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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Dziś prezentujemy Państwu pytanie, 
które zadane zostało przez miesz-
kankę, z prośbą o wyjaśnienie.

 ӹ Panie Burmistrzu, 
Chciałam się dowiedzieć, jakie 
są zasady przyznawania dodatku 
węglowego? Czy jeżeli w budynku 
mieszkają dwie lub trzy rodziny 
każda z nich dostanie dodatek? Czy 
gmina Żarów będzie zajmowała się 
dystrybucją węgla, tak jak mówią 
w telewizji?

 ӹ Zastępca Burmistrza 
Przemysław Sikora
−Pierwotne zasady 
przyznawania dodatku 
węglowego określone 
zostały w ustawie 
„o dodatku węglowym”, 
która została uchwa-
lona 5 sierpnia 2022 r. Przepisy okre-
ślały, że dodatek węglowy przysługuje 
każdemu gospodarstwu domowemu, 
które ogrzewa dom węglem, ale pod 
warunkiem, że piece zostały zgłoszone 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków.  
Niestety okazało się, że w niektórych 
domach i lokalach zaczęły pojawiać 
się „fikcyjne gospodarstwa domowe” 
i dochodziło do tego, że w 40-metrowym 
mieszkaniu zadeklarowano pięć odręb-
nych gospodarstw domowych. Takich 
sygnałów z całej Polski było na tyle 
dużo, że Sejm podjął decyzję o koniecz-
ności zmiany zasad przyznawania 
dodatków węglowych. W zamierzeniu 
ustawodawcy miał być to mechanizm 
zapobiegający nieuczciwym próbom 
otrzymania dodatku. 
Zmianę uchwalono 2 września 2022 r. 
Ustawa ta wprowadzała poprawkę, 
która zmodyfikowała zasady przyzna-
wania dodatku węglowego. Wprowa-
dzono dwie ważne zmiany. Pierwsza 
z nich wprowadza zasadę „jeden adres 
– jeden dodatek”, a to oznacza, ze jeżeli 
pod jednym adresem mieszka kilka 
gospodarstw domowych, to mimo 
to, w takim przypadku przysługuje 
jeden dodatek na jeden adres. Druga 
zmiana wprowadziła mechanizm 
przyznający dodatek wyłącznie tym 
gospodarstwom, które zgłosiły źródła 
ciepła przed 11 sierpnia br. To z jednej 
strony swoista kara dla tych, którzy 
nie dopełnili swojego obowiązku i nie 

zgłosili źródeł ciepła w terminie, który 
minął 30 czerwca br. Z drugiej strony 
to również mechanizm zatrzymujący 
lawinę zgłoszeń zmiany źródeł ciepła, 
by otrzymać dodatek. Zdarzało się, 
że osoby mające ogrzewanie gazowe 
oświadczali, że właśnie od teraz będą 
ogrzewać dom węglem spalanym 
w kominku. 
Niestety okazało się, że przy okazji tych 
zmian ukarano sporą część gospo-
darstw zamieszkujących budynki 
wielorodzinne mających osobne piece. 
Sytuacja taka ma miejsca szczególnie 
na terenach wiejskich, gdzie stare 
poniemieckie budynki, w tym pope-
gerowskie były zasiedlane kilkoma 
rodzinami, a ich właściciele nie doko-
nali ustanowienia samodzielności 
mieszkań. I na terenie gminy mamy 
wiele sytuacji, gdzie jeden budynek 
zamieszkuje kilka rodzin, czasami 
ze sobą nie spokrewnionych i każda 
z nich ma osobny piec. Niestety brak 
numerów wewnętrznych powoduje, 
że, w rozumieniu ustawy, wszyscy 
zamieszkują pod jednym adresem 
i dlatego tylko jedno gospodarstwo 
otrzyma dodatek węglowy. W tej 
sytuacji mogę jedynie doradzić, aby 
postarać się o przeprowadzenie 
procedury wydzielenia lokali, bo 
w przyszłości mogą się coraz częściej 
zdarzać sytuacje, kiedy adres będzie 
decydował o otrzymaniu lub nieotrzy-
maniu jakiegoś świadczenia lub 
dotacji. Równocześnie chciałbym poin-
formować wszystkie osoby, które są 
w takiej sytuacji, że wspólnie z burmi-
strzem skierowaliśmy wystąpienie 
do parlamentarzystów, w którym 
wskazujemy ten problem oraz suge-
rujemy najszybsze jego rozwiązanie 
poprzez zmiany przepisów tak, aby to 
gmina miała możliwość weryfikowania 
wniosków i w takich przypadkach dla 
określenia samodzielności gospodar-
stwa domowego posiłkować się tym, że 
płacone są odrębne rachunki za media 
czy wywóz odpadów. 
Co do informacji medialnej o sprze-
daży węgla przez gminę, to należy 
stwierdzić, że obecne przepisy prawne 
na to nie pozwalają. Obecnie Rząd 
przygotowuje zmianę prawa tak, aby 
zainteresowane gminy mogły zgodnie 
z prawem pomóc mieszkańcom przy 
zakupie węgla. Czekamy na nowe 
przepisy, będziemy Państwo infor-
mować na bieżąco.

Informacje

Wszelkie pytania należy kierować na adres m.pawlik@um.zarow.pl  
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”

Obwieszczenie / Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta Żarów

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz 
uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018 r. 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, 
gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
21 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl. Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 4 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 15.00 w pok. nr 19 (sala narad).
Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 ze zm.) zawiadamiam: o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, 
a także o prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjogra-
ficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie oraz że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziały-
wania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej oraz 
możliwości wniesienia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowani mogą wnieść uwagi/wnioski do projektu planu, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2022 r. Wioski i uwagi do projektu 
planu  należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd Miejski w Żarowie 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.zarow.pl.

Dotacje na założenie  
działalności gospodarczej

Sudecka Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Świdnicy 
zachęca młodych miesz-
kańców do udziału w projekcie 
„Wsparcie szkoleniowe, dota-
cyjne i pomostowe udzielane 
osobom młodym na regio-
nalnym rynku pracy”. 
Projekt oferuje wsparcie dotacyjne 
dla młodych ludzi chcących założyć 
własną firmę, w postaci: dotacji na 
założenie firmy 23.050 zł, 2.480 zł  
miesięcznie przez 6 miesięcy, 
wsparcie szkoleniowe.
W projekcie mogą wziąć udział 
wyłącznie osoby bierne zawo-
dowo lub bezrobotne niezare-
jestrowane w urzędzie pracy 
w wieku 18-29 lat z województwa 
dolnośląskiego  (os. fizyczne, 
które zamieszkują lub uczą się 
na obszarze woj. dolnośląskiego 
w rozumieniu KC), które utraciły 
zatrudnienie po 01.03.2020 r. 
w tym osoby znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (długotrwale bezrobotni, 
kobiety, OzN.). Wszystkie informacje nt. projektu znajdują się na stronie:  
https://pierwszafirma.com.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefo-
niczny: 69 79 62 298.

Informacja: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Minęło 20 lat? Przypominamy o opłacie za grób
Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że każdy grób ziemny po 20 latach od 

pierwszego pochówku powinien być ponownie opłacony.  
Opłata ta wynosi 432,00 złotych.

