
#Szczepiliśmysię 
w mobilnych punktach

Mobilne punkty były do dyspozycji naszych mieszkańców.
więcej na str. 3.

Festiwal Mąki  
w Siedlimowicach

Organizatorzy Festiwalu Mąki przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
więcej na stronie 4.

Najpiękniejsze ogrody 
w gminie Żarów wybrane

Zwyciężczyni drugiego miejsca w konkursie Magdalena Pajor w swoim ogrodzie z zastępcą 
burmistrza Przemysławem Sikorą i radną Iwoną Nieradka.

więcej na stronie 5

Jarmark średniowieczny 
w Wierzbnej

Jedną z największych atrakcji spotkania był pokaz  
walk średniowiecznych rycerzy.

więcej na stronie 7.
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Dotacje na sprzęt dla OSP
Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funk-
cjonujące na terenie gminy Żarów otrzymają dofinan-

sowanie na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. 

Będą to agregaty, pilarki, 
motopompy, detektory do 
pomiaru stężeń tlenu i dwu-

tlenku węgla, a także specjalistycz-
ne ubrania. Decyzję o przyznaniu 
dotacji dla dolnośląskich jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
podjął zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Do żarowskich jednostek 
OSP trafi łącznie 30.322,00 zło-
tych, które zostaną przeznaczo-
ne na zakup specjalistycznego 
sprzętu do przeprowadzania akcji 
ratowniczych.

– To w ostatnich latach kolejne 
już wsparcie dla strażaków 
ochotników z naszego wojewódz-
twa. Dobrze wyposażeni ratow-
nicy mogą bezpiecznie wykony-
wać swoje zadania, a to z kolei 

wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Mogliśmy 
się o tym przekonać w ostatnim 
czasie, gdy ochotnicy walczyli 
ze skutkami burz w naszym 
regionie – mówi Łukasz Kasz-
telowicz, prezes zarządu WFO-
ŚiGW we Wrocławiu.

Środki finansowe przyznane 
OSP stanowią dofinansowanie 
w ramach „Ogólnopolskiego pro-
gramu finansowania służb ratow-
niczych Część 2) Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych” w 2021 roku (dawniej 
Program pn. „Mały Strażak”).
Projekt będzie również współfi-
nansowany ze środków budżetu 
gminy Żarów, w wysokości 50% 
wartości całego przedsięwzięcia.

OSP są zazwyczaj najszybciej na miejscu zdarzenia. Pierwsze podejmują 
interwencję. Dlatego ważne jest, aby posiadały nowoczesny i profesjo-
nalny sprzęt, tak aby działały szybko i skutecznie. 

Sami śmiecimy! 
Tworzymy śmietniska przy kontenerach na śmieci!

Wszyscy chcemy mieszkać i żyć w czystym miejscu. 
Spacerować, biegać, jeździć na rowerze ciesząc się 
pięknem przyrody, a nie odwracać z niesmakiem 
głowę od walających się śmieci. Niestety takie widoki 
coraz częściej obserwujemy przy kontenerach do 
zbiórki odpadów selektywnych. Śmieci zamiast tra-
fiać do odpowiednich pojemników są notorycznie 
zostawiane i wyrzucane przy kontenerach. Dywany, 
meble, odpady budowlane i po artykułach spożyw-
czych, kartony, dziecięce zabawki, rozerwane worki to 
śmieci, które są regularnie podrzucane pod kontenery. 
Nawet wówczas, gdy pojemniki są puste i wystarczy 
jedynie je tam wrzucić, a w przypadku gabarytów 
wystawić przed dom i zgłosić do Urzędu Miejskiego 
wywóz takich odpadów. Bezpłatnie korzystać można 
też z PSZOK-u, który czynny jest kilka razy w tygo-
dniu. W ten sposób sami zaśmiecamy swoje otoczenie. 
Śmieci podrzucają nie tylko osoby, które akurat przy-
padkiem przejeżdżają przez gminę, ale również sami 
mieszkańcy. 

– Odbieramy zgłoszenia od mieszkańców naszej 
gminy, którzy informują nas o takich sytuacjach. 
I staramy się na bieżąco interweniować, ale działa-
nia ze strony gminy muszą być połączone z odpo-
wiednim i odpowiedzialnym podejściem mieszkań-
ców do tematu. Wspólnie z firmą Eneris Surowce 
S.A. podjęliśmy działania zaradcze. Od kilku 
tygodni kontenery są opróżniane dwa razy częściej, 
a także sprzątane jest ich otoczenie. Sytuacja nie 
ulegnie zmianie, jeśli sami nie będziemy reagować. 
Dlatego ponownie zwracamy się z apelem do miesz-
kańców, aby informowali Urząd Miejski w Żarowie 
o podrzucaniu śmieci pod pojemniki. Wystarczy 
podesłać zdjęcie osoby lub pojazdu na adres:  
t.kuska@um.zarow.pl lub zadzwonić z informacją 
do pracownika UM Żarów pod nr tel. 74 30 67 334. 
Po otrzymaniu takiej wiadomości w trybie pilnym 
skierujemy sprawę na Policję, celem jak najszybszego 
ukarania sprawcy zdarzenia – mówi Tomasz Kuska 
z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można 
bezpłatnie oddawać do PSZOK-u przy ul. Armii 
Krajowej 34 w Żarowie w każdy poniedziałek 
(w godz. 16.00 – 18.00), środę (w godz. 14.00 
– 18.00) i sobotę (w godz. 10.00 – 14.00). Gaba-
ryty także zbierane są spod posesji każdego domu 
w każdy ostatni piątek miesiąca z terenów wsi oraz 
w każdy przedostatni piątek miesiąca z terenu miasta 
Żarów. Informacje o lokalizacji wystawionych odpa-
dów wielkogabarytowych należy zgłaszać najpóźniej 
przed dniem odbioru do godz. 15.00 do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie pod numerami telefonów  
74 30 67 351 lub 74 30 67 334. 
Czy rzeczywiście tak trudno segregować śmieci 
i wrzucać je do odpowiednich kontenerów? Niestety, 
chyba tak, skoro miejsca przygotowane do selektywnej 
zbiórki śmieci w ciągu jednego dnia po opróżnieniu, 
zamieniają się w małe wysypiska śmieci. A miesz-

kańcy nie zwracają uwagi na to, co i gdzie trafia do 
kontenerów. PAMIĘTAJMY! Pojemniki do zbiórki 
odpadów selektywnych są do dyspozycji mieszkań-
ców, a nie przedsiębiorców i sklepikarzy. 
Zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas, 
naszego miasta i gminy. To od nas, naszego zacho-
wania i podjętych działań zależy tak naprawdę wize-
runek naszej gminnej przestrzeni. PAMIĘTAJMY! 
Prawo przewiduje surowe kary za podrzucanie 
śmieci. Pozostawienie telewizora, kanapy i każdego 
innego rodzaju odpadu pod pojemnikiem jest trak-
towane jak wykroczenie, za które grozi kara do 500 
zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu nawet 
do 5000 zł.

Apelujemy również do młodzieży, która korzysta ze 
skateparku. Odbieramy sygnały od mieszkańców, że 
teren ten jest zaśmiecany, a młodzi ludzie dewastują, 
hałasują i rozrzucają kartony po całym obiekcie. 
Przypominamy, że cały ten obszar jest intensywnie 
monitorowany. 

Magdalena Pawlik 

Worki ze śmieciami zamiast do kontenerów są zosta-
wiane przez mieszkańców przy pojemnikach. W ten 
sposób sami śmiecimy, a wokół kontenerów panuje 
bałagan. Szkoda tylko, że nie potrafimy reagować na 
takie sytuacje. 

Zebrania wiejskie  
w sprawie funduszu sołeckiego

Od poniedziałku, 13 września rozpoczną się zebrania  
wiejskie, podczas których mieszkańcy zadecydują 
o przeznaczeniu i podziale funduszu sołeckiego. 

Do podziału łącznie dla 
wszystkich sołectw prze-
znaczona jest kwota w wy-

sokości 444,765,23 złotych. 
– Fundusz sołecki to środki 
wyodrębnione z budżetu gminy, 
przeznaczone do dyspozycji 
mieszkańców sołectw gminy 
Żarów. Kwota, która przypada 
na dane sołectwo jest uzależ-
niona między innymi od liczby 
mieszkańców sołectwa, bieżą-
cych dochodów gminy i wyli-
czana co roku na podstawie 
wzoru określonego w ustawie 
o funduszu sołeckim. O prze-
znaczeniu określonej kwoty 
środków funduszu sołeckiego 
decyduje zebranie mieszkań-
ców uprawnionych do udziału 
w głosowaniu – mówi Marta 
Jarosz z Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Terminy i godziny wiejskich spo-
tkań zostały wywieszone również 
w każdej miejscowości na tablicy 
ogłoszeń:

 ▶ poniedziałek 13 września:  
Mikoszowa godz. 16.30,  
Mielęcin godz. 17.30 

 ▶ wtorek 14 września:  
Marcinowiczki godz. 16.45, 
Pyszczyn godz. 17.30,  
Zastruże godz. 18.30 

 ▶ środa 15 września:  
Gołaszyce godz. 16.30,  
Kalno godz. 17.30.

