
„Koło z historią.  
O KGW w Imbramowicach” – wystawa 

Pamiątkowy dyplom przekazany na ręce członkini KGW Imbramowice.
Relacja na stronie 5.

Dożynki gminne w Łażanach

Żarowski  
Mundial Piłkarski

I edycja Żarowskiego Mundialu Piłkarskiego pełna była sportowych emocji.
Relacja na stronie 6.

Tego dnia wszyscy byliśmy razem, by świętować zakończenie żniw i dziękować za plony.
Relacja na stronie 4.
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Opracujmy razem Strategię Gminy Żarów
Gmina Żarów rozpoczęła proces opracowywania  

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030. 

W związku z prowadzony-
mi pracami zachęcamy 
Państwa do wypełnienia 

ankiety, na podstawie której po-
wstanie diagnoza stanu obecnego 
wraz z rekomendacjami 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 odzwier-
ciedlenie rzeczywistych potrzeb 
społeczno-gospodarczych oraz wizji 
rozwoju Gminy Żarów na najbliższe 
lata. Zachęcamy również do śledzenia 
postępów prac nad Strategią Rozwoju 
Gminy Żarów na lata 2022-2030.
Strategia Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030 
jest niezwykle ważnym dokumentem, który wskaże 
m.in. na co będziemy zwracać szczególną uwagę 
w najbliższych latach. Zapraszamy Państwa do 
współpracy przy tym przedsięwzięciu.
Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stro-
nie internetowej www.um.zarow.pl oraz Facebooku 
Gmina Żarów. 

Link do ankiety: 
https://www.survio.com/
survey/d/L8O4I6T6A2Y-
3O7X6U. 

Prosimy o wypełnienie 
ankiety do 

30 WRześNIa 2021R. 
Zastępca burmistrza  

Przemysław Sikora

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 741 z późn. zm.), zgodnie 
z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), 
zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działki 
nr 123 i nr 18, obręb Żarów.
Projekt ww. planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu w dniach 
od 1 do 22 października 2021 r. 
w siedzibie Urzędu  Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, w godzinach pracy Urzędu 
oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Żarowie pod 
adresem: http://bip.um.zarow.pl.
Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie 
się dnia 6 października 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2,  
58-130 Żarów o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w ww. 
projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Żarów na adres Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów, z poda-
niem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej, 
adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
8 listopada 2021r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, uwagi do pro-
gnozy oddziaływania na środowi-
sko mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej do 
Burmistrza Miasta Żarów na adres 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub 
na adres e-mail:  
burmistrz@um.zarow.pl, lub 
s.niedzwiecka@um.zarow.pl 
z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 8 listopada 2021 r.

„Patriota to człowiek, który kocha Ojczyznę Swoją, służy jej wiernie, 
A w razie potrzeby oddaje życie swoje”

Odszedł zasłużony działacz 
Żarowskiej „Solidarności”

5 sierpnia 2021r. pożegnaliśmy 
Józefa Kurczewskiego, który był 
przewodniczącym MOZ NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Żarowskiej. 
Osobę odważną i zasłużoną dla 
historii Żarowa. 
Za swoje zasługi 
był wielokrotnie 
odznaczany meda-
lami i odznacze-
niami. W 1997 roku 
został odznaczony 
Brązowym Krzy-
żem Zasługi, który 
przyznany został 
przez ówczesnego 
prezydenta Pol-
ski Aleksandra 
Kwaśniewskiego. 
W 1998 roku 
otrzymał odznakę 
„Zasłużony Pra-
cownik Silesia 
Organika w Żaro-
wie. W 2002 roku, 
za zasługi dla gminy 
Żarów, Józefa Kurczewskiego 
Złotym Dębem odznaczyła była 
burmistrz miasta Żarów Lilla 
Gruntkowska.  
Pan Józef był także organizato-
rem wielu sportowych turniejów. 
22 czerwca 2003 roku, z Jego 
inicjatywy, na stadionie miejskim 
w Żarowie, odbył się IV Mło-

dzieżowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Dolny Śląsk. Uczestniczyło 
w nim wiele osób związanych ze 

sportem i piłką nożną, a także 
wielu działaczy „Solidarności”. 
W pamięci wielu mieszkańców 
pozostanie jako ktoś wyjątkowy. 
Zawsze koleżeński, życzliwy 
i uczynny. Dobry mąż, ojciec 
i człowiek. 

Za informacje dziękujemy Pani  
Danucie Kurczewskiej żonie Pana Józefa.

Mobilne punkty szczepień na festynach i dożynkach
Dla mieszkańców, którzy nie zdążyli jeszcze zaszczepić się przeciw COVID-19  

zorganizowano szczepienia w mobilnych punktach szczepień. 
Profesjonalny Szczepieniobus 
stanął kilka dni temu w Żarowie 
oraz podczas gminnych dożynek 
w Łażanach. 
W Żarowie jednodawkową 
szczepionką Johnson & Johnson 
zaszczepiły się 53 osoby, a w Łaża-
nach mobilny punkt szczepień 
odwiedziły 24 osoby.
Zaszczepić można się także było 
podczas festynów organizowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
W Bukowie, 15 sierpnia na boisku 
sportowym odbył się piknik „Jesz-
cze lato trwa” z Mobilnym Punk-
tem Szczepień. Organizatorem 
było Koło Gospodyń Wiejskich 
„Nasz Buków”. 
Oprócz licznych atrakcji, takich 
jak strefa dla dzieci, pokazy 
medyczne, degustacja potraw 
można było, w godzinach od 
13 do 18, w ramach Narodowego 
Programu Szczepień, zaszcze-
pić się i otrzymać upominek. 
Na miejscu był także mobilny 
punkt spisowy Narodowego Spisu 
Powszechnego. 
Piękna pogoda, muzyka i wspa-
niała atmosfera sprawiła, że 
zjedzono i wypito wszystko, co 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały.
W ramach akcji #SzczepimySię 
festyn zorganizowały także panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Imbramowic. Oprócz punktu 
szczepiennego nie zabrakło dodat-
kowych atrakcji. Organizatorzy 
przygotowali występy artystyczne, 
poczęstunek, prezentację wozu 
strażackiego, pokaz pierw-
szej pomocy, familijne zawody 
sportowe, stoiska z zabawkami, 
dmuchańce i wiele innych niespo-
dzianek. Akcja #SzczepimySię 
zakończyła się wynikiem zaszcze-
pionych 21 osób. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Organizatorzy festynu w Bukowie składają podziękowania dla Pań 
i Panów z KGW, druhnom i druhom z OSP Buków i OSP Żarów, Panom 
Burmistrzom Gminy Żarów, zespołowi z Mobilnego Punktu Szczepień 
z Legnicy oraz wszystkim, którzy poświęcili swój czas dla pomyślności 
imprezy.

Chętnych do zaszczepienia się nie brakowało również podczas festynu 
w Imbramowicach. 

Była Burmistrz Lilla Gruntkowska wręczyła 
Panu Józefowi w 2002 r. odznaczenie „Złoty Dąb”.
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Ochrona Środowiska
zamontowaliśmy pojemniki na zużyte baterie

Mieszkańcy gminy Żarów mogą korzystać ze specjalnych 
pojemników na zużyte baterie i akumulatory. 

W kilku lokalizacjach na terenie 
gminy Żarów zostały zainsta-
lowane  żółto-czarne skrzynki 
przeznaczone do zbiórki zużytych 
baterii. To kolejny pomysł, który 
ma w założeniu przyczynić się 
do budowania wśród mieszkań-
ców postaw proekologicznych 
i zwrócenia uwagi na to, jak 
niebezpieczne dla środowiska, 
a tym samym dla nas samych, są 
elektrośmieci i ich niewłaściwe 
składowanie.

