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Informacje

Pytanie do Burmistrza
Na pytania mieszkańców odpowiada burmistrz 
Leszek Michalak

 ӹ Czy zasady sprzedaży węgla na 2023 rok są takie 
same, jak w 2022 roku? Jeśli chcę zakupić węgiel 
od gminy w tym roku, czy muszę ponownie 
składać nowy wniosek? 

−−Od 2 stycznia 2023r. można 
składać wnioski na zakup węgla 
na 2023r. Wnioski przyjmowane 
będą do 30 kwietnia 2023r. Przy-
pominamy, że każde gospodarstwo 
domowe może zakupić łącznie 
3 tony węgla w sezonie grzewczym 
2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup 
węgla w 2022r. mogą złożyć wnioski na zakup 
pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekro-
czyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023.

Przypominamy procedurę sprzedaży węgla 
w gminie Żarów:

ӹӹzłożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Żarowie
ӹӹweryfikacja wniosku przez pracowników Urzędu Miej-
skiego w Żarowie

ӹӹpowiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku
ӹӹuiszczenie opłaty w wysokości 1950 zł za tonę, na 
rachunek: 88 1090 2369 0000 0001 4749 4019. W tytule 
przelewu należy podać „zapłata za węgiel’’ oraz imię 
nazwisko i adres osoby wnioskującej za którą uiszczana 
jest zapłata za węgiel. Osoby nie posiadające konta 
bankowego mogą dokonać zapłaty w kasie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Zwracamy się do Państwa z prośbą, 
aby wpłat w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie doko-
nywać za pośrednictwem karty płatniczej. Powyższa 
prośba wynika z codziennych limitów wpłat gotówko-
wych ustalonych przez bank obsługujący gminę.

ӹӹpo weryfikacji wpłaty dostawca węgla kontaktuje 
się z mieszkańcami w celu umówienia transportu 
(w trakcie dostawy wnioskodawcy podpisują doku-
ment WZ potwierdzający odbiór węgla – dokument ten 
zostaje u dostawcy)

ӹӹdostawca węgla przekazuje Państwu fakturę za zakup 
węgla wystawioną przez Urząd Miejski w Żarowie.

Wnioski na zakup węgla na 2023 rok: 
ӹӹWnioski na zakup węgla na rok 2023 można pobrać 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

 ▶ papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w godzinach pracy 
Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 
15.30, wtorek: 8.00 – 16.00

 ▶ za pośrednictwem aplikacji mObywatel: https://moj.
gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName-
=ZakupWegiel#/step-1getContent.

 ▶ elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem plat-
formy ePUAP korzystając z usługi: „Wyślij pismo 
ogólne” https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-
ogolne na adres „Gmina Żarów”. Przed wysłaniem 
wniosku należy go podpisać:
• Podpisem kwalifikowanym lub
• Profilem Zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/

podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-
podpis-zaufany.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego na 
terenie Gminy Żarów dystrybuowane będą trzy sorty-
menty tego paliwa: groszek, orzech, kostka.
Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Żarów po 
preferencyjnych cenach, uprawnione są te gospodar-
stwa, którym przysługuje prawo do dodatku węglowego. 
Wniosek mogą złożyć również osoby, które zakupiły już 
węgiel w 2022r. od gminy lub z innego źródła w prefe-
rencyjnej cenie (poniżej 2000 zł).
Informujemy również, że osoby, które złożyły wniosek 
do końca grudnia 2022r., a nie mogły zakupić węgla ze 
względu na mały przydział surowca z PGG oraz opóź-
nienia związane z wydobyciem w kopalni Halemba, 
nie muszą ponownie składać wniosku. Wnioski tych 
osób są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze”

Z dniem 3 stycznia 2023r. uruchomiona została nowa, 
zmieniona wersja programu „Czyste Powietrze”. 

Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów 
dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz 
możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinan-
sowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali 
z programu. Promowana będzie kompleksowa 
termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu 
cieplnemu gospodarstw. Efektywne energetycznie 
domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale 
i poprawa jakości powietrza.
Ze zmianami programu „Czyste Powietrze” można 
zapoznać się na stronie interne-
towej: https://czystepowietrze.gov.
pl/czyste-powietrze/#do-pobrania.
Przypominamy również, że 
w gminie Żarów działa Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu „Czyste Powietrze”, 
gdzie można zasięgnąć informacji o programie 
oraz uzyskać pomoc przy złożeniu wniosku i jego 
rozliczeniu. Konsultacje dotyczące programu 
i niezbędnych danych potrzebnych do złożenia 
wniosku udzielane są w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Na składanie wniosków 
o dofinansowanie i wniosków o płatność prosimy 
umawiać się indywidualnie na konkretny termin. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerami 
telefonów: 74 30 67 321 oraz 74 30 67 375. 

Informacja: Referat Gospodarki Komunalnej UM Żarów

PSZOK  
czynny w innych godzinach

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 34 
w Żarowie czynny jest w innych godzinach:

ӹӹponiedziałek, środa, czwartek: godz. 14.00-18.00
ӹӹsobota: godz. 8.00-16.00

Przypominamy! Do PSZOK-u mieszkańcy mogą 
przywozić zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, 
lodówki, zamrażarki, lokówki, baterie, akumula-
tory i inne), meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady biodegradowalne tj. liście, trawę, rozdrob-
nione gałęzie, zużyte opony od pojazdów osobowych, 
przeterminowane leki i chemikalia oraz w workach 
tworzywa sztuczne, papier, tekturę, szkło i metale. Raz 
w miesiącu można przekazać również do 0,5 m3 gruzu 
budowlanego.
Dostarczając odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Informacja: Referat Gospodarki Komunalnej UM Żarów

Żarów 2022 w liczbach
Ile osób zamieszkuje gminę Żarów? Ile dzieci 
urodziło się w 2022 roku?  Ile osób odeszło do 
wieczności w minionym roku? 

Przygotowaliśmy dla Państwa dane statystyczne 
z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 
w Żarowie, które dotyczą 2022 roku. 

Liczba mieszkańców
Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego 
w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba 
mieszkańców. Na koniec grudnia 2022 roku ilość stałych 
mieszkańców gminy wynosiła 11.914, w tym 5.543 to 
mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6.371. Ilość kobiet 
w naszej gminie wynosiła 6.135, ilość mężczyzn 5.779, 
w tym 2.378 osób to osoby niepełnoletnie, z czego 1.159 
dziewczęta, a 1.219 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców 
na terenie wiejskim zamieszkuje Mrowiny 961 osób, 
a najmniej Tarnawę 26.
W 2022 roku przyszło na świat 91 nowych mieszkańców, 
z czego 49 to dziewczynki, a 42 chłopcy. Najpopularniej-
szymi imionami męskimi były Jakub, Marcel i Antoni, 
a damskim Laura, Maja i Pola. Najpopularniejszym szpi-
talem do porodu dzieci był szpital „Latawiec” w Świdnicy.
Wydano 1068 dowodów osobistych, wprowadzono do 
nowego systemu ogólnopolskiego „Źródło” 1758 aktów 
stanu cywilnego. Wydano 1270 odpisów aktu stanu 
cywilnego.

Ruchy migracyjne 
W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zamel-
dowano/przemeldowano 255 osób, na pobyt czasowy 
28 obywateli Polski i 216 cudzoziemców. Dokonano 70 
wymeldowań z pobytu stałego, w tym na wniosek 4 
wymeldowania z urzędu.

Małżeństwa 
Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie wynosiła 33, z czego 17 ślubów 
cywilnych, 10 wyznaniowych i 6 zawartych za granicą. 
Odnotowano 21 rozwodów.

Zgony
Do wieczności odeszło 150 osób. W Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie zarejestrowano 98 zgonów. 

Przygotowano na podstawie danych statystycznych 
z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Terminy płatności podatków 
i opłat w 2023r. 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny –  
od osób fizycznych:

ӹӹI rata – termin płatności 15 marca 2023 r.
ӹӹII rata – termin płatności  15 maja 2023 r.
ӹӹIII rata – termin płatności 15 września 2023 r.
ӹӹIV rata – termin płatności  15 listopada 2023 r.

Podatek od środków transportowych:
ӹӹI rata – termin płatności 15 lutego 2023 r.
ӹӹII rata – termin płatności 15 września 2023 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie 

gruntów 
ӹӹtermin płatności 31 marca 2023 r.