 ▶ poniedziałek 20 września:  
Siedlimowice godz. 16.30,  
Pożarzysko godz. 17.30

 ▶ wtorek 21 września:  
Imbramowice godz. 16.45, 
Buków 17.45

 ▶ środa 22 września:  
Bożanów godz. 17.00,  
Wierzbna godz. 18.00

 ▶ czwartek 23 września:  
Kruków godz. 16.30,  
Mrowiny godz. 17.30 

 ▶ poniedziałek 27 września:  
Łażany godz. 16.30,  
Przyłęgów godz. 17.30 

Magdalena Pawlik

Opracujmy razem Strategię Gminy Żarów
Gmina Żarów rozpoczęła proces opracowywania  

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030. 

W związku 
z prowadzo-
nymi pracami 

zachęcamy Państwa do 
wypełnienia ankiety, na 
podstawie której po-
wstanie diagnoza stanu 
obecnego wraz z reko-
mendacjami do realizacji 
w najbliższych latach.
Państwa udział będzie stanowił 
aktywny wkład w tworzeniu 
nowego planu strategicznego 
w perspektywie do 2030 roku, 
a przekazane uwagi i sugestie 
stanowić będą odzwierciedlenie 
rzeczywistych potrzeb społeczno-
-gospodarczych oraz wizji roz-

woju Gminy Żarów na 
najbliższe lata. Zachę-
camy również do śledze-
nia postępów prac nad 
Strategią Rozwoju Gminy 
Żarów na lata 2022-2030.
Strategia Rozwoju Gminy 
Żarów na lata 2022-203 
jest niezwykle ważnym 

dokumentem, który wskaże m.in. 
na co będziemy zwracać szcze-
gólną uwagę w najbliższych latach. 
Zapraszamy Państwa do współ-
pracy przy tym przedsięwzięciu.
Ankieta w wersji elektronicznej 
dostępna jest na stronie interneto-
wej www.um.zarow.pl oraz Face-
booku Gmina Żarów. 

Link do ankiety: 

https://www.survio.com/survey/d/
L8O4I6T6A2Y3O7X6U. 
Prosimy o wypełnienie ankiety 
do 30 WRZeśNIA 2021R. 

Zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora
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Podczas zbiórki 
krwi dedykowa-
nej dla trzylet-
niej Igi Kiepury 
z Żarowa, 
chorującej na 
ostrą białaczkę 
szpiku kost-
nego, udało się 
zebrać rekor-
dowe 23 litry 
i 850 ml krwi. 
Krew oddało 53 
chętnych miesz-
kańców naszej 
gminy. Organi-
zatorami akcji byli Żarowski Klub 
Honorowych Dawców Krwi we 
współpracy z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu.

– Nasza zbiórka cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, 
jesteśmy pod wrażeniem jej 
wyników i dziękujemy wszyst-

kim, którzy 
oddali krew 
dla naszej 
małej miesz-
kanki Żarowa 
Igi Kiepury. 
To piękny 
dar serca. 
Dziękujemy 
również za 
pomoc w orga-
nizacji akcji 

burmistrzowi 
Leszkowi 
Michalakowi – 
mówił Czesław 

Giemza prezes Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi w Żarowie.

Dziękujemy wszystkim krwiodaw-
com za wsparcie akcji oraz firmie 
Usługi Transportowe Stanisław 
Ptak za pomoc w kwestiach orga-
nizacyjnych.
Organizatorzy zachęcają do kolejnej 
zbiórki krwi, która zaplanowana 

została na 19 października. 
Krew będzie można oddawać w sali 
widowiskowo-sportowej przy ul. 
Armii Krajowej 60A w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Zdrowie
#Szczepiliśmysię w mobilnych punktach

Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł w miniony weekend w Żarowie  
oraz Imbramowicach zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. 

Nie trzeba było się wcześniej 
rejestrować, wystarczyło mieć 
przy sobie dowód tożsamości. 
Przy mobilnym punkcie szcze-
pień działał także mobilny punkt 
spisowy, przy którym można 
było wziąć udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań. Mobilny Punkt Szcze-
pień i Spisowy ustawiono przy 
budynku UM Żarów, tak, aby 
każdy miała jak najlepszą okazję, 
żeby z nich skorzystać. W Imbra-
mowicach panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich zorganizowały festyn, 
gdzie oprócz licznych atrakcji, 
również można było się zaszcze-
pić. W Żarowie zaszczepiły się 
53 osoby, w Imbramowicach 21. 
Kolejna okazja, aby zaszczepić się 
i spisać w mobilnych punktach już 

11 września podczas gminnych 
dożynek w Łażanach. Czekamy na 
Państwa!

#SzczepimySię i #Narodowy-
SpisPowszechny

Magdalena Pawlik

Ogłoszenia drobne
 ▶ Kupię mieszkanie 2 pokojowe 
na osiedlu w Żarowie (parter, 
I lub II piętro).  
Kontakt tel. 510 714 605. 

 ▶ Sprzedam działkę w Mrowi-
nach, 19 arów, ulica Boczna 
z zabudową jednorodzinną, 
droga asfaltowa, media przy 
działce. Cena 130tys.  
Tel. 691 889 114.

 ▶ Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 30 arów w Krukowie. 
Pięknie usytuowaną z wido-
kiem na pyszczyńską górę. 
Cena do uzgodnienia.  
Tel. 607 209 851. 

Dla tych, którzy nie mieli jeszcze czasu zaszczepić się i spisać, uruchomi-
liśmy mobilne punkty szczepień i spisowe.  

środki ochrony osobistej trafiły do wszystkich szkół
Przed rozpoczęciem roku szkolnego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

oraz personelu, wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkole funkcjonujące  
na terenie gminy Żarów zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. 

Do szkół trafiły maseczki, rękawiczki, termometry, 
płyny do dezynfekcji, stacje do dezynfekcji z funkcją 
mierzenia temperatury oraz płyny do stacji dezynfek-
cyjnych. Środki zostały bezpłatnie przekazane przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, w związku z wciąż 
obowiązującym stanem epidemii Covid-19. Do szkół 
trafią także materiały edukacyjne i scenariusze lekcji 

o przeciwdziałaniu zakażeniom i bezpieczeństwie.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa edukacji 
Narodowej, nauka od 1 września odbywa się sta-
cjonarnie, ale w reżimie sanitarnym.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Zbiórka krwi dla Igi z Żarowa 
zakończona sukcesem

Mieszkańcy gminy Żarów po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca. 

Dzięki pomocy mieszkańców gminy Żarów i wszystkich uczestni-
ków zbiórki na leczenie Igi przekazano ponad 23 litrów krwi. 

Trzymamy mocno kciuki za Igę 
i życzymy jej szybkiego powrotu do 
zdrowia. 

Paka Niemowlaka  
dla Stasia, Miłosza i Juliana

Kolejne maluchy obdarowaliśmy pakietem powitalnym 
„Paka dla Niemowlaka”. 

Do grona naszych miesz-
kańców dołączyło trzech 
chłopców: Stanisław Ani-

mucki, Miłosz Teszner i Julian 
Giovanni Viscomi. Upominki 
szczęśliwym rodzicom wręczyli 
burmistrz Leszek Michalak i za-
stępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Stanisław Animucki 
urodził się 22 lipca 2021r.,  
ważył 3 kg i 500 g i mierzył 55 cm. 

Miłosz Teszner 
przyszedł na świat 16 sierpnia 
2021r., a w chwili urodzenia mie-
rzył 53 cm i ważył 3 kg i 100 g. 

Julian Giovanni Viscomi 
przyszedł na świat 19 kwietnia 
2021r., a w chwili urodzenia mie-
rzył 56 cm i ważył 3 kg i 500 g.

– Serdecznie gratulujemy i cie-
szymy się z nowych mieszkań-
ców naszej gminy. Rodzicom 
życzymy szczęścia i radości, 
a pociechom dużo zdrowia, bez-
troskiego dzieciństwa i samych 
szczęśliwych chwil – gratulowali 
rodzicom burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Pakiety powitalne „Paka dla Nie-
mowlaka” trafiły już do kilkuna-
stu najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Rodziców nowona-
rodzonych dzieci zachęcamy do 
udziału w akcji i przypominamy, 
że wszystkie szczegóły wraz 
z regulaminem i formularzem 
zgłoszeniowym znajdują się na 
stronie internetowej www.um.za-
row.pl w zakładce „Paka dla Nie-
mowlaka”.

