monitoringu, 
a także prace związane 
z nasadzeniami zieleni. 
Łączny koszt modernizacji 
parku i stawu miejskiego 
wyniesie 5.261.053,10 
złotych, z czego kwota 
4.500.000 złotych to dofi-
nansowanie, które gmina 

pozyskała z Programu Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych.  
Teren parku i stawu został przeka-
zany wykonawcy robót budowlanych. 
Ze względów bezpieczeństwa miejsca 
prowadzenia robót budowlanych 
będą oddzielane od reszty terenu, ale 
szczegółowe informacje na ten temat 
będziemy Państwu podawali z chwilą 
rozpoczęcia inwestycji. 

Informacje

Wszelkie pytania 
należy kierować  

na adres m.pawlik@
um.zarow.pl  

z dopiskiem „pytanie 
do burmistrza”

Skorzystaj z dofinansowania  
do wymiany pieca

Rusza nabór wniosków na dofinan-
sowanie wymiany źródeł ciepła, 
które udzielane jest w formie dotacji 
ze środków budżetu gminy Żarów 
w ramach programu „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze Gminy 
Żarów poprzez likwidację kotłów 
stałopalnych starej generacji”. 

 ӹ Na jakie zadania będzie można 
przeznaczyć dotację?

Dotacja przeznaczona może być 
na likwidację starego źródła ciepła 
i montaż nowego przyjaznego środo-
wisku źródła tj.
1) kotły gazowe;
2) kotły na olej lekki opałowy;
3) piece zasilane prądem elek-

trycznym;
4) kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 

klasa wg PN-EN 303-5:2012),
5) kotły na biomasę (co najmniej 

5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) 
o wilgotności biomasy poniżej 20%;

6) OZE: pompy ciepła, kolektory 
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 
przydomowe elektrownie wiatrowe 
- służące zasileniu źródła.

Trwała likwidacja wszystkich 
dotychczasowych źródeł ciepła jest 
bezwzględnie wymagana. Kwalifiko-
walność wydatków rozpoczyna się od 
dnia 01.01.2017 r. 

 ӹ W jakiej wysokości i kto może 
ubiegać się o dofinansowanie?

Dotacja będzie przydzielana 
w wysokości do 25 % poniesionych 
kosztów kwalifikowanych na zadanie 
w zakresie zmiany systemu ogrze-

wania w jednym lokalu mieszkalnym 
lub nieruchomości o charakterze 
mieszkalnym na terenie Gminy 
Żarów, w maksymalnej wysokości do:
1) dla domu jednorodzinnego – 

5.000,00 zł;
2) dla mieszkania w budynku wielo-

rodzinnym – 3.500,00 zł;
 ӹ Gdzie i do kiedy można składać 

wnioski?
Wnioski można składać w terminie 
od 4 do 12 października 2022 r. 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Wnioski 
złożone przed i po terminie okre-
ślonym w ogłoszeniu oraz wnioski, 
które wpłyną po wyczerpaniu się 
puli środków zarezerwowanych 
w uchwale budżetowej na ten cel 
nie będą rozpatrywane i zostaną 
odesłane Wnioskodawcy. Dofi-
nansowanie przyznawane będzie 
wg kolejności składania wniosków 
do czasu wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
ten cel w budżecie gminy. Wnioski 
o dofinansowanie będą do pobrania 
w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego 
w Żarowie oraz na 
stronie internetowej 
www.um.zarow.pl 
w zakładce „Odpady 
i Środowisko → 
wymiana pieca”. 
Więcej informacji 
o programie można 
uzyskać pod nr tel. 74 30 67 375. 

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Ogłoszenie drobne 
Miłośnik „Ciężkiego Rocka”. 
Poszukuję osób jadących 
z gminy Żarów na koncert: 
Muzyka „Pink Floyd” 
Wrocław 23.09 b.r. i na 
koncert „Deep Purple” Łódź 
12.10 b.r.  
Kontakt: Tel. 721 794 757.

Pod jakim adresem mieszkasz?
To pytanie wcale nie jest takie proste. 
Szczególnie dla osób mieszkających 
w budynkach, w których jest więcej 
niż jedno mieszkanie.

Takiego problemu nie będą miały te 
osoby, które mieszkają w budynkach 
z wydzielonymi mieszkaniami, gdy 
każde mieszkanie ma swój numer. 
A co z tymi, którzy mieszkają 
w budynkach, w których nie doko-
nano wydzielenia lokali? Ot po prostu 
na piętrze mieszka jedna rodzina, na 
dole druga lub prawa część należy do 
wujka, a lewa do rodziców. I jest OK.
Większość osób mieszkających 
w takich budynkach podaje w adresie 
nazwisko i numer budynku. Dla 
Poczty, kuriera, dostawcy to zazwy-
czaj wystarczająca informacja, ale nie 
w każdej sytuacji jest to wystarcza-
jące określenie adresu. 
Stąd wiele osób było zdziwionych, gdy 
koniecznym stało się wypełnienie 
deklaracji o emisyjności budynków, 
a pracownik Urzędu z uporem 
maniaka wypytywał ich o numer 
mieszkania. Zazwyczaj otrzymywał 
odpowiedź „Nie ma”, „Nigdy to nie 
było potrzebne”. Dla świętego spokoju 

dokonywano umownego podziału 
nadając numery mieszkań 1, 2 lub 
A, B, C. Ale to nie rozwiązuje sprawy, 
bo do takiego „wydzielenia” lokalu 
niezbędne jest urzędowe „Wyodręb-
nienie lokalu”. Kwestią najistotniejszą 
przy wyodrębnieniu lokalu jest jego 
samodzielność stwierdzona zaświad-
czeniem starosty.

Po co to robić?
Zapewne ten cytat z ustawy 
o dodatku węglowym (zmiana, która 
wejdzie w życie niebawem) 
uświadomi istotę posiadania 
w adresie oficjalnego numeru 
mieszkania:

−−„3a. W przypadku gdy pod 
jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje 
więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe, jeden dodatek węglowy 
przysługuje dla wszystkich gospo-
darstw domowych zamieszkujących 
pod tym adresem.

−−3b. W przypadku gdy wniosek 
o wypłatę dodatku węglowego 
złożono dla więcej niż jednego gospo-
darstwa domowego mających ten 

sam adres miejsca zamiesz-
kania, to dodatek ten jest 
wypłacany wnioskodawcy, 
który złożył wniosek jako 
pierwszy. Pozostałe wnioski 
pozostawia się bez rozpo-
znania”.

Pora na podjęcie 
działań by wydzielić 
lokal  z budynku.
Więcej informacji na 
stronie internetowej 
www.um.zarow.pl.

Dotacja dla biblioteki
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu zatwierdził podział dotacji dla 
bibliotek publicznych w 2022r. 

Z tej informacji ucieszą się wszyscy miło-
śnicy książek. Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego 
w Żarowie udało się kolejny raz pozyskać 
fundusze na zakup nowości wydawniczych. 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów 
im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie 
otrzymała dotację ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 
3.750 złotych i zostanie przeznaczona na 
zakup i zdalny dostęp do nowości wydawni-
czych. Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 
w ramach NPRCz 2.0”.

Informacja: Biblioteka Publiczna w Żarowie
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Kolejne zabytki zostały odnowione
Zakończył się kolejny 
etap prac remontowych, 
który realizowany był 
w Kościele p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Imbramo-
wicach. 