Opłata przekształceniowa 
ӹӹtermin płatności 31 marca 2023 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne  
oraz należności za media 

ӹӹpłatne do 10 każdego miesiąca
Czynsze dzierżawne:

ӹӹmiesięczne – płatne do 10 każdego miesiąca
ӹӹroczne – termin płatności 30 czerwca 2023 r.
Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas 

drogowy:
ӹӹPłatna do 16 stycznia 2023 r. 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący 
sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do 
złożenia do dnia 31 stycznia 2023 roku pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoho-
lowych w 2022 roku i dokonania opłaty za korzystanie 
z przedmiotowych zezwoleń w 2023 roku, proporcjo-
nalnie do okresu ważności zezwoleń lub I ratę. 
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Budżet na 2023 rok uchwalony
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu 
w starym roku w czwartek, 29 grudnia uchwaliła 
budżet na 2023 rok. 

Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie. 
Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne 
dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady 
Miejskiej, które obradowały 28 grudnia 2022r. 
przed sesją Rady. Projekt uchwały budżetowej na 
2023 rok został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie 
stałe Komisje Rady Miejskiej. Uchwalony budżet to 
budżet odpowiedzialny i bezpieczny, ale jednocze-
śnie nastawiony na realizację inwestycji.
Budżet gminy Żarów na 2023 rok zakłada dochody 
w wysokości 84.406.690,81 złotych, wydatki 
budżetu natomiast ustalono na kwotę 87.104.842,81 
złotych. Wśród nich rekordowa kwota, aż 
28.150.129,12 złotych została zaplanowana na reali-
zację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Podczas 
sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak 
podsumował najważniejsze zadania i przedsię-
wzięcia, które zrealizowane zostały w minionym 
roku, natomiast o nowych inwestycjach, których 
realizacja rozpocznie się w 2023r. mówił zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

−−Założony budżet po stronie dochodów prze-
widuje kwotę 84.406.690,81 złotych i jeżeli go 
porównamy z budżetem zrealizowanym w roku 
ubiegłym w wysokości ponad 84 mln zł, to można 
zauważyć, że są one niemal identyczne. Wydatki 
oszacowaliśmy na kwotę 87.104.842,81 złotych, 
zakładając zdecydowanie wyższe środki na reali-
zację inwestycji w 2023r. Miniony rok to realizacja 
inwestycji na kwotę ponad 13 mln zł. Jest to bardzo 
dobra kwota, od lat nie udało nam się pozyskać tak 
rekordowych dotacji, które przeznaczone zostały 
na przeprowadzenie wielu ważnych i potrzeb-
nych zadań – podsumował podczas posiedzenia 
burmistrz Leszek Michalak. 

−−W przyszłym roku nie zwolnimy tempa inwestycji, 
a wręcz przeciwnie. Będzie ich zdecydowanie więcej. 
Rozpoczniemy od zadań, które będą kontynuowane 
w 2023 roku. Będzie to rewitalizacja parku i stawu 
miejskiego w Żarowie, przygotowanie terenów 
inwestycyjnych czy budowa kolejnych odcinków 
chodników, placów zabaw i nowego oświetlenia. 
Będziemy realizować także nowe, ale równie ważne 
inwestycje. Wśród nich termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, 
wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 
czy prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”. Pod 
koniec 2022r, otrzymaliśmy informację, że nasza 
gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln 
zł na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Jest to 
nowy program, a dla nas ogromne przedsięwzięcie. 
O szczegółach tej inwestycji będziemy Państwa 
informować już niebawem. Duże nakłady finansowe 
przeznaczymy na zadania drogowe – przebudowę 
dróg na terenie miasta Żarów (ulice: Wiosenna, 
Jaworowa, Topolowa, Jarzębinowa, Pogodna, 
Cembrowskiego, Stumetrówka, Księżnej Jadwigi, 
Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa). W planach na 2023r. 
jest również kolejny etap prac przy budowie obwod-
nicy Pożarzyska (wykonanie nawierzchni asfaltowej) 
oraz remont dróg przy ul. Polnej i Szkolnej w Łaża-
nach. Jesteśmy także w trakcie składania wniosku 
na remont budynku przy ul. Zamkowej 1, który 
wpisany jest do rejestru zabytków. Nie zapominamy 
o mniejszych inwestycjach i tych wydatkowanych 
z funduszu sołeckiego, a wskazanych przez miesz-
kańców wsi – mówił o planach na 2023r. zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 

Pozytywnie o projekcie budżetu gminy Żarów na 
2023r. wypowiadali się także radni Rady Miejskiej.
−Analizując projekt budżetu na 2023 rok zauważa się 
dużą różnorodność zaplanowanych w budżecie inwe-
stycji, tych najpotrzebniejszych dla mieszkańców gminy. 

Na realizację inwestycji gmina zamierza wydać w roku 
2023 ponad 28 mln zł, przy planowanym na ich realizację 
dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w roku 2023 
w kwocie blisko 20.624.000 zł. Środki te planowane są m.in.: 
z Funduszu Dróg Samorządowych (na „Przebudowę dróg 
gminnych – ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz 
z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, 
Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” (2.400.000 zł), 
z programu RPO WD 2014-2020 na „Wymianę wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: w tym: 
na „Rewitalizację terenów zielonych na obszarze miasta 
Żarów” (kwota 2.700.000 zł), na „Przebudowę dróg gmin-
nych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi 
w Żarowie (kwota 3.800.000 zł), na „Budowę dróg gmin-
nych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (kwota 
4.750.000 zł) i na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej 
w Imbramowicach”, na którą gmina pozyskała dofinan-
sowanie w kwocie 4.900.000 zł. Zaplanowano również 
środki w kwocie ponad 1.617.000 zł z tytułu kontynuacji 
w roku 2023 zadania pn. „Przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych w Żarowie” dofinansowanego ze środków unijnych 
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oprócz kontynuacji 
zadań wieloletnich zaplanowano w budżecie środki na 
inwestycje jednoroczne, na które przeznaczono ponad 
1.800.000 zł i które będą realizowane również w poszcze-
gólnych miejscowościach na terenie gminy z udziałem 
środków funduszu sołeckiego – przedstawiła opinię wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka prze-
wodnicząca klubu radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Z projektami uchwał podjętymi na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 29 grudnia 2022r. można zapo-
znać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej (https://bip.um.zarow.
pl/2022/379,172,623. Nagranie sesji 
Rady Miejskiej dostępne na: https://
esesja.tv/transmisja/33067/xlix-
sesja-rady-miejskiej-w-zarowie-w-
dniu-29-grudnia-2022-roku.htm.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z sesji Rady Miejskiej

W trakcie posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali 
projekt nowego budżetu przygotowany  

przez Burmistrza i poparli go jednogłośnie. 

Ogłoszenie drobne
Zamienię mieszkanie 2-pokojowe (50m2) na 
parterze z ogródkiem na większe 3 lub 4-poko-
jowe z możliwością dopłaty lub przejęcia zadłu-
żenia. Nr tel. 696 447 039.

Żarowski Przegląd Zespołów 
Kolędniczych

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
zaprasza szkoły, grupy nieformalne, zespoły śpie-
wacze, osoby indywidualne do udziału w Żarow-
skim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych. Prze-
gląd zaplanowano w dniach 18-20 stycznia 2023 
roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 stycznia. 
Dla najlepszych czekają nagrody finansowe 
i rzeczowe.
Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania ze 
strony internetowej www.um.zarow.pl.

Bezpłatne porady 
specjalistów

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 
prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specja-
listyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szcze-
gólności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem 
od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz 
osób współuzależnionych. 

W 2023 roku dyżur pełni:
ӹӹterapeuta uzależnień –  
piątek w godz. 15.30 – 18.30: wstępna diagnoza, udzie-
lanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji tera-
peutycznych dla osób uzależnionych  od alkoholu, 
pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla 
rodzin osób uzależnionych

ӹӹpsycholog – wtorek w godz. 15.00 – 18.00: udzielanie 
poradnictwa i indywidualnych konsultacji psycholo-
gicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, 
terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi

ӹӹradca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00: świad-
czenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych 
w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa 
pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze 
pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed 
sądami i organami administracji publicznej

ӹӹterapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od 
narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.00 
– 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa 
i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla 
osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych 
uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom 
współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób 
uzależnionych

ӹӹspecjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– środa w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywi-
dualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie

ӹӹspecjalista pracy socjalnej (trener treningu zastępo-
wania agresji) – wtorek w godz. 15.30 – 17.30, prowa-
dzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosują-
cych przemoc w rodzinie

Na konsultację należy umówić się osobi-
ście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź 
telefonicznie pod nr 74 30 67 017  
lub 74 85 80 745. 
Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsul-
tację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem 
prawnym. 