Magdalena Pawlik

Staś jest trzecim dzieckiem Państwa Animuckich i pierwszym synem. 
Szczęśliwym rodzicom serdeczne gratulacje złożył zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Rodzice małego Miłoszka zgodnie przyznali, że narodziny dziecka to 
wielkie szczęście. Na zdjęciu rodzina Państwa Teszner podczas przeka-
zania pakietu powitalnego.

Pakiet powitalny będzie dla maluszka wspaniałą pamiątką. Mamie 
Juliana z okazji narodzin dziecka pogratulował zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora. 

Uwaga!  
Potrzebna pomoc

Potrzebująca rodziny z gminy 
Żarów prosi o wsparcie w for-
mie mebli oraz sprzętu AGD. 
Rodzina prosi o: kuchenkę 
gazową, lodówkę, pralkę, 
czajnik, meble kuchenne: stół 
kuchenny i krzesła. 
Osoby chętne do pomocy pro-
simy o kontakt z numerem  
74 85 80 745.
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Kultura
Festiwal Mąki w Siedlimowicach

Mnóstwo atrakcji czekało na uczestników Festiwalu Mąki, który już po raz piąty odbył 
się w zabytkowym młynie w Siedlimowicach. 

Uroczyście Festiwal otworzyli 
burmistrz Leszek Michalak oraz 
Tomasz Pietrzyk dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Na zaproszenie 
organizatorów odpowiedziało 
wielu wystawców, m.in. Dyniowy 
Zakątek z Olszan, Jagodowe 
Pole z Kalna, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Imbramowicach. 
Smakosze dobrego jedzenia mogli 
sprawić sobie niesamowitą ucztę. 
Na festiwalu nie zabrakło chleba 
czy doskonałych podpłomyków, 
wypiekanych przez panią Iwonę 
Markiewicz, właścicielkę młyna.
Ponadto można było z bliska 
zobaczyć, jak funkcjonują stare 
maszyny w młynie. Bogdan 
Mucha, historyk z Żarowskiej Izby 
Historycznej zabrał wszystkich 
uczestników w podróż w cza-
sie. Odbyły się również warsz-
taty ceramiczne oraz warsztaty 
koronki klockowej dla najmłod-
szych uczestników festiwalu, 
a także krótki spektakl w wykona-
niu aktorów Teatru Bezdomnego. 
Swoje pracę zaprezentowała pani 
Maria Wróbel z Łażan.
Rozstrzygnięto także konkurs 
na najlepszy chleb domowego 
wypieku „Chlebowzięci”, gdzie 
III miejsce zajął Michał Starak 
z Olszan, II miejsce Dorota Bor-
gosz z Domanic, a I miejsce i tytuł 
najlepszego piekarza V Festiwalu 
Mąki Łukasz Krzysztofczyk z Wał-
brzycha. Nagrody wręczał zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

– Zaprosiliśmy naszych gości 
do zabytkowego młyna w Sie-
dlimowicach, gdzie po raz piąty 
odbywa się Festiwal Mąki. Na 
nasze zaproszenie odpowie-
działo wielu wystawców, którzy 
przyjechali tutaj, aby zapre-
zentować swoje wyroby i czę-
stować mieszkańców swojskimi 
przysmakami. Ponadto można 
z bliska zobaczyć, jak funkcjo-
nują stare maszyny w młynie, 
zakupić swojskie pyszności na 
licznych stoiskach, kosztować 
specjałów wypieczonych z sie-
dlimowickiej mąki i uczestni-
czyć w różnych warsztatach. 
To wszystko dla naszych gości. 
Wielkie podziękowania dla pra-
cowników Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, 
wszystkich wystawców i oczy-

wiście uczestników – mówili 
Iwona i Witold Markiewiczo-

wie właściciele zabytkowego 
młyna w Siedlimowicach. 

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Chlebow-
zięci”. Na zdjęciu nagrodzeni uczestnicy wraz z zastępcą burmistrza 
Przemysławem Sikorą.

Przy stoiskach z wypiekami nie brakowało chętnych.

Po młynie oprowadzał gości Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Histo-
rycznej, opowiadając ciekawostki historyczne związane z tym zabytko-
wym miejscem. 

Dolnośląski Festiwal „Folkowo i Kolorowo” 
Kolorowo, folkowo i bardzo radośnie było na III. Dolnośląskim Festiwalu „Folkowo 

i Kolorowo”, który odbył się w Parku Miejskim w Żarowie. 

Zespoły rozpoczęły wspólną 
biesiadę od krótkiego korowodu 
wokół sceny w Parku Miejskim. 
Kolejnym punktem programu były 
prezentacje zespołów na scenie, 
wręczenie podziękowań i pamiąt-
kowych statuetek oraz wspólna 
biesiada z poczęstunkiem.
Na Żarowskiej scenie zaśpie-
wali, zagrali i zatańczyli dla nas 
zespoły: Krukowianie z Krukowa, 
zespół Retro ze Strzegomia, 
Jarzębina Kobierzyce, Górzanie 
z Piławy Górnej oraz gospodarze  
spotkania SENYOR RICI 
z Żarowa. 

KGW Imbramowice nagrodzone 
w konkursie „Kronikarki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach wzięło 
udział w ogólnopolskim konkursie pn. „Kronikarki – 

konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich” 
Konkurs jest organizowany przez 
Centrum Archiwistyki Społecznej 
w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa odbywających się w tym 
roku pod hasłem ,,Smaki dzie-
dzictwa”. W sierpniu odbyło się 
spotkanie organizacyjne związane 
z przygotowaniem wystawy kro-
nik koła w Imbramowicach.

– Przy okazji zbierania mate-
riałów stworzyliśmy akcję 
odszukiwania zdjęć z naszym 
kołem wśród mieszkańców. 
Akcja się powiodła. Udało nam 
się zebrać mnóstwo materiałów, 
zdjęć, wspomnień i nie tylko 
o naszym kole, ale i o działa-
niach OSP, drużyny piłkarskiej, 
działalności sołectwa, kościoła. 
Panie z Centrum Archiwistyki 
Społecznej w czasie pracy zajęły 
się profesjonalnym skanowa-
niem, nagrywaniem i zbiera-
niem materiałów. Już sam kon-
kurs był inspiracją do działania, 
a zebrany ogrom materiałów 
i wygrana w konkursie moty-

wuje nas do  stworzenia wielkiej 
księgi wspomnień o działalności 
koła od początku po dziś dzień 
– mówiła Joanna Walkiewicz 
z KGW Imbramowice.

Główną nagrodą w konkursie jest 
wystawa „Koło z historią. O KGW 
w Imbramowicach”  zorganizo-
wana przez Centrum Archiwistyki 

Społecznej w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Otwarcie 
wystawy odbyło się w środę, 8 
września na świetlicy wiejskiej 
w Imbramowicach. Wystawę 
można także oglądać w dniach:

 ▶ 8-14 września 2021, w świetlicy 
wiejskiej w Imbramowicach, po 
wcześniejszym kontakcie z Kołem

 ▶ 15 września – 15 października 
2021, w Żarowskiej Izbie Historycz-
nej, ul. Dworcowa 3, poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 
15.30, środa 10.00 – 17.00. Po wcze-
śniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
pod nr 537 481 116.

Wstęp na ekspozycję jest bez-
płatny. Serdecznie zapraszamy. 

Panie z KGW Imbramowice pomagały w zbieraniu zdjęć i innych materiałów 
do przygotowania wystawy „Koło z historią. O KGW w Imbramowicach”.

Złote gody Państwa Hojniak
Pięćdziesiąt lat temu stanęli na ślubnym kobiercu przy-
sięgając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

Państwo Janina 
i Piotr Hojniak 
powtórzyli w tym 
roku słowa przy-
sięgi małżeńskiej 
podczas jubi-
leuszu złotych 
godów. Z tej 
okazji jubilaci 
zostali odzna-
czeni medalami 
Prezydenta RP za 
długoletnie poży-
cie małżeńskie, 
które wręczył im 
burmistrz Leszek 
Michalak.