Zakres inwestycji obej-
mował remont północnej 
części posadzki pod 
ławkami, podestu, 
ławek, podpór chóru 
oraz schodów na chór. 
Pierwsze prace remon-
towe rozpoczęły się w 
minionym roku, a drugi 
etap prac kontynuowany 
był w 2022 roku. Koszt 
wszystkich prac wyniósł 
186.883,45 zł. Na reali-
zację zadania parafia 
p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
w Imbramowicach otrzy-
mała dotację ze środków 
budżetu gminy Żarów 
w wysokości 100 tysięcy 
złotych. 

−−Prace projektowe 
rozpoczęto w styczniu 
2021 roku. W sierpniu po 
uzyskaniu niezbędnych 
pozwoleń  firma „SPECDACH Sylwe-
ster Bereżański” z Lasku rozpoczęła 
prace budowlane, jednocześnie firma 
K&K KARWALA z Grodziszcza rozpo-
częła prace przy schodach. Pierwszy 
etap prac zakończono w listopa-
dzie 2021r. Wiosną bieżącego roku 
wykonawcy wznowili prace, żeby 
zakończyć remont przed zaplano-
wanymi na sierpień uroczystościami 
500-lecia  naszej świątyni. Dzięki 
zaangażowaniu parafian oraz  finan-
sowemu wsparciu gminy wszystkie 

prace udało się zakończyć sukcesem. 
Rozłożony na dwa lata projekt kosz-
tował 186.883,45 zł. Gmina Żarów 
wsparła parafię dwoma dotacjami: 
na pierwszy etap otrzymaliśmy 
wsparcie kwotą 40.000 zł i na drugi 
etap 60.000 zł. Dzięki tak hojnemu 
wsparciu, za które składamy gorące 
podziękowanie, mogliśmy zakończyć 
duży remont w tak krótkim terminie – 
mówi Maciej Kwarciak koordynator 
projektu.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Prace przy renowacji zabytków w kościele realizowane 
były w dwóch etapach. (Foto: Maciej Kwarciak).

Dzięki inwestycji wnętrze kościoła w Imbramowicach 
zyskało nowy wygląd (Foto: Maciej Kwarciak). 

Upiecz chleb, wygraj piekarnik
Przypominamy, że trwa 
konkurs na najlepszy 
chleb domowego wypieku 
„Chlebowzięci”, który 
organizowany jest 
w ramach szóstej edycji 
Festiwalu Mąki. 

W tym roku główną 
nagrodą będzie piekarnik 
marki Electrolux, który 
został ufundowany przez partnera 
wydarzenia. 
Uczestnikami konkursu mogą być 
osoby wypiekające amatorsko chleb 
w warunkach domowych. Każdy 
miłośnik domowego wypieku może 
zgłosić jeden chleb o dowolnej 
gramaturze. Ocenie będzie podda-
wany smak, kolor i zapach. Jury także 
będzie brało pod uwagę wrażenie 
ogólne chlebów. W tym roku po raz 

kolejny przyznana zostanie nagroda 
specjalna dla najlepszego piekarza 
z terenu gminy Żarów.
Laureatów poznamy 17 września 
podczas VI Festiwalu Mąki, który 
organizowany jest na terenie gminy 
Żarów w zabytkowym i wciąż dzia-
łającym młynie w Siedlimowicach. 
Regulamin dostępny na stronie  
www.centrum.zarow.pl.

Paweł Fajdek będzie miał swoje 
pamiątkowe płyty w naszym mieście

Szykujemy niespodziankę dla Pawła 
Fajdka! 

Chcemy uhonorować Naszego 
Mistrza Świata, jak na prawdziwego 
Mistrza przystało. Niebawem na 
terenie naszego miasta zainstalo-
wane zostaną okolicznościowe płyty 
z odciśniętą dłonią Pawła Fajdka, jego 
autografem oraz wygrawerowanymi 
datami mistrzostw, w których wziął 
udział i zdobył miejsca na podium. 
Piękne okolicznościowe płyty, które 
wykonała i przekazała firma Colo-
robbia Polska z Żarowskiej Podstrefy 
Ekonomicznej są już gotowe. Kilka 
dni temu, prezes zarządu firmy Colo-
robbia Polska Alessandro Catani 
przekazał pamiątkowe płyty na ręce 
burmistrza Leszka Michalaka.

−−Jako firma chcemy być jak najbliżej 
społeczności żarowskiej i stąd taki 
mały gest z naszej strony i ukłon 
dla Mistrza Pawła Fajdka. Mamy 
nadzieję, że będzie to pamiątka, która 
przetrwa lata. Chcielibyśmy współ-
pracować zarówno z Urzędem Miej-
skim w Żarowie, jak i lokalnymi insty-

tucjami, które pozwalają młodym 
osobom się rozwijać. Jest nam bardzo 
miło, że nasza firma ulokowana 
jest właśnie w takim miejscu, na 
terenie gminy Żarów. I cieszymy się, 
że w naszej gminie jest tylu utalen-
towanych sportowców, śledzimy ich 
sukcesy, kariery i ścieżki rozwoju – 
mówiła Anna Pluta członek zarządu 
Colorobbia Polska.

Spotkanie w firmie Colorobbia Polska, 
w którym uczestniczyli burmistrz 
Leszek Michalak oraz sekretarz 
gminy Żarów Sylwia Pawlik było także 
okazją do podsumowania wspólnych 
projektów. 

−−Z wielką przyjemnością, wspólnie 
z Panią sekretarz, odbieramy pamiąt-
kowe płyty z wygrawerowanymi 
sukcesami Pawła Fajdka naszego 
mieszkańca i dumy naszej gminy.  
Dziękujemy firmie Colorobbia Polska 
z Żarowa za wykonanie tak pięk-
nych i ozdobnych płytek. To był nasz 
wspólny pomysł, aby uhonorować 
naszego Mistrza. Okolicznościowe 
płyty zostaną zainstalowane na 
terenie naszego miasta – dziękował 
przedstawicielom firmy Colorobbia 
Polska burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Prezes Colorobbia Polska przekazał 
okolicznościowe płyty  

na ręce burmistrza Leszka Michalaka.

Informacje w sprawie 
dodatku węglowego 

uzyskasz  
w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska
Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego informuje, że w sprawach 
związanych z dodatkiem węglowym, 
a także w kwestii innych dodatków 
wspierających gospodarstwa 
domowe przy zakupie paliw do 
źródeł ciepła w budynkach należy 
zasięgać informacji pod numerem 
infolinii Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska: 22 36 92 900.

Infolinia czynna jest  
od poniedziałku do piątku,  

w godz. 8.00 – 15.00.

Festiwal Mąki w Siedlimowicach
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie 
zaprasza do zabytkowego 
młyna w Siedlimowicach 
na 6. edycję Festiwalu Mąki. 

W programie stoiska 
ze zdrową żywnością, 
warsztaty chlebowe, 
spacer historyczny, 
zwiedzanie młyna, gry 
i zabawy dla najmłod-
szych, wystawa Żarow-
skiego Klubu Fotograficz-
nego „Młyn”, siedlimo-
wickie podpłomyki i wiele 
innych atrakcji. Podczas 
festiwalu poznamy także 
zwycięzców konkursu 
na najlepszy chleb 
domowego wypieku 
„Clebowzięci”. Zwieńcze-
niem wydarzenia będzie 
koncert zespołu Sred-
nusha (etno/folk).
Serdecznie zapraszamy 
na Festiwal Mąki do 
zabytkowego młyna 
w Siedlimowicach 
w sobotę, 17 września, w godz. 14.00 – 19.00. Organizatorem wydarzenia jest 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gmina Żarów, młyn Siedlimo-
wice oraz Electrolux Żarów.
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Wieś i Rolnictwo

Dożynki gminne w Żarowie
Barwny korowód dożynkowy, prezentacja 
wieńców, msza święta dziękczynna, pyszności na 
dożynkowych stołach, konkursy i dobra wspólna 
zabawa taneczna z zespołem Milano. 