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej
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Inwestycje

Podsumowanie 2022 roku w gminie Żarów
Miniony rok w naszej gminie to przede wszystkim kontynuacja kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych. Pomimo wielu trudności, z jakimi borykają się samo-
rządy w całej Polsce, jak i gmina Żarów: wysoka inflacja, drastyczne podwyżki cen energii i gazu, wzrost wydatków, nasze inwestycje nie stanęły, a wręcz prze-
ciwnie, zrealizowaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców zadań. Z sukcesem pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne, które przeznaczone zostały na ważne zadania 
i przedsięwzięcia w naszej gminie. Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu i dobrej pracy urzędników oraz współpracowników.

Zrealizowane inwestycje w 2022 roku

Przebudowa Placu Wolności w Żarowie

W ramach rewitalizacji Placu Wolności w Żarowie 
powstał nowy i bezpieczny plac zabaw dla naszych 
najmłodszych mieszkańców, który został ogrodzony. 
Skwer zyskał również nowe alejki, ławki, oświetlenie, 
a w pobliżu powstały także miejsca parkingowe. Koszt 
przebudowy terenu przy Placu Wolności wyniósł 
273.430,43 złotych. Inwestycja, którą realizowała gmina 
Żarów została sfinansowana ze środków budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 
95.445 zł z Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. 

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

Na terenie naszego miasta wykonanych zostało łącznie 
8 przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego, 1 Maja, Sikorskiego, Armii Krajowej, Mickie-
wicza oraz Piastowskiej. Koszt budowy przejść dla 
pieszych wyniósł blisko 300 tysięcy złotych. Inwestycja 
sfinansowana została ze środków budżetu gminy Żarów 
oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 280 
tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont dróg  
na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie

W 2022r. oddaliśmy do użytku drogi przy ul. Brzozowej, 
Klonowej i Kasztanowej w Żarowie. Inwestycje drogowe 
kosztowały dokładnie 1,9 mln złotych. Prace sfinanso-
wane zostały ze środków budżetu gminy Żarów oraz 
pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.094.993,70 złotych.

Wyremontowana droga przy ul. Rybackiej  
w Imbramowicach

W 2022r. zakończył się remont drogi gminnej w Imbra-
mowicach. Ulica Rybacka w Imbramowicach zyskała 
nową nawierzchnię, a droga gruntowa zamieniła się 
w asfaltową. Inwestycję realizowała firma wyłoniona 
z przetargu „Budosprzęt Wałbrzych” Sp. z o.o., a całko-
wity koszt remontu drogi to kwota 245.562,67 złotych. 
Gmina Żarów pozyskała na modernizację drogi dotację 
z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych w wysokości 
54.970,00 złotych.

Remonty chodników na terenie miasta i wsi

Realizowaliśmy kolejne etapy prac przy remontach 
chodników na terenie gminy Żarów. Nowe odcinki 
chodników powstały w Kalnie, Imbramowicach oraz 
Mrowinach. Wartość tych inwestycji to kwota 155.721,38 
zł. Przy okazji prac przy budowie przejść dla pieszych, 
wyremontowana została także nawierzchnia drogowa 
przy ul.1 Maja, przy Szkole Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie. Ponadto, w tym miejscu, wyremonto-
wano również chodnik oraz zamontowano odpowiednie 
oznakowanie. Przy ul. Krzywoustego w Żarowie wyre-
montowaliśmy ostatni odcinek chodnika. Inwestycja 
ta realizowana była we współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Świebodzicach. Łączny koszt zadania to 
kwota 52.053,60 złotych.

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 
w Żarowie

Każdego roku kontynuujemy prace remontowe na 
cmentarzu komunalnym w Żarowie. W 2022r. prace 
wykonaliśmy na nowych kwaterach i ułożyliśmy kostkę 
betonową na powierzchni 210m2. Koszt inwestycji to 
63.000 złotych. Prace sfinansowane zostały ze środków 
własnych budżetu gminy Żarów.

Rewitalizacja wsi Buków

Mieszkańcy Bukowa mogą korzystać z nowego miejsca 
wypoczynku na świeżym powietrzu. Przy ul. Spokojnej 
w Bukowie powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych, 
siłownia plenerowa oraz wiata rekreacyjna. Inwestycje 
były realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja 
wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz 
modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospo-
darowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców”. 
Koszt zadania to kwota 469.000,00 złotych. Inwestycja 
finansowana była ze środków budżetu gminy Żarów oraz 

pozyskanego dofinansowania z „Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwe-
stycje realizowane w miejscowościach, w których funk-
cjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej” w wysokości 300.000,00 złotych.

Remonty zabytków wpisanych do rejestru 
zabytków

Nie zapomnieliśmy również o renowacji zabytków. 
W 2022r. zakończył się kolejny etap prac remontowych, 
który realizowany był w Kościele p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach. Koszt 
wszystkich prac wyniósł 186 883,45 zł. Na realizację 
zadania parafia otrzymała dotację ze środków budżetu 
gminy Żarów w wysokości 100 tysięcy złotych. Zabytki 
wyremontowaliśmy także w kościele w Bukowie, Poża-
rzysku, Zastrużu i kaplicy w Pyszczynie. Łączny koszt 
wszystkich inwestycji wyniósł blisko 200 tysięcy złotych, 
z czego kwota 57.880 złotych to dotacja ze środków 
budżetu gminy Żarów.

Wśród zrealizowanych inwestycji 
w 2022r. należy także wymienić: 

ӹӹRemont drogi od Przyłęgowa w kierunku miejsco-
wości Łażany oraz odcinek od Przyłęgowa w kierunku 
miejscowości Pastuchów.  
Wartość zadania zrealizowanego na terenie gminy 
Żarów wyniosła 180 tysięcy złotych

ӹӹRemont nawierzchni przy ul. Sikorskiego oraz 
Armii Krajowej w Żarowie. Koszt 75 tysięcy złotych 
z budżetu gminy Żarów

ӹӹBudowa nowego oświetlenia w Żarowie  
(ul. Parkowa i Plac Wolności) oraz w Kalnie, Miko-
szowej, Mielęcinie i Mrowinach (koszt zadań na tere-
nach wiejskich wyniósł 108.696,04 zł.)

ӹӹBudowa placów zabaw w Żarowie przy Bajkowym 
Przedszkolu (koszt: blisko 40 tysięcy zł) i przy ul. Armii 
Krajowej (koszt: ponad 90 tysięcy zł). Place zabaw na 
terenach wiejskich zostały wyposażone w nowe urzą-
dzenia zabawowe oraz siłownie plenerowe

ӹӹRenowacja płyty boiska i nowe nawodnienie na 
stadionie sportowym w Żarowie (koszt nowego 
nawodnienia to kwota 45.000,00 złotych, inwestycja 
w połowie sfinansowana ze środków budżetu gminy 
i klubu KS Zjednoczeni Żarów)

ӹӹBudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych 
oraz wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. 
Słowiańskiej: kwota dofinansowania 1 569 639,00 zł 
z Funduszu Inwestycji Samorządowych

ӹӹGminny Program Usuwania Azbestu. Całkowita 
wartość inwestycji 38.707,20 zł, kwota dofinan-
sowania 15.482,88 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, usunięto 90 ton azbestu w 2022 r.

ӹӹGminny program dofinansowań do przyłączy kanaliza-
cyjnych. W 2002r. z programu skorzystało 9 osób.  
Kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 6.667,07 zł.

ӹӹProgram wymiany źródeł ciepła Aglomeracji Wałbrzy-
skiej: pula otrzymanych w 2022 r. środków wyniosła 
984.638,99 zł. Na dzień 14 grudnia 2022 r. złożone 
zostały 92 wnioski, a rozliczono 74 wnioski.

ӹӹRealizacja programu „Czyste Powietrze”. Punkt 
konsultacyjny działa w godzinach pracy UM Żarów. 
Dofinansowywane źródła ciepła: pompy ciepła, kocioł 
gazowy, pellet, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, 
docieplenie budynku, wymiana okien i drzwi
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Podsumowanie 2022 roku w gminie Żarów

Kolędowanie z kapelą „Janicki” na spotkaniu noworocznym
To było prawdziwe góralskie kolędowanie 
w Żarowie. 