– Gratuluję Pań-
stwu tak pięknego jubileuszu. 
Od ponad 50 lat jesteście wierni 
słowom, które powiedzieliście 
sobie zawierając związek mał-
żeński. Jesteście symbolem wspa-
niałej miłości, wzajemnego sza-
cunku, zrozumienia i przyjaźni. 
Najlepszym dowodem na to, że 
miłość nie jest pustym słowem, 
że naprawdę warto razem iść 
przez życie, wspólnie cieszyć się 
sukcesami i wspólnie pokonywać 
trudności – gratulował parze 

burmistrz Leszek Michalak. 
Państwo Hojniak zawarli związek 
małżeński 31 lipca 1971r. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Żarowie. 
Doczekali się dwójki wspaniałych 
dzieci: córki Violetty i syna Sławo-
mira, trójki wnucząt: Kasi, Krzysia 
i Martynki oraz 8-miesięcznej pra-
wnusi Marysi. Dzieci, wnuki i pra-
wnusia są ich dumą i radością.
Serdecznie gratulujemy pięknej rocz-
nicy i życzymy zdrowia oraz miłości 
w kolejnych wspólnych latach. 

Magdalena Pawlik

Żaden medal, który można zdobyć, nie wymaga 
tyle pracy i zaangażowania, jak ten, który wspólnie 
otrzymują małżonkowie. Jubilatom składamy ser-
deczne gratulacje. 
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Informacje
Burmistrz odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca

Ambasador Japonii Akio Miyajima odznaczył burmistrza Leszka Michalaka Orderem 
Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą za szczególne zasługi dla Japonii. 

Odznaczenie burmistrz odebrał 
podczas spotkania w Ambasadzie 
Japonii w Warszawie, w otoczeniu 
współpracowników i zaproszo-
nych gości.

– Przed dwudziestoma laty 
Nikt w Żarowie, małym, prze-
mysłowym miasteczku na 
Dolnym Śląsku nie spodziewał 
się z iloma nowymi sytuacjami 
przyjdzie nam się zmierzyć. 
Mówiąc „nam” mam na myśli 
najpierw władze gminy, które 
zupełnie nieprzygotowane pod-
jęły wyzwanie zorganizowania 
przestrzeni do prowadzenia 
biznesu dla partnerów z Japonii, 
a następnie samych Żarowian, 
którzy z olbrzymimi nadzie-
jami i oczekiwaniami witali 
w mieście upadłego przemysłu 
chemicznego przybywającą 
z dalekiej Azji nową nadzieję 
– mówił podczas wystąpienia 
w Warszawie burmistrz Leszek 
Michalak. I dodał. – Moje 
zasługi są efektem nie tylko oso-
bistego zaangażowania, pasji 
i pracy, ale wielu Żarowian oraz 
przyjaciół i współpracowników.

Niezmiennie od lat firmy z Japonii są 

wizytówką nowoczesnego przemy-
słu. Zakłady z Japonii uczestniczą 
w społecznych akcjach ogólnopol-
skich oraz lokalnych. Są to: Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
uczestnictwo w świętach naszej 
gminy, wspólny zakup wozu bojo-
wego dla straży pożarnej, liczne 
akcje proekologiczne, pomoc 
w organizacji letniego wypoczynku 
dla dzieci z najuboższych rodzin, 

wsparcie udzielane naszym szko-
łom, czy udział w akcji urządzenia 
specjalistycznego placu zabaw dla 
dzieci – skateparku.
Burmistrz Leszek Michalak 
otrzymał także specjalny list 
Gratulacyjny od Prezesa Daicel 
Corporation Pana Yoshimi Ogawa 
oraz pamiątkowy zegar od Pana 
Kawaguci – szefa SBU.

Oprac. Magdalena Pawlik

Ambasador Japonii podczas przekazania burmistrzowi Leszkowi Micha-
lakowi odznaczenia.

Rolnicy dziękowali za plony 
na mszy dożynkowej 

Uroczystą mszą świętą w intencji rolników, ogrodników 
i sadowników rozpoczęły się dożynki parafialne w Kalnie, 

Wierzbnej, Imbramowicach, Pyszczynie, Bukowie. 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Kalna, Bożanowa, Wierzbnej 
i Nowic w pięknych ludowych stro-
jach przygotowały do poświęcenia 
wieniec dożynkowy, chleb, wino, 
kosz owoców i warzyw. W uro-
czystościach parafialnych dożynek 
uczestniczyli także burmistrz 
Leszek Michalak oraz zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora, 
sołtysi, rolnicy i mieszkańcy wsi. 

– Piękne i dobitne słowa kaza-
nia o miłości bliźniego i sza-
cunku do chleba i ciężkiej pracy 
na roli wygłosił podczas kaza-
nia ksiądz Grzegorz Ławniczak. 
Msza Dożynkowa to najpięk-
niejsza tradycja w naszej para-
fii, ze wzruszeniem słuchamy 
podziękowań Bogu za ciężką 
pracę na roli, która przynosi 
piękne plony w postaci chleba. 
To jedna z najpiękniejszych 
mszy św., nie tylko dla rolników, 
ale dla każdego mieszkańca 
wsi, całej naszej społeczności. 

Na zakończenie uroczystości, 
już pod kościołem, wszyscy 
przełamaliśmy się poświęconym 
bochnem chleba, życząc sobie 
wszystkiego najlepszego – mówi 
Ewa Wołek mieszkanka Kalna.

Msza dożynkowa w intencji rol-
ników została także odprawiona 
w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w Imbramowicach. Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich zorgani-
zowały również festyn rodziny 
„Szczepimy się z KGW”, podczas 
którego przygotowano dla miesz-
kańców wiele atrakcji. Wśród 
nich strefa gastronomiczna (grill, 
produkty lokalne, ciasto), pokazy 
rękodzieła ludowego, warsztaty 
bibułkarstwa, pokaz ratownictwa 
medycznego przeprowadzonego 
przez OSP Imbramowice, fami-
lijne zawody sportowe. Do dyspo-
zycji wszystkich uczestników był 
także mobilny punkt szczepień.

Oprac. Magdalena Pawlik

Laureaci konkursu „Najpiękniejszy przydomowy ogród”
Są niezwykle malownicze i pięknie zagospodarowane.  

To miejsca, gdzie można się zrelaksować i uciec od miastowego zgiełku. 
Urzekają swoją urodą, zaskakują 
roślinnością, a jednocześnie 
zachwycają prostotą. I co najważ-
niejsze, prowadzone są z pasją 
i wielkim zaangażowaniem. Roz-
strzygnęliśmy konkurs na „Naj-
piękniejszy ogród przydomowy 
w gminie Żarów”. Była to pierwsza 
edycja konkursu, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
Komisja oceniająca ogrody miała 
trudne zadanie. Właściciele przy-
domowych ogrodów stworzyli 
wokół swoich domów przepiękne 
enklawy zieleni i oazy spokoju.
Nagrodzono trzy ogrody. Pierwsze 
miejsce zajęła Pani Anna Szku-
dlarek, drugie miejsce Pani Mag-
dalena Pajor, a trzecie Pani Edyta 
Ziemkiewicz. Do zwycięzców tra-
fiły nagrody rzeczowe, dyplomy 
uczestnictwa w konkursie oraz 
vouchery do zrealizowania 
w sklepie ogrodniczym. Nagrody 
uczestnikom konkursu wręczali 
burmistrz Leszek Michalak oraz 
członkowie komisji oceniającej: 
zastępca burmistrza Przemysław 

Sikora, radna Iwona Nieradka 
oraz Marta Jarosz z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 
Wyróżniliśmy także wszystkich 
pozostałych uczestników kon-
kursu: Ewę Wołek, Pawła Kosty-
sko, Dianę Woźniak, Aurelię 
Wójcik, Dorotę 
Warchoł, Kry-
stynę Faruń, 
Małgorzatę 

i Marka Salamon oraz Krystynę 
Domańską.
Wszystkim uczestnikom i zwy-
cięzcom konkursu gratulujemy. 

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu laureaci konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy 
w gminie Żarów” wraz z organizatorami.

Przydomowe ogrody to miejsca, które tworzymy 
przede wszystkim po to, aby spędzać w nim znaczną 
część wolnego czasu. Często poświęcamy wiele sił 
i energii, aby tę przestrzeń pięknie zagospodaro-
wać. Przy okazji efekt końcowy cieszy nie tylko nas 
samych, ale też naszych sąsiadów czy przechodniów. 
W zadbanym otoczeniu wszystkim żyje się lepiej…

Takie piękne ogrody, jak ten na zdjęciu, mieliśmy oka-
zję zobaczyć u mieszkańców naszej gminy.

Pomnik dla Bohatera –  
żołnierza II Korpusu Polskiego

Początkiem maja 
Żarowska Izba Histo-
ryczna działająca 
w ramach Gminnego 
Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie zło-
żyła wniosek do Fun-
dacji ORLEN o dofi-
nansowanie projektu 
pn. „Upamiętnienie 
miejsca pochówku st. 
sierż. (chor.) Bolesława 
Kosteckiego – żołnierza 
II Korpusu Polskiego 
gen. W. Andersa”. 
W tym roku w ramach 
realizowanego przez Fundację 
ORLEN programu Czuwamy! 
Pamiętamy! złożono aż 203 wnio-
ski na renowację Miejsc Pamięci 
w całej Polsce. 

