
Obchody Święta Niepodległości

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, pełni zadumy i bolesnego skupienia, uczciliśmy pamięć poległych, pomordowanych i zaginionych.
Relacja na stronie 4.

Remont drogi dojazdowej 
w Wierzbnej

Droga dojazdowa przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej  
to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców wsi. 

Więcej informacji na stronie 2.

Milion złotych 
dla gminy Żarów

Dzięki działaniom promocyjnym gminy Żarów i naszym mieszkańcom  
zwyciężyliśmy w konkursie „Rosnąca Odporność”.

Więcej informacji na stronie 3.
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Bezpłatne badania 
wykrywające raka jelita grubego

Przypominamy mieszkańcom, że mogą korzystać  
z bezpłatnych badań przesiewowych wykrywających 

raka jelita grubego. 
 ▶ Wystarczy zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie, wypełnić ankietę, 
a wówczas otrzymamy zestaw 
do samodzielnego pobrania 
próbki kału. 

 ▶ Próbki, które oddajemy do OPS są 
wysyłane do Dolnośląskiego Cen-
trum Onkologii we Wrocławiu. 

 ▶ Wyniki otrzymamy po 
14 dniach. 

 ▶ Bezpłatne badania są realizo-
wane dzięki porozumieniu, 
które gmina Żarów podpisała 
z Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we Wrocławiu. 

W programie badań przesie-
wowych raka jelita grubego 
mogą wziąć udział:

 ▶ osoby w wieku 50-65 lat, nieza-
leżnie od wywiadu rodzinnego 

 ▶ osoby w wieku 40-49 lat, które 
mają krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego 

 ▶ osoby w wieku 25-49 lat, ze 
stwierdzoną mutacją genetyczną

Próbki są przyjmowane w każdy 
wtorek tygodnia w godzinach 
8.00 – 13.00 w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Armii 
Krajowej 54 w Żarowie. Następnie 
będą wysyłane do Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocła-
wiu. Wyniki będą do odbioru 
w placówce OPS po 14 dniach. 
Możliwe jest wydanie wyniku oso-
bie upoważnionej przez uczest-
nika (upoważnienie pisemne). 
Wszelkie informacje udzielane 
są w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie, 74 85 80 745.

Ogłoszenie drobne
Sprzedam Toyotę Yaris, rok 2002, ben-
zyna, pojemność 998, przebieg 163 tys. 
Toyota w 2017 roku przeszła metamor-
fozę w salonie Toyoty Wałbrzych i Wro-
cław Bielany. Stan bardzo dobry. Można 
oglądać w Mrowinach ul. Kolejowa 9. 
Cena 8,5 tys. zł., tel. 691 889 114. 

Remont drogi dojazdowej w Wierzbnej
Droga przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Wierzbnej zyska nową nawierzchnię asfaltową. 
Rozpoczęły się prace przy remon-
cie i modernizacji nawierzchni 
drogowej w Wierzbnej. Inwestycja 
finansowana jest z dwóch źródeł: 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz pozyskanego przez 
gminę Żarów dofinansowania ze 
środków ochrony gruntów rolnych 
budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego. Przyznana kwota dofinan-
sowania wynosi 157.500 złotych.

– Każdego roku składamy 
wnioski do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego na remonty 
dróg dojazdowych na terenach 
wiejskich. Do pozyskanych 
dotacji dokładamy także środki 
z budżetu naszej gminy, aby 
realizować tak ważne inwestycje 

dla mieszkańców wsi. Zależy 
nam, aby mieszkańcy mogli jak 
najszybciej korzystać ze zmo-
dernizowanych odcinków dróg. 
W minionym roku, również 
dzięki pozyskanym środkom 
finansowym wyremontowana 
została droga przy ul. Leśnej 
w Mrowinach – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Inwestycję realizuje firma wyło-
niona z przetargu Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów, a wszystkie prace 
zakończą się w grudniu. Całko-
wity koszt remontu drogi wynosi 
568.375,62 złotych.

Magdalena Pawlik

Zmodernizowane drogi zapewnią bezpieczny i wygodny dojazd do pól. 
Wpłyną na lepsze warunki komunikacyjne na terenach wiejskich  

i ułatwią transport rolniczy. 

Rozpoczynamy budowę nowego oświetlenia 
Kolejne nowe słupy oświetleniowe zostaną zainstalowane w Żarowie  

oraz na terenach wiejskich. 
Kilka dni temu została podpisana 
umowa na realizację zadania 
inwestycyjnego „Budowa oświe-
tlenia ulicznego na terenie miasta 
i gminy Żarów”. W ramach zada-
nia nowe słupy oświetleniowe 
zostaną zainstalowane w Boża-
nowie, Bukowie, Krukowie, Mie-
lęcinie, Mikoszowej, Wierzbnej 
oraz przy ul. Parkowej w Żarowie. 
Wykonany został również projekt 
oświetlenia na osiedlu domków 
jednorodzinnych, którego realiza-
cja ruszy w 2022 roku.

– Sukcesywnie krok po kroku, 
staramy się realizować kolejne 
wnioski składane przez miesz-
kańców naszej gminy. Budowa 
oświetlenia ma ogromny wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa, 
dlatego każdego roku kontynu-
ujemy prace związane z budową 
i modernizacją oświetlenia ulicz-
nego. We wszystkich miejscowo-
ściach zamontowane zostanie 
oświetlenie uliczne z oprawami 

oświetleniowymi typu LED wraz 
z okablowaniem. Przy ul. Par-
kowej w Żarowie w tym roku 
zainstalujemy nowe słupy oświe-
tleniowe, w 2022 roku inwestycja 
ta będzie kontynuowana – mówi 
Agnieszka Gołuch z Referatu 
Gospodarki Komunalnej 

i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Całkowity koszt budowy nowego 
oświetlenia to kwota 149.826,30 
złotych. Wszystkie prace finan-
sowane są ze środków budżetu 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Prace przy budowie nowego oświetlenia potrwają do końca grudnia. 

Uwaga działkowcy!
Biuro Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w listo-
padzie i grudniu czynne jest 
w każdą środę, w godz. od 15.00 
do 17.00.