Tegoroczne dożynki gminne w Żarowie były wyjąt-
kowo udane. Współgospodarzem imprezy były 
sołectwa Mielęcin oraz Mikoszowa, które stanęły 
na wysokości zadania, przygotowując mnóstwo 
atrakcji dla mieszkańców. Święto plonów rozpo-
częła msza święta dziękczynna w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, 
podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, 
kosze owoców i warzyw oraz bochny chleba.

−−Co roku spotykamy się na przełomie lata i jesieni, 
by cieszyć się z tego, co podarowała nam Matka 
Ziemia. Stojące przed nami wieńce dożynkowe 
i chleby są nie tylko symbolem obfitości plonów, ale 
przede wszystkim ciężkiej pracy rolnika. Dlatego 
dzisiaj, w czasie dożynek, dziękujmy wspólnie 
Bogu za ten piękny świat – mówił ks. dziekan Piotr 
Ważydrąg proboszcz parafii p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żarowie.

Tuż po uroczystej mszy świętej kolorowy korowód 
dożynkowy z przedstawicielami poszczególnych 
sołectw udał się na targowisko miejskie w Żarowie, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dożyn-
kowe wieńce oraz kosze można było podziwiać 
tuż przed główną sceną. Wszystkie zachwycały 
swoim wykonaniem. Burmistrz Leszek Michalak, 
w asyście starostów dożynek Marty Wądołowskiej 
oraz Wojciecha Wiącka podzielili wśród uczest-
ników chleb wypieczony z tegorocznego ziarna.

−−Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt nie 
tylko dla rolników, ale także dla każdego miesz-
kańca wsi. Wyrażamy w ten dzień radość z zebra-
nych po ciężkiej pracy plonów. Chciałoby się powie-
dzieć, że dobrze by było odpocząć po żniwach, 
ale jak wiemy praca w gospodarstwie rolnym nie 
kończy się wraz ze zbiorem zbóż. Niemniej jednak 
to właśnie zboże zebrane latem jest ukoronowa-
niem ciężkiej pracy rolnika – z niego powstaje 
chleb będący symbolem dostatku i sytości – mówił 
podczas otwarcia uroczystości dożynkowych 
burmistrz Leszek Michalak.

Zgromadzonej publiczności bardzo podobało się także 
widowisko obrzędowe „Misterium Chleba” oddające 
dożynkowy klimat. Program artystyczny w wykonaniu 
Ludowo-Estradowego Zespołu Mokrzeszów zapre-
zentowany został z licznymi biesiadnymi przyśpiew-
kami. Po występie można było wysłuchać koncertu 
w wykonaniu zespołu Krukowianie. 
Stoły uginały się pod różnego rodzaju daniami, prze-
kąskami i słodkościami, a pomysłowość naszych 
mieszkańców w ich przygotowaniu była naprawdę 
nieograniczona. Gospodynie i gospodarze zadbali 
o to, by ich dania nie tylko pysznie smakowały, ale 

również stoiska zachwycały swoimi aranżacjami. 
Można było spróbować pierogów, swojskich wędlin, 
smalcu z pajdą chleba, wyszukanych ciast i deserów 
oraz innych lokalnych przysmaków. 
Rozstrzygnięto także dożynkowe konkursy. Nagrodę 
za najpiękniejszy wieniec dożynkowy zdobyło 
sołectwo Pyszczyn. W konkursie „Złota Makutra – 
Śliwkowy Zawrót Głowy” pierwsze miejsce zajęło 
sołectwo Bożanów, drugie miejsce sołectwo Mielęcin, 
a trzecie miejsce Oliwia Brańka z Pożarzyska. 

Nagrody zwycięzcom konkursu wręczali poseł na 
Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, burmistrz 
Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora oraz sekretarz gminy Sylwia Pawlik.
Za ciężką pracę, wysiłek, a przede wszystkim wielkie 
zaangażowanie wszystkim sołectwom podzięko-
wania złożyli burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman Konieczny. Wszystkim 
rolnikom, z okazji Święta Plonów w Żarowie, podzię-
kowali także posłowie na Sejm RP Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, Ireneusz Zyska oraz Marek Dyduch. 

−−Składamy serdeczne podziękowania gospoda-
rzom tegorocznych dożynek oraz wszystkim miesz-
kańcom za ogromny wkład, pracę oraz zaangażo-
wanie w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości 
– dziękowała mieszkańcom poseł na Sejm RP 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Gwiazdą tegorocznych dożynek gminnych był 
zespół Milano, który oczarował i poderwał do 
tańca żarowską publiczność. 

Magdalena Pawlik

Dożynkowy chleb i dary starostowie dożynek Marta 
Wądołowska i Wojciech Wiącek przekazali  

na ręce ks. dziekana Piotra Ważydrąga.

Wieniec dożynkowy, to zaraz obok chleba, najważ-
niejszy symbol święta plonów.  

Piękne wieńce przepełnione symbolami można było 
zobaczyć podczas tegorocznych dożynek w Żarowie. 

Chleb wypieczony z tegorocznego ziarna  
został podzielony pomiędzy naszych mieszkańców.

Na uroczystości dożynkowe licznie przybyli mieszkańcy 
gminy Żarów i okolic oraz goście, w tym parlamenta-

rzyści i przedstawiciele gminnych instytucji. 

PODZIĘKOWANIE
Składy serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację tego-
rocznych Dożynek Gminnych 2022, które odbyły 
się w niedzielę, 11 września w Żarowie. 
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy 
do współorganizatorów tegorocznego Święta 
Plonów Sołectwa Mielęcin oraz Mikoszowa za 
ogromny wkład, pracę oraz zaangażowanie. 
Dziękujemy delegacjom wszystkich sołectw za 
udział w ceremonii dożynkowej i mszy świętej 
oraz wspaniałe wieńce złożone na ołtarzu dzięk-
czynnym. Ich wykonanie wymagało dużego 
nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu 
osób. Wyrazy wdzięczności kierujemy również 
do pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie 
oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Dzięki naszemu wspólnemu wysił-
kowi tegoroczne Dożynki Gminne stały się wspa-
niałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy 
naszych mieszkańców oraz radosnego święto-
wania.

Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów
Przemysław Sikora Zastępca Burmistrza

Roman Konieczny Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Żarowie 

Barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami 
naszego miasta.

Tłumy mieszkańców przybyły na koncert  
zespołu Milano.

Zespół Krukowianie w rytm dożynkowych przyśpiewek 
zachęcał do wspólnej zabawy. 
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Wieś i Rolnictwo

Złote Dęby dla zasłużonych
Genowefa i Maciej Kwar-
ciak, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Pożarzysku, 
Koło Gospodyń Wiej-
skich „Kalina” w Kalnie, 
Tomasz Nycz oraz PZD 
Rodzinny Ogród Dział-
kowy „Relax” w Żarowie 
dołączyli do grona zasłu-
żonych osób i organizacji. 

Podczas dożynek 
gminnych w Żarowie 
burmistrz Leszek 
Michalak wraz z zastępcą 
burmistrza Przemy-
sławem Sikorą oraz 
przewodniczącym Rady Miejskiej 
Romanem Koniecznym uhonorowali 
mieszkańców statuetkami „Złotych 
Dębów”. Są to najwyższe gminne 
odznaczenia przyznawane w Żarowie 
od ponad dwudziestu lat.

−−Odznaczenia „Złote Dęby” są przy-
znawane zasłużonym mieszkańcom 
naszej gminy, społecznym działaczom 

i pasjonatom, zaangażowanym orga-
nizatorom i przedstawicielom stowa-
rzyszeń i organizacji funkcjonującym 
na terenie gminy Żarów. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim odznaczonym 
i dziękujemy za Państwa zaangażo-
wanie na rzecz naszej gminy – gratu-
lowali burmistrz Leszek Michalak 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny.

