
6. Żarowskie  
Biegi Strefowe

Od początku sponsorem głównym Żarowskich Biegów Strefowych jest Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

Relacja na stronie 8.

25 lat klubu szachowego 
Goniec Żarów

Artur Adamek wręczył specjalne podziękowania  
Michałowi Bieszczadowi, który działał w klubie szachowym  

od początku jego funkcjonowania.
relacja na stronie 7.

Fundusz sołecki  
na 2022 rok podzielony

Na zebraniach wiejskich mieszkańcy sami zadecydowali o inwe-
stycjach, jakie chcą przeprowadzić w swoich miejscowościach. 

Relacja na stronie 3.

Skwer przy ul. Krasińskiego  
udostępniony mieszkańcom

Dzięki zrealizowanym inwestycjom skwer przy ul. Krasiń-
skiego w Żarowie stał się estetyczną przestrzenią rekreacyjną.

Relacja na stronie 5.

Święto Dyni 
w Wierzbnej

To było najbardziej pomarańczowe święto w naszej gminie.
Relacja na stronie 4.
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Burmistrz Miasta Żarów  
Ogłasza I Przetarg publiczny, ustny nieograniczony  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 40,75 m2 przy ul. Sportowej 8/2 w Łażanach 

Nr 
dz.

Pow. 
Dz.  
w m2

Numer 
KW Położenie Przeznaczenie 

w mpzp
Forma oddania 
nieruch.

Cena
wywoław.

Wysokość 
wadium 

Godz. 
Rozp.  
przetargu

294/4 1.949
SW1S/ 
00076351/ 
4

Łażany,  
ul. Sportowa 8/2

Teren zabudowy 
zagrodowej 
i mieszkaniowej

sprzedaż lokalu 
na własność wraz 
z udziałem w grun-
cie 25,91 %

59.000 zł w tym:
34.140 zł – lokal
24.860 zł – udział 

5.900 zł 10:00

1. Przetarg odbędzie się 9 listo-
pada 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości 10 % 
ceny wywoławczej podanej 
w tabeli na konto Urzędu Miej-
skiego w Żarowie przy ul. Zam-
kowej 2 w Żarowie, Santander 
Bank 97 1090 2369 0000 0001 
4749 3760 najpóźniej do dnia 
5 listopada 2021 r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni 
od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje cenę o co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy notarialnej, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od 
towarów i usług zbywany lokal 
zwolniony jest z podatku VAT.

7. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie interneto-
wej Urzędu: www.um.zarow.pl.

8. Dodatkowych informacji 
udziela Referat Nieruchomo-
ści, Gospodarki Przestrzennej 
i Lokalowej tel. 74 30 67 301.

9. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetar-
gowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 

10. Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie ory-

ginału pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargo-
wego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest 
obecne na przetargu).

11. Wpłata wadium przez uczest-
nika przetargu jest równo-
znaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

12. Nieruchomość wolna jest od 
wszelkich obciążeń na rzecz 
osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

13. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.

14. Niezależnie od podanych 
powyżej informacji, oferent 
odpowiada za samodzielne 
zapoznanie się ze stanem praw-
nym i faktycznym lokalu.

15. Lokal usytuowany jest na par-
terze, złożony z 3 pomieszczeń: 
dwóch pokoi i kuchni.

Minęło 20 lat? Przypominamy o opłacie za grób
Urząd Miejski w Żarowie przypomina,  

że każdy grób ziemny po 20 latach od pierwszego 
pochówku powinien być ponownie opłacony. 
Opłata ta wynosi  
432,00 złotych.

– Przypominamy rodzinom 
i bliskim osób pochowanych 
na cmentarzach komunal-
nych w Żarowie i Wierzbnej 
o konieczności wniesienia 
opłaty za następne 20 lat eks-
ploatacji miejsca pod grób 
ziemny lub jego fizycznej 
likwidacji. W związku z tym, 
że Urząd może nie posiadać 
danych osobowych, jak i aktu-
alnych adresów osób zaintereso-
wanych, prosimy nie oczekiwać 
na pisemne wezwanie, tylko 

skontaktować się z pracowni-
kiem merytorycznym celem 
wyjaśnienia kwestii konkret-
nego grobu i ewentualnie wnieść 
opłatę. Każdy grób ziemny 
po 20 latach od pierwszego 
pochówku powinien być ponow-
nie opłacony. Opłata ta wynosi 
432,00 złotych. Likwidacja 
grobu, może nastąpić po 20 
latach od pochówku i polega na 
wywiezieniu na własny koszt 
pomnika i nadmiaru ziemi, co 
nie zwalnia jednak z wniesienia 
opłaty za okres nie opłacony 
wcześniej – mówi Tomasz 

Kuska z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eksploatacją  
cmentarza oraz opłatami za 
groby można uzyskać w Referacie 
Komunalnym i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, nr tel.  
74 30 67 334 lub 74 30 67 351.

Magdalena Pawlik

Będą kary za brak podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej
Przyłącz swój dom do sieci kanalizacyjnej. To Twój obowiązek! 

Jeśli są techniczne możliwości 
przyłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, to jej właści-
ciel ma obowiązek tego dokonać. 
Wyjątek jest jeden – z przyłącze-
nia naszego domu do kanalizacji 
zwolni nas posiadanie przydomo-
wej oczyszczalni. 
W związku z zakończeniem 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Mrowiny i Kalno 
informujemy właścicieli, zarząd-
ców/administratorów nierucho-
mości o konieczności wykonania 
podłączenia do nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacyjnej. W tym 
celu należy wystąpić do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Żaro-
wie z wnioskiem o wydanie sto-
sownych warunków przyłączenia. 