Na spotkaniu noworocznym, które odbyło się 
w czwartek, 5 stycznia, dla wszystkich miesz-
kańców naszej gminy zagrała Kapela Janicki. 
Muzycy rozbawili żarowską publiczność, a każda 
ich góralska kolęda nagradzana była brawami 
i owacjami. Nasi kolędnicy zaprosili także do 
wspólnego kolędowania gospodarzy spotkania 

oraz zaproszonych gości, wśród których nie 
brakowało posłów na Sejm RP Izabeli Katarzyny 
Mrzygłockiej i Marka Dyducha, wicestarosty pow. 
świdnickiego Zygmunta Worsy oraz prezydentów, 
wójtów i burmistrzów ościennych gmin: prezy-
denta i lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej Romana 
Szełemeja, wójta gminy Marcinowice Stanisława 
Lenia oraz przewodniczącego Rady Gminy Marci-
nowice Artura Fiołka. Gospodarzami wydarzenia byli 
burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora, którzy podsumowali 2022 rok 
w gminie Żarów oraz opowiedzieli o planach i przed-
sięwzięciach, które realizowane będą w tym roku.

−−Bogactwem naszej gminy są ludzie. Aktywni, 
działający w różnych organizacjach, stowarzysze-
niach i biorący udział w licznych akcjach i przed-
sięwzięciach. Końcem lutego, w obliczu wojny na 
Ukrainie Żarowianie pokazali swoje wielkie serca. 
Przyjęliśmy setki uchodźców, część z nich pozo-
staje z nami do dziś. Dziękuję za okazane serce, 
za poświęcenie i pracę dla innych i tych, którzy 
na co dzień pracują dla Żarowian i tych, którzy 
realizują swoje marzenia, pracując w najróżniej-
szych organizacjach, stowarzyszeniach. Ale i dla 
tych wszystkich, którzy przyjęli z otwartym sercem 
uchodźców przybywających ze wschodu. Bez Was 
drodzy mieszkańcy Żarów byłby innym miastem, 
inną gminą. Bardzo Wam dziękuję. Miniony rok to 
również 25 mln zł pozyskanych dotacji z Funduszy 
Polski Ład, Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz LGD, 
czyli Urzędu Marszałkowskiego. Składam wielkie 
podziękowanie dla posłów, marszałka woj. dolno-
śląskiego, lidera AW. To dzięki Waszym staraniom 
mogliśmy pozyskać te pieniądze – podsumował 
podczas spotkania burmistrz Leszek Michalak.

−−Rok 2023 rozpoczniemy od realizacji inwestycji, 
tych najbardziej oczekiwanych przez naszych 
mieszkańców. Wybudujemy i wyremontujemy 
10 dróg na 10 ulicach, zarówno w mieście, jak i na 
terenach wiejskich. A przy nich powstaną nowe 
chodniki, oświetlenie i tam, gdzie jest to możliwe, 
również ścieżki rowerowe. Kolejnymi zadaniami, 
które będziemy w tym roku kontynuować jest rewi-
talizacja parku i stawu miejskiego w Żarowie. Park 
jest naszym dziedzictwem, miejscem zabytkowym, 
pod ochroną konserwatorską. Chcemy, żeby to 
miejsce zachęcało naszych mieszkańców i przy-
jezdnych turystów do odwiedzin i spacerów. Odno-
wimy tam alejki, postawimy nowe ławki, odno-
wiona zostanie również rozeta różana i zapewniam 
Państwa, że spacerując po parku unosić się będzie 
zapach róż. Staw stanie się terenem rekreacyjnym, 
bezpiecznym, przeznaczonym do spacerów i wypo-
czynku. Tu również powstaną nowe chodniki, 
alejki, teren będzie oświetlony i monitorowany. 
Kolejny bardzo ważny temat to zieleń w mieście, 
dlatego planujemy posadzić dużą ilość nowych 
drzew. To ważne, nie tylko ze względów wizual-
nych, ale istotny jest też aspekt środowiskowy. 
Ważną inwestycją będzie też termomodernizacja 
SP Imbramowice. Nie zapominamy o wymianach 
pieców w budynkach jednorodzinnych. Pozyska-
liśmy także 3 mln zł na realizację programu „Ciepłe 
Mieszkanie” – będzie to wymiana przynajmniej 
300 pieców w mieszkaniach naszych lokatorów 
– mówił o planach na nowy rok zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora.

Żeby tradycji stało się zadość przekazaliśmy także 
noworoczne życzenia wszystkim naszym gościom. 
W tym roku, w niecodzienny sposób...Jesteśmy 
pewni, że wszystkie życzenia na pewno się spełnią, 
a o to postarali się już nasi włodarze burmistrz 
Leszek Michalak wraz z zastępcą burmistrza Prze-
mysławem Sikorą oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny. Życzenia naszym miesz-
kańcom przekazali także zaproszeni goście.

−−Gratuluję włodarzom gminy Żarów determi-
nacji i pomysłów, że udało się pozyskać tak duże 
pieniądze dla gminy. Duża część pozyskanych 
środków przekazana zostanie na ekologię, aby 

żyło nam się lepiej, zdrowo, bezpiecznie. Na nową 
infrastrukturę, drogi, chodniki, oświetlenie. I z tego 
bardzo się cieszymy. Dziękuję za Wasze wielkie 
serca i przyjęcie naszych gości z Ukrainy, którym 
zawalił się świat i życzę Państwu zdrowia oraz 
spełnienia wszelkich marzeń. Bądźcie dumni ze 
swojej gminy – życzyła poseł na Sejm RP Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka.

−−Dziękuję burmistrzowi i zastępcy burmistrza 
za współpracę. Gratuluję pozyskanych środków 
finansowych i cieszymy się, że znaczna część tych 
dotacji to środki rządowe. A ich przeznaczenie 
to inwestycje ważne dla mieszkańców: chodniki, 
drogi, oświetlenie – mówił asystent posła na Sejm 
RP Michała Dworczyka Artur Fiołek.

−−Od samego początku nawiązaliśmy współpracę 
z burmistrzem Michalakiem w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Miniony rok to był czas kontynuacji 
projektów, które w ramach  pozyskanych środków 
unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej były reali-
zowane. Przez 7 lat naszej współpracy, do gminy 
Żarów trafiło łącznie 20 mln zł. To dowód na to, 
że nasza współpraca przynosi konkretne efekty – 
podsumowywał prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom 
i naszym mieszkańcom za udział we wspólnym 
kolędowaniu. 
To był wyjątkowy wieczór, cieszymy się, że było 
Nas tak dużo, hala sportowa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie wypełniona była po 
brzegi. 
Podziękowania kierujemy również do pracow-
ników GCKiS Żarów, którzy razem z nami przez 
kilka dni, od rana do późnych godzin popołudnio-
wych stroili halę sportową, aby przygotować dla 
Państwa to miejsce.

Magdalena Pawlik

Podsumowanie 2022r. i plany na nowy rok przedstawili 
burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Prze-

mysław Sikora.

Muzycy zaprosili do wspólnego kolędowania  
naszych włodarzy

Repertuar zespołu oparty był na góralskich kolędach, 
ale nie brakowało też znanych pastorałek.

W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, 
a  także mieszkańcy gminy Żarów. 

Było głośno, radośnie i z przytupem.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali przygotowane 
„Kalendarium gminy Żarów 2022”.

Więcej zdjęć z wydarzenia 
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 
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Kultura | Bezpieczeństwo

Kronika policyjna
Funkcjonariusze zabezpieczyli automaty  

do gier hazardowych
Automaty do gier hazardowych zostały ujaw-
nione na terenie jednego z lokali. Funkcjona-
riusze KP Żarów zatrzymali 55-letnią mieszkankę 
pow. świdnickiego, pracownika lokalu, w którym 
ujawniono automaty do gier hazardowych 
o niskich wygranych w ilości 4 sztuk. Na miejsce 
wezwano funkcjonariuszy Służby Celno-Skar-
bowej, którzy przejęli zajęte mienie. Ponadto, 
przed zatrzymaniem, nieustalony sprawca 
z lokalu, wykorzystując nieuwagę pracownicy, 
dokonał kradzieży jej torebki z zawartością 
pieniędzy w kwocie 1800 zł i dowodu osobistego, 
powodując straty w wysokości 1800 zł. 