Genowefa i Maciej Kwarciak
Swojej pasji – ratowaniu lokalnych zabytków poświęcają każdą wolną chwilę. 
Od 1993r. mieszkają na terenie Tarnawy i od tego czasu angażują się we 
wszelkie działania związane z odnawianiem zabytków, szczególnie sakral-
nych. Państwo Kwarciak realizacji swojej pasji nie tylko poświęcają swój 
wolny czas, ale także własne fundusze, przy okazji wykorzystując cenne 
doświadczenie i zdobytą wiedzę. Przykładem są odnowione zabytki w Imbra-
mowicach oraz Pyszczynie. Wspólnie prowadzą również kronikę parafialną, 
która liczy kilka tomów i stanowi doskonały materiał dla badaczy kultury 
sakralnej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pożarzysku
Są zawsze tam, gdzie dzieje się coś złego i ktoś potrzebuje pomocy. Czasami 
pierwsi na miejscu zdarzenia. Wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, 
dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Na dźwięk syreny zosta-
wiają bieżące obowiązki i udają się do remizy, aby nieść pomoc tym najbar-
dziej potrzebującym. Są prężnie działającą organizacją działającą na terenie 
gminy Żarów, a także na terenie Pożarzyska i miejscowości sąsiednich Siedli-
mowic oraz Gołaszyc. W tym roku jednostka ta obchodziła 75-lecie swojego 
funkcjonowania. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina” W Kalnie
Wspólnie gotują, przygotowują imprezy okolicznościowe, biorą udział 
w warsztatach i konkursach. W tym roku obchodzili jubileusz 60-lecia 
swojego funkcjonowania. Od samego początku swojej działalności reprezen-
tują swoją wieś, biorąc udział w wydarzeniach organizowanych w gminie, 
powiecie i województwie. Współpracują z organizacjami działającym na 
terenie wsi oraz funkcjonującymi w gminie Żarów. Będąc członkiem tego 
Koła Gospodyń Wiejskich  na pewno nie można narzekać na nudę, ponieważ 
Koło stale się rozwija, angażuje w nowe projekty i organizuje akcje na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Tomasz Nycz
Od 2014 roku jest prezesem Fundacji Inicjatywa B, która prężnie działa na 
terenie gminy Żarów poprzez różnorodną działalność kulturalną, arty-
styczną, edukacyjną i ekologiczną. Animator i organizator życia kulturalnego 
w naszej gminie. Pomysłodawca oraz inicjator wielu wydarzeń kulturalnych, 
które odbywają się cyklicznie na terenie gminy Żarów: Mydlany Park Festiwal, 
Żarowski Festiwal Filmowy „Different Point of View”, prelekcje o lokalnej 
historii, spotkania przy Regale Pamięci, akcje społeczne w Parku Miejskim 
w Żarowie i wiele innych. Współtwórca, wspólnie ze Stowarzyszeniem Labi-
ryntarium.pl projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”. 

Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” w Żarowie
Założony został w latach 50-tych XX wieku. Początkowo ogrody działkowe 
stanowiły teren przy ul. 1 Maja w Żarowie, a organizację Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych tworzyły dwa przedsiębiorstwa państwowe: DZCh Żarów 
(Dolnośląskie Zakłady Chemiczne w Żarowie) oraz ŻZMO Żarów (Żarowskie 
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych). W latach 70-tych Pracownicze Ogródki 
Działkowe przekształciły się w Rodzinne Ogrody Działkowe. Obecnie na 
terenie ROD „Relax” w Żarowie funkcjonują 943 działki, które są terenami 
rekreacyjnymi z ozdobnymi drzewami i krzewami czy pięknymi trawnikami. 
To miejsce, gdzie mieszkańcy spędzają swój wolny czas z całymi rodzinami. 

Mieszkańcy odznaczeni statuetką „Złoty Dąb” na 
zdjęciu wraz z organizatorami dożynek. 

Plon niesiemy plon,  
w gospodarza dom!

Dożynki to szczególne 
wydarzenie obchodzone 
co roku, już po zakoń-
czeniu najważniejszych 
prac na polu. Inaczej 
zwane świętem plonów, 
są radosnym czasem 
dziękczynienia za zebrane 
plony, a także wyrazem 
ogromnego szacunku dla 
ciężkiej pracy każdego 
rolnika. Święto plonów 
stanowi piękny element 
polskiej kultury, uroczy-
stości dożynkowe są nie 
tylko wyrazem pielęgno-
wania tradycji narodowej, 
ale też wdzięczności Bogu i Matce Bożej za pomyślnie zakończone żniw oraz 
inne zebrane plony.

Dożynkowe wieńce ze zboża i słomy
Tegoroczne wieńce 
dożynkowe prezentowały 
się imponująco. Przygo-
towali je mieszkańcy wsi, 
wkładając w swoją pracę 
mnóstwo zaangażowania 
i cierpliwości. Trudno 
było oderwać od nich 
oczy. Wszystkie, podczas 
mszy świętej poświęcił ks. 
dziekan Piotr Ważydrąg 
proboszcz parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie. Miesz-
kańcy przygotowali także 
piękne ozdoby, witacze, 
jakie można było ujrzeć na trasie korowodu dożynkowego i całym mieście.

Wiejskie przysmaki
Dożynkowe stoły uginały 
się od pomysłowych 
dekoracji, a przede 
wszystkim pysznego 
jedzenia. Przez cały 
dzień, stoiska poszcze-
gólnych miejscowości 
odwiedziły tłumy miesz-
kańców, którzy mieli 
okazję skosztować trady-
cyjnych wyrobów i podzi-
wiać nietypowe deko-
racje. Stoiska przygoto-
wane przez mieszkańców 
były pięknie skompono-
wane, z własnoręcznie wykonanymi dekoracjami i swojskim poczęstunkiem.

Podziękowania dla wszystkich sołectw
Podczas tegorocz-
nych dożynek gmin-
nych burmistrz Leszek 
Michalak wraz z zastępcą 
burmistrza Przemy-
sławem Sikorą oraz 
przewodniczącym Rady 
Miejskiej Romanem 
Koniecznym za ciężką 
pracę, wysiłek, a przede 
wszystkim wielkie zaan-
gażowanie podziękowali 
wszystkim sołectwom. Na 
ręce sołtysów i przedsta-
wicieli wsi podziękowania 
złożyli także parlamen-
tarzyści. Dożynki były 
doskonałym momentem, aby podziękować wszystkim rolnikom.

Nagrody za najsmaczniejsze tarty śliwkowe wręczali 
burmistrz Leszek Michalak  

i zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 

Nagrodziliśmy uczestników dożynkowych konkursów.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Pięknie i bogato prezentowały się stoiska wiejskie. 

„Misterium Chleba” w wykonaniu zespołu Mokrzeszów 
w rytm dożynkowych przyśpiewek.
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Z cyklu „Ciekawe miejsca naszej gminy”

Winnica Markowa w Mielęcinie
W jednej z miejscowości 
na terenie gminy Żarów 
Mielęcinie znajduje się 
winnica, którą prowadzi 
Pan Marek Zywer. Warto się 
tu zatrzymać, bo jak mówią 
okoliczni mieszkańcy, to 
miejsce „z duszą”, a i praw-
dziwi smakosze win mają 
tu w czym wybierać. Zapy-
taliśmy Pana Marka, skąd 
pomysł na winnicę, jakie 
wina są tam produkowane 
i jak wygląda cały proces 
produkcji tych wybornych 
trunków?