– Spośród tej liczby zostały 
wyłonione jedynie 34 organi-
zacje i instytucje, które zapla-
nowały działania związane 
z przywracaniem pamięci miej-
scom zlokalizowanym w swojej 
najbliższej okolicy. W gronie 
tegorocznych laureatów Pro-
gramu znalazła się Żarowska 
Izba Historyczna z w/w pro-
jektem, który został dofinan-
sowany w kwocie o wysokości 
4.900 zł. Dzięki temu w dniu 
27 sierpnia na miejscu spo-
czynku st. sierżanta (chor.) 

Bolesława Kostec-
kiego, zamontowany 
został nowy granitowy 
nagrobek z odpowied-
nimi inskrypcjami. 
W najbliższym czasie 
zostanie wykonana 
tablica informacyjna 
oraz nastąpi uroczyste 
odsłonięcie pomnika – 
mówi Bogdan Mucha 

z Żarowskiej Izby 
Historycznej. 
Starszy sierżant (chorąży) 
Bolesław Kostecki to były 
mieszkaniec Żarowa. 

Urodził się 31 października 1895 
roku. Podczas II wojny światowej był 
żołnierzem osławionego II Korpusu 
Polskiego (Samodzielna Brygada 
Strzelców Karpackich potem 3. Dywi-
zja Strzelców Karpackich). Uczestni-
czył m.in. w walkach o Tobruk (21.08 
– 09.12.1941), w bitwie o Monte 
Cassino (11-29.05.1944), w bitwie 
o Anconę (18.07 – 09.08.1944) oraz 
w bitwie o Bolonię (09-21.04.1945). 
Został odznaczony: Brązowym Krzy-
żem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą za 
wojnę 1939-45, Gwiazdą Italii, Meda-
lem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym 
Monte Cassino, Pamiątkową Odznaką 
II Korpusu Polskiego. Zmarł 3 grud-
nia 1979 roku i został pochowany na 
cmentarzu komunalnym w Żarowie.
W miejscu spoczynku bohatera 
z okresu II wojny światowej zamon-
towano nowy granitowy nagrobek.

Starszy sierżant 
(chorąży) Bolesław 
Kostecki – żołnierz II 
Korpusu Polskiego. 
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Aktualności
Kronika policyjna

Ugodził nożem 29-latka
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie, 
bezpośrednio po zgłoszeniu, zatrzymali 30-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, który na terenie 
dworca PKP ugodził nożem 29-letniego miesz-
kańca powiatu świdnickiego. W wyniku zdarzenia 
pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rany 
kłutej klatki piersiowej po stronie prawej. Sąd Rejo-
nowy w Świdnicy zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 
3 miesięcy wobec podejrzanego o to, że działając 
umyślnie w zamiarze bezpośrednim, usiłował spo-
wodować u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na 
zdrowiu, zadając mu cios nożem w klatkę piersiową 
i powodując uraz w postaci rany otwartej. Sprawca 
uprzednio groził pokrzywdzonemu przez aplikację 
Messenger, że go zabije.

Odpowie za uszkodzenie samochodu
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi 
43-letniemu mężczyźnie, który jest podejrzewany 
o uszkodzenie szyb, klapy bagażnika oraz drzwi 
w pojeździe. Straty zostały oszacowane na kwotę 
ok. 1333 złotych. Do incydentu doszło na terenie 
Imbramowic. 

Ukradł akumulator i olej napędowy
Nieznany sprawca, po uprzednim przełamaniu 
zabezpieczeń w postaci kłódki ze spycha, dokonał 
kradzieży oleju napędowego w ilości 30 l oraz aku-
mulatora. Straty na szkodę zgłaszającego zostały 
oszacowane na kwotę ponad 1300 złotych. Zdarze-
nie miało miejsce w Siedlimowicach. 

Napadli na mężczyznę i ukradli mu głośnik
Dwóch mężczyzn, 18 i 19-letni mieszkańcy powiatu 
świdnickiego, zostało zatrzymanych za rozbój 
i kradzież głośnika bezprzewodowego. O zdarzeniu 
powiadomił KP Żarów 40-letni obywatel Ukrainy. 
Nieznani sprawcy, po uprzednim użyciu wobec 
niego przemocy, polegającej na szarpaniu za odzież, 
doprowadziło go do stanu bezbronności, a następ-
nie ukradli mu głośnik bezprzewodowy. Wartość 
poniesionych strat na szkodę pokrzywdzonego 
oszacowano na kwotę 400 złotych. Zgłaszający 
nie doznał obrażeń ciała i nie korzystał z pomocy 
medycznej. Funkcjonariusze KP Żarów w wyniku 
podjętych czynności ustalili i zatrzymali dwóch 
sprawców, podejrzewanych o dokonanie rozboju. 
Przedstawiono im zarzuty, a skradzione mienie 
odzyskano.

Zatrzymany za posiadanie marihuany
16-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego został 
zatrzymany za posiadanie przy sobie środka odurza-
jącego w postaci 1,18 grama marihuany. Po czynno-
ściach młody mieszkaniec został przekazany ojcu.

Złodziej kosmetyków zatrzymany
Niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia, funkcjona-
riusze KP Żarów zatrzymali 33-letniego mieszkańca 
pow. jaworskiego, który w jednym ze sklepów na 
terenie Żarowa dokonał kradzieży kosmetyków 
o łącznej wartości 580 złotych. Towar wrócił do dal-
szej sprzedaży. Zatrzymanemu grozi od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Oszuści wykorzystują WhatsAppa, by 
wyłudzić pieniądze od klientów OLX
Funkcjonariusze KP ostrzegają, że przez nieuwagę, 
możemy stracić pieniądze. Oszuści nie próżnują 
i wyłapują potencjalne ofiary na OLX. Jak? Prze-
stępcy przekonują sprzedających, że chcą nabyć 
oferowany produkt. Wysyłają im link prowadzący 
do fałszywej strony, a w praktyce kończy się to 
utratą pieniędzy. W ten sposób oszukana została 
20-letnia mieszkanka Żarowa. Nieznany sprawca 
usiłował nabyć wystawioną do sprzedaży kon-
solę do gier, a następnie poprzez przesłanie na jej 
komunikator WhatsApp fałszywego linku, wyłudził 
dane jej karty i dokonał nieautoryzowanej wypłaty 
pieniędzy w kwocie ponad 650 złotych. Podobne 
zdarzenie przytrafiło się również 27-letniej miesz-
kance Żarowa, ale oszustowi nie udało się wyłudzić 
pieniędzy wobec braku wystarczających środków na 
koncie oraz blokady systemu.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Mistrz Paweł Fajdek w DSSe
Firma Daicel Safety Systems europe 

z Żarowskiej Podstrefy WSSe „Invest-
-Park” uhonorowała Pawła Fajdka  

za brązowy medal zdobyty na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio w rzucie młotem. 

Podczas wizyty w zakładzie prezes DSSE Atsushi 
Hatomoto przekazał na ręce sportowca japońską 
Darumę. To tradycyjna japońska lalka, której wyraz 
twarzy wyraża determinację i wolę pokonywania 
trudności, a czerwony kolor symbolizuje odwagę 
i powodzenie. Uważa się, że pomalowana tym kolorem 
daruma zapewni swemu posiadaczowi długie życie 
i przyniesie mu szczęście.

– Nasza firma kibicuje Pawłowi od początku Jego 
kariery, którą rozpoczynał tutaj w Żarowie. Wszyscy 
mocno trzymaliśmy kciuki podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio. Sport jest ważną częścią naszych 
działań, dlatego często bierzemy udział w imprezach 
i zawodach, również sportowych, które realizowane 
są na terenie gminy Żarów. Spotkanie z Pawłem 
Fajdkiem było okazją do wspólnych rozmów. Nasi 
pracownicy mieli mnóstwo pytań. Ale jak nie zapytać 
Mistrza – Jaki jest przepis na sukces? – mówiła Domi-
nika Ciara z Daicel Safety Systems Europe z Żarowa.

Na wizytę w DSSE Paweł Fajdek zabrał ze sobą swój brą-
zowy medal. Podczas spotkania każdy mógł zobaczyć go 
z bliska i zadać Naszemu Mistrzowi Olimpijskiemu pytania.
Paweł zasugerował również pracownikom DSSE, aby 
każdy dzień rozpoczynali od krótkiego treningu spor-
towego. Gwarantuje to energię w pracy. Jako że DSSE 
prowadzi program Agent0017 firma poprosiła Olim-
pijczyka o wyzwanie. 