Nietrzeźwy za kierownicą roweru
Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 31-letniego 
mieszkańca pow. świdnickiego, który w stanie 
nietrzeźwości (1,26 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu) kierował rowerem po drodze 
publicznej. Rower zabezpieczono w miejscu 
zamieszkania. Zatrzymanego ukarano mandatem 
karnym, po czynnościach zwolniono.

Sezon grzewczy w pełni!  
Zadbajmy o własne bezpieczeństwo

Funkcjonariusze KPP Świdnica zwracają się z apelem 
do wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego, 
aby nie zatykać przewodów wentylacyjnych i dbać 
o drożność przewodów kominowych. Niedostateczna 
wymiana powietrza w pomieszczeniu może spowo-
dować zatrucie się tym związkiem chemicznym, 
który w zależności od stężenia może doprowadzić 
do zatrucia organizmu, co skutkuje bólami głowy, 
wymiotami, a w poważniejszych przypadkach śpiączką, 
a nawet zgonem. Należy także w ciągu dnia kilka razy 
wywietrzyć mieszkanie. Bardzo ważne jest również, 
abyśmy zawsze przed sezonem grzewczym poddali 
kontroli urządzenia, którymi ogrzewamy mieszkanie. 
Do sprawdzenia pieca gazowego oraz instalacji gazowej 
należy wezwać specjalistę. To samo dotyczy spraw-
dzenia przez kominiarza,  czy w kominach spalino-
wych, dymowych i wentylacyjnych jest dostateczny 
ciąg powietrza i czy spaliny nie wracają do naszego 
mieszkania. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać bez 
opieki włączonych sprzętów tj. kuchenki gazowej 
czy też piekarnika. Pilnujmy dzieci, aby nie bawiły 
się pokrętłami w tych urządzeniach. W przypadku 
gorszego samopoczucia wywołanego prawdopo-
dobnym podtruciem tlenkiem węgla niezwłocznie 
udajmy się do lekarza.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Złote gody Państwa Pawlik
50 lat temu ślubowali sobie miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską... 
I w tej przysiędze trwają po dziś dzień. Każdego dnia 
swoją miłością i wzajemną troską dodają sobie sił i spra-
wiają, że wspólne życie jest piękniejsze. Państwo Natalia 
i Stanisław Pawlik świętowali jubileusz złotych godów. 
W obecności zaproszonych gości i rodziny małżonkowie 
odnowili złożoną 50 lat temu przysięgę małżeńską i złożyli 
sobie podziękowania za wspólne lata. Burmistrz Leszek 
Michalak, w imieniu Prezydenta RP, odznaczył jubilatów 
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przekazał 
na ich ręce upominki oraz złożył serdeczne gratulacje.
−Z całego serca gratuluję Państwu wzajemnego 
szacunku, odpowiedzialności, cierpliwości, umiejętności 
wybaczania. Jesteście Państwo dla młodego poko-
lenia wspaniałym przykładem na to, że miłość nie jest 
pustym słowem, że naprawdę warto razem iść przez życie 
wspólnie, cieszyć się sukcesami i wspólnie pokonywać 
trudności. W tak uroczystym dla Państwa dniu złotych 
godów proszę przyjąć słowa najwyższego uznania oraz 
życzenia zdrowia, osobistego szczęścia, pogody ducha 
i wielu dalszych wspólnie przeżytych dni – gratulował 
parze burmistrz Leszek Michalak.

Jubilaci poznali się 24 czerwca 1971r. w Kawiarni 
„Szarotka” i była to miłość od pierwszego wejrzenia. 
Sakramentalne „Tak” powiedzieli sobie 23.12.1972r. w USC 
Żarów, a 25.12.1972r. związali się węzłem małżeńskim 
w Kościele Parafialnym w Żarowie. Doczekali się dwójki 
dzieci Artura i Agnieszki, którzy dziś mają już swoje 
rodziny, przekazując młodym najważniejsze i najpięk-
niejsze wartości. Obecnie Państwo Pawlik są na zasłużo-

nych emeryturach. Ich wspólnym oczkiem w głowie jest 
ogród, w którym zachwycają piękne kwiaty i warzywa. 
Gdy pogoda nie sprzyja pracom na ogrodzie jubilaci 
rozwiązują wspólnie krzyżówki, czytają książki. Ale 
najbardziej są dumni ze swoich dzieci, które wykształciły 
się, usamodzielniły i pozakładały rodziny. Są radością 
i wsparciem dla rodziców. Największym szczęściem 
i radością życia Jubilatów jest ich gromadka wnuków: 
Paulina, Klaudia, Kuba, Sandra, Ola i Piotruś. To im 
poświęcili ogrom swego serca i czasu, opiekując się nimi, 
pomagając w ich wychowaniu.

Magdalena Pawlik

Ludzie, którzy kochają się z całego serca, nigdy się nie 
starzeją… Życzymy naszym jubilatom, aby wzajemnie 

się wspierali i cieszyli każdym wspólnie przeżytym 
dniem. 

Podsumowanie rundy – Zjednoczeni Żarów. Cz. II
Poniżej druga część wywiadu ze szkoleniowcem 
Adamem Ciupińskim na temat podsumowania 
rundy jesiennej Zjednoczonych Żarów. 

 ӹ Ze względu na renowację płyty głównej, pierwsze kilka 
spotkań Żarów rozgrywał na wyjazdach. Teraz gościć 
będziemy częściej zespoły w naszym mieście, a co za 
tym idzie będziemy wykorzystywać atut własnego 
boiska. To chyba dobra informacja, tym bardziej, że na 
wiosnę zawsze Zjednoczonym grało się ciężej.

−To bardzo dobra informacja dla kibiców, ale i wyśmienita 
sytuacja wyjściowa do walki nie tylko o utrzymanie w lidze, 
ale również o namieszanie w czołówce. Przed nami jede-
naście spotkań w Żarowie, na boisku, które od zawsze było 
twierdzą i olbrzymim wyzwaniem dla przeciwników. Mam 
nadzieję, że po dobrze przepracowanej zimie, w Żarowie 
zespół zdobędzie komplet punktów, a tym samym będzie 
pretendował do tytułu rycerzy wiosny. W małej tabeli, 
rywalizacji drużyn powiatu świdnickiego zajęliśmy 
pierwsze miejsce po rundzie jesiennej, a po wiosennych 
grach i zwycięstwach w Żarowie, chłopcy mogą być na 
podium rozgrywek. Stać ich na to, przy dobrej, równej 
i systematycznej pracy treningowej.

 ӹ To naturalne, że jako szkoleniowiec spędza Pan dużo 
czasu z drużyną. Jakby miał Pan ocenić największą siłę 
zespołu oraz największą bolączkę, to co by to było?
−Największą bolączką była frekwencja na treningach. 
Niestety jesienna, to duży regres w stosunku do poprzed-
niej, półtorarocznej pracy ze mną. Musiało się to odbić 
na przygotowaniu motorycznym, skuteczności drużyny 
w rozgrywanych meczach. Do tego nie omijały nas 
kontuzje i absencje w meczach wyjazdowych. Niestety 
mieliśmy bardzo duże rotacje w składzie. Rozegraliśmy 
tylko dwa mecze pod rząd tym samym zestawieniem 
w obronie, co niestety bezpośrednio wpływa na nerwowe 
zachowania w grze obronnej. Dużym problemem była 
również utrata dwóch, mocnych skrzydłowych, Damiana 
Uszczyka i Romka Khvostenko, którzy odeszli przed 
sezonem, a okres letni jest bardzo krótki, aby skutecznie 
zastąpić ubytki i wprowadzić zupełnie nowy styl gry, 
który dotychczas opierał się na szybkich atakach w bocz-
nych sektorach boiska. Jeżeli chodzi o siłę zespołu, to 
bezsprzecznie doświadczenie, które przy dobrej, cięż-
kiej pracy zwłaszcza młodszych zawodników można 
wzmocnić i w pełni wykorzystać w trakcie wiosennej rundy. 
Dużą siłą i motywacją są i będą kibice, którzy zawsze 
dodają zespołowi skrzydeł, a doping w jedenastu wiosen-
nych meczach może być przysłowiowym dwunastym 
zawodnikiem Żarowa. Ta siła Zjednoczonych Żarów, to 
zawsze byli oddani i pełni poświęcenia kibice, za których 
wsparcie zawsze dziękowałem i dziękuję. Liczymy na Was 
dalej. Liczymy również na wzmocnienia, które uzupełnią 
skład oraz wzmocnią rywalizację w zespole.