 ӹ Kiedy i w jaki sposób 
powstała Winnica 
Markowa w Mielęcinie?

−−Tworzenie win jest wielką przygodą, 
niewiadomą, obietnicą, po trosze magią, 
ot i cała tajemnica. W największym skrócie 
„markowa”, bo Marek ją prowadzi, to 
niewielka winnica typu burgundzkich 
clos, otoczona kamiennym murem 
i wysokim żywopłotem, gospodarczymi 
budynkami. Zaledwie 25 arów – ćwierć 
hektara, 830 krzewów Chardonnay, 
Bacchusa, Rieslinga, Merolta, Dornfel-
dera i Cabernet Dorsy. Prace pielęgna-
cyjne, zbiór i selekcja – ręczna robota. 
Bez glifosatu, „ciężkiej chemii”, gdzie 
głównym środkiem stosowanym 
w winnicy jest Romeo działający jak 
szczepionka i posiadający certyfikat 
Instytutu Ochrony Roślin do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym. 
Winiarnia, miejsce winifikacji, 
to dawna stajnia z roku 1740. 
Podstawowe wina to białe i czer-
wone cuvee. Łatwy dojazd: zale-
dwie 5 kilometrów od Żarowa, 
drogowskaz podpowie, w którym 
miejscu najlepiej skręcić w jej 
kierunku. 

 ӹ A gdyby poprosić o kilka szcze-
gółów…

−−Jeśli popatrzycie Państwo 
na fotografie przedstawiające 
winnicę (fotografie można zoba-
czyć na FB Winnica Markowa 
i stronie internetowej www.um.zarow.
pl), to z pewnością zauważycie, że ziemia 
w winnicy utrzymywana jest „na czarno”. 
Nie ma tu trawy, a tym bardziej chwastów. 
Takie rozwiązanie przynosi kilka korzyści. 
Po pierwsze, w słoneczne dni, ziemia się 
szybko nagrzewa, gromadzi sporo ciepła, 
które oddaje jeszcze długo w nocy. Wege-
tacja staje się korzystniejsza. Po drugie, 
miejsce jest bardziej suche, co wyraźnie 
zmniejsza zagrożenie wystąpienia chorób 
grzybowych. To z kolei przekłada się na 
mniejszą ilość prewencyjnych oprysków. 
Utrzymanie winnicy w taki sposób pociąga 
za sobą 30 – 40 kilometrów, które każdego 
sezonu muszę przejść za glebogryzarką…. 
Średnio jedna czwarta lub nawet 30% gron 
nie odczekuje zbiorów. Zostają usunięte, aby 
pozostałe miały lepszą jakość. Ten proces 
nazywa się zielonym zbiorem i jego „ofiarą” 
pada nawet około tony dojrzewających 
owoców.

 ӹ To w winnicy, a w winiarni, miejscu 
tworzenia wina?

−−Praca w winnicy jest 
ważniejsza, bo tu tak 
naprawdę powstaje przy-
szły charakter wina. Jak 
mawiają winiarze, aby 
stworzyć najlepsze wino, 
trzeba mieć najlepsze 
winogrona. W winiarni 
należy już tylko uważać, 
aby tego nie popsuć. Tak 
więc przed fermentacją nie 
myjemy gron (nie zbieramy 
też ich po deszczu), nie 
dodajemy wody, ani cukru. 
Białe grona po odszypuł-
kowaniu poddajemy dzia-
łaniu prasy, bo białe wina 
robione są tylko z moszczu. 
Ten, zanim trafi do kadzi 

fermentacyjnej, musi być sklarowany. Tylko 
taki powinniśmy zaszczepić drożdżami. 
Dodam, że każdej odmianie dedykowany 
jest inny rodzaj drożdży winiarskich. Białe 
wino wymaga długiej fermentacji alkoho-

lowej w niskich temperaturach. Z tego 
powodu używam zbiorników z płasz-
czem chłodzącym. Wodę lodową do 
chłodzenia produkuje specjalny chiller, 
a jej temperaturę kontroluje zestaw 
do kontroli temperatury z zaworem 
elektromagnetycznym. Aby nadać 
winu porządnych aromatów, tempera-

tura fermentacji powinna się wahać 
wokół 9-10C. No i później trzeba nie 
dopuszczać do pojawienia się drugiej 

fermentacji, tzw. malolaktycznej, 
która pozbawiłaby wina kwaso-
wości. Białe wino musi mieć lekką 
kwasowość, w przeciwnym razie 
będzie tylko kompotem z procen-
tami. Inaczej jest z winem czer-
wonym. To fermentuje razem ze 
skórkami, miąższem i pestkami. 
Podczas maceracji wino nabiera 
koloru i tanicznych posmaków, 
które może wzmocnić jego dojrze-
wanie w dębowej beczce barrique. 
I przechodzi tą drugą wspo-
mnianą fermentację. Moje wina 
trafiają do beczek na co najmniej 
12 miesięcy. 

 ӹ Podobno w winach z Winnicy 
Markowej smakują nie tylko mieszkańcy 
gminy Żarów?

−−Wielu mieszkańców naszej gminy, którzy 
mieszkają poza Polską, zaopatruje się 
w mielęcińskie wina, mimo że mieszkają 
w krajach winiarskich. Wiem, że nasze wina 
smakowały Gruzinom, Amerykanom, Fran-
cuzom, Włochom, Brytyjczykom, Czechom 
i Niemcom. Mój bardzo dobry znajomy, 
niegdyś właściciel winnicy w Heppenheim, 
stwierdził, że moje cuvee dorównuje dobrym 
niemieckim winom. Ale najmilsze są uwagi 
klientów dzwoniących nieraz późnym 
wieczorem tylko po to, aby podzielić się 
radością, jaką przynosi im lampka winna 
z „markowej”. Zapraszam zatem wszystkich 
zainteresowanych do Mielęcina. Na miejscu 
można kupić białe i czerwone cuvee, ale 
też pozwolić się oprowadzić po winnicy, 
zobaczyć winiarnię i posłuchać niekończą-
cych się opowieści i anegdot na temat win. 
Godziny otwarcia znajdziecie Państwo na 
stronie fejsbukowej i google. Zapraszam.

 ӹ Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Magdalena Pawlik

Aktualności

Kronika policyjna
Kradł przewody telekomunikacyjne 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie w ramach czyn-
ności do sprawy z wcześniejszego okresu, w wyniku podjętych 
czynności, ustalili sprawcę kradzieży przewodów telekomunika-
cyjnych, 26-letniego mieszkańca pow. świdnickiego. Mężczyzna, 
w okresie 9-17 czerwca 2022r. oraz 6-20 lipca 2022r. uszkodził, 
a następnie ukradł przewody telekomunikacyjne o łącznej 
wartości ponad 7.000 zł na szkodę jednej z firm świadczących 
usługi telekomunikacyjne. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, 
a w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanego czynu.

Zatrzymani za posiadanie narkotyków
32-latek i 19-latka zostali zatrzymani za posiadanie przy sobie 
narkotyków. Mężczyzna posiadał przy sobie środki odurzające 
w postaci amfetaminy o wadze 1,90 grama, a kobieta miała 
przy sobie środki odurzające w postaci marihuany w ilości 
0,35 grama. Zatrzymanych po czynnościach zwolniono. 

Pijani rowerzyści na drogach
Kolejni nietrzeźwi rowerzyści zatrzymani. Funkcjonariusze KP 
Żarów zatrzymali kolejnych nietrzeźwych rowerzystów: 65-latka, 
55-latka, 54-latka, 53-latka, 40-latka. Wszyscy ukarani zostali 
mandatem karnym. 