Uczniowie z SP Imbramowice pomogą jeżom przetrwać zimę
Nadchodząca zima to trudny czas dla jeży, dlatego uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

im. UNICEF w Imbramowicach postanowili pomóc tym małym ssakom. 
Przy budynku szkoły rozstawili 
domki dla jeży, w których będą 
mogły bezpiecznie przezimować. 
Domki dla jeży społeczności 
szkolnej przekazała radna Joanna 
Kaczorowska. Szkoła uczciła także 
Dzień Jeża, przygotowując w tym 
dniu wiele atrakcji. 

– Nasi uczniowie wiedzą, że 
w Polsce jeże objęte są czę-
ściową ochroną. To znaczy, że 
mamy obowiązek im pomagać. 
Są niezwykle pożyteczne dla 
naszych lasów i ogrodów, dlatego 
postanowiliśmy poświęcić temu 
miłemu, choć kłującemu ssakowi, 
więcej uwagi w naszej szkole. 
Uczniowie poznali ciekawostki 
z życia jeży, obejrzeli prezentację 
młodszych dzieci, wzięli udział 
w quizie z nagrodami, poznali 
laureatów konkursu na figurkę 
jeża (nagrodami były ciasteczka 
w formie jeżyków) i obejrzeli 
występy artystyczne młodszych 

klas. Przed lekcjami nauczyciele 
odczytali dzieciom opowiadanie 
o jeżu, na przerwach słuchaliśmy 
piosenek, a całości towarzyszyły 
dekoracje tematyczne stworzone 
przez dzieci. Dziękujemy również 

za piękne domki dla jeży, które 
przekazała nam radna Joanna 
Kaczorowska – mówi Agnieszka 
Stencel ze Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramowicach. 

Oprac. Magdalena Pawlik

W nowych domkach kolczaste zwierzaki będą mogły czuć się bez-
piecznie, a przede wszystkim pozwoli im to przetrwać zimę.

Złóż deklarację dotyczącą  
źródeł ciepła i spalania paliw

1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna ewidencja ma na celu zebra-
nie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Obowiązek składania deklaracji wynika 
z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.
Właściciel każdego budynku miesz-
kalnego lub nie mieszkalnego (garaż, 
szopa, altanka, pawilon, stodoła, itp.), 
który posiada źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW należy zgłosić 
wypełniając odpowiednią dekla-
rację. Tak więc własciciele altanek, 
w których jest zamontowany piec lub 
grzejnik również mają taki obowią-
zek. Deklarację, która dotyczy źródła 
ciepła i spalania paliw, które zostało 
uruchomione przed 1 lipca należy 

złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli 
najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.). Dla 
nowego źródła ciepła, które zostało 
uruchomione po 1 lipca, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni.
Wzór deklaracji (A lub B) dostępny 
jest na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
(https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow-faq), na której znajdują 
się również odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania.
Deklaracje można również pobrać 
i złożyć w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Osoby mające wątpliwości lub pytania 
mogą je zadać telefonicznie pracowni-
kowi Urzędu dzwoniąc pod nr  
74 30 67 307.

Magdalena Pawlik 

Zbadaj się  
w kierunku osteoporozy
Drogi seniorze – jeśli chcesz się 
dowiedzieć, czy jesteś narażony 
na złamania związane z oste-
oporozą, nie wiesz czy chorujesz 
na osteoporozę zgłoś się na 
bezpłatne badania do Szpitala 
„Latawiec” w Świdnicy.
Badania adresowane są do seniorów 
z dwóch grup:
 ӹ kobiet w wieku 66-79 lat oraz  
mężczyzn w wieku 70-79 lat
 ӹ kobiet w wieku 55-65 i mężczyzn 
60-69 lat z tzw. czynnikami ryzyka 
(upadki w przeszłości, przyjmo-
wanie sterydów, RZS, złamania 
osteoporotyczne u rodziców).

Zapisy na badania prowadzone 
są telefonicznie: 74 85 80 311 
wew. 23, 74 85 80 551 wew. 23, 
74 85 80 552 wew. 23 lub elek-
tronicznie na adres: reumatolo-
gia@szpital.swidnica.pl .
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Informacje
Paka Niemowlaka dla Kacperka

Obdarowaliśmy kolejnego malucha pakietem powitalnym  
„Paka dla Niemowlaka”. 

Do grona naszych 
mieszkańców dołą-
czył Kacper Oliwer 
Thau. Upominki 
szczęśliwej mamie 
wręczył zastępca bur-
mistrza Przemysław 
Sikora. Chłopczyk 
przyszedł na świat 
5 października 
2021r., a w chwili 
urodzin mierzył 54 
cm i ważył 2900g. 

– Narodziny dziecka 
to zawsze ogromne 
emocje i wielka radość dla rodziny. To 
wydarzenie, które dla wielu osób zmienia 
sposób postrzegania świata, wyzwala 
pokłady ogromnej, bezwarunkowej miło-
ści. Są to też bardzo ważne chwile również 
dla naszej gminy, bo w ten sposób powięk-
sza się nasza społeczność. Serdecznie gra-
tuluję i życzę Państwu oraz Kacperkowi 
zdrowia, szczęścia i samych szczęśliwych 
chwil – gratulował mamie Kacperka 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Pakiety powitalne „Paka dla Niemowlaka” 
trafiły już do kilkunastu najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Rodziców 

nowonarodzonych dzieci zachęcamy 
do udziału w akcji i przypominamy, że 
wszystkie szczegóły wraz z regulaminem 
i formularzem zgłoszeniowym są dostępne 
na stronie internetowej www.um.zarow.pl 
w zakładce Paka dla Niemowlaka.

Magdalena Pawlik

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora 
wręczył mamie Kacperka upominek przy-
gotowany w ramach pakietu powitalnego 

„Paka dla Niemowlaka”.

Kacper Oliwer Thau 
to nowy mieszkaniec 

naszego miasta. 

Jerzy Kryszak w Żarowie
Każdy występ Jerzego Kryszaka  

jest wydarzeniem nadzwyczajnym i niepowtarzalnym. 