−Przypominamy rodzinom i bliskim osób pochowanych na cmentarzach komunalnych 
w Żarowie i Wierzbnej o konieczności wniesienia opłaty za następne 20 lat eksplo-
atacji miejsca pod grób ziemny lub jego fizycznej likwidacji. W związku z tym, że Urząd 
może nie posiadać danych osobowych, jak i aktualnych adresów osób zainteresowa-
nych, prosimy nie oczekiwać na pisemne wezwanie, tylko skontaktować się z pracow-
nikiem merytorycznym celem wyjaśnienia kwestii konkretnego grobu i ewentualnie 
wnieść opłatę. Każdy grób ziemny po 20 latach od pierwszego pochówku powinien być 
ponownie opłacony. Opłata ta wynosi 432,00 złotych – mówi Tomasz Kuska z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem i eksploatacją cmentarza 
oraz opłatami za groby można uzyskać w Referacie Komunalnym Urzędu Miejskiego 

w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351.
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Inwestycje

Zmiany w podatkach na 2023 rok
Od 1 stycznia 2023 roku 
będą obowiązywały 
nowe stawki podatkowe. 
Na sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 6 paździer-
nika radni przyjęli nowe 
stawki podatku od nieru-
chomości i od środków 
transportowych.

−−Stawki maksymalne 
na 2023 rok zostały 
ogłoszone w obwiesz-
czeniu Ministra Finansów, 
corocznie podlegają 
podwyższeniu na następny rok podat-
kowy, z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen detalicznych towarów 
oraz usług konsumpcyjnych i są 
zaokrąglane w górę do pełnych groszy. 
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na 
podstawie komunikatu Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Stawki 
te zostały podwyższone o wskaźnik 
inflacji, który wyniósł 11,8%. Uzyskane 
dochody z podatku od nieruchomości 
pozwolą na prawidłową realizację 
zadań zaplanowanych w budżecie 
gminy. W przypadku podatników 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej istnieje możli-

wość skorzystania z ulg podatkowych 
przyznawanych na indywidualny 
wniosek podatnika – mówił podczas 
sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek 
Michalak.

Na sesji Rady Miejskiej radni przy-
jęli także nowe stawki podatku od 
środków transportowych, które będą 
obowiązywały od 1 stycznia 2023 
roku. Uchwały podjęte na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 
6 października 2022r. 
znajdują się w Biule-
tynie Informacji 
Publicznej Gminy 
Żarów. 

Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

1,16 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

5,79 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 
powierzchni

0,61 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566) 
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 

3,81 zł

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1m2 powierzchni użytkowej

28,78 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

13,47 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
od 1m2 powierzchni użytkowej

5,87 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 
1m2 powierzchni użytkowej

9,71 zł

f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej 9,71 zł
3. od budowli % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 2%

Nowe stawki podatkowe, przyjęte na sesji  
Rady Miejskiej będą obowiązywały od nowego roku. 

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu
Od 17 października 
2022r. kierowców zacznie 
obowiązywać zmiana 
organizacji ruchu wpro-
wadzona na skrzyżo-
waniu ulic Wiejskiej, 
Chrobrego i Dworcowej 
w Żarowie. 

Nowa organizacja ruchu 
przewiduje zmianę 
pierwszeństwa prze-
jazdu. Pierwszeństwo będą mieli 
kierowcy poruszający się ul. B. Chro-
brego w kierunku ul. Dworcowej i na 
odwrót z ul. Dworcowej w kierunku ul. 
Bolesława Chrobrego. Apelujemy do 
kierowców o zwrócenie uwagi na nową 
organizację ruchu i zastosowanie się 
do wprowadzonego oznakowania

 ӹ Radny Rady Miejskiej 
Piotr Zadrożny 

−−Po kilku latach 
starań zmieni się 
organizacja ruchu 
na skrzyżowaniu ulic 
Dworcowej, Wiejskiej 
i Chrobrego. Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego starała się o zmianę pierwszeń-
stwa przejazdu przez to skrzyżowanie 
ze względu na bezpieczeństwo 
kierowców, skręcających w lewo 
z przejazdu kolejowego, w stronę 
ulicy Chrobrego.  
Dotychczas wszyscy skręcający z ulicy 
Dworcowej w lewo zmuszeni byli 
zatrzymać się na przejeździe kole-
jowym i przepuszczać kierowców, 
jadących od strony ulicy Wiejskiej. 

Zwłaszcza w godzinach porannych 
i popołudniowych, przy dużym natę-
żeniu ruchu, stwarzało to ogromne 
niebezpieczeństwo, gdyż kierowcy 
musieli zatrzymać się na przejeździe 
kolejowym, który w każdej chwili 
mógł zostać zamknięty. Po zmianie 
pierwszeństwu przejazdu z ulicy Dwor-
cowej w kierunku Chrobrego nikt nie 
będzie stał na przejeździe kolejowym. 
Kierowcy, niezależnie od tego, w którym 
kierunku będą chcieli jechać, nie 
będą zatrzymywać się na przejeździe 
kolejowym i martwić się, że za chwilę 
rogatki zostaną opuszczone.  
Zdaję sobie sprawę, że w pierw-
szych dniach po zmianie organizacji 
ruchu będzie małe zamieszanie. 
Mam jednak nadzieję, że wszyscy 
szybko przystosują się do „nowego”. 
Apeluję do kierowców, aby nie jeździli 
na pamięć, lecz patrzyli na znaki 
drogowe ustalające pierwszeństwo 
przejazdu. Teraz jadący ul. Wiejską, 
od strony łącznika będą musieli 
ustąpić pierwszeństwa przejazdu 
jadącym od strony ulicy Chrobrego 
i skręcającym w lewo z ulicy Dwor-
cowej, z przejazdu kolejowego.

Maszt z flagą RP  
z projektu „Pod biało-czerwoną”

Dzięki głosom naszych mieszkańców 
gmina Żarów otrzymała maszt 
z flagą RP w ramach projektu „Pod 
biało-czerwoną”. 

Maszt został już zainstalowany 
przy Pomniku Pamięci Narodowej 
w Żarowie, który jest miejscem 
symbolizującym odzyskanie przez 
Polskę Niepodległości. Jesienią 2020 
roku w głosowaniu online mieszkańcy 
każdej z gmin, mieli okazję poprzeć 
swoim głosem sfinansowanie przez 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, zakupu 
dla gminy masztu i flagi biało-czer-
wonej. Dzięki dużej liczbie głosów 
oddanych przez naszych miesz-
kańców, otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w wysokości 8000 zł na zakup 
masztu oraz flagi, która już dumnie 
powiewa na terenie naszego miasta.

−−Po dwóch latach oczekiwań otrzyma-
liśmy maszt, który dzięki głosowaniu 
mieszkańców naszej gminy wygra-
liśmy w rządowym projekcie „Pod 
biało-czerwoną”. Jest to maszt z flagą 
Rzeczpospolitej Polskiej, upamiętnia-
jący 100-rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
którzy zabiegali o pozyskanie dofinan-
sowania w ramach tego ogólnopol-
skiego projektu. Umieszczenie flagi 
na maszcie w wyjątkowym miejscu 
to dowód na to, jak ważne są symbole 

narodowe w życiu każdego Polaka – 
mówi zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora. Zakup oraz montaż masztu 

z tabliczką i flagą RP został sfinan-

sowany w ramach realizacji projektu 
„Pod biało-czerwoną” pod hono-
rowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego. 
Celem głównym projektu #PodBiało-
Czerwoną jest zjednoczenie naszego 
kraju i jego mieszkańców. Honoro-
wanie Poległych za wolność i niepod-
ległość naszej Ojczyzny, ale także 
zachęcanie do patriotycznych postaw 
i dumy z bycia Polakami. 