 ӹ Jak będą wyglądały przygotowania do rewanżów? Czy 
znany jest już terminarz meczy kontrolnych?

−Zespół rozpocznie przygotowania w drugim tygodniu 
stycznia, trenując na własnym obiekcie oraz korzystając 
z siłowni, jak również sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
i pływalni krytej GCKiS Żarów. Treningi będą przeplatały 
się grami kontrolnymi, wg poniższego planu:

ӹӹ21.01.2023, 16.00, Żarów z Polonia Świdnica – LDJ 
ӹӹ28.01.2023, 16.00, Żarów z Włókniarzem Głuszyca – kl. A
ӹӹ05.02.2023, 16.00, Żarów z MKP Wołów – kl. Okręgowa
ӹӹ11.02.2023, 16.00, Żarów z Herbapol Stanowice – kl. A
ӹӹ18.02.2023, 16.00, Żarów z KP Mieroszów – kl. A
ӹӹ25.02.2023, (godz. do ustalenia), Bielawa z Bielawianką 
Bielawa – IV liga

ӹӹ04.03.2023, 16.00, Żarów z Jaworzanka Jawor – IV liga
−Serdecznie zapraszamy na sparingi i wsparcie zespołu 
w rundzie wiosennej!

 ӹ Dziękuję za rozmowę i trzymam mocno kciuki za 
wiosenne występy.

Krzysztof Dutkiewicz

Noworoczny mecz piłkarski
Nowy Rok powitaliśmy 
w naszej gminie na spor-
towo. 
Miłośnicy gry w piłkę nożną 
spotkali się 1 stycznia na 
stadionie sportowym 
w Żarowie, aby jak co roku, 
rozegrać mecz noworoczny. 
Na boisku pojawili się 
i młodsi i starsi, a w grze 
bardziej chodziło o zabawę, 
niż o rywalizację. Choć i tej 
nie zabrakło. Noworoczne 
życzenia wszystkim zawod-
nikom, działaczom sportowym, miłośnikom piłki nożnej 
oraz kibicom złożyli burmistrz Leszek Michalak oraz 
prezes klubu sportowego Zjednoczeni Żarów Tomasz 
Rudnik.
−Tradycyjnie, wspólnie z miłośnikami piłki nożnej i spor-
towcami, powitaliśmy Nowy Rok na naszym boisku 
sportowym, gdzie rozegrany został noworoczny mecz 
piłkarski. Przekrój wiekowy zawodników był bardzo różny, 
od najmłodszego do najstarszego, ale nie wygrana była 
najważniejsza, tylko dobra wspólna zabawa. Dziękuję 
wszystkim sportowcom za udział w tym wydarzeniu 
i życzę, aby ten Nowy Rok był lepszy od poprzedniego, dużo 

zdrowia i spełnienia marzeń, planów i zamierzeń – życzył 
sportowcom burmistrz Leszek Michalak.

Organizatorem noworocznego meczu piłkarskiego był 
klub sportowy Zjednoczeni Żarów.

Magdalena Pawlik

Mecz noworoczny to już tradycja w naszej gminie. Każdego roku sportowcy tak 
właśnie witają nowy rok. 

Więcej zdjęć z wydarzenia 
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 
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Kultura
Z cyklu „Ludzie z pasją”

„Chodzimy w góry najpierw po to, by odpocząć…”. 
Stanisław Plaszczak – pasjonat turystyki

Turystyka jest jego największą pasją, 
toteż swój wolny czas poświęca 
aktywnemu wypoczynkowi na łonie 
natury. 
Góry – to tutaj można się wyciszyć 
i obcować z naturą. Pan Stanisław Plasz-
czak jest aktywnym działaczem i propa-
gatorem turystyki w naszej gminie. 
Wspólnie z członkami żarowskich kół 
PTTK, a od kilku lat z kołem „Żarodrep-
taki”, przemierza szlaki najpiękniejszych 
polskich okolic. Łączy ich pasja upra-
wiania turystyki, odkrywania piękna 
swojego kraju, chęć społecznego dzia-
łania. W naszym cyklu „Ludzie z pasją” 
dziś wywiad z Stanisławem Plaszczakiem, 
który na łamach naszej gazety opowiada, 
skąd zainteresowanie turystyką i zamiło-
wanie do pieszych wędrówek.

 ӹ Kiedy zaczęła się Pana przygoda 
z Polskim Towarzystwem Turystyczno-
-Krajoznawczym (PTTK) w Żarowie?

−Moja przygoda z PTTK zaczęła się w 1971r., 
kiedy wstąpiłem do koła PTTK „Łaziki” przy 
Dolnośląskich Zakładach Chemicznych. 
Niestety po wielu latach, po upadłości 
Zakładów Chemicznych, koło uległo rozwią-
zaniu. Zamiłowanie do turystyki sprawiło, że 
przez wiele lat turystykę uprawiałem indy-
widualnie. Zaczął się wówczas okres bardzo intensywnej 
turystyki górskiej kwalifikowanej. W tej formie przeszedłem 
praktycznie wszystkie pasma górskie w Polsce i niektóre 
w Czechach i Słowacji. Poznałem i przebyłem setki, a może 
tysiące kilometrów szlaków w Sudetach, Beskidach, Tatrach, 
Bieszczadach i Górach Świętokrzyskich. W tym czasie 
zdobyłem wiele odznak turystycznych, jak m.in. wszystkie 
rodzaje i stopnie Górskich Odznak Turystycznych (GOT 
PTTK), Koronę Gór Polskich i Sudetów, Koronę Ziemi Kłodz-
kiej, Sudecki Włóczykij, Bieszczadzkie Tysięczniki, Odznaki 
Krajoznawcze PTTK, Odznaki Turysta Przyrodnik PTTK, 
Wieże Widokowe Gór i Pogórzy  i wiele, wiele innych.  
Po wielu latach ponownie wstąpiłem do PTTK w 2015r., 
mając przede wszystkim na względzie korzystanie z wszel-
kich form działalności PTTK, jak również z bazy turystycznej 
PTTK. W 2019r. reaktywowano koło PTTK „Żarodreptaki” 
w Żarowie. Po wielu latach zaniechania działalności tury-
stycznej w formie zorganizowanej grupa działaczy (oczywi-
ście ze mną) poprzednich kół PTTK działających w Żarowie 
„Łaziki”, „Dreptaki”, „Żarodreptaki” postanowiła reaktywować 
koło PTTK pod nazwą „Żarodreptaki”. 

 ӹ Skąd zafascynowanie turystyką pieszą, górską…?

−Turystyka to pasja, ale należy też 
pamiętać, że to bardzo szerokie pojęcie 
obejmujące różne formy i rodzaje. Nasza 
(Żarodreptaków) turystyka jest poznawcza, 
wypoczynkowa i zawierająca zdrowotne 
walory wędrownictwa. Turystykę górską, 
która dominuje w naszych wędrówkach, 
można określić słowami ks. Prof. Romana 
Rogowskiego, himalaisty, autora książek 
o tematyce górskiej, z którym spotkałem się 
kilkakrotnie na Ślęży: „… chodzimy w góry 
najpierw po to, by odpocząć, gdyż taki 
odpoczynek stanowi regenerację duszy 
i ciała. Następnie po to, by odnowić miłość 
i przyjaźń międzyludzką. W dolinach 
rodzą się antypatie, w górach nabiera się 
dystansu i odnawia się przyjaźń…”. Mówił 
również „… gdy wracam z gór, jestem pogo-
dzony ze wszystkimi ludźmi”. Cóż więcej 
trzeba doświadczyć?

 ӹ Wspólne wędrówki, piesze czy rowe-
rowe, pozwalają odkryć ciekawe zakątki 
Polski, ale także spędzić czas w towa-
rzystwie wyjątkowych ludzi. Tak jest 
również, przynależąc do PTTK?