Siła jego satyry bierze się z bezpo-
średniego spotkania z publiczno-
ścią, którą angażuje w swoje skecze. 
Jerzy Kryszak propaguje zręczny 
dowcip publicystyczny, pełen świe-
żego spojrzenia na wady i słabości 
bieżących wydarzeń. Prześmiewca, 
satyryk, obserwator celebrytów, 
polityków oraz ulicy. Śmieszy 
i wzrusza, bawi siebie i publiczność. 
Satyryk ze swoim najnowszym 
programem wystąpi w niedzielę, 
28 listopada w Żarowie.
Jerzy Kryszak tnie ostrzem satyry, 
ale nie rani. Teksty pisze sobie 
sam – ale nic w tym dziwnego 
– Sienkiewicz też sobie pisał. Kry-
szak także umiejętnie wciela się 
w postać, którą naśladuje. Gesty-
kuluje, zmienia głos, akcentuje: 
po prostu stwarza niepowtarzalne 
widowisko, na które publiczność 
reaguje śmiechem i brawami. 
Show Jerzego Kryszaka to występ 
zarówno dla młodych, jak i dla 
starszych. Jerzy Kryszak urodził 
się 24 kwietnia 1950r. w Kaliszu-
-Czaszkach. Dyplom zawodowego 
aktora otrzymał kończąc PWST 
w Krakowie w 1974 roku. Przez kolejne 
cztery lata był aktorem w „Teatrze Słowac-
kiego” w Krakowie, a później w „Ateneum” 
w Warszawie. Lata dziewięćdziesiąte to dla 
Kryszaka przełom. Porzuca teatr i film, by 
zająć się twórczością kabaretową.
Bilety zakupione w zeszłym roku zacho-
wują ważność. 

Bilety ponownie pojawią się w sprzedaży 12 
listopada. Będzie je można nabyć w sekre-
tariacie GCKiS od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 – 15:30 lub codziennie 
w kasie basenu w godzinach 6:00 – 22:00. 
W związku z obowiązującymi obostrze-
niami ilość biletów ograniczona. Zapra-
szamy!

Milion złotych dla gminy Żarów
Gmina Żarów została laureatem Konkursu „Rosnąca Odporność”.

Dzięki mieszkańcom gminy Żarów, którzy 
zaszczepili się, gmina Żarów zajęła pierw-
sze miejsce w powiecie świdnickim pod 
względem dynamiki wzrostu osób zaszcze-
pionych przeciwko COVID-19. 
Konkurs premiuje gminy, które osiągnęły 
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia 
swoich mieszkańców przeciw COVID-19 
w okresie od 1 sierpnia do 31 października 
2021 r. W powiecie świdnickim osiągnęli-
śmy najwyższy wskaźnik wzrostu wyszcze-
pienia i tym samym zajęliśmy 1 miejsce. 

Jako zwycięzcy otrzymamy 1 mln zł. 
Nagrodę można przeznaczyć na dowolny 
cel związany z przeciwdziałaniem COVID-
19: zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz 
zwalczanie skutków COVID-19.
Organizatorem Konkursu jest Pełnomoc-
nik Rządu do spraw Narodowego Pro-
gramu Szczepień Ochronnych Przeciwko 
Wirusowi SARS-CoV-2. Nagrody w Kon-
kursie są finansowane ze środków Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19. 

Podziękowanie
Żarowska Izba Historyczna działająca w ramach Gminnego Centrum  
Kultury i Sportu w Żarowie składa serdeczne podziękowania za pomoc 
w realizacji upamiętnienia chorążego Bolesława Kosteckiego dla:

 ▶ Fundacja Orlen
 ▶ Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu 
 ▶ Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 ▶ Dowództwo Garnizonu Wrocław
 ▶ Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Żarowie
 ▶ Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Żarów
 ▶ „Gloria” Żarów. Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie – Piotr Borkowski

Gmina Żarów osiągnęła najwyższy wskaźnik wzrostu wyszczepienia  
w całym powiecie świdnickim.
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Aktualności
Obchody Święta Niepodległości

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, pełni zadumy i bolesnego skupienia, uczciliśmy pamięć poległych,  
pomordowanych i zaginionych. 

Oddaliśmy hołd wszystkim Przodkom, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń 
– o wolność dla nas. Bez względu na różnice, jakie je dzieliły – jedno ich łączyło – Wolna 
Niepodległa Polska. W tym roku wyjątkowo uczciliśmy 11 listopada. Na cmentarzu komu-
nalnym w Żarowie odsłoniliśmy pomnik sierżanta Bolesława Kosteckiego – żołnierza II 
Korpusu Polskiego gen. W. Andersa. Modliliśmy się w intencji Ojczyzny podczas uroczy-
stej mszy świętej w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. Złożyliśmy 
także kwiaty i zapaliliśmy symboliczne znicze na cześć bohaterów walczących o Niepod-
ległość pod Pomnikiem Pamięci Narodowej. Zwieńczeniem obchodów Święta Niepod-
ległości był Festiwal Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem było Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Pod żarowskim Pomnikiem Pamięci Narodowej złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze 
w hołdzie tym, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę. Po oficjalnym przemówieniu wygłoszonym 
przez burmistrza Leszka Michalaka, kwiaty składali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele jednostek funkcjonujących na terenie gminy Żarów, 
stowarzyszeń, ugrupowań i partii politycznych, a także seniorzy i emeryci ze związków, uczniowie 
wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół, strażacy, policjanci, a także zuchy „Dzielne Smoki” 
z Zastrużańskiej Gromady Zuchowej wraz z opiekunami oraz mieszkańcy gminy Żarów.

Pomnik bohatera Bolesława Kosteckiego uroczyście odsłonili dr Katarzyna Pawlak-Weiss 
z IPN Wrocław, burmistrz Leszek Michalak oraz Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Histo-
rycznej. Na miejscu spoczynku st. sierżanta (chor.) Bolesława Kosteckiego zamontowany 
został nowy granitowy nagrobek z odpowiednimi inskrypcjami. Te działania zostały 
zrealizowane w ramach projektu „Upamiętnienie miejsca pochówku st. sierż. (chor.) Bole-
sława Kosteckiego – żołnierza II Korpusu Polskiego gen. W. Andersa” na realizacje którego 
Żarowska Izba Historyczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.900 złotych z Fun-
dacji ORLEN z Programu Czuwamy! Pamiętamy!

Laureaci Festiwalu: Chór Libro di Musica

Grobem rodziny Kosteckich opiekowali się nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego oddział Żarów. Żarowski oddział ZNP opiekuje się także grobami zmarłych nauczy-
cieli i pedagogów na Cmentarzu Komunalnym w Żarowie.
Znajdujący się na cmentarzu komunalnym w Żarowie grób sierżanta Bolesława Kostec-
kiego został także oznaczony Insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy”. Organizatorem 
wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Żarowska Izba Histo-
ryczna. Wydarzenie odbyło się z udziałem wojskowej asysty honorowej Akademii Wojsk 
Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz lokalnej orkiestry. W uroczy-
stościach odsłonięcia pomnika uczestniczyli burmistrz Leszek Michalak, dr Katarzyna 
Pawlak-Weiss naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny i wiceprzewodnicząca Iwona Nieradka, 
radni Waldemar Ganczarek, Piotr Zadrożny i Ewa Góźdź, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk, Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycz-
nej, dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą oraz mieszkańcy gminy Żarów. 

Uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Żarowie rozpoczęły się od odśpiewa-
nia Hymnu Państwowego. Każda delegacja, wśród których nie brakowało tak licznie zgro-
madzonych dzieci i młodzieży, oddała hołd poległym za Naszą Ojczyznę.

Przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie piosenką i wierszem uczcili 103. Rocz-
nicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Rangę tego wydarzenia podkreśliły nie tylko 
galowe stroje, ale także biało-czerwone symbole narodowe. Podczas uroczystej akademii 
przedszkolaki zaśpiewały Mazurka Dąbrowskiego i uroczyście odtańczyły poloneza. 

Zgodnie z tradycją w święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości do Żarowa zjeżdżają 
muzycy z całego regionu. To tutaj, w Żarowie odbywa się Festiwal Pieśni Patriotycznych. 
W tym roku 23. edycja festiwalu spotkała się z wysokim zainteresowaniem chórów. Orga-
nizatorem festiwalu jest niezmiennie Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
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Kultura
Pasowanie pierwszoklasistów

To było ważne wydarzenie w życiu pierwszoklasistów.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie i Szkoły Filialnej w Mrowinach 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie zostali paso-
wani na uczniów szkoły. Ucznio-
wie klas pierwszych przedstawili 
program artystyczny, w którym 
zaprezentowali swoje umiejętności 

recytatorskie i wokalne, a następnie 
odpowiedzieli na ważne pytania 
dotyczące naszego kraju i szkoły. 
Ten egzamin zdali na szóstkę. 
Najważniejszym momentem 
uroczystości było złożenie przez 
dzieci uroczystego ślubowania 
oraz pasowanie na uczniów, któ-

rego dokonali dyrektor szkoły 
Helena Słowik oraz wicedyrek-
torowie Aleksandra Kajdanek 
i Adam Ciupiński, a w Mrowinach 
dyrektor Barbara Nowak. W ten 

sposób Pierwszoklasiści zostali ofi-
cjalnie włączeni do grona uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie. Życzenia oraz 
słodkie upominki na ręce pierw-
szaków złożył także burmistrz 
Leszek Michalak, życząc radości 
i samych sukcesów w szkole.

– Wszystkim pierwszoklasistom 

życzę sukcesów w nauce i jak 
najlepszych ocen na pierwszym 
szkolnym świadectwie. Samych 
dobrych wspomnień i tego, aby 
szkolne przyjaźnie przetrwały 
jak najdłużej – życzył pierw-
szoklasistom burmistrz Leszek 
Michalak.

Kochani Pierwszoklasiści cie-
szymy się, że jesteście już pełno-
prawnymi uczniami i życzymy 
Wam sukcesów w nauce!

Magdalena Pawlik 

Społeczność SP Żarów i SP Mrowiny powiększyła się o grono pierwszo-
klasistów. Pięknymi wierszami i piosenkami pierwszoklasiści udowod-

nili, że są już gotowi podołać szkolnym obowiązkom.

W tych ważnych chwilach pierwszakom życzenia złożyli dyrektorzy 
i nauczyciele szkół oraz zaproszony na tę uroczystość  

burmistrz Leszek Michalak. 

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci 
uroczystego ślubowania na sztandar szkoły  

oraz pasowanie na uczniów. 

Warsztaty kulinarne w Łażanach
Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”  

zaprosili mieszkańców Łażan i Mikoszowej na wspólne warsztaty kulinarne. 
Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Mię-
dzypokoleniowe warsztaty kulinarne”, na realizację 
których stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie 
z Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. 
Każdy z uczestników miał możliwość nauczyć się 
przygotowania pysznych pasztecików z mięsem 
i kapustą. Dla najmłodszych uczestników spotkania 
także przygotowano atrakcje. Wspólnie z dorosłymi 
dzieci dekorowały upieczone ciasteczka, a innym 
razem smakowały upieczone gofry i naleśniki. 

– Nasze warsztaty dedykowane były nie tylko do 
prawdziwych pasjonatów gotowania. Każdy, kto 
miał ochotę mógł w nich wziąć udział. Wspólnie 
podzieliliśmy się z uczestnikami przepisami na 
paszteciki nadziewane z mięsem i kapustą. Spotka-
nia były okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, 
chwili wytchnienia, oderwania się od codziennych 
zajęć i obowiązków. Uczestniczki nabytą wiedzę 
i umiejętności będą mogły wykorzystywać w życiu 

codziennym oraz przekazywać je innym, tak aby 
tradycje kulinarne naszego regionu zostały zacho-
wane – mówiła Krystyna Faruń sekretarz Stowa-
rzyszenia Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”.

Pozyskane przez stowarzyszenie środki finansowe 
w wysokości 10.000,00 złotych zostały przeznaczone 
na zakup zmywarki, stołu z basenem jednokomoro-
wym, baterii z wyciąganą zlewką oraz szafy przelo-
towej do kuchni na świetlicy wiejskiej w Łażanach. 
Ponadto, w ramach otrzymanego grantu, członkowie 

Stowarzyszenia zorganizowali także warsztaty kuli-
narne z zakresu gotowania i pieczenia.
Wszystkie potrawy oczywiście można było kosz-
tować. Czy smakowało? Puste talarze świadczyły 
o tym, że potrawy były naprawdę wyborne. Przepisy 
gospodyń wiejskich z pewnością będą przez uczest-
ników wykorzystywane.

Magdalena Pawlik 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Pożarzysku
Sołtys Pożarzyska Łukasz Brańka wraz z Radą Sołecką zaprosili mieszkańców wsi  

na Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Wśród atrakcji podczas imprezy 
nie zabrakło konkursów, dobrej 
muzyki, poczęstunku oraz pie-
czonych kiełbasek i ziemniaków 
z ogniska.