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Paka Niemowlaka dla Dagny
Zastępca burmi-
strza Przemysław 
Sikora powitał 
nową mieszkankę 
gminy Żarów. 

Dagna Wojtu-
siak przyszła na 
świat 19 marca 
2022r. i wspólnie 
ze swoimi rodzi-
cami Aleksandrą 
i Jakubem Wojtu-
siak odwiedziła 
Urząd Miejski 
w Żarowie. Podczas 
wizyty wykazy-
wała się dużym 
zainteresowaniem 
i ciekawością, była 
grzeczna jak praw-
dziwy aniołek. Zastępca burmistrza Przemysław Sikora złożył 
na ręce rodziców serdeczne gratulacje i obdarował dziewczynkę 
pamiątkowym upominkiem.
Cieszymy się z narodzin kolejnego mieszkańca naszej gminy 
i życzymy Państwu zdrowia, wiele optymizmu i samych szczęśli-
wych chwil – życzył rodzicom Dagny zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora.
Pakiety powitalne „Paka dla Niemowlaka” trafiły już do kilkunastu 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Rodziców nowonaro-
dzonych dzieci zachęcamy do udziału w akcji i przypominamy, że 
wszystkie szczegóły wraz z regulaminem i formularzem zgłosze-
niowym znajdują się na stronie internetowej www.um.zarow.pl 
w zakładce Paka dla Niemowlaka. 

Magdalena Pawlik

Kolejna szczęśliwa rodzina obdarowana została 
pakietem powitalnym  

w ramach naszej akcji promocyjnej  
„Paka dla Niemowlaka”. 

Pobiegną ulicami Żarowa
W niedzielę 25 września ulicami Żarowa przebiegną zawodnicy 
rywalizujący w 7. Żarowskich Biegach Strefowe. 

Utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 25 września zaplanowano imprezę sportową Żarow-
skie Biegi Strefowe na trasie: ul. Armii Krajowej (koło Urzędu 
Miejskiego - start), ul. Przemysłowa, ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, 
Plac Wolności, ul. Hutnicza, ul. Krasińskiego, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego, ul. Armii Krajowej (meta).
W związku z organizacją imprezy nastąpią utrudnienia w ruchu. 
Na czas zawodów należy stosować się do obowiązującej tymcza-
sowej organizacji ruchu oraz bezwzględnie stosować się do 
poleceń służb porządkowych.
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Kultura

50 lat minęło, jak jeden dzień …
Przyrzekali sobie miłość, 
wierność i uczciwość 
małżeńską. 

Przede wszystkim jednak 
obiecali darzyć się 
uczuciem, które mimo 
minionych 50 lat nie 
wygasło. Państwo Alicja 
i Kazimierz Rudnik w tym 
roku obchodzą jubileusz 
złotych godów. Z tej 
okazji, podczas uroczy-
stości w sali ślubów 
Urzędu Stanu Cywil-
nego w Żarowie zastępca 
burmistrza Przemysław 
Sikora wręczył na ich ręce 
medale prezydenta RP 
oraz upominki, składając najserdecz-
niejsze gratulacje.

−−Wy najlepiej wiecie, że małżeń-
stwo to nie tylko piękne, podniosłe 
i radosne chwile, ale też dzielenie 
z drugą osobą trosk, smutków 
i nieszczęść. W przysiędze małżeńskiej 
ślubowaliście, że będziecie ze sobą na 
dobre i na złe – z tej próby wyszliście 
zwycięsko. Nagrodą jest szczęście 
Waszych dzieci, uśmiech wnuków 
i prawnuków oraz radość, którą 
możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. 
Serdecznie Wam gratuluję – życzył 
jubilatom zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora.

Państwo Rudnik poznali się 1969r. na 
weselu w Żarowie, u wujka Pani Alicji 
Józefa, jednocześnie kolegi Kazi-
mierza. Obojgu powierzono funkcję 
„pierwszych drużbów”, chociaż 
wcale się nie znali. Była to miłość 
od pierwszego wejrzenia. Po okresie 
narzeczeństwa młodzi 9 września 

1972r. zawarli związek małżeński 
w USC Jaworzyna Śląska, a dnia 
następnego 10 września powiedzieli 
sobie sakramentalne „Tak” w kościele 
w Wierzbnej. Początkowo nowożeńcy 
zamieszkali w Nowicach, w domu 
rodzinnym Pani Alicji, a później prze-
nieśli się do mieszkania zakładowego 
w Żarowie. Państwo Rudnik doczekali 
się dwóch synów: Dariusza i Tomasza 
oraz trójki wspaniałych wnucząt: 
Kasi, Krzysztofa Tomasza, Jasia oraz 
przekochanych prawnucząt: Marysi 
i Franusia. Dzieci, wnuki, prawnuki są 
ich dumą i radością. Aktywnie biorą 
udział w pomocy nad wychowaniem 
kolejnych pokoleń. Nasi nowożeńcy 
mieli również swoje pasje życiowe. 
Pan Kazimierz grał na organach 
i akordeonie w Orkiestrze „Żaro-
wianie”, a Pani Alicja kucharzyła na 
weselach. Obecnie ich wspólną pasją 
jest praca w ogródku.

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z UM Żarów

Na dalsze lata wspólnego życia życzymy Państwu 
Rudnik zdrowia, radości oraz dużo miłości.

Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu
Po raz kolejny, przez 
kilka dni mogliśmy 
śledzić udział znakomi-
tych polskich jeźdźców 
podczas Mistrzostw 
Polski w Ujeżdżeniu, 
które odbyły się w Stajni 
Wierzbna Biały Las. 

Łącznie w całej rywali-
zacji zobaczyliśmy około 
100 koni. Puchary, które 
ufundowała gmina Żarów 
zawodnikom wręczał 
zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

−−Rozgrywamy Mistrzo-
stwa Polski w Ujeżdżeniu oraz 
Międzynarodowe Zawody w Ujeż-
dżeniu. Przyjechało do nas około 100 
koni. To świetne zwieńczenie sezonu 
po Mistrzostwach Polski w skokach, 
finały mistrzostw Polski w Ujeżdżeniu. 
Uważamy sezon za bardzo udany – 
mówił Grzegorz Przybylski właściciel 
Stajnia Wierzbna Biały Las.

Gratulacje dla organizatorów wyda-
rzenia. To była wspaniała impreza 
i wspaniała promocja gminy Żarów. 
Wszystkim medalistom 
Mistrzostw Polski w Ujeż-
dżeniu serdecznie gratulu-
jemy zdobytych wyników.

−−To już drugi raz w przeciągu dwóch 
tygodni, kiedy na terenie gminy 
Żarów odbywają się zawody rangi 
Mistrzostw Polski. Bardzo się cieszę, 
że w tak pięknej miejscowości, jaką 
jest Wierzbna, odbywają się takie 
zawody. Gratuluję organizatorom 
zawodów i cieszę się ze zdobytych 
sukcesów młodych zawodników – 
mówił zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora.

Magdalena Pawlik

Organizatorzy zawodów z nagrodzonymi zawodnikami. 

Narodowe Czytanie w Żarowie
Gmina Żarów tradycyjnie 
włączyła się w kolejną 
edycję Narodowego 
Czytania. 

W tym roku, wspólnie 
z mieszkańcami czyta-
liśmy „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza. 
Organizatorem wyda-
rzenia była Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy 
Żarów, a wybrane frag-
menty twórczości wiel-
kiego wieszcza w Żarowie 
czytali burmistrz Leszek 
Michalak, radna Iwona 
Nieradka, dyrektorzy 
szkół i przedszkola oraz 
przedstawiciele jednostek 
podległych i instytucji. 
Jak co roku akcja „Naro-
dowego Czytania” została 
również zaakcentowana 
przez uczniów szkół.