Pojemniki, które przekazane 
zostały przez firmę Eneris 
Surowce S.A. zostały zainstalo-
wane w kilku miejscach na terenie 
gminy Żarów:

 ▶ Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy przy ul. Piastowskiej 
10 i 1 Maja w Żarowie

 ▶ Bajkowe Przedszkole przy ul. 
Łokietka w Żarowie

 ▶ Szkoła Podstawowa im. UNI-
CEF przy ul. Żarowskiej 
w Imbramowicach 

 ▶ Szkoła Podstawowa im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu 

 ▶ Szkoła Podstawowa im. Anny 
Jenke w Mrowinach 

 ▶ Wierzbna ul. Świdnicka (przy-
stanek przy świetlicy) 

 ▶ Żarów, przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Żarowie

 ▶ Żarów, targowisko miejskie przy 
ul. Dworcowej

Po zapełnieniu skrzynek bateriami, 
odpady te będą odbierane przez 
firmę Eneris Surowce S.A. Zużyte 
baterie i akumulatory można 
również oddawać bezpłatnie do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów przy ul. Armii Krajowej 34 
w Żarowie lub sklepów, gdzie pro-
wadzone są takie zbiórki.

– Na terenie naszej gminy 
zainstalowane zostały cha-
rakterystyczne żółto-czarne 
skrzynki, które przeznaczone 
są do zbiórki zużytych baterii. 
Zachęcamy mieszkańców, aby 
z nich korzystać. Pojemniki 
zamontowaliśmy przy wszyst-
kich placówkach oświatowych 

funkcjonujących na terenie 
gminy Żarów, a część z nich 
umieściliśmy w miejscach 
łatwo dostępnych dla naszych 
mieszkańców, przy budynku 
Urzędu Miejskiego oraz tar-
gowisku miejskim w Żarowie 
– mówi Tomasz Kuska z Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Lokalizację pojemników na zużyte 
baterie można również sprawdzić na 

specjalnej mapie dostępnej na stro-
nie internetowej www.um.zarow.pl.

– Zależy nam na tym, aby 
mieszkańcy mieli dostęp do 
specjalnych pojemników na te 
niebezpieczne odpady również 
na terenie naszej gminy. Może 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
ale jedna bateria może zanie-
czyścić 1 metr sześcienny ziemi! 
A używamy ich coraz więcej 
i często wrzucamy do odpadów 
zmieszanych, co powoduje ich 
dodatkowe zanieczyszczenie. 
Pamiętajmy, że baterie zawie-
rają metale ciężkie, takie jak 
ołów, kadm i rtęć, a do tego 
kwasy, które mają właściwości 
żrące i korozyjne. Są dużym 
zagrożeniem zarówno dla 
zdrowia człowieka, jak i śro-
dowiska. Dlatego nie powinno 
się ich wyrzucać do odpadów 

zmieszanych, ale do specjalnych 
pojemników – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 

Za sprawą selektywnej zbiórki 
zużytych baterii i akumulatorów, 
można z tych niebezpiecznych 
odpadów odzyskać cenne sub-
stancje, np.: aluminium, cynk, 
kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, 
ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz 
tworzywa sztuczne i papier do 
produkcji paliwa RDF. Mogą być 
one ponownie wykorzystywane 
w wielu procesach produkcji prze-
mysłowej, dzięki czemu oszczę-
dzane są surowce naturalne, paliwa 
kopalne, energia oraz woda.

Magdalena Pawlik

Pogadankę na ten ekologii z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie przeprowadził zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Takie pojemniki są do dyspozycji 
naszych mieszkańców w różnych 
częściach miasta i gminy. 

Uczniowie SP Żarów już wiedzą, 
jak pozbywać się zużytych baterii. 

Jakie odpady są zabierane spod domów?
Gabaryty to powstałe w gospodarstwie domowym różnego rodzaju meble,  

meblościanki, meble wypoczynkowe, kredensy, biurka, krzesła, ale też rowery,  
zużyty sprzęt RTV i aGD, do 4 sztuk opon samochodowych. 

Do tej grupy odpadów zaliczamy 
również wykładziny i dywany. 

Jakie odpady  
nie są gabarytami?

Wśród nich najczęściej wyróż-
niamy elementy wyposażenia 
łazienki i toalety czyli wanny, 
muszle klozetowe, umywalki czy 
prysznice. Tego rodzaju śmieci są 
traktowane jako odpady poremon-
towe. Do gabarytów nie zaliczamy 
również gruzu i innych odpadów 
budowlanych, np. drzwi, lustra, 
szyby, ramy okienne. Wszystkie 
inne odpady, jak wózki dziecięce, 
zabawki plastikowe z tzw. gru-
bego plastiku, beczki, wiadra itd. 
powinny trafiać na PSZOK, a nie 
pod kontener czy do niego!

Kiedy zbierane są  
odpady gabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe 
można bezpłatnie oddawać do 
PSZOK-u przy ul. Armii Krajowej 
34 w Żarowie w każdy poniedzia-
łek (w godz. 16.00 – 18.00), środę 
(w godz. 14.00 – 18.00) i sobotę 
(w godz. 10.00 – 14.00). Gabaryty 
także zbierane są spod posesji 
każdego domu w każdy ostatni 
piątek miesiąca z terenów wsi oraz 
w każdy przedostatni piątek mie-
siąca z terenu miasta Żarów. Infor-
macje o lokalizacji wystawionych 
odpadów 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. 

Jakie odpady  
oddajemy do PSzOK-u?

Do PSZOK można przekazywać 
bezpłatnie odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny: 
tworzywa sztuczne, odpady opa-
kowaniowe wielomateriałowe 
i metal, szkło bezbarwne i kolo-
rowe, papier, makulatura i tektura, 
przeterminowane leki i chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte opony, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady tekstyliów i odzieży, 
odpady budowlane i rozbiórkowe 
(miesięcznie w ilości nie większej 
niż 0,5 m3).

Jak sklasyfikować  
materiały budowlane?

Odpady budowlane do 0,5 m3 
można bezpłatnie oddać do 
PSZOK-u. Jeżeli podczas prac 
budowlanych powstaje więcej 
odpadów, każdy mieszkaniec jest 
zobowiązany znaleźć firmę i zamó-
wić odrębny kontener na tego 
typu odpad. Na terenie powiatu 
funkcjonuje co najmniej kilka firm 
odbierających tego typu odpady. 

Magdalena Pawlik

Takie odpady, jak na zdjęciu, 
mieszkańcy niestety zostawiają 
jako odpady gabarytowe. 

Na terenie gminy Żarów rozsta-
wione są również pojemniki na 
tekstylia. Do nich możemy wrzu-
cać odzież, pościel, buty. Tekstylia 
to nie są odpady gabarytowe. 

Czy wiesz, jak prawidłowo segregować odpady?
Segregacja śmieci, które wytwarzamy na co dzień jest ważna, przydatna i konieczna. 

Jest też bardzo prosta, gdyż dane 
odpady wystarczy wrzucić do 
pojemnika oznaczonego odpo-
wiednim kolorem. Niestety wciąż 
zdarza się nam zastanawiać do 
jakiego pojemnika powinno się 
wrzucić dany odpad. Na konte-
nerach są także naklejone ulotki, 
które informują co do danego 
kontenera można wrzucać 
a co nie. Dodatkowo, wszystkie 
informacje na temat segregacji 
odpadów były umieszczane na 
ulotkach informacyjnych, które 
również wraz z harmonogramami 
odbiorów, trafiły do mieszkańców. 
Poniżej przypominamy Państwu  
ponownie, jak prawidłowo segre-
gować odpady.
1. Do kontenerów niebieskich  
z napisem Papier
 ӹ Wrzucamy:

 ▶ opakowania z papieru i tektury, 
które powinny być poskładane 
i czyste. Zabrudzony papier jest 
odpadem zmieszanym i tam 
powinien trafić

 ▶ gazety, czasopisma i ulotki
 ▶ zeszyty, kartony, papier biurowy

 ӹ Nie wrzucamy:
 ▶ kartonów po mleku i napojach

 ▶ zużytych ręczników 
papierowych i chusteczek 
higienicznych, podpasek, 
jednorazowych pieluch

 ▶ zanieczyszczonego 
papieru, papierowych wor-
ków po nawozach i mate-
riałach budowlanych
2. Do kontenerów żół-
tych z napisem metale 
i Tworzywa Sztuczne
 ӹ Wrzucamy:
 ▶ worki foliowe, folię 

opakowaniową, folię alu-
miniową

 ▶ butelki po napojach, chemii 
gospodarczej, nakrętki

 ▶ opakowania po wędlinach, 
owocach i warzywach, po chip-
sach, kawie oraz opakowania po 
produktach spożywczych, w tym 
jogurtach i serkach