– Najmłodsi mieszkańcy wzięli 
udział w konkursie na figurkę 
z ziemniaka. Prace oceniała 
komisja w składzie której był 
zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora, radna Joanna 
Kaczorowska i Ewa Madera. 
Wszystkie dzieci zostały nagro-
dzone słodkimi nagrodami, 
a zwycięska trójka otrzymała 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez radną Joannę Kaczorow-
ską. Do dyspozycji najmłod-
szych były także dmuchane 
zamki. Nie zapomnieliśmy rów-
nież o dorosłych. Mieszkanki 
Pożarzyska przygotowały wspa-
niały poczęstunek w postaci 
ciast, sałatek, potraw na gorąco. 
Dodatkowo oczywiście były 
pieczone kiełbaski i ziemniaki 
z ogniska. Składam serdeczne 
podziękowania naszym Paniom 
za pomoc w przygotowaniu 
i upieczeniu ciast oraz innych 
potraw – mówi Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska.

Magdalena Pawlik 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Pożarzysku było także okazją do 
wspólnej integracji mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości.

„Ziemniaczany” konkurs sprawił dzieciom wiele radości. 

Wspólne dekorowanie z dziećmi ciasteczek to była  
okazja do wspólnej zabawy i kreatywnego odpoczynku.

Warsztaty dla mieszkańców odbyły się  
w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Łażanach.

Do przygotowania potraw został użyty sprzęt  
zakupiony z otrzymanych środków finansowych. 

W programie warsztatów organizatorzy przewi-
dzieli również degustację przygotowanych potraw.
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Bezpieczeństwo
Kronika policyjna

Zatrzymani  
za posiadanie marihuany
Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Żarowie zatrzymali dwóch miesz-
kańców powiatu świdnickiego, którzy 
posiadali przy sobie marihuanę. 24-latek 
posiadał przy sobie 0,1 grama mari-
huany, a drugi zatrzymany to 17-latek, 
przy którym ujawniono środek odu-
rzający w postaci marihuany o wadze 
0,23 grama. Zatrzymanego 17-latka, po 
wykonaniu czynności zwolniono i prze-
kazano pod opiekę rodzinie. 
Seniorze – nie daj się oszukać!
W ostatnim czasie na terenie powiatu 
świdnickiego miały miejsce usiłowa-
nia przestępstw na szkodę seniorów, 
z którymi przestępcy kontaktowali 
się telefonicznie i podając się za bli-
skich, urzędników państwowych oraz 
funkcjonariuszy Policji i CBŚP chcieli 
doprowadzić do utraty oszczędności 
całego życia osób starszych. Dzwoniący 
prosili o przekazanie określonej kwoty 
pieniędzy pod pozorem trudnej sytu-
acji w jakiej się znaleźli oraz ich naj-
bliżsi. Sprawcy prosili o szybkie prze-
kazanie pieniędzy, a następnie chcieli 
umówić się na odbiór gotówki, ewen-
tualnie o przelew na wskazane konto 
bankowe. Funkcjonariusze Policji 
apelują do seniorów! Zawsze potwier-
dzajmy prośbę pomocy kontaktując się 
z najbliższymi; nigdy nie przekazujmy 
pieniędzy osobom, których nie znamy; 
nigdy nie informujmy osób obcych, ile 
mamy pieniędzy w domu; nigdy nie 
wypłacajmy bez konsultacji z najbliż-
szymi dużych kwot pieniędzy z banku; 
nigdy nie dokonujmy przelewów na 
niesprawdzone konta bankowe; nigdy 

nie podawajmy swoich haseł i PIN-ów 
osobom obcym i do tego nieuprawnio-
nym. Zawsze, gdy nie masz pewności, 
kto do Ciebie dzwoni, a podejrzewasz, 
że rozmawiasz z oszustem, poinformuj 
o tym Policję, dzwoniąc na nr alar-
mowy 112 lub bezpośrednio do oficera 
dyżurnego KPP Świdnica na nr tel.  
47 87 55 200 lub 47 87 55 219.
Nie bądźmy obojętni na osoby 
potrzebujące naszej pomocy
Dni są coraz bardziej chłodniejsze, 
a temperatura powietrza w nocy spada 
poniżej 0 stopni Celsjusza. Warunki 
takie mogą utrzymywać się już po 
zmroku praktycznie codziennie. Stwa-
rza to potencjalne zagrożenie dla życia 
i zdrowia osób bezdomnych, samot-
nych i bezradnych życiowo. Zagroże-
nie utraty życia dotyczy szczególnie 
osób nietrzeźwych, przebywających 
w pomieszczeniach opuszczonych 
i nieogrzewanych. Nie bądźmy obo-
jętni. Okażmy swoją pomoc. Funkcjo-
nariusze Policji apelują, aby w każdym 
przypadku, gdy widzimy osobę zagro-
żoną wychłodzeniem, nie przechodzić 
obojętnie, a koniecznie reagować! 
Bardzo często bywa tak, że to właśnie 
szybka reakcja i powiadomienie służb 
może uratować czyjeś życie. Pamię-
tajmy, informacje wymagające natych-
miastowego działania przekazujemy 
dzwoniąc na numer alarmowy 112. 
Nasza reakcja ma znaczenie, a jeden 
telefon może uratować komuś życie. 
Pamiętaj. Czasem wystarczy jeden 
telefon, aby uratować komuś życie. 
Każdemu należy się pomoc.

Oprac. Magdalena Pawlik

Nie ma zgody na przemoc i krzywdzenie dzieci oraz młodzieży
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach świata 

podejmowane są działania przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży. 
Uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorami 
wszystkich placówek oświatowych funkcjonu-
jących na terenie gminy Żarów, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy z żarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział 
w „Kampanii 19 dni przeciw przemocy i krzyw-
dzeniu dzieci oraz młodzieży”, której inicjatorem 
była społeczność Zespołu Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Żarowie. We wtorek, 9 listopada 
spotkaliśmy się wszyscy na stadionie sportowym 
w Żarowie, aby podkreślić, że przemoc wobec 
dzieci i młodzieży nie jest nam obojętna. 

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. 
To znak ostrzegawczy mający zwrócić naszą 
uwagę na krzywdę drugiego człowieka. W cichym 
przemarszu wokół płyty boiska zgromadzeni, 
ubrani w pomarańczowe barwy z transparentami 
głoszącymi hasła kampanijne, wyrażaliśmy swój 
sprzeciw wobec przemocy kierowanej do dzieci 
i młodzieży. Zwieńczeniem przedsięwzięcia był 
wspólny taniec do utworu Jerusalema. Cała akcja 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony 
lokalnej społeczności. Świadczyła o tym wspa-
niała atmosfera i licznie przybyli goście. 