– Wykonujcie 10 przysiadów po przebudzeniu jako 
rozgrzewkę przed pracą – zasugerował Mistrz. 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Cała firma DSSE 
wykonała challenge w postaci przysiadów.
Podczas spotkania prezes DSSE Atsushi Hatomoto wrę-
czył także podziękowania burmistrzowi Leszkowi Micha-
lakowi, w związku z odznaczeniem Ambasadora Japonii. 

Magdalena Pawlik

Otwarcie skweru C. Kulmiza 
Trwa projekt rewitalizacji skweru 
przy ul. Krasińskiego w Żarowie. 

Mimo wszystko na finiszu dzia-
łań rewitalizacyjnych Fundacja 
Inicjatywa B oraz Gmina Żarów, 
zapraszają na otwarcie społecznej 
przestrzeni im. Carla Friedricha 
von Kulmiza w Żarowie. 
Otwarcie skweru zaplanowane 
zostało na piątek, 24 września. 
O wieloetapowym projekcie 
związanym z rewitalizacją terenu 
miejskiego w Żarowie pisaliśmy 
już wielokrotnie, ale pierwszy raz 
mówimy o nim jako „społecznej 
przestrzeni”, która będzie wykorzy-
stywana w przyszłości do działań 
z udziałem i „dla mieszkańców”. 
Do uczestnictwa w symbolicznym 
otwarciu skweru przy ul. Krasiń-
skiego w Żarowie, organizatorzy 
wydarzenia zachęcają w godzinach 
17.00 – 21.00. Przez całe wydarze-
nie będzie dostępna gastronomia 
produktu lokalnego, która pierwszy 
raz razem, zaoferuje swoje wyroby. 
Produkty od lokalnych rzemieślni-
ków będzie można degustować oraz 

kupować wspierając tym samym 
żarowskich wytwórców. 
Poza wstępem i mowami ofi-
cjalnymi, podziękowaniami dla 
Wolontariuszy i innych podmio-
tów oraz osób prywatnych, którzy 
na różnych etapach rewitalizacji 
skweru postanowiły dołączyć do 
wspólnego projektu, posadzimy 
„pamiątkowe” drzewko, które 
zadedykujemy Carlowi Kulmizowi. 
Ponadto w programie znajdzie 
się cało-terenowa strefa relaksu, 
w ramach której będziemy odby-
wać iście sąsiedzkie spotkanie 
z udziałem Żarowskiej Strefy 
NGO oraz Urzędu Miejskiego. 
Całość okrasi muzyka na żywo, 
której emisją zajmie się lokalny 
muzyk i DJ Robson (Robert 
Okrzesik). Aby odczuć nowe 
miejsce na własnej skórze nie 
wystarczy o nim czytać, należy się 
pojawić z całą rodziną 24 września 
na ul. Krasińskiego w Żarowie.

Klaudia Borowiec – judoczka na medal
Swoją przygodę z judo zaczynała  
jako czteroletnia dziewczynka. 

Pokazała, że ciężką pracą i wielkim 
zaangażowaniem można osiągnąć 
naprawdę bardzo wiele. 
Młoda, zdolna i pełna pasji, 
a przede wszystkim marzeń, które 
oczywiście wiąże z tą dyscypliną 
sportową. Klaudia Borowiec 
mieszkanka Żarowa za sportowe 
osiągnięcia i liczne sukcesy otrzy-
mała podziękowania od burmistrza 
Leszka Michalaka oraz zastępcy 
burmistrza Przemysława Sikory.

– Jesteśmy dumni z naszych 
mieszkańców, że zdobywają tak 
liczne sukcesy, a jednocześnie 
promują gminę Żarów. Sportową 
karierę Klaudii obserwujemy już 
od wielu lat i głęboko wierzymy, 
że reprezentować będzie nasz 
kraj na niejednych prestiżowych 
mistrzostwach sportowych. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów w judo. 
Mamy nadzieję, że nowy strój 
z herbem naszej gminy przynie-
sie wiele szczęścia w najbliższych 
rozgrywkach sportowych – gra-
tulowali Klaudii burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora.

Klaudia na co dzień trenuje 
w barwach klubu AKS Strzegom. 
W swojej kolekcji ma wiele medali 
i nagród zdobytych na mistrzo-
stwach w Polsce i za granicą. 
W grudniu 2020r. otrzymała powo-
łanie do kadry Narodowej Judoków. 
To wielkie osiągnięcie naszej młodej 
i utalentowanej mieszkanki. 
Wielkie gratulacje dla Klaudii. Trzy-
mamy kciuki za udany start w następ-
nych zawodach i z wielką niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne dobre wieści. 

Magdalena Pawlik

Klaudia to kolejny sportowy talent w naszej gminie. Na zdjęciu razem 
z siostrą, mamą oraz burmistrzami podczas wizyty w UM Żarów.  

Bieg Tropem Wilczym w Żarowie
Po raz czwarty Żarowianie przyłączyli się 
do ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych. 
Tradycyjnie mieszkańcy, wśród których były całe 
rodziny, spotkali się w Parku Miejskim, aby wspólnie 
pokonać symboliczny dystans 1963 metrów, co jest 
odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni Żoł-
nierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.
Biegaczom rozdano pakiety startowe z pamiątkową 
koszulką, a na mecie medale z rąk burmistrza Leszka 
Michalaka oraz Anny Suchodolskiej zastępcy dyrek-
tora GCKiS w Żarowie, otrzymali wszyscy uczestnicy 
wydarzenia. Najbardziej dumni z medali byli najmłodsi 
biegacze, którym towarzyszyli uśmiechnięci rodzice 
i dziadkowie. Najlepszą biegaczką okazała się Natalia 
Momot, a najlepszym biegaczem został Sidi Wójcik. 
Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa pn. „Pod-
ziemie Niepodległościowe 1944-1963”. Gościliśmy 
również Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pancerni 
Strzegom wraz z pojazdem rozpoznawczym BRDM-2.
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Informacje

Spotkanie ze średniowieczem w Wierzbnej
Pokaz mody średniowiecznej, tańce dworskie, walki wojów i rycerzy,  

słowiańska kuchnia, gry i zabawy historyczne. 

Na wszystkich miłośników historii 
mnóstwo atrakcji czekało na Jar-
marku „Spotkanie ze średniowie-
czem, czyli powrót do przeszło-
ści”, który odbył się w niedzielę, 
5 września w Wierzbnej. Oficjal-
nego otwarcia jarmarku dokonali 
Andrzej Sośnierz właściciel pałacu 
pocysterskiego w Wierzbnej oraz 
burmistrz Leszek Michalak.

– Cieszymy się, że spotkanie ze 
średniowieczem odbywa się na 
zabytkowym i pięknym obiekcie 
w Wierzbnej. Dziś każdy znaj-
dzie tutaj coś dla siebie i z pew-
nością nie będzie się nudzić. 
Na wszystkich czeka mnóstwo 
atrakcji zapewnionych przez 
organizatorów Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie, Polskie Stowarzyszenie 
Łucznictwa Tradycyjnego oraz 
DUX i Przyjaciele. Zapraszamy 
na podróż w czasie – mówili 
burmistrz Leszek Michalak 
oraz Andrzej Sośnierz.

Śmiałkowie, którzy uczestniczyli 
w historycznych grach i zabawach 
musieli wykazać się nie tylko siłą, 
ale przede wszystkim sprytem 
i zręcznością. A rzemieślnicy 
opowiadali o swoim fachu, narzę-
dziach i materiałach. Spróbować 
swoich sił można było także 
w strzelaniu z łuku podczas Tur-
nieju Łuczniczego Dolnośląskiej 
Ligi Łucznictwa Tradycyjnego, 
który odbył się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Żarowa 
Leszka Michalaka. Nagrody 

wszystkim laureatom konkursu 
wręczali zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora, Andrzej 
Sośnierz oraz Grzegorz Opioła 

prezes OSP Wierzbna.
– Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy osiągniętych wyników 
i dziękujemy za tak liczne przy-

bycie na nasz turniej. I już dziś 
zapraszamy na kolejne edycje 
turnieju, który mam nadzieję, 
odbędzie się również na tere-
nie tego pięknego obiektu 
w Wierzbnej – gratulował 
uczestnikom turnieju zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Nie zabrakło także smakołyków 
przygotowanych przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Wierzbnej. Organizatorami 
„Spotkania ze średniowieczem” 
byli Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, Polskie Sto-
warzyszenie Łucznictwa Trady-
cyjnego oraz DUX i Przyjaciele.
Relację filmową ze spotkania 
można zobaczyć na Youtube 
Gmina Żarów oraz Facebooku 
Gmina Żarów. 

Magdalena Pawlik

Jarmark średniowieczny odbywał się na terenie pałacu pocysterskiego 
w Wierzbnej.