 ▶ doniczki plastikowe, wiaderka
 ▶ nakrętki, kapsle i zakrętki od 
słoików oraz butelek

 ▶ puszki aluminiowe i metalowe
 ▶ wieczka po jogurtach, serkach
 ▶ kartony po mleku i sokach

 ӹ Nie wrzucamy:
 ▶ plastikowych zabawek
 ▶ opakowań po lekach
 ▶ zużytych baterii i akumulatorów
 ▶ części samochodowych
 ▶ zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD

 ▶ styropianu budowlanego
3. Do kontenerów zielonych 
z napisem Szkło
 ӹ Wrzucamy:

 ▶ opróżnione butelki po napojach
 ▶ puste słoiki bez zakrętek
 ▶ szklane opakowania po kosmetykach

 ӹ Nie wrzucamy:
 ▶ luster i szyb (trafiają do odpadów 
zmieszanych)

 ▶ ceramiki, doniczek, porcelany
 ▶ żarówek, świetlówek i reflektorów
 ▶ zniczy z woskiem
 ▶ naczyń kuchennych i szkła żaro-
odpornego

4. Do kontenerów czarnych 
z napisem zmieszane
 ӹ Wrzucamy:

 ▶ papier zabrudzony i mokry
 ▶ zużyte artykuły higieny osobistej, 
jednorazowe pieluchy

 ▶ porcelanę i potłuczone naczynia
 ▶ piasek i trociny z kuwet zwierząt 
domowych

 ▶ popioły z palenisk, urządzeń 
grzewczych i kotłów

 ▶ tubki po pastach
 ӹ Nie wrzucamy:

 ▶ gruzu budowlanego
 ▶ odpadów zbieranych selektywnie, 
odpadów niebezpiecznych (np. 
substancje żrące, toksyczne)

 ▶ zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii

 ▶ odpadów z ogrodu
 ▶ przeterminowanych leków i che-
mikaliów

5. Do kontenerów brązowych 
z napisem Bio
 ӹ Wrzucamy:

 ▶ obierki i skórki, ogryzki
 ▶ skorupki jajek, fusy po kawie
 ▶ suche pieczywo
 ▶ resztki ugotowanych warzyw
 ▶ zgniłe owoce i warzywa
 ▶ kwiaty cięte, ogrodowe, donicz-
kowe

 ▶ skoszona trawa
 ӹ Nie wrzucamy:

 ▶ ziemi, popiołów
 ▶ płynnych odpadów kuchennych 
(mleko, sosy, kompoty)

 ▶ kości i odchodów zwierząt
 ▶ foliowych woreczków po ryżu czy 
kaszy 

Takie widoki coraz częściej widzimy pod 
kontenerami. Pytanie, czy wynika to z braku 
wiedzy czy lenistwa?
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Po trudach rolniczego roku na wielkim świętowaniu spotykają się 
mieszkańcy wszystkich wsi, rolnicy i sadownicy, przedstawiciele stowa-
rzyszeń i kół gospodyń, władze gminy, posłowie, przedsiębiorcy i repre-
zentanci firm i instytucji. Tego dnia wszyscy są razem, by świętować 
zakończenie żniw i  dziękować za plony. Tegoroczne dożynki gminne 
odbyły się w sobotę, 11 września w Łażanach. W tym roku na wspólne 
biesiadowanie zapraszali gospodarze dożynek – mieszkańcy Łażan, któ-
rzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali udaną imprezę.

PaNIe GOSPODaRzu, OTWIeRaJCIe 
WROTa – NIeSIeMy WaM WIeNIeC  

ze SzCzeReGO złOTa!

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w Kościele p.w. Bożego 
Ciała w Łażanach. Wokół ołtarza znalazł się chleb oraz wspaniałe wieńce 
i kosze dożynkowe, przygotowane przez poszczególne sołectwa. Msza św. 
dziękczynna zgromadziła liczne grono wiernych – zaproszonych gości 
i mieszkańców. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł do Parku, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Starostami tegorocznych dożynek byli Kamila Madej i Jarosław Tomaszew-
ski, którzy zgodnie z tradycją przekazali chleb burmistrzowi, by ten podzie-
lił go wśród uczestników uroczystości. W kulturze ludowej chleb to nie 
tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek dla 
chleba jest do dziś stałym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. 

– W tym roku, po okresie przerwy spowodowanej ograniczeniami sanitar-
nymi, spotykamy się w Łażanach, aby wraz 
z gospodarzami dożynek oraz wszystkimi 
tu zgromadzonymi mieszkańcami wspólnie 
uczcić pracę rolnika. Drodzy starostowie 
dożynek, przekazaliście na moje ręce bochen 
pysznego chleba, owoc tegorocznych zbiorów 
z pól. Przyjmuję ten chleb jako symbol ciężkiej 
pracy oraz wyraz umiłowania ziemi przez 
Was. Dziękuję rolnikom za trud i zaangażo-
wanie oraz za to, że z tak wielkim szacunkiem 
odnoszą się do rodzinnej ziemi i z oddaniem 
kultywują tradycje przodków – dziękował 
rolnikom burmistrz Leszek Michalak.
Święto plonów było również okazją do pre-
zentacji dorobku kół gospodyń wiejskich. 
Część artystyczna została przyjęta z dużym 
zainteresowaniem i aplauzem. W muzyczno-
-rozrywkowej części dożynek zaprezentowały 
się gospodynie, sołtysi i przedstawiciele Rady 
Sołeckiej, nauczyciele i uczniowie szkół. 

Na przybyłych gości czekały piękne stoiska 
przygotowane przez sołectwa. Były one 
ozdobą dożynek. Goście dożynkowi mieli 
okazję skosztować przysmaków z wiejskiego 
stołu oraz pysznych ciast przygotowanych 
przez mieszkańców wszystkich sołectw. 
Pomysłowość i trud włożony w przygotowa-
nie stoisk był ogromny. Przepiękne dekora-
cje, swojskie potrawy, nalewki, a także wła-
snoręcznie wykonane pamiątki niejednego 
zadziwiły i zaskoczyły. 
Dożynki gminne w tym roku święto-
waliśmy wspólnie z 13 sołectwami: 
Łażanami (gospodarz dożynek), 
Bożanowem, Bukowem, Imbramowi-
cami, Kalnem, Krukowem, Mielęci-
nem, Mikoszową, Mrowinami, Poża-
rzyskiem, Przyłęgowem, Pyszczynem 
i Wierzbną.
Wszystkim sołectwom należą się ogromne 

i zasłużone brawa oraz podziękowania za 
pięknie przygotowane stoiska. To był udany 
i wyjątkowy dzień. Tegorocznej uroczystości 
sprzyjała piękna pogoda i wspaniała atmosfera, 
którą tworzyli wszyscy uczestnicy dożynek. 
Za ciężką pracę, wysiłek, a przede wszystkim 
wielkie zaangażowanie wszystkim sołectwom 
podziękowania złożyli burmistrz Leszek 
Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny. Ciepłe słowa w kierunku 
gospodarzy naszych wsi skierowała także poseł 
na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Kultura
Dożynki gminne w Łażanach

To absolutnie wyjątkowe i uroczyste święto całej gminy. 

Mieszkańcy sołectw nie zawiedli i przygotowali wspaniałą oprawę dożynkową.

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania 
gospodarzom tegorocznych dożynek 
Sołectwu Łażany oraz wszystkim miesz-
kańcom za ogromny wkład, pracę oraz 
zaangażowanie w przygotowanie tego-
rocznego Święta Plonów.

Starostowie dożynek przekazali na ręce Burmistrza chleb z tego-
rocznego ziarna.

Barwny korowód dożynkowy.

Każde stoisko było przygotowane z największą starannością  
(na zdjęciu stoisko Sołectwa Mrowiny).

Na zdjęciu, przy stoisku Sołectwa Mielęcin organizatorzy dożynek 
wraz z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą i jego małżonką.