−−Dzisiejsze wydarzenie 
jest dobrą okazją, aby 
propagować czytel-
nictwo, zachęcać, 
zwłaszcza młode poko-
lenie, że warto sięgać po 
książki. Cieszymy się, że 
byliście Państwo z nami 
i dziękujemy dzieciom 
oraz młodzieży za udział 
w tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania – 
mówił podczas 11 edycji 
Narodowego Czytania 
w Żarowie burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Jak każdego roku do wspólnego czytania zgłosiło się 
wielu chętnych.

We wspólnym czytaniu aktywny udział wzięli również 
uczniowie wszystkich szkół funkcjonujących na terenie 

gminy Żarów. 

Program wsparcia dla dzieci z rodzin 
byłych pracowników PGR – II nabór

Gmina Żarów ogłasza nabór uzupeł-
niający do ogłoszonego przez 
Ministerstwo Cyfryzacji programu 
wsparcia dla dzieci z rodzin byłych 
pracowników PGR „Granty PPGR – 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym”. 
Dofinansowanie w ramach konkursu 
grantowego ma zostać przeznaczone na 
zakup sprzętu komputerowego, akceso-
riów oraz usług zapewniających dostęp 
do internetu, które przekazane będą dzie-
ciom z rodzin byłych pracowników PGR.

 ӹ Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do dzieci uczą-
cych się oraz uczniów szkół średnich, 
którzy osiągnęli pełnoletność i którzy 
zamieszkują na terenach, w których funk-
cjonowały PGR-y. Na terenie gminy Żarów 
oddziały terenowe PGR funkcjonowały 
w miejscowościach: Milikowice, Szcze-
panów Wałbrzyski, Piotrowice, Strzegom, 
Strzegom SK SP.

 ӹ Co zrobić, aby wziąć udział 
w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/

opiekuna prawnego o zamiesz-
kaniu w miejscowości, w której 
funkcjonowały niegdyś zlikwido-
wane państwowe przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej (PGR), w której 
pracowali członkowie rodzin 
(krewni w linii prostej) tj. rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie/opie-
kunowie prawni lub oświadczenia 
ucznia szkoły średniej, który osią-
gnął pełnoletność. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych.

3. W razie posiadania: dokumenty 
potwierdzające fakt zatrudnienia 
w PPGR, które należy dołączyć do 
oświadczenia.
 ӹ Gdzie i do kiedy należy złożyć 

wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia 
należy złożyć w terminie od 19 do 28 
września 2022 r. w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Dokumenty złożone przed i po 
terminie określonym w ogłoszeniu 
oraz te, które wpłyną po wyczerpaniu 
się puli środków zarezerwowanych 
na ten cel nie będą rozpatrywane 
i zostaną odesłane Wnioskodawcy. 
Więcej informacji udzielają pracow-
nicy Referatu Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 375.

Informacja: Referat Rozwoju  
Urzędu Miejskiego w Żarowie

Relacja filmowa dostępna na:  
Facebooku i Youtube Gmina Żarów.

Relacja filmowa dostępna na:  
Facebooku i Youtube Gmina Żarów.
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Sport i wypoczynek

Stracili kontakt z czołówką
Powoli krystalizuje się czołówka 
wałbrzyskiej okręgówki. 

W ostatnich dwóch tygodniach Żarów 
rozegrał dwie serie spotkań. 
W pojedynku z Cukrownikiem 
Pszenno, Zjednoczeni co chwilę 
szukali swojej szansy na objęcie 
prowadzenia. Udało się to dopiero 
w drugiej połowie meczu, a dokładnie 
w 50. minucie. Piłkę do siatki rywala 
wpakował Konrad Sajdak. Żarowianie 
rozkręcali się coraz bardziej. W końco-
wych minutach wynik na 3:0 usta-
nowili Michał Kopernicki i ponownie 
Konrad Sajdak. Przy wszystkich bram-
kach swój udział miał Adam Łagiewka, 
który zaliczył trzykrotnie asysty. 
Ostatniej kolejki nie będą wspominać 
zbyt dobrze piłkarze Zjednoczonych. 
Przez całe spotkanie aktywniejsi 
i bardziej kreatywni byli piłkarze 
Śnieżnika Domaszków, wykorzy-
stując przy tym atut własnego boiska. 
Do przerwy gospodarze prowa-
dzili dwoma bramkami. Po zmianie 
stron nastąpiła deklasacja. Śnieżnik 
dorzuca kolejne trzy bramki i poje-
dynek kończy się wysoką przegraną 
Zjednoczonych 5:0. 
Szkoda tej porażki, bo patrząc na 
układ tabeli Zjednoczeni byli fawo-
rytem tej konfrontacji. Przegrana 
oznacza stratę do liderów. Na czele 
LKS Bystrzyca Górna, która zdecydo-
wanie pokonała Kryształ Stronie Śl. 
i odniosła piąte z rzędu zwycięstwo. 
Swoją postawą zachwyca 
beniaminek Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych, który 
ma komplet zwycięstw. 
Po raz kolejny został 
przełożony zaległy 
pojedynek pomiędzy 
Gromem Witków i Zjed-
noczonymi. Nowy termin 
to 26 listopada. 
Przypomnijmy, iż trwa 
renowacja płyty głównej 
Stadionu Miejskiego 
w Żarowie. W związku 
z powyższym od początku 
sezonu Zjednoczeni 
wszystkie mecze rozgry-
wają na wyjazdach. 

−−Mecz w Pszennie 

rozgrywany był pod nasze dyktando. 
Tylko duża niedokładność w grze 
spowodowała, że bramki decydu-
jące o zwycięstwie wpadły w drugiej 
połowie, a w roli głównej wystąpił 
Adam Łagiewka, który asystował 
przy wszystkich trzech bramkach. To 
kolejny udany występ tego doświad-
czonego zawodnika. Ostatni poje-
dynek w Domaszkowie, to niestety 
występ bez siedmiu piłkarzy, z czego 
czterech, to zawodnicy z podstawo-
wego składu. Duża rotacja w usta-
wieniu i niestety porażka 5:0, która 
jednocześnie nie oddaje przebiegu 
spotkania. Przeciwnik był tego dnia 
bardzo skuteczny i wykorzystał 
bezwzględnie wszystkie nasze błędy. 
Szkoda niewykorzystanej stupro-
centowej szansy przy 2:0, bo bramka 
kontaktowa mogłaby zmienić obraz 
meczu – powiedział Adam Ciupiński 
(trener Zjednoczonych Żarów). 

Wyniki 5. kolejki: Karolina Jaworzyna 
Śl. - Polonia Bystrzyca Kłodzka 1:2, 
Iskra Jaszkowa Dolna – Zdrój Jedlina 
Zdrój 1:6, LKS Bystrzyca Górna – 
Kryształ Stronie Śl. 4:1, Nysa Kłodzko 
– Włókniarz Kudowa-Zdrój 4:0, 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – 
Piławianka Piława Górna 3:0, Grom 
Witków – Pogoń Pieszyce 1:2, Victoria 
Świebodzice – Cukrownik Pszenno 
4:3, Śnieżnik Domaszków – Zjedno-
czeni Żarów 5:0. 