Organizatorzy akcji Zespół Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Żarowie składają podziękowa-
nia wszystkim za obecność i świetną zabawę, 
a Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie za 
wsparcie finansowe lokalnej Kampanii.
Kampanię na całym świecie koordynuje genew-
ska organizacja zajmująca się prawami dzieci 
i kobiet –Women’s World Summit Fundation. 
W Polsce inicjatorem projektu jest Fundacja po 
Drugie we współpracy z wieloma podmiotami 
pracującymi z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Oprac. Magdalena Pawlik 

W akcji uczestniczyli uczniowie szkół i przed-
szkola, a także nauczyciele, pedagodzy, pra-

cownicy UM i OPS Żarów oraz seniorzy.

Jako wyraz naszego sprzeciwu, wspólnie zatań-
czyliśmy do utworu Jesrusalema. W ten sposób 

pokazaliśmy, że świat jest piękny, jak nie ma 
w nim przemocy wobec drugiego człowieka.

Współorganizatorem kampanii byli pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 

Reklama
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Pomagamy

Reklama

Strażacy z OSP Żarów, OSP Wierzbna, OSP Poża-
rzysko, OSP Kalno, OSP Buków, OSP Mrowiny 

dołączyli do zbiórki, która prowadzona jest na 
leczenie chorej Marcelinki ze Strzegomia cier-

piącej na nowotwór złośliwy 
mózgu. 
Druhowie wykonali chal-
lenge, który polegał na 
wykonaniu pompek i wpła-
ceniu datków na konto Fun-
dacji Siepomaga.pl na lecze-
nie Marcelinki. Nasi strażacy 
oczywiście wywiązali się 
wzorowo z powierzonego 
zadania i na konto dziew-
czynki strażacy wpłacili 
920 złotych. Zasady wzięcia 
udziału w #Challenge są 
następujące; wystarczy zro-
bić 10 pompek i wpłacić 5 zł, 
lub też ich nie zrobić i wpła-
cić 10 zł na wskazany cel. 

Każdy kto ukończy wyzwanie 
nominuje kolejne, przynaj-
mniej 3 osoby, instytucje 
lub firmy, które mają następ-
nie 48 godzin na realizację 
zadania. 
Materiał filmowy z wykona-
nia #challengedlaMarcelinki 
można zobaczyć na Face-
booku Gmina Żarów oraz 
Youtube Gmina Żarów. 
Wszystkim nominowa-
nym życzymy powodzenia, 
a małej Marcelince zebra-
nia sumy wystarczającej 
do rozpoczęcia skutecznego 
leczenia. Przypominamy, że 
leczenie dziewczynki można 
wspierać na stronie Fundacji 
Siepomaga.pl.

Magdalena Pawlik 

Challenge dla Marcelinki
Na nich zawsze można liczyć! 

Mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w pomoc  
i wsparcie leczenie chorej Marcelinki Andreasik ze Strzegomia.

Challenge dla Marcelinki w wykonaniu naszych druhów z OSP. 

Apel o wsparcie na rehabilitację 
dla Pani Joanny Korpas

Pani Joanna jest po ciężkim udarze  
i potrzebuje fachowej rehabilitacji. 

Pani Agnieszka Chrzan mieszkanka 
Przyłęgowa zwróciła się do nas 
z prośbą o udostępnienie informacji 
na temat zbiórki na leczenie jej sio-
stry Joanny Korpas. 
W tym roku pani Joanna skończyła 
31 lat. Pomimo że urodziła się z rzad-
kim nerwowo-skórnym schorzeniem 
prowadziła dotychczas normalne 
życie i nic nie wskazywało, że tak 
nagle to się zmieni. Pęknięcie tętniaka 
w mózgu – tak brzmiała diagnoza. 

– Pomimo szybkich działań lekarzy 
jej stan z dnia na dzień się pogar-
szał. Zły sen nie chciał się skończyć 
– lekarze nie dawali już nadziei, 
że kiedykolwiek z tego wyjdzie. 
Stał się jednak cud! Asia otworzyła 
oczy i zaczęła reagować na bodźce 
z otoczenia. Obecnie, Asia jest 
stabilna, jednak potrzebuje pilnej 

neurorehabilitacji. Znaleźliśmy 
ośrodek, który nawet jutro może 
przyjąć Asię. Niestety koszty lecze-
nia i zajęć, leki i regularne zabiegi 
przekraczają możliwości finansowe 
całej naszej rodziny. Z całego serca 
pragnę pomóc siostrze w odzyska-
niu jej dawnego życia – czytamy na 
stronie Fundacji siepomaga.pl, pod 
której opieką jest Pani Joanna.

Każdy z nas może wesprzeć kosz-
towną rehabilitacje Pani Joanny. 
Możesz wysłać SMS pod nr 72365 
o treści: 0156877 bądź wpłacić datek 
na Siepomoga.pl, gdzie opisana jest 
historia choroby Pani Joanny Korpas. 
Link do zbiórki: https://www.siepo-
maga.pl/joanna-korpas.

Informacja od Pani Agnieszki Chrzan  
z Przyłęgowa
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Rusza Electrolux Cup
Rusza Żarowska Liga Futsalu Elec-
trolux Cup sezon 2020/21! Tytułu 
mistrzowskiego bronią piłkarze 
Wektor Świdnica, jednak apetyt 
na zwycięstwo ma wiele ekip. 
Wszystkie mecze rozgrywane będą 
w hali sportowej GCKiS w Żarowie 
przy ul. Piastowskiej 10A (wstęp 
bezpłatny). Start 1. kolejki 27 listo-
pada. Zakończenie rozgrywek 
zaplanowano w połowie lutego. 
Sponsorem głównym jest Electro-
lux Żarów. Organizator: GCKiS 
w Żarowie. 
Szczegółowy terminarz na  
www.electroluxcup.zarow.pl. 
To już 14. edycja rozgrywek. 

Dla Niepodległej
170 uczniów gminy Żarów uczciło 
103. rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę, biorąc 
udział w biegach przełajowych. 
Impreza nie miała charakteru 
rywalizacji, a dla wszystkich 
uczestników organizatorzy GCKiS 
w Żarowie oraz ULKS Piast 2008 
Żarów przygotowali okoliczno-
ściowe medale oraz dyplomy. 
Pierwsza trójka nagrodzona 
została również koszulkami. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych: dziewczęta: T. Vovk, 
K. Nicieja, A. Chodyniecka, 
L. Śliwa, L. Szczepańska. Chłopcy: 
T. Śliwka, S. Laskowski, F. Iży-
kowski, K. Kąkol, K. Nartkowski, 
T. Brodziński.