Z piękną wiązanką ludowych przyśpiewek wystąpił zespół Krukowianie. Uczestnicy dożynek mogli również zaszczepić się na zorganizowa-
nym mobilnym punkcie szczepień w Łażanach.
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Kultura
„Koło z historią. O KGW w Imbramowicach” – wystawa 
Wspólnie organizują imprezy na terenie wsi, gminy, powiatu, a nawet województwa, 

wiją piękne wielkanocne palmy i pieką pyszne ciasta. 

Biorą udział w prestiżowych 
konkursach, integrują i aktywi-
zują lokalną społeczność. Ale co 
najważniejsze, łączy je niezwykła 
więź i przyjaźń. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Imbramowic działa 
nieprzerwanie od 1963 roku. 
Jego aktywność oddają zapiski 
kronikarskie, zdjęcia z prywat-
nych zbiorów członkiń oraz ich 
wspomnienia. Na ich podstawie 
powstała wystawa, będąca opo-
wieścią o działalności Koła – od 
powstania do dziś. Ekspozycja 
pokazuje jego zwyczaje wielka-
nocne i dożynkowe, opowiada 
o lokalnych potrawach, które 
przygotowują członkinie, a także 
członkowie Koła, przybliża aktyw-
ności skierowane do dzieci i mło-
dzieży. Jest także historią wielu 
mieszkańców Imbramowic – ich 
pasji, zaangażowania i przyjaźni. 
Wystawa jest główną nagrodą 
w konkursie „Kronikarki – kon-
kurs dla Kół Gospodyń Wiej-
skich”, zorganizowanym przez 
Centrum Archiwistyki Społecznej 
w ramach tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Podczas 
uroczystego otwarcia wystawy 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Imbramowicach otrzymały 
pamiątkowy dyplom za zajęcie 
I miejsca w konkursie. Podzięko-
wania na ręce gospodyń złożyli 
także zaproszeni goście, wśród 
których nie zabrakło przedsta-
wicieli Centrum Archiwistyki 
Społecznej, Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramowicach, 
byłych członkiń KGW oraz przy-
jaciół i mieszkańców wsi. 

– To ogromne wyróżnienie 
dla naszego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Imbramowicach. 
Serdecznie gratuluję pięknej 
wystawy i życzę kolejnych uda-
nych projektów. Pomysłów to 
naszym gospodyniom nie bra-
kuje i myślę, że jeszcze nie raz 
usłyszymy o następnych cie-

kawych inicjatywach – mówił 
burmistrz Leszek Michalak.

Otwarcie wystawy było również 
okazją do zaprezentowania umie-
jętności naszych gospodyń. Panie 
wystąpiły z wiązanką ludowych 
przyśpiewek, przygotowały stoiska 
z lokalnymi produktami i wystą-
piły w strojach od najstarszych do 
najbardziej nowoczesnych, w które 
ubierało się całe Koło Gospodyń 
Wiejskich. Każdy z zaproszonych 
gości mógł także wpisać się do 
pamiątkowej kroniki prowadzonej 
przez KGW Imbramowice.

– To było niesamowite wyda-

rzenie, o którym na pewno 
nie zapomnimy. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc i zaanga-
żowanie w organizacji wystawy 
– mówiła Joanna Walkiewicz 
z KGW Imbramowice. 

Wystawa będzie dostępna 
w dniach 15 września – 15 paź-
dziernika 2021, w Żarowskiej 
Izbie Historycznej przy ul. Dwor-
cowej 3, poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 10.00 – 15.30, 
środa 10.00 – 17.00 lub po wcze-
śniejszym zgłoszeniu telefonicz-
nym pod nr 537 481 116.

Magdalena Pawlik 

Panie z KGW Imbramowice prężnie organizują życie na wsi. Za swoją 
działalność i udział w konkursie zostały nagrodzone i przygotowały 
wystawę.

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora podczas otwarcia wystawy wpi-
sał się do pamiątkowej kroniki prowadzonej przez gospodynie. 

Otwarcie skweru Carla Kulmiza
W najbliższy piątek, 24 września otwarty zostanie zrewitalizowany skwer  

przy ul. Krasińskiego w Żarowie. 
Teren ten zmienił swój wizerunek, 
a w ramach prac, które zostały tutaj 
zrealizowane, zainstalowaliśmy 
nowe oświetlenie, wykonaliśmy 
chodnik, ciągi piesze, przebudowa-
liśmy miejsca parkingowe i przygo-
towaliśmy podłoże pod nowe nasa-
dzenia. Postawione zostały także 
ławki oraz zainstalowano kamery 
monitoringu. Wszystkie prace 
sfinansowane zostały wyłącznie ze 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów. Koszt wszystkich prac to 
kwota ponad 145 tysięcy złotych. 
Projekt rewitalizacji skweru przy-
gotowany został wspólnie przez 
Urząd Miejski w Żarowie i Fun-
dację Inicjatywa B. Sponsorem 
strategicznym przedsięwzięcia jest 
Polska Ceramika Ogniotrwała 
„Żarów” Sp. z o.o., która na rewi-
talizację tego terenu przekazała 
kwotę 20 tysięcy złotych. Na skwe-
rze przy ul. Krasińskiego w Żaro-
wie nasadzane zostały także 
rośliny i ozdobne krzewy. Była 
to akcja, którą przy współudziale 

chętnych mieszkańców, prowadziła 
Fundacja Inicjatywa B.
Otwarcie skweru zaplanowane 
zostało w godz. 17.00 – 21.00. 
Przez całe wydarzenie będzie 
dostępna gastronomia produktu 
lokalnego, która pierwszy raz 

razem, zaoferuje swoje wyroby. 
Produkty od lokalnych rzemieśl-
ników będzie można degustować 
oraz kupować wspierając tym 
samym żarowskich wytwórców. 
Poza wstępem i mowami ofi-
cjalnymi, podziękowaniami dla 
Wolontariuszy i innych pod-
miotów oraz osób prywatnych, 
którzy na różnych etapach 
rewitalizacji skweru postanowiły 
dołączyć do wspólnego pro-
jektu, 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 
(Żarowski Projekt Ekologiczny). 
Całość okrasi muzyka na żywo, 
której emisją zajmie się lokalny 
muzyk i DJ Robson (Robert 
Okrzesik).

5. święto Dyni w Wierzbnej
To najpiękniejsze pomarańczowe święto,  
choć wcale nie o pomarańcze tu chodzi. 

Tu rządzi Dynia. W sobotę, 2 paź-
dziernika to będzie dzień pełen kolo-
rów, niezwykłych zapachów i niezapo-
mnianych smaków. Będzie jesiennie, 
naturalnie, ekologicznie i bardzo 
magicznie. Dla uczestników odbędą 
się konkursy z nagrodami. Każdy 
z królową Dynią w roli głównej. Roz-
strzygnięty zostanie również konkurs 
na najcięższą dynię. Być może uda się 
pobić rekord ciężkości z 2019 roku. 
Wtedy wygrany okaz ważył aż 170 kg. 
To nie koniec atrakcji.

– Konkurs na kolorowe dyniowe 
przebranie to już tradycja. 
Macie już pomysł na ten strój? 
Bądźcie tego dnia kolorowi! 
A może kogoś interesuje kon-
kurs kulinarny? W tym roku 
tematem jest dyniowy chleb. 
Jesteśmy pewni, że zaskoczy-
cie nas smakami i zapachami 
swoich wypieków. A jeśli już 
o jedzeniu mowa, to o Wasze 
podniebienia zadba Dyniowy 
Zakątek oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wierzbnej. Na 
tych stoiskach znajdziecie 
wszystko co ekologiczne, zdrowe 
i smaczne. Sielski czas umili 
nam Irena Salwowska z zespo-
łem a lokalni rzemieślnicy 
pochwalą się swoimi wyrobami. 
Oczywiście nie zapominamy 
o dzieciach. Erni i Groszek już 
przebierają kopytkami na myśl 

o spotkaniu z naszymi najmłod-
szymi. Tych, którzy za jazdą 
konną nie przepadają, zapra-
szamy na kreatywne warsztaty, 
a na nich m.in. zajęcia robienia 
eko biżuterii, malowanki XXL 
i inne dyniowe niespodzianki 
– mówi Anna Suchodolska 
zastępca dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

5. edycja pomarańczowego 
święta startuje 2 października 
o 14.00 przy ulicy Leśniej 
w Wierzbnej. 