−Uczestniczenie w zorganizowanych 
wycieczkach integruje ludzi o wspólnych 
zainteresowaniach. Poznawanie walorów 
turystycznych zwiedzanych obiektów, 
obszarów przyrodniczych czy też uczest-

nictwo w aktywnej formie wypoczynku, mają ogromny 
wpływ na rozwój intelektualny i zdrowotny oraz na kształ-
towanie postaw społecznych. Przez dziesiątki lat obecności 
kół PTTK w Żarowie wielu działaczy przyczyniło się do 
rozwoju, rozpowszechnienia, popularyzowania turystyki 
w naszej gminie. Osoby o największych zasługach w tym 
zakresie to m.in.: Janina Tomala, Maryla Adamczak, 
Dorota Podemska, Stanisław Jaryczewski, Bolesław Moryl. 

 ӹ A czy gmina Żarów to ciekawy obszar turystyczny?

−Dotychczas zorganizowane wycieczki piesze po Ziemi 
Żarowskiej pod przewodnictwem Pana Bogdana Muchy 
z Żarowskiej Izby Historycznej potwierdzają atrakcyjność 
tych wędrówek. Wiele zabytków architektury, obiektów 
historycznych, budowli sakralnych, pomników przyrody 
zachęcają do zwiedzania naszej gminy.

 ӹ PTTK to grupa aktywnych i zaangażowanych osób. 
Warto należeć do PTTK? 

−Tak, warto należeć do PTTK. Zrzeszeni w kołach PTTK to 
ludzie niezwykle przyjaźni, oddani turystyce i krajoznaw-
stwu, ceniący aktywne formy wypoczynku. Miło przebywać 
wśród takich ludzi. Będąc członkami PTTK kultywujemy 
tradycje turystyczne, bierzemy udział w zorganizowa-
nych imprezach turystycznych, jak wycieczkach pieszych, 
górskich i nizinnych, rajdach, zlotach, poznajemy nasz 
region i nasz kraj. PTTK ułatwia nam udział w zorgani-
zowanej formie uprawiania turystyki aktywnej, kwali-
fikowanej. Ułatwia zdobywanie odznak turystycznych 
z najbardziej popularną Górską Odznaką Turystyczną. 
Przynależność do PTTK zapewnia członkom z opłacaną 
składką członkowską, ubezpieczenie od NNW 24h/dobę, 
na terytorium całego świata. Znamiennym jest, że na 
rewersie sztandaru Zarządu Głównego PTTK znajduje 
się napis „Tylko poznawszy swój kraj można gorąco go 
ukochać i owocnie dla niego pracować”. 

 ӹ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Pan Stanisław Plaszczak to 
wielki miłośnik turystyki 

i aktywnego wypoczynku. 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarowie w okręgu wyborczym nr 3 
zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023 r.

Nr obw. 
głosowania.

Granice  
obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

3 Żarów, ulice: Bolesława Chrobrego,  
Wł. Łokietka  

nr 2A-6D (parzyste)  
i nr 1-15 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa,  
ul. Piastowska 10, 

58-130 Żarów

 ▶ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 ▶ Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 22 stycznia 2023 r.  
od godz. 7.00 do godz. 21.00

Wybory uzupełniające  
do Rady Miejskiej  

w Żarowie 
22 stycznia 2023 r.

Anna Żurek
Słucham i działam

Razem możemy zrealizować  
wiele pomysłów  

i poprawić jakość życia  
na Naszym osiedlu.

W okręgu nr 3. będę się starała o:
•	 wymianę	nawierzchni	chodnika	wzdłuż	
ul. Władysława	Łokietka,	

•	 poprawę	wyglądu	placu	zabaw	dbając		
o	naszych	najmłodszych	mieszkańców,

•	 rozbudowę	systemu	monitoringu	i	wzmo-
żenie	liczby	patroli	policji	w	okresie	letnim,	
aby	zwiększyć	poczucie	bezpieczeństwa	
i	zapobiegać	aktom	wandalizmu,

•	 zwiększenie	zieleni	wokół	placu	zabaw.	
Drzewa	i	krzewy	na	Naszym	Osiedlu	stworzą	
miłe	i	przyjazne	otoczenie	–		
stworzymy	zieloną	oazę	spokoju.

Proszę o oddanie na mnie głosu  
22 stycznia 2023 r.  

w wyborach uzupełniających  
do Rady Miejskiej w Żarowie. 

Okręg nr 3. 
Pozycja nr 1.

Ważny jest kandydat, 
 który słucha i działa.

Sfinansowano ze środków - KWW Anny Żurek
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Sport i wypoczynek

Podsumowanie roku sportowego 2022
Tradycyjnie oddajemy w Państwa ręce podsumo-
wanie roku sportowego.
Bezapelacyjnie największym osiągnięciem było zdobycie 
po raz piąty z rzędu tytułu mistrza świata w rzucie 
młotem przez Pawła Fajdka. Przedstawiamy sukcesy, jak 
i porażki naszych sportowców. 

Debiut w zawodowym ringu
W Szczytnie podczas gali RBK Boxing Night zadebiuto-
wała w zawodowym ringu Alicja Klimala. Mieszkanka 
Kalna skrzyżowała rękawice z Julią Kabzińską. Obie 
zawodniczki przed walką miały sobie coś do udowod-
nienia. Między linami miało się okazać, dla której 
pięściarki debiut w zawodowym ringu okaże się szczę-
śliwy. Pikanterii dodawał fakt, iż obydwie mają po 19 lat, 
tym samym wkraczają do zawodowego boksu jako nasto-
latki. Ostatecznie walka zakończyła się wynikiem dwa do 
remisu na korzyść Kabzińskiej (38-38, 39-37, 40-36). 

Sukcesy Judoków 

Nikola Kamińska zdobyła pierwsze miejsce na Mistrzo-
stwach Regionu Zachodniego w Judo. Trzecia pozycja 
dla Zuzanny Oleksiuk (AKS Strzegom). Obie otrzymały 
powołania do kadry narodowej. Zawody odbyły się 
w Oleśnicy. Trzecie miejsce podczas zawodów Judo 
w Przęcie dało Zuzannie Oleksiuk przepustkę do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. W XVIII Wielkopolskim 
Międzynarodowym Turnieju Judo wzięło udział ponad 
800 zawodników z 72 klubów z Niemiec, Ukrainy, Polski, 
Czech i Gruzji. W tak licznym gronie sportowców nie 
zawiedli mieszkańcy gminy Żarów. Dawid Kamiński 
(MaKo Judo Wrocław) wywalczył złoty medal. Klaudia 
Borowiec (AKS Strzegom) wraca ze srebrnym krążkiem. 
Po raz kolejny na najwyższym stopniu podium stanął 
Dawid Kamiński, zdobywając złoty medal na Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Judo. Zawody 
odbyły się w Poznaniu.

Dolnośląskie medale
Dwoje zawodników Gońca Żarów z medalami 
mistrzostw województwa. W Ścinawce Średniej odbyły 
się 23. Dolnośląskie Igrzyska LZS w szachach indywi-
dualnych. Złoty krążek wśród młodzików zdobył Jan 
Bednarski. W kategorii juniorów młodszych na trzecim 
miejscu rywalizację zakończył Jan Molecki. 

Zwycięstwo akrobatek 
Magdalena Kaczmarzyk i Laura Blusiewicz z Silesii 
Żarów ze złotymi medalami Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w Akrobatyce Sportowej. 
Dziewczęta wystąpiły w kategorii dwójek kobiet, klasa 
młodzieżowa. 

Lekkoatletyczny talent
W Świdnicy rywalizowali zawodnicy o prym mistrza 
Dolnego Śląska w kategorii wiekowej U-12 i U-14. 
Na bieżni zobaczyliśmy blisko pół tysiąca młodych 
lekkoatletów. Kinga Wąs indywidualnie wystąpiła na 
dystansie 300 metrów, gdzie zajęła drugie miejsce 
z czasem 46.03. Drużynowo wraz z klubowymi koleżan-
kami z LKS Górnik Wałbrzych wystąpiła w sztafecie, 
sięgając po drugie miejsce. Łódź była gospodarzem 
Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych. 
W pierwszym dniu eliminacji Kinga zakwalifikowała się 
do ścisłego finału. Ostatecznie zajęła 8. miejsce z wyni-
kiem 46.53. Dobre występy zaowocowały powołaniem 
do kadry narodowej, gdzie wystąpiła podczas European 
Kids Athletics Games 2022 w Brnie. 

Piłkarska rywalizacja
Drużyny z gminy Żarów zakończyły sezon 2021/22. 
W najwyższej klasie wystąpili piłkarze Zjednoczo-
nych Żarów (kl. O). Na koniec sezonu zajęli 5. miejsce. 