Sukcesy w Unihokeju
Sukcesy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Imbramowicach 
w unihokeju stały się sportową 
wizytówką oświatowej placówki. 
Tym razem nie udało się dostać 
do finału ogólnopolskiego, ale 
osiągnięte reuzltaty na poziomie 
województwa dolnośląskiego 
robią ogromne wrażenie, tym bar-
dziej, że po raz kolejny naprzeciw 

stanęły szkoły z dużych miast. 
Dziewczęta z rocznika 2009-2010 
zakończyły finał dolnośląski z brą-
zowymi medalami. Skład: J. Matu-
śniak, M. Żywiec, M. Fita, A. Nie-
syczyńska, J. Statnik, M. Seruga, 
A. Marciniak, M. Trzpiot-Koło-
dziej. Sukcesu młodszym kole-
żankom na zawodach międzysz-
kolnych pozazdrościły uczennice 
ósmych klas, zdobywając również 
trzecie miejsce wśród dolno-
śląskich szkół. Skład: H. Anusz, 
Z. Anusz, O. Brańka, M. Chrebela, 
A. Józefiak, A. Łazarek, E. Nowak, 
K. Pająk. Trenerem obydwu grup 
jest Janusz Dominik.

Udana inauguracja
Rozpoczęły się Drużynowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w szachach. W pierwszym poje-
dynku Goniec Żarów pokonał 
Kudowiankę Kudowa-Zdrój 3-2. 
Swoje pojedynki wygrali D. Daniel 
i P. Borowski, a remis uzyskali M. 
Szmyd i J. Dranka. 

O szablę Piłsudskiego
Liczna reprezentacja Gońca 
Żarów wzięła udział w świdnic-
kim 11. Turnieju Szachowym 
o Szablę Piłsudskiego. 
Miejsca: 

 ▶ gr. A: 5. P. Borowski 
(3. w kat. mężczyzn), 
33. A. Maria Michalska 
(1. w kat. dziewcząt do lat 
14), 40. W. Komaniecka 
(2. w kat. dziewcząt do lat 
14), 46. A. Kołodziejczyk 
3. w kat. dziewcząt do lat 14), 
53. J. Komaniecki. 

 ▶ Gr. B (zawodnicy do lat 12): 
8. Jan Bednarski (3. w kat. 
chłopców do lat 10),  
9. A. Ratkowski,  
20. G. Gołębczyk, 24. P. Król, 
26. S. Kostrzewa,  
28. J. Kosendra, 32. F. Henning. 

 ▶ Gr. C (zwodnicy do lat 

10): 12. M. Marchlewicz, 
13. M. Król, 20. H. Łagoda. 

Wyniki piłkarskie  
niższych lig

 ▶ kl. A, gr. I: Zieloni Mrowiny – 
AKS II Strzegom 4:2, 

 ▶ kl. A, gr. II: Wierzbianka 
Pszenno – Cukrownik/Polonia 
Pszenno 3:2, 

 ▶ kl. B: Zryw Łażany – Silesia 
Żarów 0:3 (wo.), Błyskawica 
Kalno – Sudety Kątki 2:1, Zjed-
noczeni II Żarów – Sparta Prze-
łom Pastuchów 13:2.  

Na podsumowanie jesieni zapra-
szamy do kolejnego wydania gazety. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zwycięstwo w meczu wyjazdo-
wym 1:4 ze Skałkami Stolec wień-
czy udaną rundę.
Triumf tym bardziej cenny, iż obie 
drużyny walczą o awans do IV 
ligi. Dzięki wygranej Żarów prze-
skoczył w tabeli Stolec i awanso-
wał na trzecie miejsce w tabeli. 
Brak komunikacji i błąd w bocz-
nym sektorze boiska kosztuje 
Zjednoczonych utratę bramki 
w 24 minucie. Na szczęście tuż 
przed przerwą mocnym uderze-
niem zza pola karnego wyrównuje 
Damian Uszczyk.
Po zmianie stron Żarów gra kon-
sekwentnie i szuka swoich szans 
w kontratakach. Zadanie ułatwia 
sytuacja z 50 minuty, kiedy to 
czerwoną kartką ukarany został 
jeden z piłkarzy Skałek. Kluczo-
wym momentem było szybkie 
wznowienie autu przez Uszczyka 
i mądre zachowanie w polu 
karnym Khvostenki. Pomocnik 
Zjednoczonych został sfaulowany, 
a jedenastkę na bramkę wykorzy-
stał sam poszkodowany. Spokój 
i mądrość zostały nagrodzone 

w końcówce pojedynku. Idealnie 
zagrana piłka przez Uszczyka do 
Khvostenko kończy dwójkową 
akcję, bramką numer trzy. W koń-
cówce spotkania ręce same skła-
dały się do oklasku dla żarowian. 
Tak doskonałego podania Adama 
Łagiewki nie mógł zmarnować 
Konrad Sajdak, ustalając wynik 
meczu na 4:1 dla Zjednoczonych. 
Zjednoczeni Żarów: Hruszowiec – 
Florian, Jastrzębski, Ł. Klimaszew-
ski, Szuba, Szewczyk, Łagiewka, 
Kołodziej, Sajdak, Khvostenko, 
Uszczyk. 
Tuż po spotkaniu o komentarz 
poprosiliśmy Adama Ciupiń-
skiego, który wraz z Arturem Sarą 
jest trenerem Zjednoczonych 
Żarów. 

– Generalnie wygrała drużyna 
bardziej doświadczona piłkar-
sko. Potrafiliśmy opanować 
emocje i zająć się grą, pomimo 
straconej bramki na 1:0. Nie 
traciliśmy głowy i konsekwent-
nie graliśmy to, co założyliśmy 
sobie przed meczem i w trakcie 
przerwy. Jesteśmy świadomi 

swoich umiejętności i atutów, 
a dzisiaj dołożyliśmy kon-
sekwencję w grze i mądrość 
w stykowych sytuacjach, czego 
brakowało we wcześniejszych 
przegranych lub remisowych 
spotkaniach rundy jesiennej. 
W meczu padło łącznie jede-
naście kartek. Po naszej stronie 
zobaczyliśmy trzy żółte, reszta, 
w tym czerwona powędrowały 
dla gospodarzy – powiedział 
Adam Ciupiński. 