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Mieszkańcy naszej gminy wykazali się 
bardzo dużym zaangażowaniem, co 

pozwoliło pozyskać środki na budowę 
masztu oraz flagę i w ten symboliczny 

sposób uhonorować poległych za 
wolność i niepodległość Ojczyzny.
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Oświata

Świętowaliśmy Dzień Sportu
Nie końcowe wyniki 
sportowych zmagań były 
najważniejsze, tylko 
dobra wspólna zabawa. 

Podczas obchodów 
Dnia Sportu w Szkole 
Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie 
uczniowie rywalizowali 
pomiędzy sobą w wielu 
konkurencjach sporto-
wych, w których mieli 
możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności. 
Wydarzenie połączone 
zostało z uroczystościami 
odsłonięcia okoliczno-
ściowej płyty z odciśniętą 
dłonią Pawła Fajdka, jego 
autografem oraz wygra-
werowanymi datami 
mistrzostw, w których 
wziął udział i zdobył 
miejsca na podium. 
Płytę odsłonili burmistrz 
Leszek Michalak, była 
trener Pawła Fajdka 
Jolanta Kumor oraz 
Łukasz Ziarnowski 
z Colorobbia Polska 
z Żarowa. 
Dziękujemy raz jeszcze 
firmie Colorobbia Polska 
z Żarowa za wykonanie 
tak pięknych i ozdobnych 
płytek

−−Dzień Sportu to wyjąt-
kowy dzień w roku, kiedy 
chcemy zwrócić uwagę na 
wszystkich, którzy kochają 
sport. Razem pokazujemy, 
jak ważna jest aktywność 
w naszym życiu. Cieszę się, 
że mogłam uczestniczyć 
w dzisiejszym wydarzeniu. 
talentów uczniów i życzę 
każdemu z osobna, aby 
osiągnęli wiele sukcesów 
– mówiła była trenerka 
Pawła Fajdka Jolanta 
Kumor.

Dzień Sportu zachęcił 
wszystkich do aktywnego 
spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. 
Każdy mógł spróbować swoich sił 
w różnych dyscyplinach sportowych, 
promować sport i aktywny 
tryb życia. 
Za włożony wysiłek 
i wspaniałą spor-
tową postawę wszyscy 
uczniowie zostali uhono-

rowani dyplomami i nagrodami.
Magdalena Pawlik 

Dla najmłodszych uczniów był to dzień  
pełen sportowych emocji.

Uczniowie Szkoły Filialnej w Mrowinach także prezen-
towali swoje sportowe umiejętności.

Odsłonięcie okolicznościowej płyty, którą wykonała 
i podarowała firma Colorobbia Polska

Więcej zdjęć z Dnia Sportu  
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 

„Laboratoria przyszłości” 
w naszych szkołach

Uczniowie szkół podsta-
wowych funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów 
korzystają z nowocze-
snego sprzętu, który 
zakupiony został z rządo-
wego programu „Labora-
toria Przyszłości”. 

Sprzęt trafił do szkół 
jeszcze podczas tego-
rocznych wakacji. To 
m.in. drukarki 3D, mikro-
kontrolery z akceso-
riami, stacje lutownicze, 
nowoczesne mikroskopy, roboty 
edukacyjne i wiele innych. Ważne, 
że dzięki niemu zajęcia prowadzone 
są w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zaintere-
sowań.

−−W ramach programu „Labora-
toria Przyszłości” w naszej szkole 
przeprowadzono wiele atrakcyjnych 
zajęć. Uczniowie klas młodszych 
przeszli lekcje programowania oraz 
wykonali pierwsze kroki z dziedziny 
fizyki, badając ruch piłki koszykowej. 

Uczniowie klas starszych na zaję-
ciach z chemii korzystali z wirtualnej 
pracowni chemicznej Empiriusz, 
a podczas zajęć z biologii posługiwali 
się profesjonalnymi mikroskopami – 
mówi Anna Łuczak ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Na zakup nowoczesnego wyposa-
żenia gmina Żarów pozyskała ponad 
300 tysięcy złotych z rządowego 
programu „Laboratoria Przyszłości”.

Oprac. Magdalena Pawlik na podstawie 
informacji z SP Żarów

Uczniowie SP Żarów wykorzystują zakupiony sprzęt 
podczas zajęć lekcyjnych. 

Paka Niemowlaka dla Laury
Kolejny nowy mieszka-
niec naszej gminy został 
obdarowany pakietem 
powitalnym w ramach 
akcji promocyjnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie 
„Paka dla Niemowlaka”. 

Nową mieszkankę, jej 
rodziców oraz braciszka 
z wielką radością powitał 
burmistrz Leszek 
Michalak, przekazując na 
ich ręce upominki i skła-
dając najserdeczniejsze 
gratulacje. Upominki trafiły 
do Laury Wiśniewskiej, 
która przyszła na świat 
7 sierpnia 2022r., a w chwili narodzin 
ważyła 2.550g i mierzyła 51 cm.

−−Całej rodzinie składam serdeczne 
gratulacje. Życzę radości z odkry-
wania wciąż nowych uroków 
rodzicielstwa i tego by, Laura była 
dla Państwa zawsze powodem do 
dumy, rosła w zdrowiu oraz miała 
szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo. 
Cieszymy się z każdego nowego 
obywatela, a tymi drobnymi pamiąt-
kami chcemy podkreślić, że każdy 
maluszek to nasza duma, nadzieja 

i przyszłość – gratulował rodzicom 
burmistrz Leszek Michalak.

Przypominamy, że nasza akcja 
promocyjna „Paka dla Niemowlaka” 
jest cały czas aktualna. Czekamy na 
nowych mieszkańców naszej gminy 
i zachęcamy rodziców do udziału 
w tej inicjatywie. Wszystkie szczegóły 
akcji dostępne są na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl w zakładce 
„Paka dla Niemowlaka”.

Magdalena Pawlik

Laura Wiśniewska dołączyła do grona mieszkańców 
naszej gminy. Na zdjęciu rodzina z malutką Laurą 

podczas wizyty w UM Żarów. 

Informacja o polowaniach zbiorowych
Burmistrz Miasta Żarów podaje do publicznej wiadomości informacje 
przedłożone przez zarządy kół łowieckich o polowaniach zbiorowych na 
terenie obwodu łowieckiego nr 305 i 306 (obręby wsi Bożanów i Wierzbna), 
nr 265 (obręb wsi Buków), nr 300 (obręb wsi Tarnawa, Kalno, 
Mrowiny, Bożanów) i nr 298 (obręb wsi Łażany, Mikoszowa, 
Przyłęgów, Mielęcin). 
Informacje o terminach rozpoczęcia polowań wywieszone są 
na tablicach ogłoszeń w UM Żarów oraz w miejscowościach, 
a także opublikowane na stronie internetowej  
www.um.zarow.pl.

Wyniki niższych lig piłkarskich
Kl. A, gr. I

 ▶ Wierzbianka Wierzbna – MKS Szczawno Zdrój  ......................................................1:1
Kl. B, gr. I

 ▶ Zieloni II Mokrzeszów – Zjednoczeni II Żarów ........................................................0:3
Kl. B, gr. II

 ▶ Tęcza Bolesławice – Błyskawica Kalno .........................................................................0:8
 ▶ Zjednoczeni III Żarów – Cukrownik II Pszenno .......................................................7:3
 ▶ Zryw Łażany – Silesia Żarów .............................................................................................1:2

Krzysztof Dutkiewicz
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Kultura i Sport

Dzień Seniora w Związku Emerytów
Razem spędzają wolny 
czas, rozwijają swoje zain-
teresowania, angażują 
się w realizację działań 
społecznych i są zawsze 
otwarci na potrzeby 
drugiego człowieka. 