Zgłoszenia do konkursów przyj-
mowane będą w dniu imprezy do 
godziny 15:00.
Laureatów konkursów poznamy około 
godziny 17:30. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody, a wśród nich 
m.in. piekarnik i robot planetarny 
ufundowany przez firmę Electrolux 
oraz cenne nagrody ufundowane 
przez firmę Smartwork. 
Na wydarzenie zapraszają:  
Burmistrz Żarowa Leszek Micha-
lak, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, Rada Sołecka, 
Stowarzyszenie DR Wierzbna, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Wierzbna. 
Sponsorzy: Electrolux, Smar-
twork, AMS Świdnica, Sklep 
ogrodniczy – Jowita Kopaczewska. 

Spieszmy się spisać! 
zostało już tylko kilka dni

Narodowy Spis Ludności i Miesz-
kań 2021 trwa TyLKO DO 30 
WRześNIa 2021R. 
Do tego czasu każdy pełnoletni 
mieszkaniec Polski musi wywiązać 
się z obowiązku spisowego.
Jest to nie tylko wymóg prawny, 
ale przede wszystkim wyraz naszej 
postawy obywatelskiej, ponieważ 
wyniki spisu będą miały ogromny 
wpływ na przyszłość naszego kraju. 
Samodzielne wypełnienie formu-
larza spisowego on-line (na stro-
nie spis.gov.pl)  lub telefonicznie 
(pod numerem infolinii spisowej: 
22 27 99 999) trwa tylko kilka 
do kilkunastu minut, dlatego nie 
warto czekać na ostatnią chwilę. 
Z osobami, które nie zdecydowały 
się skorzystać z możliwości samo-
spisu przez Internet lub telefon, 
będzie kontaktował się rachmistrz 
spisowy, któremu nie można 
odmawiać udzielenia informacji, 
ponieważ każde takie zdarzenie 
odnotowywane jest jako odmowa 
udziału w spisie powszechnym 

i może skutkować karą grzywny. 
Skorzystać można również 
z Gminnego Punktu Spisowego 
znajdującego się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Kontakt w tej sprawie pod nr tel. 
74 30 67 307, 74 30 67 337,  
74 30 67 342.
Nie czekajmy – spiszmy się! Spis 
Powszechny to nie inwigilacja, ale 
możliwość wskazania kierunku 
przyszłej polskiej polityki na każ-
dym szczeblu – od centralnego aż 
do poziomu gminy. Taką szansę 
mamy tylko raz na 10 lat!

Magdalena Pawlik

Spisywać się można również 
w każdą sobotę na żarowskim tar-
gowisku. Mieszkańcy skorzystali 
z tej okazji również podczas gmin-
nych dożynek w Łażanach. 
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Aktualności
Startuje nabór wniosków 

o wsparcie dla KGW
Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać 

się w agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o przyznanie pomocy finansowej. 

Żarowski Mundial Piłkarski
Takiego Mundialu Piłkarskiego to jeszcze w naszej gminie nie było. 

W sobotę, 18 września na stadio-
nie sportowym rozegrany został 
Żarowski Mundial Piłkarski, który 
odbył się z okazji jubileuszu XX-
-lecia Żarowskiej Podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park”. Wydarzenie 
odbyło się pod honorowym patro-
natem Ambasady Japonii. Podczas 
otwarcia mundialu zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora odczytał 
list przesłany przez Ambasadora 
Japonii w Polsce Miyajima Akio.

– Szanowny Panie Burmistrzu, 
Szanowni Mieszkańcy Żarowa, 
Szanowni zawodnicy. Proszę 
przyjąć moje najszczersze gratu-
lacje z okazji 20-lecia Żarowskiej 
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Jestem niezwykle szczęśliwy, 
że począwszy od dzisiejszego turnieju piłki nożnej, 
w Żarowie organizowane są różne inicjatywy, 
zarówno w zakresie gospodarki, jak i kultury, 
pogłębiające przyjazne stosunki pomiędzy naszymi 
krajami. Niedawno dobiegły końca Igrzyska 
Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio. Myślę, ze 
wszyscy Państwo śledzili codzienne zmagania 
sportowców. Zawodnicy z Polski i innych krajów 
pozostawili po sobie wspaniałe wyniki, spełnili 
marzenia i dali z siebie wszystko. Pokazali światu, 
że należy marzyć i mieć nadzieję. Daki nam dużo 
siły i odwagi. Przekonałem się, że sport ma wielką 
moc, by zmienić świat i przyszłość. Życzę wszyst-
kim zawodnikom wspaniałego turnieju w duchu 
przyjaźni, solidarności i zasad fair play, oczywiście 
bez kontuzji. Powodzenia, bardzo Wam kibicuję! 
Japonia i Polska to dwa kraje kwitnącej przyjaźni. 
Dziękuję bardzo – napisał w liście Ambasador 
Japonii w Polsce Miyajima Akio.

Drużyny, które wzięły udział w tur-
nieju reprezentowały kraje, które 
swoją działalność prowadzą na 
strefie w Żarowie. Rywalizacja była 
zacięta i widać było, że piłka nożna 
jest ich pasją i daje im wielką radość.

– Na wspólnym spotkaniu z preze-
sem WSSE „Invest-Park” podjęli-
śmy decyzję, że jubileusz XX-lecia 
strefy najlepiej będzie uczcić na 
sportowo. Do udziału w mundialu 
zaprosiliśmy młodych piłkarzy ze 
szkół podstawowych oraz klubów 
sportowych „Zjednoczeni Żarów” 
i „Silesia Żarów”. Mali piłkarze 
mają wspaniałe umiejętności, 
ambicje, wielkie serce do gry i do 
walki o każdą piłkę. Jeśli tylko będą 
rozwijać te cechy, to za kilka lat 
być może będziemy ich podziwiać 
na prestiżowych rozgrywkach sportowych – mówił 
burmistrz Leszek Michalak.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
 ▶ I miejsce:  
Polska (Silesia Żarów/Zjednoczeni Żarów)

 ▶ II miejsce:  
Japonia (Daicel Safety Systems Europe)

 ▶ III miejsce: Włochy (Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie)

 ▶ IV miejsce: Holandia (Silesia Żarów/Zjednoczeni 
Żarów)

 ▶ V miejsce: Korea Południowa (Szkoła Podstawowa 
im, UNICEF w Imbramowicach)

 ▶ VI miejsce: Szwecja (Szkoła Podstawowa im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu)

Nagrodziliśmy także najlepszych zawodników:
Mateusz Jedliński: Najlepszy Strzelec (Japonia),  
Emilia Wójcik: Najlepszy Bramkarz (Holandia),  
Marcel Stachurski: Najlepszy Zawodnik (Polska).
Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a drużyny 
zwycięskie puchary. Zawodników dekorowali: 
burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora, a drużynę DSSE również prezes 
firmy Atsushi Hatomoto. Na wszystkich uczestników 
czekały pyszne ciasta i kiełbaski z grilla.
Organizatorzy Mundialu: Gmina Żarów, KS Zjedno-
czeni Żarów, Silesia Żarów.

Magdalena Pawlik

Podziękowania:
 ▶ dla sponsorów Żarowskiego Mundialu Piłkar-
skiego: Daicel Safety Systems Europe, Electrolux 
Poland, TP Reflex Polska i Nutmar,

 ▶ dla rodziców zawodników, którzy upiekli prze-
pyszne ciasta

 ▶ dla trenerów drużyn za opiekę i fachowe porady
 ▶ dla wszystkich drużyn za wspaniałe piłkarskie 
emocje.

Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania 
środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają 
możliwość ubiegania się o dofi-
nansowanie z budżetu państwa 
przedsięwzięć organizowanych na 
potrzeby lokalnych społeczności. 
By uzyskać wsparcie, muszą być 
zarejestrowane w Krajowym Reje-
strze Kół Gospodyń Wiejskich. 
Pula środków wynosi 70 mln zł, 
a wysokość pomocy, które może 
otrzymać KGW, uzależniona jest 
od liczby jego członków: 

 ▶ 5 tys. zł (do 30 osób),
 ▶ 6 tys. zł (od 31 do 75),
 ▶ 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy 
finansowej powinien zostać zło-
żony we właściwym ze względu na 
siedzibę koła biurze powiatowym 
ARiMR, na formularzu opraco-
wanym i udostępnionym przez 
Agencję.
Wsparcie Koło Gospodyń 
Wiejskich może otrzymać na: 

 ▶ działalność społeczno-wycho-
wawczą i oświatowo-kulturalną 
w środowiskach wiejskich; 

 ▶ działalność na rzecz wszech-
stronnego rozwoju obszarów 
wiejskich; 

 ▶ rozwój przedsiębiorczości 
kobiet; 

 ▶ inicjowanie działań na rzecz 
poprawy warunków życia 
i pracy kobiet na wsi; 

 ▶ upowszechnianie i rozwijanie 
form współdziałania, gospoda-
rowania i racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstw 
domowych; 

 ▶ reprezentację interesów środowi-
ska kobiet wiejskich wobec orga-
nów administracji publicznej; 

 ▶ rozwój kultury ludowej, w tym 
w szczególności kultury lokalnej 
i regionalnej. 

Przyznana pomoc musi zostać 
wykorzystana do 31 grudnia 
2021r., a jej rozliczenie musi 
nastąpić do 31 stycznia 2022 r. 
poprzez złożenie do ARiMR spra-
wozdania.
Więcej informacji na stronie 
internetowej Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Stawiamy domki dla jeży
Jesień to czas, kiedy jeże szukają schronienia na zimę. 

Ustawimy dla nich specjalne 
domki, które rozstawione zostaną 
w różnych zakątkach naszej gminy. 
Pomysł zakupu budek dla jeży to 
kolejna inicjatywa radnych Komisji 
ds. Ochrony Środowiska: Zuzanny 
Urbanik, Bartosza Żurka, Iwony 
Nieradki, Piotra Zadrożnego 
i Joanny Kaczorowskiej. To kolejne 
proekologiczne działanie, które 
realizują członkowie Komisji ds. 
Ochrony Środowiska.

– Drewniane budki będą rozsta-
wione zarówno na terenie mia-
sta, jak i na terenach wiejskich. 
Mamy nadzieję, że wkrótce 
budki będą miały nowych loka-
torów. Warto pamiętać, że jeże 
to zwierzęta bardzo pożyteczne. 
Zjadają mnóstwo owadów 
i gryzoni, w tym bardzo dużo 
larw komarów. Nie czynią też 
żadnych szkód na działkach. 
W Polsce są pod całkowitą 
ochroną. Są gatunkiem, który 
jest zagrożony wyginięciem. Jeże 
giną głównie z winy człowieka, 

pod kołami samochodów, pod-
czas wypalania traw oraz od 
stosowania środków chemicz-
nych na gryzonie i ślimaki. Los 
tych zwierząt nie jest nam obo-
jętny, dlatego zadbaliśmy o to, 
aby miały gdzie bezpiecznie 
przezimować. To już kolejna, 
po budkach lęgowych dla pta-
ków i na pewno nie ostatnia, 
inicjatywa Komisji ds. Ochrony 
Środowiska – mówi przewodni-

czący Komisji Bartosz Żurek.
Kolczaste zwierzaki, które miesz-
kają na terenie gminy Żarów, 
otrzymają nowe lokum. Będą 
mogły czuć się bezpiecznie, 
a przede wszystkim pozwoli im to 
przetrwać zimę. Pamiętajmy, że 
jeże potrzebują spokoju, więc nie 
należy zaglądać do ich domków.
Budki dla jeży zostały zakupione 
z własnych środków finansowych 
członków Komisji ds. Ochrony 
Środowiska. 

Magdalena Pawlik

Radni Komisji ds. Ochrony Środowiska zaangażowali się w realizację 
kolejnej ekologicznej akcji na terenie naszej gminy. 

Do wynajęcia 
lokal użytkowy
Lokal znajduje się na 
basenie w Żarowie. 
Przygotowany pod 
małą gastronomię, 
ale mile widziana rów-
nież inna działalność. 
Więcej informacji 
pod numerem tel:  
74 85 80 753 wew. 30.

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

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

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

Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, a każda drużyna puchar.

Każda drużyna reprezentowała kraj, który prowadzi działalność na  terenie 
Podstrefy Żarów WSSE „Invest-Park”.
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Bez zwycięstwa
LKS Bystrzyca Górna wygrał 4:0 i prze-
rwał serię szesnastu kolejek bez porażki 
w lidze okręgowej Zjednoczonych 
Żarów. Remisem 3:3 zakończył się 
ostatni pojedynek żarowian z Włóknia-
rzem Kudową-Zdrój. Po tych dwóch 
spotkaniach Zjednoczeni spadli na 
6. miejsce, tracąc do lidera Bystrzycy 
Górnej 5 punktów. W kolejnym meczu 
ligowym Żarów na wyjeździe podejmie 
Karolinę Jaworzynę Śląską. Pierwszy 
gwizdek 25 września o godz. 16:00. 

Szachiści w Jaworzynie
W Jaworzynie Śląskiej rozegrany 
został I Memoriał Szachowy pamięci 
Mariana Gabrysiaka. W turnieju, 
z wieloma miejscami na podium, 
wystąpiła liczna reprezentacja zawod-
ników Gońca Żarów. W najsilniejszej 
grupie A (zawodnicy powyżej 13 lat) 
8 miejsce ogółem (5 w klasyfika-
cji seniorów) zajął Artur Adamek, 
12. Anna-Maria Michalska (2 m. w kat. 
dziewcząt do lat 14), 13. Michał Biesz-
czad, 16. Mirosław Cygan, 21. Angelika 
Kołodziejczyk (4 m. w klasyfikacji 
dziewcząt do lat 14), 22. Weronika 
Komaniecka (5 m. w klasyfikacji 
dziewcząt do lat 14), 26. Jan Molecki 
(3 m. w klasyfikacji chłopców do lat 14). 
W grupie B (zawodnicy w wieku 9-12 
lat) w klasyfikacji generalnej oraz junio-
rów do lat 10 zwyciężył Jan Bednarski, 
3 m. zajęła Gabriella Gołębczyk (najlep-
sza juniorka do lat 12), 7 – Paweł Król 
(3 m. w klasyfikacji juniorów do lat 10), 
22. Jan Kasendra, 24. Franciszek Stencel. 
W najmłodszej grupie C (zawodnicy 
do lat 8 ) 10 m. zajął Antoni Piątek, 

14. Hania Łagoda (3 m. w klasyfikacji 
dziewcząt do lat 8 ), 15. Barbara Cnota 
(4 m. w klasyfikacji dziewcząt do lat 8 ).

Wyniki niższych  
lig piłkarskich
kl. A, gr. I: Zieloni Mrowiny – Zdrój 
Jedlina-Zdrój 2:5, kl. A, gr. II: Koliber 
Uciechów – Wierzbianka Wierzbna 
2:3, kl. B: Silesia Żarów – Błyskawica 
Kalno 4:3, Zjednoczeni II Żarów – 
Błękitni Słotwina 7:4, STEP II Tąpa-
dła/Wiry – Zryw Łażany 5:1. 

Piłka nożna  
w wydaniu dzieci i młodzieży
Wyniki: kl. Okręgowa – junior młod-
szy: Zjednoczeni Żarów – Karolina 
Jaworzyna Śl. 5:3, kl. Okręgowa 
– trampkarz: Orzeł Ząbkowice Śl. – 
Zjednoczeni Żarów 10:0, kl. terenowa 
młodzika: Polonia Świdnica – Sile-
sia II Żarów 6:0, Polonia II Świd-
nica – Silesia Żarów 1:2, kl. okrę-
gowa trampkarzy: Zjednoczeni 
Żarów – AP Dzierżoniów 0:15.
Zwyciężył w Nairobi
Podczas mitingu w Nairobi w konku-
rencji rzutu młotem zwyciężył Paweł 
Fajdek z wynikiem 79,19.  
Drugi Wojciech Nowicki uzyskał 
rezultat o ponad metr gorszy. 

Makroregion młodzików
Trzydniowe Makroregionalne Mistrzo-
stwa Młodzików były kolejną świetną 
okazją do sprawdzenia swoich umie-
jętności szachowych. Gońca Żarów 
we Wrocławiu reprezentowało dwóch 
zawodników. Jan Kasendra ukończył 
zawody na 16. miejscu, Jan Bednarski 
zakończył rywalizację na 18. pozycji. 