Do IV ligi awansują dwie naj-
lepsze drużyny wałbrzyskiej 
okręgówki. Liderem Górnik 
Wałbrzych. Pięć punktów mniej 
posiada druga Bystrzyca Górna. 
Trzeci Żarów, ma tylko punkt 
straty do drugiego, premiowanego 
awansem miejsca.
Na podsumowanie rundy zapra-
szamy do kolejnego wydania 
Gazety Żarowskiej.
To jeszcze nie koniec emocji pił-
karskich. Mecz awansem z rundy 
wiosennej zakończy rok piłkarski. 
Na własnym boisku Zjednoczeni 
Żarów 21 listopada o godz. 13:00 
podejmą Kryształ Stronie Śląskie. 
W pierwszym pojedynku oby-
dwu ekip lepsi żarowianie, którzy 
pokonali rywala 3:1. 

Krzysztof Dutkiewicz

Mieszkanka Żarowa startowała w Litwie jako juniorka 
do lat 18, w kategorii do 57 kg. Zawodniczka repre-
zentująca barwy Klubu Sportowego „Start” Strzegom 
zakończyła zawody z wynikiem 55 kg. 

– Bardzo cieszę się z osiągniętego rezultatu, tym 

bardziej, iż tą konkurencję trenuję stosunkowo 
niedługo. Z powodu kontuzji chwilowo musiałam 
zrezygnować z mojej ogromnej pasji, którą jest 
judo – mówi Martyna Janaszek. 

Ta utalentowana zawodniczka również we wspo-
mnianym judo może pochwalić się licznymi, znaczą-
cymi osiągnięciami. 
Swoją przygodę z wyciskaniem rozpoczęła pod 
koniec 2019 roku, a jej pierwszymi zawodami były 
Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc w Warszawie. 
Impreza rangi mistrzowskiej przyniosła pierwszy 
sukces w postaci drugiego miejsca. Tak zaczęła się 
lawina osiągnięć w tej dyscyplinie. 

– Martyna jest bardzo zaciętą osobą, która stawia 
sobie za cel najwyższe sukcesy. Jej determinacja 
i wszechstronność pozwala szybko odnaleźć się 
w nowej aktywności fizycznej – informuje dumna 
mama, Marlena Janaszek. 

Srebrny medal w Pucharze Polski zagwarantował 
Martynie powołanie do kadry narodowej. 
Po kilku turniejach w wyciskaniu postanowiła spróbować 
swoich sił w trójboju siłowym, startując na Pucharze Pol-
ski. W debiucie zdobyła trzecie miejsce. 
Największym sukcesem Janaszek było zdobycie dwóch 
złotych medali na Mistrzostwach Polski w wyciskaniu 
leżąc. Klika dni po zawodach, które odbyły się w Kiel-
cach dostała powołanie na Mistrzostwa Europy w wyci-
skaniu leżąc do Rosji, Mistrzostwa Świata w trójboju 
siłowym w Szwecji, Mistrzostwa Świata w wyciskaniu 
leżąc na Litwie oraz Mistrzostwa Europu w trójboju 
siłowym w Szwecji. 
I to właśnie Litwa, jak do tej pory okazała się najbar-
dziej szczęśliwa dla Martyny Janaszek, gdzie została 
trzecią juniorką globu w swojej kategorii wagowej.

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Siostry Borowiec na podium

Kolejne dobre występy naszych judoczek  
Klaudii i Pauliny Borowiec. 

W sobotę, 23 października odbyła 
się pierwsza edycja Super Ligi 
Judo w Jordanowie, podczas któ-
rych judoczki stanęły na podium 
i wywalczyły miejsca na podium. 
Klaudia zajęła drugie miejsce, 
a Paulina zakończyła zawody, 
zajmując trzecie miejsce. Dziew-
czyny reprezentowały sekcję judo 
z klubu sportowego AKS Strze-
gom, gdzie na co dzień trenują. 
Zawody zgromadziły wielu 
miłośników judo. Ze strzegom-
skiej sekcji judo AKS Strzegom 
wystartowało 17 judoków, którzy 
przywieźli ze sobą worek medali. 
Wśród medalistów były również 
Klaudia i Paulina Borowiec miesz-
kanki naszej gminy.
Podczas turnieju Super Ligi Judo, 
który odbył się w niedzielę, 7 
listopada wystartowało ponad 
500 adeptów sztuki walki, jakim 
jest judo. Judocy z AKS Strzegom 
postarali się o mocne emocje, 
które przełożyły się na mocny 
doping ze strony rodziców i bli-
skich. W turnieju uczestniczyły 

także nasze mieszkanki Klaudia 
i Paulina Borowiec. Paulina zajęła 
trzecie miejsce, a Klaudia wywal-
czyła czwarte miejsce. 
Gratulujemy wyników i życzymy 
powodzenia w kolejnych zawodach.

Magdalena Pawlik 

Dobre występy naszych judoczek.  
Siostry Klaudia i Paulina  

Borowiec przywiozły do Żarowa 
kolejne puchary i medale. 

Dobra forma Dawida Kamińskiego
Dawid Kamiński wywalczył czwarte miejsce podczas 

2 serii Super Ligi, która odbyła się  
w niedzielę, 7 listopada w Sobótce. 

Młody judoka rywalizował 
w grupie młodzików ze starszymi 
zawodnikami, ale w swojej grupie 
wiekowej zdobył pierwsze miejsce. 
To kolejny udany start Dawida 
mieszkańca Kalna podczas zawo-
dów w judo. Widać, że nie opusz-
cza go dobra forma. I tak trzymać 
Dawid!
Na co dzień Dawid trenuje we 
wrocławskim klubie MaKo Judo, 
swojej pasji poświęca wiele czasu, 
a na macie widać jego wielkie 
zaangażowanie. 
Gratulujemy kolejnych sukcesów. 

Magdalena Pawlik

Dawid Kamiński na podium. 
Pierwsze zasłużone miejsce 

w swojej kategorii wiekowej. 

Brąz Mistrzostw Świata  
sztangistki

Martyna Janaszek brązową medalistką  
Mistrzostw Świata w wyciskaniu leżąc.

Mocne 1:4 na zakończenie rundy
Lepszego zakończenia rundy jesiennej piłkarze Zjedno-

czonych Żarów nie mogli sobie wymarzyć.

Martyna Janaszek trzecią zawodniczką  
Mistrzostw Świata.

Sportowy flesz
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