Krzysztof Dutkiewicz

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. LKS Bystrzyca Górna 5 15 5 0 0 16-7
2. Górnik Nowe Miasto W-ch 5 15 5 0 0 14-5
3. Nysa Kłodzko 4 12 4 0 0 21-3
4. Zdrój Jedlina Zdrój 5 12 4 0 1 18-5
5. Zjednoczeni Żarów 4 9 3 0 1 10-10
6. Victoria Świebodzice 5 9 3 0 2 12-11
7. Kryształ Stronie Śląskie 5 7 2 1 2 9-12
8. Włókniarz Kudowa Zdrój 5 7 2 1 2 8-10
9. Iskra Jaszkowa Dolna 5 7 2 1 2 13-16
10. Śnieżnik Domaszków 5 6 2 0 3 15-14
11. Cukrownik Pszenno 4 3 1 0 3 8-11
12. Polonia Bystrzyca Kłodzka 5 3 1 0 4 8-14
13. Pogoń Pieszyce 5 3 1 0 4 6-14
14. Karolina Jaworzyna Śląska 4 1 0 1 3 3-8
15. Grom Witków 4 0 0 0 4 4-13
16. Piławianka Piława Górna 4 0 0 0 4 6-18

Grała Retro Liga
Piłkarze rekonstruktorzy rozegrali 
8. kolejkę ogólnopolskich rozgrywek 
Retro Ligi. 

Zawodnicy reprezentujący Żarów 
i Strzegom występują w barwach 
Pogoni Lwów. W ostatniej kolejce 
przed wielkim finałem rozegrali 
pojedynek z WKS 42. Pułkiem 
Piechoty Białystok. Mecz w Strze-
gomiu toczony był w bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych, przy 
intensywnie padających opadach 
deszczu. Niesamowite zwroty 
akcji, niekończące się rzuty rożne 
i mnóstwo sytuacji podbramkowych. 
Tak w skrócie można opisać to fascy-
nujące wydarzenie. Ostatecznie poje-
dynek beniaminków kończy się wyni-
kiem 1:1, a bramkę dla Pogoni Lwów 

strzelił Dawid Sobel. 
Rozgrywki skupiają drużyny piłkar-
skie, które przestały istnieć w 1939 
roku. Kibic sportowego wydarzenia 
zostaje przeniesiony w czasie. 
Drużyny występują w przedwo-
jennych strojach, a mecz zostaje 
rozegrany zrekonstruowaną piłką. 
Rywalizacja toczona jest w starych 
zasadach, gdzie nie było kartek, nie 
było numerów na koszulkach.
Aktualne miejsca w tabeli: 1. Strzelec 
Białystok (Choroszcza), 2. Victoria 
Sosnowiec, 3. WKS 42. Pułk Piechoty 
Białystok, 4. LKS Lechja Lwów (Dzier-
żoniów), 5. Czarni Lwów (Wałbrzych), 
6. WKS 37PP Kutno, 7. WKS Grodno 
(Kozienice), 8. Pogoń Lwów (Żarów, 
Strzegom). 

Krzysztof Dutkiewicz

Pozostają w 2. lidze
Nie udało się poprawić 
ubiegłorocznego najlep-
szego występu Gońca 
Żarów w 2. lidze, jednak 
utrzymanie na tym 
szczeblu rozgrywek to 
wielki sukces szachistów. 

W Jastrzębiej Górze (woj. 
pomorskie) rozegrano 
Drużynowe Mistrzostwa 
Polski II ligi. Goniec 
Żarów rozstawiony 
był na liście startowej 
z numerem 25, co ozna-
czało walkę o utrzymanie. 
Na starcie łącznie stanęło 
46 drużyn. Nasi zawodnicy zagrali 
9 meczów, które odbywały się na 
6 szachownicach, po 1 mecz każdego 
dnia. Tempo gry wynosi 90 minut 
+ 15 minut dodawane po wykonaniu 
40 posunięcia + 30 sekund za każde 
wykonane posunięcie przez całą 
partię. Ostatecznie  Goniec zakończył 
rywalizację na 27. pozycji. 
Wyniki: WKS Kopernik Wrocław 
– Goniec Żarów 4 : 2, UKS Sparta 
Białołęka – Goniec Żarów 3,5 : 2,5. 
KS Szachownica Rzeszów – Goniec 
Żarów 2 : 4, AZS UMK Toruń – Goniec 
Żarów 3 : 3, Pogoń Oleśnica – Goniec 

Żarów 2,5 : 3,5, UKS Ciepłownia 
Rydułtowy – Goniec Żarów 2,5 : 3,5,  
RPW Okucia Budowlane Łódź – 
Goniec Żarów 4 : 2, KSz Górnik 
Lędziny – Goniec Żarów 2 : 4,  
Giecek Radków – Goniec Żarów 3 : 3.
Dla żarowskiego klubu był to piąty start 
z rzędu w 2. lidze. Najlepszym rezul-
tatem, było ubiegłoroczne 15. miejsce.
Goniec Żarów: Kamil Nowak, 
Damian Daniel, Paweł Stankiewicz,  
Hanna Rychlik, Przemysław 
Borowski, Klara Czaplewska, Łukasz 
Reichel, Marek Szmyd.
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Żarowscy szachiści ponownie utrzymali się w 2. lidze. 
Fot. źródło: FB Goniec Żarów. 

Memoriał szachowy
Po raz drugi  
w Jaworzynie Śląskiej 
rozegrano Memoriał 
Szachowy Mariana 
Gabrysiaka. W zawodach 
wystąpili zawodnicy 
żarowskiego Gońca. 

Dzięki dobrej postawie 
Kaja Dutkiewicz zdobyła 
normę na III kat. 
szachową. W najsilniej-
szej gr. A, zgłoszonej 
do rankingu FIDE na 
12. miejscu rywalizację zakończył 
Mirosław Cygan. Grupę B stanowili 
zawodnicy do lat 12-stu z rankingiem 
PZSzach 1250 lub wyższym – wyniki 
szachistów Gońca Żarów: 7. Gabriela 
Gołębczyk (2. miejsce w kat. 
dziewcząt do lat 12), 9. Paweł Król, 
13. Antoni Piątek, 16. Kaja Dutkiewicz 
(2. miejsce w kat. dziewcząt do lat 10), 
20. Szymon Kostrzewa. 

Grupa C (juniorzy i seniorzy 
z niższym rankingiem) – wyniki 
szachistów Gońca Żarów: 10. Fran-
ciszek Królikowski (3. miejsce w kat. 
juniorów). 
Grupa D (juniorzy do lat 8) – 1. Kacper 
Kostrzewa, 10. Hanna Kosendra, 
(najlepsza juniorka), 14. Józef Króli-
kowski, 15. Julian Piątek. 
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Zwycięstwo  
w ultra maratonie

Małgorzata Moczulska zwyciężczynią 
najcięższego biegu ultra w Karkonoszach. 
Licząca 102 km trasa z ponad 5000 
metrami przewyższeń zgromadziła blisko 
100 biegaczy. Bieg odkrywa najpięk-
niejsze szlaki po polskiej stronie masywu. 
Limit ukończenia ultra maratonu to 21 
godzin. Małgorzata Moczulska przebiegła 
wymagającą trasę w 13 godzin 15 minut 
i 42 sekundy. Druga Monika Straszko 
(Wrocław) straciła do żarowianki ponad 
2 godziny. Wśród mężczyzn triumfował 
Michał Jurek (Wrocław) z czasem 11:42:10. 
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Niższe  
ligi piłkarskie

 ▶ Kl. A, gr. I
• Zieloni Mokrzeszów - Wierz-

bianka Wierzbna  .................5:3
• Wierzbianka Wierzbna – 

Zagłębie Wałbrzych  ............2:1
 ▶ Kl. B, gr. I
• Zjednoczeni II Żarów –  

Nysa Kłaczyna  ......................3:4
 ▶ Kl. B, gr. II
• Zryw Łażany –  

Zjednoczeni III Żarów  ...... 3:2
• Silesia Żarów –  

Błyskawica Kalno.  ............... 3:2
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