Krzysztof Dutkiewicz

Informacje
Kronika policyjna

Funkcjonariusze KP Żarów 
zatrzymali włamywacza i złodzieja
Nieznany sprawca, po uprzednim 
wyjęciu z zawiasów drzwi wej-
ściowych, włamał się do domu 
jednorodzinnego i dokonał kra-
dzieży różnego rodzaju narzędzi 
i sprzętu. Jego łupem padły grzej-
niki stalowe, rury miedziane, bla-
chy stalowe i inne stalowe akce-
soria, komputer stacjonarny wraz 
z monitorem. Straty na szkodę 
47-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego oszacowano na 
kwotę 10.000 złotych. Funkcjona-
riusze Zespołu Kryminalnego KP 
Żarów w toku realizacji sprawy 
ustalili i zatrzymali 25-letniego 
mieszkańca pow. świdnickiego 
podejrzanego o dokonanie kra-
dzieży z włamaniem do domu 
jednorodzinnego. Sprawcy przed-
stawiono zarzuty. Częściowo 
odzyskano utracone mienie.
Kierowcy za kółkiem pomimo 
sądowego zakazu i cofniętych 
uprawnień
Dwóch mężczyzn i kobieta zostali 
zatrzymani za jazdę samochodem 
pomimo zakazu prowadzenia 
pojazdów, wydanych przez Sąd 
Rejonowy w Świdnicy. 38-letni 
mężczyzna, którego zatrzymano 
w Mrowinach był dodatkowo 
w stanie nietrzeźwości. Funkcjo-
nariusze KP Żarów zatrzymali 
również 64-latkę i drugiego 
38-latka w Żarowie, który posiadał 
dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów. 
Włamanie do domu jednoro-
dzinnego
Mieszkaniec Żarowa powiadomił 
funkcjonariuszy KP Żarów, że 
nieustalony sprawca z otwartego 
domku jednorodzinnego dokonał 
kradzieży zegarka, biżuterii oraz 

pieniędzy w kwocie 2.000 złotych. 
Łączne straty na szkodę zgłaszają-
cego oszacowano na kwotę 5.000 zł.
Oszust wyłudził 5 tysięcy złotych
Nieznany sprawca w nieustalony 
sposób, bez uprawnienia, wszedł 
w posiadanie informacji dla 
niego nieprzeznaczonej w postaci 
danych do karty kredytowej jed-
nego z banków.  Dokonał dwóch 
nieautoryzowanych transakcji 
finansowych w łącznej kwocie 
5.000 złotych, czym spowodował 
straty na szkodę pokrzywdzonego.
Nietrzeźwi kierowcy
Kolejni nietrzeźwi kierowcy 
zostali zatrzymani. 51-latek, 
którego zatrzymano w Żarowie, 
kierował samochodem po dro-
dze publicznej będąc w stanie 
nietrzeźwości (I badanie 0,54 
mg/l, II badanie 0,57 mg/l). Drugi 
zatrzymany to 49-letni mieszka-
niec powiatu świdnickiego, u któ-
rego alkomat wykazał: I badanie 
0,50 mg/l, II badanie 0,54 mg/l. 
Nietrzeźwy był także rowerzy-
sta, który w stanie nietrzeźwości 
(I badanie 0,64 mg/l i II badanie 
0,61 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu) kierował rowe-
rem po drodze publicznej. Rower 
przekazano osobie wskazanej. 
W stosunku do wymienionego 
mężczyzny zastosowano postępo-
wanie mandatowe.
Kradzież energii elektrycznej
Pracownicy firmy Tauron wspólnie 
z funkcjonariuszami KP Żarów 
ujawnili kradzież energii elek-
trycznej ze skrzynki elektrycznej 
należącej do jednego z mieszkań-
ców gminy Żarów. Wartość strat 
na szkodę firmy Tauron podana 
zostanie w terminie późniejszym.

Oprac. Magdalena Pawlik 

uwaga 
działkowcy!

zbiórka odpadów 
gabarytowych z ROD 
„Relaks” w Żarowie

1 PaźDzIeRNIKa 2021 r. 
(piątek) odbędzie się odbiór odpa-
dów wielkogabarytowych tj. meble, 
meblościanki, meble wypoczyn-
kowe, krzesła, stoły, dywany, zuży-
tego sprzętu RTV i AGD.
Punkty składowania odpadów 
wielkogabarytowych:

 ▶ 1. Bolesława Chrobrego – 
obok pawilonu Polomarket

 ▶ 2. Przy bramie wjazdowej na 
teren ogrodów od ul. 1-go 
Maja (przy Lapidarium)

 ▶ 3. Przy budynku gospodar-
czym PKP (ul. Dworcowa 
przy wjeździe do byłego 
ZURB-u)

 ▶ 4. Przy Domu Działkowca – 
na szachownicy

Odpady będzie można zosta-
wiać w wyżej wyznaczonych 
miejscach, tam będą znajdo-
wały się stosowne oznaczenia. 
Przywozić odpady można 
w dniach:  
28, 29, 30 WRześNIa 2021 R. 

Odpady  
mogą pochodzić 

wyłącznie  
z terenu ROD 

„Relaks” Żarów. 
Miejsca będą 

monitorowane.
Prosimy nie pozostawiać 
innych odpadów w wyznaczo-
nych miejscach, ponieważ nie 
zostaną odebrane!

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie

Sportowy flesz
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W walce do krajowego czempionatu 
nie mieli sobie równych. MOW 
Mrowiny wygrał wszystkie spotkania 
i awansował do imprezy centralnej. 

– Sport w resocjalizacji mło-
dych ludzi przynosi pozytywne 
rezultaty. Walorów wynikają-
cych z aktywności fizycznej jest 
mnóstwo. Podejmujemy szereg 
przedsięwzięć w tym zakresie, 
bo widzimy efekty. A sport dla 
naszych podopiecznych jest 
jedną z ulubionych form reali-
zowania siebie – opowiada Zbi-
gniew Ogryzek, wychowawca 
MOW Mrowiny.

Pierwsza trójka zawodów: MOW 
Mrowiny, MOW Wałbrzych, MOW 
Nysa. Zwycięzca wystąpi w Mistrzo-
stwach Polski MOW w tenisie sto-
łowym, które tradycyjnie rozegrane 
zostaną we Włocławku. 

– Jestem pod wielkim wraże-
niem formy, w jakiej wychowuje 
się młodych ludzi. Widać w nich 
wielką pasję tą dyscypliną 
sportu, którą zarażają ich 
wychowawcy. Zaangażowanie 
i wyniesione wartości w tego 
typu działaniach z pewno-
ścią przyniosą wymierne 
korzyści. Gratuluję wszystkim 
drużynom biorącym udział 
w eliminacjach, które odbyły 
się w naszym mieście – mówił 
Przemysław Sikora, zastępca 
burmistrza Żarowa, który dopin-
gował młodych sportowców. 

Otwarcia zawodów dokonał 
dyrektor MOW Mrowiny Irene-
usz Kozieł. Organizacji zawodów 
podjęli się GCKiS w Żarowie oraz 
MOW Mrowiny.

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
Srebrny medal Nikoli Kamińskiej na 

XIII Międzynarodowym Turnieju Judo
Sukces goni sukces! 

Nikola Kamińska mieszkanka 
gminy Żarów zdobyła kolejny 
medal w swojej karierze sporto-
wej. Tym razem młoda zawod-
niczka judo wywalczyła drugie 
miejsce na XIII Międzynaro-
dowym Turnieju Judo WOL-
BROM’2021, który odbył się 
w sobotę, 11 września w Wolbro-
miu. W ramach zawodów roze-
grane zostały Międzynarodowe 
Mistrzostwa Małopolski, podczas 
których Nikola stoczyła walki 
z trzema zawodniczkami, zdoby-
wając srebrny medal.
Nikola na co dzień trenuje 
w barwach klubu AKS Strzegom. 
W grudniu 2020r. otrzymała 
powołanie do Kadry Narodowej 
Judoków. Z wielu zawodów młoda 
judoczka przywodzi do Żarowa 
kolejne medale. 