Członkowie żarowskiego 
Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 
w piątek, 7 października 
obchodzili Dzień Seniora. 
Seniorzy jako jedna 
z niewielu grup społecz-
nych mają swoje święto aż trzy razy 
do roku. 1 października obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, 20 października Europejski 
Dzień Seniora, natomiast 14 listopada 
Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej 
okazji burmistrz Leszek Michalak, 
choć był nieobecny z powodu 
obowiązków służbowych, przekazał na 
ręce seniorów serdeczne życzenia.

−−Seniorzy odgrywają w życiu 
każdego z nas ogromną rolę. To 
osoby wręcz nie do zastąpienia. 
Mądre, pomocne i coraz częściej 
bardzo aktywne w życiu publicznym. 
Wszystkim seniorom składam 
serdeczne podziękowania oraz 
życzenia zdrowia i pogody ducha. 
Nigdy nie zapominajcie, jak ważną 
częścią naszego społeczeństwa jeste-
ście. Wasza mądrość i doświadczenie 
życiowe stanowią cenne drogowskazy 
dla dzieci i wnuków – przekazał 
w liście gratulacyjnym do seniorów 

burmistrz Leszek Michalak.
Spotkanie było dla seniorów okazją 
do wspólnej integracji, nie zabrakło 
życzeń i gratulacji. 

−−Cieszymy się, że możemy dziś 
spotkać się i wspólnie świętować 
dzień seniora. To ważne święto dla 
każdego z nas. My seniorzy mamy 
wiele pomysłów na spędzenie jesieni 
naszego życia, dlatego zapraszamy 
do naszego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. U nas nie 
można się nudzić. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji w każdy wtorek, 
w naszej siedzibie, w budynku przy 
ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie. 
Na pewno nie pożałujecie – mówili 
podczas spotkania Danuta Kwiat-
kowska i Stanisław Wójciuk ze 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z Żarowa.

Magdalena Pawlik 

Uśmiechnięci, pełni energii i zapału. Seniorzy z żarow-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Książki z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa trafiły do szkół

Nowe książki zakupione w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa trafiły do szkolnych 
bibliotek na terenie gminy Żarów. 

Programem objęte zostały wszystkie 
szkoły oraz Bajkowe Przedszkole, dla 
których organem prowadzącym jest 
gmina Żarów. 

−−Do naszej szkoły zakupiono 1001 
nowych książek dla uczniów klas 1-8 
oraz dzieci z oddziałów przedszkol-
nych. Większość z nich to propozycje 
naszych uczniów. Nowości książkowe 
stanowią najważniejszą część pracy 
biblioteki, są wyczekiwane i przyj-
mowane z wielką radością przez 
czytelników. Drugą najważniejszą 
częścią pracy biblioteki są „spotkania 
z książką”, co będzie miało miejsce 
podczas cotygodniowych wizyt klaso-
wych w bibliotece szkolnej, realizacja 
projektów czytelniczych, innowacji, 
imprez oraz akcji czytelniczych. We 
wrześniu wzięliśmy udział m.in. 
w Ogólnopolskim Dniu Głośnego 
Czytania oraz XI edycji Narodowego 
Czytania – podsumowuje Anna 
Łuczak ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie. 

Przypomnijmy, że gmina Żarów 
otrzymała 29 000 zł w ramach „Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Prio-
rytet 3. Środki stanowią 80% kwoty, 
która została przeznaczona w roku 
2022 na realizację Programu, 20% 
stanowi wkład własny pochodzący 
z budżetu gminy Żarów. Całkowita 
kwota, która została przeznaczona na 
realizację programu to 36.250 zł.

Oprac. Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z SP Żarów

Tomasz Rudnik wystartował  
w Mistrzostwach Świata 

Ironman na Hawajach
Żarowianin Tomasz 
Rudnik wystartował na 
triathlonowych mistrzo-
stwach świata Ironman 
2022, które odbyły się na 
Hawajach. 

Miejsce na mistrzo-
stwa wywalczył już 
podczas ubiegłorocznych 
zawodów w Gdyni. Od 
tamtej pory ostro przy-
gotowywał się do tego 
najważniejszego startu 
w życiu.

−−Od zawsze uwiel-
białem biegać i bardzo 
często wyznawałem motto „gdzie-
kolwiek idę, to biegnę”. Jako junior 
w 1998r. zająłem 4 miejsce podczas 
Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej 
atletyce na dystansie 400 m przez 
płotki. Ponad 10 lat byłem repre-
zentantem Polski oraz członkiem 
kadry olimpijskiej. Moje osiągnięcia 
na arenie krajowej to 4 mistrzo-
stwa Polski w kategorii juniorskiej 
i młodzieżowej oraz 5 wicemistrzo-
stwo w kategorii seniorskiej. Repre-
zentowałem Polskę na mistrzostwach 
świata i Europy. Po otrzymaniu 
stypendium od Kent State University 
w Ohio, USA, spędziłem 4 lata na 
studiach w Stanach, gdzie reprezen-
towałem uczelnię i zdobyłem 2 razy 
tytuł mistrza konferencji środkowo-
-wschodniej NCAA. Po zakończeniu 
kariery lekkoatletycznej, kilka lat 
nie uprawiałem intensywnie sportu. 
Jednak, kiedy poznałem triathlon, 
zakochałem się od pierwszego 
wejrzenia – mówi Tomasz Rudnik.

Ironman to legendarny dystans, 
który narodził się na Hawajach. To 
prawie 4 km pływania, 180 km jazdy 
rowerem i 42 km biegu. Mistrzostwa 
Świata w triathlonie Ironman przy-
ciągnęły kilka tysięcy zawodników. 

Była również spora reprezentacja 
Polski, a wśród nich Żarowianin 
Tomasz Rudnik. Na Hawajach gorący 
doping zapewniła towarzysząca mu 
rodzina, a w gminie Żarów wierni 
kibice, którzy trzymali kciuki za Jego 
udany występ. Start w zawodach 
naszego mieszkańca wspierała także 
gmina Żarów i jej włodarze burmistrz 
Leszek Michalak oraz zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

−−Gratulujemy wytrwałości, bo 
udział w takich zawodach to ekstre-
malne wyzwanie. Mnóstwo wyrze-
czeń, treningów, przygotowań, ale 
też mnóstwo radości z osiąganych 
wyników. Już sam udział w mistrzo-
stwach świata na Hawajach to 
wielki sukces i wspaniała promocja 
naszej gminy. Ale tak wygląda droga 
do realizacji marzeń, bo udział 
w takich zawodach to przecież 
marzenie każdego triathlonisty – 
mówią burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Mistrzostwa świata Ironman po raz 
pierwszy zostały podzielone na dwa 
dni i odbyły się 6 oraz 8 października.

Magdalena Pawlik

Gmina Żarów wsparła udział Tomasza Rudnika 
w Mistrzostwach Świata.

Nasi najmłodsi chętnie sięgają po 
nowości wydawnicze, które zaku-

pione zostały w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieogra-
niczony na wysokość czynszu dzierżawnego za część działki 

rolnej nr 56 położonej w Mielęcinie
Powierzchnia części działki nr 56, obręb Mielęcin,   

przeznaczona do dzierżawy wynosi 5.000 m2
ӹӹDziałka nr 56 wpisana jest do KW Nr SW1S/00019299/4. Nieruchomość w mpzp wsi 
posiada funkcję terenów rolnych symbol R4. Czynsz dzierżawny wnoszony będzie 
w pieniądzu w terminie do 30 czerwca każdego roku trwania umowy, przy czym umowa 
zawarta zostanie na 3 lata. Cena wywoławcza czynszu wynosi 300 zł za 5000 m2/rok.