Dożynki gminne w Łażanach
Rolnicy z terenu gminy Żarów podziękują za tegoroczne 
zbiory podczas gminnych dożynek, które zaplanowane 

zostały na sobotę, 11 września w Łażanach. 

Rozpocz-
nie je 
uroczysta 

msza święta 
w intencji rolni-
ków odprawio-
na w kościele 
pw. Bożego 
Ciała w Łaża-
nach. Wszystkie 
uroczystości 
odbędą się w Parku w Łażanach. 
W programie dożynkowego 
święta zaplanowano korowód 
dożynkowy, poświęcenie 
wieńców i chleba upieczonego 
z tegorocznego ziarna. Jak co roku 
nie zabraknie stoisk wiejskich 
z pysznym, swojskim jadłem. 
Swoją twórczość prezentować 
będą także lokalni rękodzielnicy. 
Wspólnie zaśpiewać będzie 
można ludowe przyśpiewki na 
przeglądzie zespołów wiejskich, 
które tego dnia wystąpią na 
scenie. Całość zwieńczy zabawa 
taneczna. 

Do dyspozycji 
wszystkich 
uczestników 
będzie również 
mobilny punkt 
szczepień 
przy świetlicy 
wiejskiej 
dostępny 
w godz. 
13:00 – 18:00 

oraz Mobilny Punkt Spisowy. 
Uczestnicy skorzystają także 
z porad punktu konsultacyjno-
informacyjnego przygotowanego 
w ramach programu „Czyste 
powietrze”. Trwać będzie również 
zbiórka charytatywna dla 
Amelki Gmyrek ze Strzegomia 
(#MyszkaAmelka).
Organizatorami gminnych 
dożynek w Łażanach są: 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak, gmina Żarów, sołectwo 
Łażany, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Laureaci Turnieju Łuczniczego Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Tradycyj-
nego na zdjęciu wraz z organizatorami. 
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Wszystko za sprawą udanego 
występu w paraolimpiadzie 
Lucyny Kornobys, której trenerem 
jest żarowianin Michał Mossoń.
Lucyna Kornobys powtórzyła wyczyn 
z Rio de Janeiro. Specjalizująca się 
w pchnięciu kulą zawodniczka prezen-
tuje przez wiele lat niesamowitą formę. 
Srebrna medalistka z poprzedniej 
paraolimpiady, powtórzyła wyczyn 
w Tokio. Przegrała jedynie z rekor-
dzistką świata, Chinką Lijuan Zou. 
Trenująca pod okiem Michała Mos-
sonia w WZS Start Wrocław zawod-
niczka cierpi na czterokończynowe 
spastyczne porażenie kończyn. 
Kornobys jest multimedalistką 
w swojej konkurencji wśród osób 
niepełnosprawnych. 
Przygodę ze sportem rozpoczęła 
od siatkówki na siedząco. Na 
szczęście wybrała techniczne 

konkurencje lekkoatletyczne. 
Z powodzeniem startowała na 
międzynarodowych zawodach 
w rzucie oszczepem, jednak nie-
dościgniona dla wielu rywalek 
okazała się w pchnięciu kulą. 
Mająca 43-lata zawodniczka 
w Tokio pokazała wielką klasę. 
Obecny na igrzyskach Michał 
Mossoń mógł być dumny ze swo-
jej podopiecznej. W konkursie 
pchnięcia kulą w kategorii F34 
Lucyna Kornobys uzyskała odle-
głość 8,60 metra. Zaczynała od 
wyniku 7,98 i w każdej kolejnej 
próbie poprawiała rezultat. Naj-
dalszy rzut oddała w szóstej serii. 
Niedościgniona tego dnia Chinka 
Lijuan Zou w drugiej próbie usta-
nowiła nowy rekord świata (9,19).
Sukces Kornobys z pewnością cie-
szy rodzinę Michała Mosoonia, ale 

również, jak sama nam podkreślała, 
Jolantę Kumor. To właśnie pod 
okiem trenerki Kumor, Mossoń roz-
poczynał swoją sportową przygodę 
z rzutem młotem. W tej konkurencji 
był czołowym zawodnikiem w kraju 
w swoich kategoriach wiekowych. 
Dziś trener Michał Mossoń od wielu 
lat osiąga sukcesy ze swoimi niepeł-
nosprawnymi zawodnikami. 
Wielkie gratulacje!

Krzysztof Dutkiewicz

Po raz szósty biegaczki i biegacze 
powalczą o triumf w Żarowskich 
Biegach Strefowych. 
Organizator Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
przygotował w tym roku wiele 
nowinek. Ponownie jak w latach 
ubiegłych sponsorem głównym 
jest Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park. 
W tym roku zawody sportowe orga-
nizowane są w ramach XX-lecia 
Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Z tej okazji już 26 września 2021 
roku wszyscy miłośnicy biegów 
będą mogli spróbować swoich sił. 
Na najlepszych biegaczy na 
dystansach 5 oraz 10 km czekają 
nagrody finansowe. 
W tegorocznej edycji znajdą się 
wszystkie kategorie, które poja-
wiły się w latach ubiegłych. Po raz 
kolejny osoby, które zdecydują się 
wystartować w obydwu dystan-
sach, sklasyfikowani zostaną 
w „Żarowskiej Piętnastce”. 
W biegu głównym na dystansie 
10 km nagrodzimy najlepsze 
małżeństwa. 
Oprócz klasyfikacji drużynowej 
firm działających w Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
„Invest-Park”, wyłoniony zostanie 
najlepszy zawodnik i zawodniczka 
strefy na dystansie 10 km. 
Bieg główny, to również rywali-
zacja najlepszych grup biegaczy. 
Warto licznie wziąć udział na 
dystansie 10 km, gdyż dla naj-
liczniejszej grupy mamy przewi-
dzianą specjalną nagrodę. 
Wydarzeniem towarzyszącym 
będą biegi dla dzieci, które odbędą 
się na boisku lekkoatletycznym 
przy Szkole Podstawowej w Żaro-
wie, tam też zlokalizowane będzie 
miasteczko biegowe, gdzie będą 
znajdowały się stoiska sponsorów. 

Harmonogram 
26.09.2021 

 ▶ godz. 8:30 – otwarcie biura 
zawodów 

 ▶ godz. 9:35 – start biegów dla 
dzieci. Po biegach wręczenie 
oraz losowanie nagród 

 ▶ godz. 10:00 – start biegu towa-
rzyszącego na dyst. 5 km 

 ▶ godz. 12:00 – start biegu głów-
nego na dyst. 10 km 

 ▶ po godz. 13:00 – wręczenie 
i losowanie nagród wśród 
uczestników biegu na 5 i 10 km 

Wciąż można zapisywać się na 
bieg. Rejestracja nowych zawod-
ników na datasport.pl. Sponsor 
główny: Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Invest-Park.
Sponsorzy strategiczni: Polska 
Ceramika Ogniotrwała Żarów, 
Yagi Poland, Electrolux Żarów, TP 
Reflex Group, AKS Precision Ball 
Polska, Bridgestone, JAKO Polska, 
Centrum Pucharowe TM Świebo-
dzice, Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego, Kwiaciarnia Pan Tulipan. 

Utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 26 września zapla-
nowano imprezę sportową Żarow-
skie Biegi Strefowe na trasie: 
ul. Armii Krajowej (koło Urzędu 
Miejskiego), ul. Przemysłowa, 
ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac 
Wolności, ul. Hutnicza, ul. Kra-
sińskiego, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego, ul. Armii Krajowej 
(meta). W związku z organizacją 
imprezy nastąpią utrudnienia 
w ruchu. Na czas zawodów należy 
stosować się do obowiązującej 
tymczasowej organizacji ruchu 
oraz bezwzględnie stosować się do 
poleceń służb porządkowych. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Ruszyła wałbrzyska okręgówka

Za nami cztery kolejki wałbrzyskiej okręgówki. Skład 
ligi nie był znany niemal do początku rozgrywek.

Tuż przed sezonem wycofała się 
Unia Bardo i Orzeł Lubawka. Ich 
miejsce zajęli ATS Wolibórz oraz 
MKS Szczawno-Zdrój. 
Na inaugurację podopieczni 
Adama Ciupińskiego i Artura 
Sary wybrali się do Stronia Ślą-
skiego. Do przerwy Zjednoczeni 
trafili raz. Na listę strzelców 
wpisał się Dawid Marzec. Gospo-
darze również wykorzystali swoją 
sytuację bramkową, tym samym 
do przerwy mieliśmy remis. Żaro-
wianie rozwiali wszelkie wątpli-
wości w drugiej części spotkania. 
Asystami Damiana Uszczyka 
obsłużyli Roman Khvostenko oraz 
Konrad Sajdak. Wynik na inau-
gurację dał sygnał rywalom, iż ze 
Zjednoczonymi w tym sezonie 
należy się liczyć. Kryształ Stronie 
Śl. – Zjednoczeni Żarów 1:3 (1:1)

 ▶ Zjednoczeni: Hruszowiec – Florian, 
Jastrzębski, Klimaszewski, Szuba, 
Chłopek (80’ Natanek), Czoch (65’ 
Szewczyk), Kołodziej, Uszczyk, 
Marzec (45’ Khvostenko), Sajdak. 