Powody do zadowolenia mieli również zawodnicy 
Wierzbianki Wierzbnej. Solidna drużyna z pomysłem 
na grę, po raz kolejny udowodniła, iż należy do czołówki 
A-klasy. Czwarte miejsce, to duży sukces zespołu. Nie 
tak wyobrażali sobie sezon piłkarski zawodnicy, dzia-
łacze i sympatycy Zielonych Mrowiny. Ostatnie miejsce 
w klasie A (gr. I) oznaczało spadek. Co gorsza klub nie 
przystąpił do rywalizacji w kl. B. Zjednoczeni II Żarów 
z awansem do A klasy. Promocję do rozgrywek wyższego 
szczebla dało drugie miejsce. Ostatecznie drużyna nie 
skorzystała z awansu. Pozostałe miejsca drużyn gminy 
Żarów w kl. B: 7. Silesia Żarów, 8. Błyskawica Kalno. 
Tabelę zamknęli piłkarze Zrywu Łażany.  

Wyskakał medal
Startujący w akrobatycznych Mistrzostwach Polski 
Seniorów Oktawian Żydek, po raz kolejny potwierdził 
wielką klasę. Mieszkaniec Żarowa, na co dzień reprezen-
tujący KS Victorię Jawor wywalczył dwa medale, w tym 
jeden z najcenniejszego kruszcu. W skokach synchro-
nicznych na trampolinie w duecie z Dawidem Popielem 
zdobył złoty medal, a w skokach drużynowych (Oktawian 
Żydek, Łukasz Mikuła, Samuel Detyna) zajął miejsce 
trzecie. 

Pięciokrotny mistrz świata!
Paweł Fajdek pisze piękną historię. Po raz piąty z rzędu 
został mistrzem świata w rzucie młotem! Dzięki 
złotemu krążkowi zdobytemu w Stanach Zjednoczonych, 
33-letni wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów awan-
sował do TOP 10 najbardziej utytułowanych lekkoatletów 
w historii. Biorąc pod uwagę tylko jedną konkurencję, 
lepszy od Pawła Fajdka jest tylko Siergiej Bubka. Legen-
darny tyczkarz sześciokrotnie z rzędu zwyciężał w swojej 
konkurencji. 

Wicemistrz kraju
Wielkim sukcesem zakończył się udział Marka Baryłko 
w 37. Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzę-
gami Parokonnymi. Z najważniejszej imprezy w kraju 
zawodnik wrócił ze srebrnym krążkiem. 

Pozostają w 2. lidze
Nie udało się poprawić ubiegłorocznego najlepszego 
występu Gońca Żarów w 2. lidze, jednak utrzymanie 
na tym szczeblu rozgrywek, to wielki sukces szachi-
stów. Drużynowe Mistrzostwa Polski II ligi odbyły się 
w Jastrzębiej Górze. 

Brąz w szachach
W Kłodzku zakończyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska 
juniorów w szachach szybkich. Wśród zawodników 
Gońca Żarów drugie miejsce i srebrny medal dla Anny 
Michalskiej (kat. D-16). 

Zagrali na PGE Narodowy
Dzięki zwycięstwu eliminacji, Zjednoczeni II Żarów 
wystąpili w finale rozgrywek Sudety Cup. Areną zmagań 
był stadion PGE Narodowy w Warszawie. Ostatecznie 
najlepszą drużyną okazał się MLKS Radków. Zjednoczeni 
zakończyli rywalizację na 4. miejscu.

Wystąpił na Hawajach
Żarowianin Tomasz Rudnik wystartował na triathlono-
wych mistrzostwach świata amatorów Ironman 2022, 
które odbyły się na Hawajach. Awans na mistrzostwa 
wywalczył podczas ubiegłorocznych zawodów w Gdyni. 
Obok amatorów wystartowali również profesjonaliści, 
a udział w tej imprezie, to spełnienie marzeń wielu 
zawodników.   

Sukcesy w łucznictwie
Valeriy Bezusyy osiąga świetny wynik podczas 4. 
Mistrzostw Polski Łucznictwa Tradycyjnego w strzelaniu 
całodobowym. Najpierw w drużynie wraz z kolegami 
z Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Tradycyjnego zdobywa 

drugie miejsce, a później staje na drugim stopniu 
podium w zawodach indywidualnych. Krajowy czem-
pionat rozegrany został w Szczytnie. Ponadto Wioletta 
Bezusa otrzymała powołanie do reprezentacji Polski, by 
wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Łucznictwie 3D – 
Terni (Italia). 

Sukcesy młodych piłkarzy
Piłkarze Silesii Żarów z rocznika 2014 w minionym roku 
mogą pochwalić się dużymi sukcesami. W Radomsku 
w stawce 18. zespołów rywalizowali z zespołami z całej 
Polski. Pierwsze miejsce i zwycięstwo jest sporym 
osiągnięciem młodych zawodników. Silesia Żarów: 
M. Garbacz, T. Śliwka, G. Sobel, A. Marciniak, J. Janes, 
S.Laskowski. Dodatkowo Jan Janes został MVP turnieju, 
a najlepszym z najlepszych wyróżniono Mikołaja 
Garbacza. Świdnicki Silesian Winter Cup okazał się 
również szczęśliwy dla Silesii. Wśród 10. zespołów zoba-
czyliśmy wielkie marki polskiej piłki (m.in. Zagłębie 
Lubin). Żarów ponownie sięgnął po tytuł mistrzowski, 
a indywidualnie nagrodzono najlepszego bramkarza 
turnieju Antka Wojdę oraz najlepszego strzelca Janka 
Janesa. Silesia Żarów: A. Wojda, M. Garbacz, G. Sobel, 
J. Janes, A. Marciniak, O. Mucha, P. Pawlik, W. Murawski.

Awans do krajowego czempionatu 
Jan Rudnik (10 lat) rywalizował w czwartkach lekko-
atletycznych, biorąc udział w biegach na 300 metrów. 
Podczas ostatniej edycji osiągnął bardzo dobry rezultat 
50,57, co pozwoliło po raz trzeci zwyciężyć na tym 
dystansie. Tym samym będzie reprezentował powiat 
świdnicki podczas finału ogólnopolskiego Halowych 
Czwartków Lekkoatletycznych w roku 2023. 

Potwierdziła klasę
Ponad 66 km w Tatrach, tyle musieli pokonać uczestnicy 
Mistrzostw Polski w Skyrunningu Tatra Fest Bieg. W tak 
morderczej konkurencji srebrny medal zdobyła Małgo-
rzata Moczulska.   

Medale w wyciskaniu
Martyna Janaszek pokazała się z bardzo dobrej strony 
podczas rozgrywanych w Warszawie juniorskich 
Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc stylem 
klasycznym. Żarowianka wywalczyła srebro w swojej kat. 
wiekowej i brąz w kat. Open. Podczas mistrzostw Europy 
w Budapeszcie zawiodła frekwencja. W wyciskaniu 
klasycznym zobaczyliśmy tylko trzy zawodniczki Złoto 
dla Ukrainki Sofii Stanko, srebro dla reprezentacyjnej 
koleżanki Wiktorii Dankowskiej, brąz dla Martyny Jana-
szek. W wyciskaniu leżąc jedyna konkurenta Janaszek 
nie wycisnęła żadnej próby. Udane wyciskania Martyny 
dały jej tytuł mistrzyni Europy.    

Kolejny sukces w tenisie stołowym

Tomasz Kryściak-Pacholski został ponownie medalistą 
Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wycho-
wawczych w tenisie stołowym. Tym razem podopieczny 
MOW Mrowiny sięgnął po brąz. 

Medale w sporcie niepełnosprawnych
Od lat ze swoimi podopiecznymi, niepełnospraw-
nymi sportowcami osiąga wielkie sukcesy. Zawodnicy 
trenera Michała Mossonia wracają z WAS World Games 
2022, Vila Real de Santo Antonio z Portugalii z trzema 
krążkami. Lucyna Kornobys: złoto w pchnięciu kulą 
8,30m, złoto w rzucie dyskiem 21,26m. Mirosław Jakub: 
srebro w pchnięciu kulą 13,61m

Dotarli do Playoff
Zespół Patryka Klimali New York Red Bulls zakończył 
sezon piłkarski na playoff, przegrywając rywalizację z FC 
Cincinnati.

Krzysztof Dutkiewicz
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