ӹӹPrzetarg odbędzie się w dniu 27.10.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, II piętro, pokój nr 19. Przystępujący do przetargu winien 
wpłacić wadium w gotówce w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł 00/100), 
najpóźniej do dnia 24.10.2022 r. na konto: Santander Bank 97 1090 2369 0000 
0001 4749 3760. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zali-
czone będzie na poczet czynszu  dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zwrócone 
w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. 

ӹӹPrzetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. Postąpienie wynosi minimum 10 zł. Zgodnie z  ustawą o podatku od towarów 
i usług  czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT.

ӹӹOgłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl. 
Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Przestrzennej i Lokalowej, 
tel 743067301. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej 
dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

ӹӹWpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz klauzulą RODO.
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Aktualności i Bezpieczeństwo

Kronika policyjna
Wszedł do mieszkania, ukradł telefon i pieniądze
Nieznany sprawca, z otwartego mieszkania dokonał kradzieży 
telefonu komórkowego o wartości 400 złotych i pieniędzy, powo-
dując łączne straty w wysokości 700 złotych. O zdarzeniu funk-
cjonariuszy Komisariatu Policji w Żarowie zawiadomił 59-letni 
mieszkaniec pow. świdnickiego. W toku podjętych czynności 
policjanci zatrzymali 54-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, 
który był w posiadaniu przedmiotowego telefonu. Pieniędzy nie 
odzyskano. Zatrzymanego po czynnościach zwolniono.

Podejrzany o kradzież styropianu  
i oleju napędowego

Policjanci KP Żarów, w ramach realizacji sprawy, zatrzymali 
33-letniego mieszkańca pow. wrocławskiego podejrzewanego 
o dokonanie kradzieży 80 opakowań styropianu. Ponadto,  
w pojeździe ujawniono w beczkach ok. 700 litrów oleju napę-
dowego niewiadomego pochodzenia, pompkę akumulatorową 
z wężem i akumulator. Mężczyznę osadzono w Policyjnym 
Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych oraz przekazano do 
dyspozycji Posterunku Policji Marcinowice. 

Przekroczył prędkość  
i nie zatrzymał się do kontroli

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Świd-
nica usiłowali zatrzymać do kontroli drogowej, w związku 
z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, poprzez wydanie 
ręką polecenia do zatrzymania się, samochód osobowy, 
którego kierowca się nie zatrzymał. Patrol pomimo podjętej 
próby pościgu stracił go z pola widzenia. W wyniku podjętej 
penetracji rejonu ucieczki, ujawniono pojazd oraz ustalono 
i zatrzymano kierującego 31-letniego mieszkańca pow. świd-
nickiego. Mężczyźnie przedstawione zostały zarzuty.

Zatrzymany za kradzież rowerów
W wyniku działań operacyjnych i realizacji sprawy z wcze-
śniejszego okresu, funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego KP 
Żarów zatrzymali 54-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, 
który dokonał kradzieży dwóch rowerów o łącznej wartości 
1500 złotych. Zatrzymany przyznał się do popełnionego 
czynu. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty, odzyskano utra-
cone mienie i przekazano właścicielowi.

Przyznał się do kradzieży energii elektrycznej
66-letni mieszkaniec pow. świdnickiego przyznał się do 
kradzieży energii elektrycznej. Funkcjonariusze KP Żarów reali-
zując czynności do sprawy z poprzedniego okresu zatrzymali 
mężczyznę, który od dnia 12 lipca br., po uprzednim pominięciu 
układu pomiarowego (licznika), dokonał kradzieży energii elek-
trycznej, czym działał na szkodę Tauron Dystrybucja S.A. Suma 
strat to ponad 3000 zł. Sprawcy przedstawiono zarzuty, przyznał 
się do zarzucanych mu czynów i w całości naprawił szkodę.

Kierował rowerem po spożyciu alkoholu i posiadał 
przy sobie narkotyki

28-letni mieszkaniec pow. wrocławskiego kierował po drodze 
publicznej rowerem, znajdując się w stanie po spożyciu alko-
holu. Ponadto, posiadał przy sobie 0,91g amfetaminy. Rower 
zabezpieczono, podejrzanemu przedstawiono zarzuty oraz 
ukarano mandatem karnym. Mężczyzna został zatrzymany na 
terenie Imbramowic.

Nietrzeźwi za kierownicą
Kolejni nietrzeźwi kierowcy zostali zatrzymani i ukarani manda-
tami karnymi. 57-latek prowadził rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości. 29-latek kierował pojazdem, będąc pod wpływem 
alkoholu. Jego pojazd został zabezpieczony, przedstawiono mu 
zarzuty i ukarano mandatem karnym za spowodowaną kolizję 
(na terenie Mrowin). Funkcjonariusze WRD KPP Świdnica zatrzy-
mali także 47-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, który 
kierował pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Zatrzy-
many po wykonaniu czynności został zwolniony.

Wysokie mandaty i grzywny za wykroczenia drogowe
Komisariat Policji w Żarowie informuje, że w związku ze 
zmianami dot. Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym oraz 
taryfikatora wysokości grzywien za wykroczenia drogowe, 
kwoty mandatów oraz przypisane do nich punkty karne są 
dotkliwe dla sprawcy wykroczenia. Najczęściej występujące 
wykroczenia dla rejonu służbowego nr 24 to nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych lub wchodzącemu na to przejście, za które prze-
widziano karę w wysokości 1500-3000 zł oraz 10 punktów 
karnych. W rejonie służbowym nr 23 i 25 to naruszenie przez 
kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli 
opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich 
nie zostało zakończone oraz naruszenie przez kierującego 
pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygna-
lizator przy sygnale czerwonym, za które przewidziano karę 
w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Z cyklu „Ciekawe miejsca naszej gminy”

Jagodowe Pole w Kalnie
Jeśli kupujecie w sezonie 
letnim borówki amerykań-
skie, koniecznie zajrzyjcie na 
gospodarstwo rolne Jagodowe 
Pole w Kalnie. 

W gospodarstwie Państwa 
Mierlak rosną pyszne grana-
towe owoce. Choć ich uprawa 
jest dosyć wymagająca, 
właściciele nie narzekają 
na ciężką pracą, bo robią to 
wszystko z wielkiej pasji do 
ogrodnictwa. Zapytaliśmy 
właścicielkę gospodarstwa 
Panią Małgorzatę Mierlak, 
skąd pomysł na taką dzia-
łalność? I czy to prawda, że 
kalnowskimi borówkami zaja-
dają się nie tylko mieszkańcy 
naszej okolicy?

 ӹ Jagodowe Pole to sklep ze 
zdrową żywnością? Przedsię-
biorstwo? Jesteście produ-
centem jagód, borówek? Skąd 
pomysł na taką działalność?

−−Jagodowe pole to gospo-
darstwo rolne zajmujące 
się uprawą i przetwórstwem 
borówki amerykańskiej. 
Pomysł jego założenia powstał 
z pasji do ogrodnictwa i roślin, 
a plantacja znajduje się 
w Kalnie i jest wielkości 0,5 
hektara, powstała w 2018 roku.

 ӹ Dużą macie plantację 
owoców na terenie gminy 
Żarów? Co i gdzie można 
u Was zakupić?