Wielkie gratulacje dla Nikoli. 
Trzymamy kciuki za udany start 
w następnych zawodach i z wielką 
niecierpliwością czekamy na 
kolejne dobre wieści.

Magdalena Pawlik

Nikola Kamińska bardzo dobrze 
rozpoczęła nowy sezon, zdobywa-
jąc srebrny medal. 

Imponujący wynik Gońca
To był najlepszy występ w historii startów Gońca Żarów w II lidze. 

W Sypniewie (woj. wielkopolskie) 
rozegrano Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski II ligi. Goniec Żarów 
rozstawiony był na liście starto-
wej z numerem 22, co oznaczało 
walkę o utrzymanie. Na starcie 
łącznie stanęły 34 drużyny. Do 
rozegrania było 9 
meczy. Tempo gry 
wynosiło 90 minut 
+ 15 minut doda-
wane po wykonaniu 
40 posunięcia + 30 
sekund za każde 
wykonane posunię-
cie przez całą partię. 
Lepszej inauguracji 
żarowscy szachiści 
nie mogli sobie 
wymarzyć. Po 5 
godzinach walki 
pokonali rozstawio-
nych z numerem 
piątym zawodni-
ków RPW Okucia 
Budowlane Łódź 3,5 : 2,5. 
Pięć remisów i jedna wygrana 
Przemysława Borowskiego, dało 
zwycięstwo w kolejnym meczu 
z Rotmistrzem Grudziądz. 
Wszyscy szachiści YMCA War-
szawa mieli wyższe rankingi od 
zawodników Gońca, co z pewno-
ścią nie ułatwiało zadania w osią-
gnięciu korzystnego rezultatu. 
Sensacyjny remis 3 : 3, dał na ten 
moment 5. miejsce w turnieju, 
czyli pozycję awansową do I ligi! 
To był sygnał dla rywali, że z Goń-
cem trzeba się liczyć. 
W kolejnych dwóch partiach 
brakło szczęścia. Minimalne 
przegrane z Magalo Warszawa 

i Roszado Żory mogły podłamać 
zawodników Gońca. Nic bardziej 
mylnego. W 6. rundzie Żarów 
wrócił do dobrej dyspozycji. Mecz 
z MKS MOS Wieliczka odbywał 
się pod dyktando żarowian. Osta-
teczne zwycięstwo 4 : 2 oznaczało 

13. miejsce w tabeli.
Cóż to był za mecz! Bohaterką 
dnia okazała się Hanna Rychlik. 
Po czterech godzinach walki 
wykazała się większym doświad-
czeniem od swojej rywalki z Poli-
techniki Śląskiej Gliwice i tym 
samym ustaliła wynik spotkania 
na 3 : 3. Goniec wskoczył w gene-
ralce na 9. pozycję. 
Kolejny pojedynek i kolejny remis. 
Tym razem podział punktów 
nastąpił z KSz Hetman Koszalin.
W ostatnim meczu Żarów prze-
grywa 2,5 : 3,5 z TS-R Hetman 
Koszalin i zajmuje najwyższe 15. 
miejsce w czteroletniej historii wystę-
pów w Drużynowych Mistrzo-

stwach Polski w II lidze. 
Miejsca 1-6 (awans do I ligi): 
WKS Kopernik, UKS Rodo II 
Opole, KS Mogalo Warszawa, 
MCKiS Jaworzno, LKSz SKOK 
Chmielewskiego Lublin, UKS TSz 
Zieloni Zielonka.
Miejsca 7-26 (utrzymanie 
w II lidze): TS-R Hetman Konin, 
Victoria Chrościce, YMCA War-
szawa, UKS Rotmistrz Grudziądz, 

UKS MDK I Het-
man Bydgoszcz, 
KS Korona 
Zakrzewo, 
KS AZS Politech-
niki Śląskie Gli-
wice, KS Roszada 
Żory, GLKS 
Goniec Żarów, 
Biały Król II 
Wisznia Mała, 
UKS Trzydziestka 
Olsztyn, UKS 
Giecek Radków, 
UKS Ognisko 
Rydułtowo, KSz 
Miedź II Legnica, 

MKS MOS 
Wiliczka, PKS Wiatrak Bydgoszcz, 
WKS Hetman Wrocław, Rzeszow-
ski Klub Szachowy, KSz Hetman 
Koszalin, UKS Sparta Białołęka.
Miejsca 27-34 (spadek do III ligi): 
KSz Zugzwang Warszawa, LKS 
Piast Śrem, KTS Kalisz, UKS 
Pogoń Oleśnica, MAT Myślenice, 
RPW Okucia Budowlane Łódź, 
UKS Szach Wolsztyn, KSz Silesia 
II Racibórz. 
Skład Gońca Żarów: Kamil 
Nowak, Damian Daniel, Paweł 
Stankiewicz, Hanna Rychlik, Prze-
mek Borowski, Klara Czaplewska, 
Marek Szmyd, Łukasz Reichel, 
Jowita Dranka.

Krzysztof Dutkiewicz

Goniec Żarów tuż przed pojedynkiem z MKS MOS Wieliczka.
zagrają w Mistrzostwach Polski

Wielkim sukcesem podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Mrowinach zakończył się udział w elimi-

nacjach do Mistrzostw Polski w tenisie stołowym.

Najlepszym zawodnikom turnieju nagrody wręczał zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Już w niedzielę Żarowskie Biegi Strefowe!
ulicami Żarowa przebiegną uczestnicy 6. Żarowskich Biegów Strefowych.  

zapowiada się prawdziwe święto biegania!

Na listach startowych widnieją 
rekordziści na dyst. 5 i 10 km, 
co zapowiada mocne ściganie. 
Wśród kobiet niekwestio-
nowaną królową jest Anna 
Ficner. W kategorii mężczyzn 
rekord trasy należy do Mate-
usza Demczyszaka. Tą dwójkę 
dominatorów zobaczymy 
podczas tegorocznej edycji. 
Czy znajdzie się zawodnik, 
który przerwie hegemonię 
zwycięstw wyżej wymienionej 
dwójki? Na to pytanie odpo-
wiedź poznamy już w najbliż-
szą niedzielę, 26 września. 
Start i metę zaplanowano 
w okolicach Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Biegi dla 
dzieci odbędą się na boisku 
lekkoatletycznym przy SP w Żaro-
wie (ul. 1 Maja 2). Tam też zlo-
kalizowane będzie miasteczko 
biegowe, gdzie będą znajdowały 
się stoiska sponsorów. 
W tym roku zawody sportowe orga-
nizowane są w ramach XX-lecia 
Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Na najlepszych biegaczy na 
dystansach 5 oraz 10 km czekają 
nagrody finansowe. 
W 6. edycji imprezy znajdziemy 
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 mał-
żeństwa. 
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. 
Harmonogram 26.09.2021 

 ▶ godz. 8:30 – otwarcie biura 

zawodów – wciąż możliwe są 
zapisy na biegi dla dzieci oraz 
na 5 i 10 km. Decyduje pierw-
szeństwo zgłoszenia.

 ▶ 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 km 
i 10 km,

 ▶ godz. 14:30 – wręczenie podzię-
kowań zakładom z okazji XX-
-lecia Podstrefy Żarów.

Sponsor główny: 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna Invest-Park.
Sponsorzy strategiczni: 
Polska Ceramika Ogniotrwała 
Żarów, Yagi Poland, Electrolux 
Żarów, TP Reflex Group, AKS Preci-
sion Ball Polska, Bridgestone, JAKO 
Polska, Centrum Pucharowe TM 
Świebodzice, Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego, Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina, Kwiaciarnia Pan Tulipan. 
Organizator: 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 26 września zaplanowano imprezę sportową Żarowskie 
Biegi Strefowe na trasie: ul. Armii Krajowej (koło Urzędu Miej-
skiego), ul. Przemysłowa, ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac Wolności, 
ul. Hutnicza, ul. Krasińskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. 
Armii Krajowej (meta).W związku z organizacją imprezy nastąpią 
utrudnienia w ruchu. Na czas zawodów należy stosować się do obo-
wiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnie stoso-
wać się do poleceń służb porządkowych. 
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