Tak, to był mecz do którego biało-
-niebiescy przyzwyczaili nas 
w poprzednim sezonie. Zjedno-
czeni rozstrzygnęli pojedynek 
z ATS Wojbórz w pierwszych 
dziesięciu minutach. Dwa celne 
trafienia Sajdaka i Czocha podcięły 
skrzydła beniaminkowi. Żarów 
szybko wpadł w swój rytm i kon-
trolował sytuację na boisku. Tylko 
brak skuteczności sprawił, iż poje-
dynek zakończył się zwycięstwem 
3:0. Wynik w 78. minucie ustalił 
Khvostenko, skutecznie wyko-
rzystując jedenastkę. Zjednoczeni 
Żarów – ATS Wojbórz 3:0 (2:0).

 ▶ Zjednoczeni: Nowak – Florian, (80’ 
Natanek), Szewczyk, Jastrzębski, 
Szuba, Chłopek (78’ Marzec), Czoch, 
Klimaszewski, Kołodziej, Khvo-
stenko, Sajdak (85’ Wietrzykowski). 

Mecz wyjazdowy z Gromem Wit-
ków należał do szalonych. Padły 
cztery bramki, posypało się też 
wiele żółtych kartek. Gospoda-
rze szybko objęli prowadzenie. 

Podwyższenie rezultatu tuż przed 
gwizdkiem kończącym drugą 
połowę nie ułatwiało w żaden 
sposób Zjednoczonym uzyskać 
korzystny rezultat. Siłą walki i cha-
rakterem żarowianie udowodnili, 
iż wygrać z nimi nie będzie łatwo. 
Do remisu doprowadzili Khvo-
stenko oraz Czoch. Grom Witków 
– Zjednoczeni Żarów 2:2 (2:0).

 ▶ Zjednoczeni: Nowak – Florian, 
Jastrzębski, Szczewczyk, Szuba, 
Chłopek (50’ Łagiewka), Czoch, 
Sajdak. Żółte kartki Zjednoczeni: 
Kołodziej, Khvostenko, Sajdak. 

Żarów podrażniony wynikiem 
z Witkowem miał coś do udo-
wodnienia zarówno sobie, jak 
i kibicom. Zjednoczeni prowadzili 
mecz w bardzo dobrym tempie. 
Nowice miały wysoko zawieszoną 
poprzeczkę. Przekonujące zwy-
cięstwo 4:0 żarowskich piłkarzy 
w 4. kolejce wałbrzyskiej okręgówki 
pozwala na piastowanie czwartej 
lokaty w tabeli. Górnik Wałbrzych 
i Skałki Stolec mają komplet 
punktów i przewodzą w stawce. 
Strata żarowian do prowadzącej 
dwójki wynosi dwa punkty. Bramki 
w meczu z Nowicami zdobyli: 
Uszczyk 2, Khvostenko, Chłopek.

 ▶ Zjednoczeni: Hruszowiec – Florian 
(K, Hruszowiec), Jastrzębski, Klima-
szewski, Szuba (75’ Natanek, Szew-
czyk, Czoch, Chłopek (77’ Marzec), 
Uszczyk, Khvostenko, Kołodziej. 

Wyniki 4. kolejki: Bystrzyca Kł. – 
Wałbrzych 1:5, Pieszyce – Stolec 
0:3, Świebodzice – Szczawno-
-Zdrój 0:1, Stronie Śl. – Jaworzyna 
Śl. 3:3, Witków – Bystrzyca Górna 
0:3, Kłodzko – Kamieniec Ząbk. 
1:6, Żarów – Nowice 4:0.
w 5. kolejce zagrają (11.09) godz. 
14:00 Stolec – Świebodzice, godz. 
16:00 Szczawno-Zdrój – Kłodzko, 
Nowice – Kudowa-Zdrój, Jawo-
rzyna Śl. – Witków, Wałbrzych 
– Stronie Śl., (12.09) godz. 11:00 
Wojbórz – Pieszyce, godz. 16:00 
Bystrzyca Górna – Żarów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Wspólny sukces Lucyny Kornobys  
i Michała Mossonia!

Nie ucichły emocje po zdobytym medalu przez Pawła 
Fajdka, a już ponownie mamy powody do wielkiej radości.

6. Żarowskie Biegi Strefowe
Zapisy – ostatni dzwonek!

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu w Wierzbnej
Zmagania najlepszych zawodników i koni mogliśmy podziwiać w Białym Lesie 

w Wierzbnej, podczas Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu w kategoriach seniorów, U25, 
młodych jeźdźców, juniorów i dzieci. 

Zawody trwały aż cztery dni. 
W wydarzeniu udział wziął rów-
nież burmistrz Leszek Michalak, 
który wręczył zwycięskim Junio-
rom puchary. 
Ujeżdżenie to najelegantsza i zara-
zem najtrudniejsza z dyscyplin 
jeździeckich, uważana za naj-
wyższy stopień wtajemniczenia. 
Polega na wykonaniu ustalonych 
figur na placu zwanym czworo-
bokiem. Pod okiem sędziów, któ-
rzy oceniają elegancje, płynność 
ruchów, zgranie jeźdźca i konia 
i ich wzajemne porozumienie 
zawodnicy niemal tańczą, z nie-
zwykłą gracją wykonując pasaże, 
piaffy i piruety.
Ośrodek Jeździecki Biały Las 
w Wierzbnej okazał się świet-

nym miejscem do rozegrania 
Mistrzostw Polski. To duży 
obiekt z profesjonalnym placem 
konkursowym i rozprężalnią 
(miejsce, w którym koń i jeździec 
mogą wspólnie przed zawodami 
rozgrzać się), stwarzający dobre 
warunki zawodnikom i koniom. 

W zawodach udział wzięli zawod-
nicy z całej Polski. 
Gratulacje dla Białego Lasu za 
organizację niesamowitego wyda-
rzenia. Cieszymy się, że zawody 
tej rangi odbywają się na terenie 
naszej gminy.

O medale powalczą na Hawajach
Zrobili to! Tomasz Rudnik i Krzysztof Godlewski 

wystartują obok profesjonalistów w Mistrzostwach 
świata amatorów Ironman na Hawajach.

Mistrzostwa Świata Ironman na 
Hawajach odbywają się co roku 
o tej samej porze. Miesiącem 
mistrzowskim dla tej dyscy-
pliny sportu jest październik. Ze 
względu na sytuację związaną 
z COVID-19, start został przesu-
nięty na 5 lutego przyszłego roku. 
Udział w tej imprezie, to marzenie 
każdego triatlonisty. Marzenie 
nie proste do realizacji, gdyż sam 
dystans jest już bardzo wyma-
gający. Aby ukończyć Ironman 
trzeba przepłynąć 3,8 km, prze-
jechać rowerem 180 km i do tego 
przebiec jeszcze pełny maraton. 
Aby dostać się na Mistrzostwa 
Świata trzeba spełnić kilka warun-
ków. Trzeba, przede wszystkim, 
przebrnąć przez kwalifikacje. A te 
zaplanowane są na wybranych 
imprezach dla amatorów. 

– Na każdych zawodach kwa-
lifikacyjnych jest kilka miejsc 
wśród kategorii wiekowych. 

Zazwyczaj na jednych zawo-
dach startuje 2000 zawodników 
– informuje Tomasz Rudnik.

W tym roku pełny Ironman po 
raz pierwszy odbył się w Gdyni. 
Po etapie pływackim w Morzu 
Bałtyckim przyszedł czas na ści-
ganie rowerami po wymagającym 
terenie Kaszub. Na koniec zawod-
nicy mieli do pokonania maraton 
ulicami Gdyni. W swoich katego-
riach wiekowych Tomasz Rudnik 
był 22, a Krzysztof Godlewski 27. 
Takie miejsca dały przepustkę na 
Mistrzostwa Świata amatorów. 

– Tego dnia było 65 przepu-
stek na Hawaje. Cieszymy się, 
że znaleźliśmy się w gronie 
szczęśliwców, bo start na tej 
imprezie, to wielkie wyróżnienie 
– dopowiada Tomasz Rudnik, 
który wraz z Krzysztofem 
Godlewskim na co dzień repre-
zentują klub Becomeone. 

Krzysztof Dutkiewicz
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