−−Na naszej plantacji posa-
dzone zostały różne odmiany 
borówek, od deserowych po 
nadające się typowo do prze-
twórstwa. Uprawa oparta 

jest o naturalne i zrównowa-
żone metody, wspomagana 
jest także różnorodnością 
biologiczną. Na początku 
mieliśmy tylko sprzedawać 
świeże owoce, ale historia 
Jagodowego Pola nabrała 
tempa, kiedy pojawiły się 
pierwsze słoiczki, takie jak 
konfitury niesłodzone, soki, 
musy, syropy, octy, herbaty, 
suszona borówka. Przy plan-
tacji działa sklepik gospo-
darczy, w którym można 
zakupić wszystkie produkty 
i nie tylko. Uczestniczymy także 
w stałych jarmarkach, targach 

ze zdrową żywnością, a borów-
kami z Kalna zajadają się 
lokalni klienci i nie tylko, także 
Wrocławianie, Legniczanie 
i mieszkańcy wielu innych 
miejscowości. 

 ӹ Co jeszcze, oprócz zakupu 
pysznych owoców, oferuje 
klientom Jagodowe Pole 
w Kalnie? 

−−W sezonie letnim orga-
nizujemy także spotkania 
edukacyjno-warsztatowe, 
połączone z samozbiorami 
borówek. Można w ten sposób 
odpocząć na łonie natury, 
zobaczyć jak wygląda uprawa 
borówek, poznać smak świeżo 
zebranych owoców. Głównym 
moim założeniem jest propa-
gowanie rolnictwa nieprze-
mysłowego oraz odchodzenie 
od produktów wysoko prze-
tworzonych. Od 2021 roku 
jestem członkiem grupy !jEST 
aLTERNATYWA! Jest to grupa 
producentów rolnych propa-
gujących rolnictwo nieprzemy-
słowe, którzy mają oryginalne 
pomysły stanowiące alter-
natywę dla kultury masowej 
i produkcji na dużą skalę. 
Zasadniczy cel to dostępność 
produktów prosto od rolnika. 
Przynależę także do stowa-
rzyszenia Szlakiem Granitu, 
który również wspiera takie 
miejsca oraz jestem członkiem  
sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Dolnego Śląska.

 ӹ Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Magdalena Pawlik

Pani Małgorzata Mierlak to prawdziwa 
pasjonatka ogrodnictwa.  

Praca jest jej pasją.

Takie pyszne borówki amerykańskie rosną na gospo-
darstwie rolnym Jagodowe Pole. 

Konfitury, soki syropy i wiele innych produktów 
można nabyć w kalnowskim gospodarstwie.

Kiedy ruszy wypłata dodatku węglowego?
Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na dodatek 
węglowy czekają z wielką niecierpliwością na 
wypłatę świadczenia pieniężnego. 

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego pieniądze 
na wypłatę dodatków trafiły na konto gminy, 
a następnie zostały wprowadzone do budżetu 
podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
w czwartek, 6 października. Dopiero po wprowa-
dzeniu tych środków finansowych do budżetu 
gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął 
wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców 
gminy Żarów. 

Środki są wypłacane sukcesywnie, zgodnie 
z kolejnością składania wniosków i otrzymają 
je wszyscy, którzy złożyli lub złożą wniosek 
w sposób prawidłowy oraz zgodny z obowiązu-
jącymi przepisami. Przypomnijmy, że wnioski 
o przyznanie dodatku węglowego można 
składać do końca listopada 2022 roku w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Żarowie. W przypadku 
pytań lub wątpliwości można skontaktować się 
z OPS telefonicznie pod numerem tel.  
74 30 67 018. 

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z OPS Żarów
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Aktualności

6. Święto Dyni w Wierzbnej
Ma różne odmiany, 
kolory, wielkości, smaki… 
ale najczęściej kojarzymy 
ją z wielkim pomarań-
czowym owocem. 

Dynia była główną 
bohaterką Święta Dyni 
im. Mikołaja Nowo-
sada, które odbyło się 
w sobotę, 8 października 
w Wierzbnej. Organi-
zatorzy wydarzenia 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, gmina 
Żarów, burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca 
burmistrza Przemy-
sław Sikora, sołectwo 
Wierzbna oraz radna 
Zuzanna Urbanik przy-
gotowali dla wszyst-
kich mnóstwo atrakcji. 
Mogliśmy zakosztować 
dyniowych przysmaków 
przy wspaniałych 
muzycznych chwilach 
zespołu Póki Co. 
Odbyły się także warsz-
taty dla dzieci i wycieczka 
historyczna z prze-
wodnikiem Bogdanem 
Muchą z Żarowskiej Izby 
Historycznej. Do dyspo-
zycji uczestników były 
również liczne stoiska 
z dyniowymi przysma-
kami i rękodziełami. 
Tłumy ustawiały się przy 
stoisku firmy Electrolux 
Poland, Koła Gospodyń 
Wiejskich i Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
Wierzbna. Każdy znalazł 
coś dla siebie!

−−Tradycyjnie jest 
smacznie, kolorowo 
i wesoło. Na stołach 
gości dziś dynia – niekwe-
stionowana królowa 
jesieni. Nasi wystawcy 
wykazali się niezwykłą 
pomysłowością w przy-
gotowaniu wspaniałych potraw. 
Wśród smakołyków można znaleźć 
rozgrzewające zupy z dyni, każda 
w oryginalnym wydaniu, sałatki, 
chleby, desery oraz wiele innych. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się także konkursy na najcięższą 
dynię, najlepszą zupę dyniową oraz 
najciekawsze przebranie. Tradycyjnie 
dziękujemy partnerom i sponsorom 
naszego wydarzenia. Wasza pomoc 
jest nieoceniona – mówiła Anna 
Suchodolska z Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Konkurs na najcięższą dynię wygrał 
Mateusz Klimczak z dynią ważącą 
62,5 kg. Drugie miejsce zajęła Magda 
Kaczmarczyk, a trzecie Mikołaj 
i Kacper Drabik. Wybraliśmy także 
laureatów konkursu na najlepszą 
zupę dyniową: Alek-
sandrę Czubę, Agatę 
Parafinowicz i Katarzynę 
Synówkę.
Najciekawsze dyniowe 
przebranie wśród dzieci 

przygotowali: Julia Parafinowicz, 
Nikola Czuba, Patryk Synówka, 
a wśród dorosłych Aleksandra i Rado-
sław Czajka, Ewa Dusza i panie z KGW 
Kalina z Kalna. Wszystkim laureatom 
konkursów serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy 6. Święta Dyni: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora, sołectwo Wierzbna, 
radna Zuzanna Urbanik.

składają serdeczne podziękowania 
partnerom i sponsorom wydarzenia: 

Electrolux Żarów,  
Smart Work,  

Smartcare,  
AMS-Świdnica.

Magdalena Pawlik

Konkurs na dyniowe przebranie cieszył się w tym roku 
ogromnym zainteresowaniem.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był konkurs na 
najcięższą dynię. Tegoroczna najcięższa dynia ważyła 

ponad 62 kg.

Nagrody laureatom konkursu wręczali  
burmistrz Leszek Michalak,  

zastępca burmistrza Przemysław Sikora,  
radna Zuzanna Urbanik i Anna Suchodolska z GCKiS. 

Gmina Żarów zaopatrzona 
w tabletki jodku potasu

Ponad 16 tysięcy tabletek 
jodku potasu trafiło do 
gminy Żarów. 

Zgodnie z założeniami 
organizacyjnymi Woje-
wody Dolnośląskiego 
muszą one być prze-
chowywane w urzędach 
miast i gmin i będą 
wydawane mieszkańcom 
w przypadku skażenia 
radioaktywnego. Obecnie 
na terenie naszego 
kraju nie ma zagrożenia 
dla życia oraz zdrowia 
Polaków i są to tylko dzia-
łania prewencyjne. 
W przypadku zagrożenia 

z magazynu Urzędu 
Miejskiego w Żarowie 
tabletki będą przewo-

żone do wyznaczonych 
miejsc – punktów 

dystrybucji tabletek 
jodku potasu i wydawane 

mieszkańcom Gminy 
Żarów, a mianowicie: 

dla Żarowa
 ▶ Punkt Nr 1 Urząd Miejski w Żarowie 
– mieszkańcy części północnej 
miasta od torów ulice: Armii 
Krajowej 25-80, A. Mickiewicza, 
J. Słowackiego, A. Puszkina, Kwia-
towa, Fabryczna, Pl. Wolności, 
Krasińskiego, Ogrodowa, Cicha, 
Sportowa, Zamkowa, Chemików, 
Parkowa, 1 Maja, Wojska Polskiego, 
Dworcowa

 ▶ Punkt Nr 2 Szkoła Podstawowa 
w Żarowie (byłe Gimnazjum) – 
mieszkańcy części południowej 
miasta od torów ulice: A. Krajowej 
26-1, Wiejska, Górnicza, B. Chro-
brego, Mieszka I, W. Łokietka, 
K. Wielkiego, H. Brodatego, B. Krzy-
woustego, Księżnej J. Śląskiej

 ▶ Punkt Nr 3 Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie – mieszkańcy 
części południowej miasta ulice: 
Słowiańska, Księdza M. Cembrow-
skiego, Stumetrówka, Różana, 
Wyspiańskiego, Rybacka, Kręta, 
Krótka, Polna, Dębowa, Brzozowa, 
Lipowa, Jarzębinowa, Akacjowa, 
Słoneczna, Kasztanowa, Pogodna, 
Wiosenna, Klonowa, Jesienna, 
H. Pobożnego Bukowa, Wierzbowa, 
Jodłowa, Świerkowa, Modrzewiowa, 
Cmentarna

dla terenu wiejskiego w każdej wsi
 ▶ Punkt Nr 4 Świetlica Wiejska 
w Bożanowie, Punkt Nr 5 Świe-
tlica Wiejska w Bukowie, Punkt 
Nr 6 Świetlica Wiejska w Gołaszy-
cach, Punkt Nr 7 Świetlica Wiejska 
w Imbramowicach, Punkt Nr 8 Świe-
tlica Wiejska w Kalnie, Punkt Nr 9 
Świetlica Wiejska w Krukowie, Punkt 
Nr 10 Świetlica Wiejska w Łażanach, 
Punkt Nr 11 Sołectwo Marcinowiczki, 
Punkt Nr 12 Świetlica Wiejska 
w Mielęcinie, Punkt Nr 13 Świe-
tlica Wiejska w Mikoszowej, Punkt 
Nr 14 Świetlica Wiejska w Mrowi-

nach, Punkt Nr 15 Świetlica Wiejska 
w Pożarzysku, Punkt Nr 16 Świetlica 
Wiejska w Przyłęgowie, Punkt Nr 17 
Świetlica Wiejska w Pyszczynie, 
Punkt Nr 18 Świetlica Wiejska 
w Siedlimowicach, Punt Nr 19 Świe-
tlica Wiejska w Wierzbnej, Punkt 
Nr 20 Świetlica Wiejska przy szkole 
w Zastrużu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji przygotowało 
specjalną broszurę informacyjną 

dotyczącą stosowania tabletek 
z jodem, w przypadku skażenia 
spowodowanego awarią w elek-

trowni jądrowej. 
Prosimy o systematycznie zapozna-
wanie się z bieżącą sytuacją radia-
cyjną, a w przypadku uruchomienia 
procedury wydawania preparatów 
o stosowanie się do wskazówek 
i zaleceń podanych na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl.

UWAGA! 
Przyjmowanie preparatu jodku 
potasu, w sytuacji, gdy nie wystę-
puje zagrożenie nie uchroni przed 
ewentualnymi skutkami katastrofy 
radiacyjnej w przyszłości, a może 
doprowadzić do wielu szkodliwych 
dla zdrowia konsekwencji. 
Ewentualną akcją dystrybucji 
preparatów zostaną objęci miesz-
kańcy do 60 roku życia. 
Według specjalistów z Zakładu Medy-
cyny Nuklearnej jodek potasu zabez-
piecza nas tylko przed prawdopodo-
bieństwem wystąpienia w przyszłości 
raka tarczycy. Przyjęta jest ogólna 
zasada, że stosowanie jodku potasu 
dotyczy przede wszystkim osób 
młodych. U osób starszych ryzyko 
wystąpienia powikłań jest znacznie 
większe niż zachorowalność na nowo-
twór tarczycy w tak długim czasie. 

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z UM Żarów

Więcej zdjęć z 6. Święta Dyni   
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 
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Sport i wypoczynek

Zmierzyli się w strzelaniu z łuków
Kilkudziesięciu zawod-
ników wzięło udział 
w 5. finałowej rundzie 
VIII edycji Dolnośląskiej 
Ligi Łucznictwa Trady-
cyjnego, która odbyła się 
na terenie zabytkowego 
parku w Łażanach. 

Organizatorem rundy 
byli Wioletta i Valeriy 
Bezusyy, a wśród uczest-
ników zawodów nie 
zabrakło także miesz-
kańców gminy Żarów.

−−W tym roku na terenie 
gminy Żarów przeprowa-
dzone zostały dwie rundy 
w Łażanach, odbył się także turniej 
łuczniczy podczas Jarmarku Średnio-
wiecznego w Wierzbnej. Podczas 
VIII edycji strzelało w rundach 
95 łuczników, w tym 9 dzieci do 11 lat. 
W rundzie finałowej wzięło udział 
44 startujących z województwa 
dolnośląskiego, lubuskiego, opol-
skiego i wielkopolskiego. Zawody 
odbyły się w parku w Łażanach ze 
względu na ciekawy teren i naturalne 
ukształtowanie terenu. Park daje 
wiele możliwości do uprawiania tego 
typu sportu, zachwyca i zaskakuje, 
tym razem barwami jesieni, odsła-
niając zabytkową część 
murów i terenów – mówi 
Wioletta Bezusa organi-
zatorka wydarzenia.

5 runda finałowa  
VIII edycji  

Dolnośląskiej Ligi  
Łucznictwa  

Tradycyjnego:
1. Wolimierz koło Leśnej, 
2. Stradomia Wierzchnia, 
3. Łażany, 4. Lubań, 
5. Łażany

Wyniki klasyfikacji 
generalnej:

Mieszkańcy gminy Żarów 

w swoich kategoriach w ogólnej 
klasyfikacji zajęli miejsca: 2. Wioletta 
Bezusa, 4. Valeriy Bezusyy, 5. Robert 
Tomaszewski, 6. Benjamin Dykcik, 
6. Matylda Dykcik.
Nagrody ufundowane zostały przez 
Fundację DLŁT oraz Pośrednictwo 
Ubezpieczenia Wioletta Bezusa. 
W organizacji turnieju pomagali: 
gmina Żarów, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, sołtys 
i mieszkańcy Łażan. Medale i puchary 
zawodnikom wręczał zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Oprac. Magdalena Pawlik

Tradycyjnie, w finałowej rundzie DLŁT wzięli także 
udział mieszkańcy gminy Żarów. 

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora  
wraz z nagrodzonymi uczestnikami. 

Weź udział w nocnym pływaniu 
i wspólnie pobijmy rekord!

Już 28 października 
na żarowskim basenie 
wszyscy chętni będą 
mogli zmierzyć się 
w rywalizacji indywi-
dualnej, jak również 
z poprawieniem rekordu 
imprezy, który wynosi 
79 km i 795 metrów. 

Będzie to szósta edycja 
Nocnego Pływania. 
Sportowe wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 19:00 i potrwa 
do 22:00. Przez 30 minut uczestnik 
musi przepłynąć jak największą ilość 
długości basenu.  
Organizator Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie przy-
gotował dla najlepszej kobiety 
i mężczyzny atrakcyjne nagrody. 
Dodatkowo wyróżniony zostanie 
najmłodszy i najstarszy uczestnik 
sportowego wydarzenia. 

Na pływaków czekają okoliczno-
ściowe medale, batony energetyczne 
i słodki poczęstunek. 
Udział jest płatny i wynosi 20 zł, 
a każdy z uczestników może korzy-
stać z każdego basenu  
w godz. 19:00 – 22:00. 
Zapisy (do 20.10.2022) od pon. do pt. 
w godz. 8:00 – 14:30 pod numerem 
tel. 693 931 778.

Krzysztof Dutkiewicz 

Uczcili pamięć szachistów
Jubileuszowy Memoriał 
pamięci żarowskich 
szachistów zgromadził 
120 zawodników. Rywa-
lizacja trwała przez dwa 
dni. 

Memoriał Szachowy 
Jana Kipczaka i Pawła 
Paradowskiego co roku 
gromadzi pasjonatów tej 
dyscypliny sportu. Tego-
roczna edycja była wyjąt-
kowa. Zawodnicy spotkali 
się po raz dziesiąty.  
W najsilniejszej gr. A, 
zgłoszonej do rankingu 
FIDE zwyciężył reprezentant KSz 
Mikama Świdnica Kamil Gałuszka 
przed Kacprem Kłysem (MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław) oraz Domi-
nikiem Suszczyńskim (UKS Giecek 
Radków). 
Miejsca zawodników Gońca Żarów:

 ▶ 18. Mirosław Cygan, 
 ▶ 28. Anna-Maria Michalska, 
 ▶ 30. Jan Bednarski. 

Grupę B stanowiło 12. zawodników. 
Zwyciężyła Alicja Woźnica z UKS 
Pogoń Oleśnica. 
Miejsca zawodników Gońca Żarów: 

 ▶ 5. Oskar Kiszkiel, 
 ▶ 6. Weronika Komaniecka, 
 ▶ 12. Jan Kasendra. 

Jedenastu zawodników żarow-
skiego klubu rywalizowało w gr. C. 
Najlepszy okazał się reprezentant 
KSz Gambit Świdnica Samuel Jacek. 
Przy szachownicach zobaczyliśmy 
24 graczy. Miejsca zawodników Gońca 
Żarów: 

 ▶ 6. Paweł Król, 
 ▶ 8. Antoni Piątek, 
 ▶ 9. Daria Piotrowska, 
 ▶ 10. Wiktor Kiszkiel, 
 ▶ 13. Szymon Kostrzewa, 
 ▶ 16. Milena Król, 
 ▶ 17. Kaja Dutkiewicz, 
 ▶ 19. Barbara Cnota, 
 ▶ 20. Mateusz Marchlewicz, 

 ▶ 22. Kacper Kostrzewa, 
 ▶ 24. Tymoteusz Wiśniewski. 

Najliczniej obsadzoną grupę stano-
wili zawodnicy początkujący (gr. D). 
Pierwsza lokata dla Krzysztofa 
Chodorowskiego. Miejsca zawod-
ników Gońca Żarów i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Żarowie: 

 ▶ 6. Hanna Kasendra, 
 ▶ 10. Aleksandra Dobrowolska, 
 ▶ 11. Natalia Buczek, 
 ▶ 18. Marcin Kasendra, 
 ▶ 20. Franciszek Królikowski, 
 ▶ 25. Julian Piątek, 
 ▶ 26. Józef Królikowski, 
 ▶ 27. Zofia Lesiak, 
 ▶ 29. Norbert Tarka, 
 ▶ 33. Borys Śladowski, 
 ▶ 38. Antoni Sypko, 
 ▶ 48. Stanisław Lesiak. 

W tej grupie aż sześciu zawodników 
Gońca lub żarowskiej szkoły zdobyło 
wyższe kategorie szachowe: 

 ▶ 4 kategoria: Maksymilian Maślany, 
Natalia Buczek, Aleksandra Dobro-
wolska 

 ▶ 5 kategoria: Norbert Tarka, Julian 
Piątek i Zosia Lesiak. 

Areną zmagań był budynek Szkoły 
Podstawowej w Żarowie, zlokalizo-
wany na Osiedlu Piastów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Żarowski Memoriał zgromadził 120 szachistów,  
fot. źródło FB Goniec Żarów.

Cenny remis w Kłodzku.  
Zwycięstwo na nowej murawie

Pierwszą porażkę poniósł lider LKS 
Bystrzyca Górna, który niespodzie-
wanie przegrał 2:1 w Jaszkowej Dolnej. 
W ósmej kolejce wałbrzyskiej okrę-
gówki trzeci w tabeli Zdrój Jedlina-
-Zdrój grał z drugim Górnikiem Nowe 
Miasto Wałbrzych. Po regulami-
nowym czasie gry padł remis 1:1. Oczy 
wszystkich żarowskich kibiców były 
zwrócone na Kłodzko, gdzie Włók-
niarz podejmował Zjednoczonych. 
To był dobry pojedynek w wykonaniu 
obydwu ekip. Remis 1:1 nie krzywdził 
żadnej z drużyn, a celne trafienie 
dla żarowian zanotował najlepszy 
snajper Konrad Sajdak. 
Dziewięć kolejek czekali piłkarze 
Adama Ciupińskiego, by zagrać na 
własnym obiekcie, przed własną 
publicznością. Wszystko za sprawą 
modernizacji płyty głównej Stadionu 
Miejskiego. 

W 9.kolejce do Żarowa przyjechał 
Kryształ Stronie Śląskie. To był praw-
dziwy thriller. Pomimo niekorzyst-
nego wyniku 0:2 Zjednoczeni zdołali 
odwrócić losy spotkania. Drużyna 
pokazała charakter i po dwóch golach 
Sajdaka, jednym celnym trafieniem 
Kołodzieja oraz bramce samobójczej, 
Żarów pokonał Stronie Śląskie 4:2. 
Wyniki 9. kolejki: LKS Bystrzyca Górna 
– Polonia Bystrzyca Kłodzko 1:1, Nysa 
Kłodzko – Iskra Jaszkowa Dolna 4:7, 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – 
Karolina Jaworzyna Śląska (goście 
nie dojechali), Grom Witków – Zdrój 
Jedlina-Zdrój 0:8, Zjednoczeni Żarów 
– Kryształ Stronie Śląskie 4:2, Victoria 
Świebodzice – Włókniarz Kudowa-
-Zdrój 2:2, Cukrownik Pszenno – Piła-
wianka Piława Górna 2:1, Śnieżnik 
Domaszków – Pogoń Pieszyce 2:1.

Krzysztof Dutkiewicz
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