Następnie, zgodnie z uzyskanymi 
wytycznymi, wykonać przyłącze 
kanalizacyjne, a po jego pozytyw-
nym odbiorze przez służby tech-
niczne ZWiK zawrzeć umowę na 
odbiór ścieków.
Wnioski można składać listownie, 
osobiście w sekretariacie Spółki 
lub drogą elektroniczną na adres: 
zwikzarow@pro.onet.pl. Wnioski 
można pobrać ze strony spółki 
www.zwik.zarow.pl w zakładce 
dokumenty.
Mieszkańcy ul. Wojska Polskiego 
w Mrowinach oraz Kalna, którzy 
do tej pory nie spełnili tego obo-
wiązku, muszą liczyć się z karami 
finansowymi. 

– W przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości, pomimo możli-

wości technicznych, nie przyłą-
czy nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej, Burmistrz 
Miasta Żarów zobowiązany jest 
wydać decyzję administracyjną 
nakazującą wykonanie przyłą-
cza. Decyzja ta podlega egze-
kucji administracyjnej. Dodat-
kowo właściciel nieruchomości, 
który nie wykonuje tego obo-
wiązku podlega karze grzywny, 
a postępowanie w sprawie toczy 
się według przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach 
o wykroczenia i jest kierowane 
na Komisariat Policji w Żaro-
wie – wyjaśnia Patrycja Sozań-
ska z Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów 
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 
pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Żaro-
wie uchwały Nr XXIX/225/2021 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
Gołaszyce, gmina Żarów.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko zawiada-
miam o wszczęciu postępowania 
związanego z przeprowadzaniem 

strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko związanej z wyżej 
wymienionym opracowaniem.
Proszę o składanie informacji 
i wniosków, które mogą mieć 
wpływ na sposób zagospodaro-
wania obszarów objętych wyżej 
wymienionymi opracowaniami 
w terminie 21 dni od daty uka-
zania się niniejszego ogłoszenia. 
Wnioski należy kierować do Bur-
mistrza Miasta Żarów ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów. Wnioski 
mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres:  
burmistrz@um.zarow.pl lub  
s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub 
przez platformę ePUAP.  
Wniosek powinien zawierać: 
imię, nazwisko lub nazwę wnio-
skodawcy, jego adres, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Żarów.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 
pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Żaro-
wie uchwały Nr XXX/234/2021 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
Siedlimowice, gmina Żarów.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko zawiada-
miam o wszczęciu postępowania 
związanego z przeprowadzaniem 

strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko związanej z wyżej 
wymienionym opracowaniem.
Proszę o składanie informacji 
i wniosków, które mogą mieć 
wpływ na sposób zagospodaro-
wania obszarów objętych wyżej 
wymienionymi opracowaniami 
w terminie 21 dni od daty uka-
zania się niniejszego ogłoszenia. 
Wnioski należy kierować do Bur-
mistrza Miasta Żarów ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów. Wnioski 
mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres:  
burmistrz@um.zarow.pl lub  
s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub 
przez platformę ePUAP.  
Wniosek powinien zawierać: 
imię, nazwisko lub nazwę wnio-
skodawcy, jego adres, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Żarów.

Wyniki piłkarskie
kl. okręgowa

 ▶ Karolina Jaworzyna Śl. –  
Zjednoczeni Żarów  ...............1:0

 ▶ Zjednoczeni Żarów –  
Pogoń Pieszyce  ......................2:0

kl. A, gr, I
 ▶ Sudety Dziećmorowice –  
Zieloni Mrowiny  ...................3:2

 ▶ Zieloni Mrowiny –  
Zieloni Mokrzeszów  .............0:9

kl. A, gr. II
 ▶ Wierzbianka Wierzbna –  
Polonia Ząbkowice Śl.  ..........2:2

 ▶ Kłos Lutomia –  

Wierzbianka Wierzbna  ........2:0
kl. B

 ▶ Sparta Przełom Pastuchów – 
Silesia Żarów ..........................3:2

 ▶ Zryw Łażany –  
LKS Piotrowice Św.  ...............2:2

 ▶ Błyskawica Kalno –  
Zjednoczeni II Żarów  ...........0:3

 ▶ Silesia Żarów –  
Zjednoczeni II Żarów  ...........3:7

 ▶ STEP II Tąpadła/Wiry –  
Błyskawica Kalno  ..................1:3

 ▶ Grom Panków – Zryw Łażany 3:8
Krzysztof Dutkiewicz
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 ӹ 7 października 2021 r. Godz. 16.00 
„Dieta cud dla seniora” spotka-
nie z dietetykiem, sala kameralna 
GCKiS, ul. Piastowska 10a
 ӹ 8 października 2021r. Godz. 18.00 
Krukowianie i Senyor Rici, sala 
kameralna GCKiS, ul. Piastowska 10a
 ӹ 11 października 2021r. Godz. 17.00 
Manufaktura natury prowadzi Elż-
bieta Kulas, sala kameralna GCKiS, 

ul. Piastowska 10a
 ӹ 15 października 2021r. Godz. 17.00 
Żarów na obcasach – manufaktura 
natury prowadzi Paulina Denker-
-Jarosz, sala kameralna GCKiS, 
ul. Piastowska 10a
 ӹ 21 października 2021r. Godz. 11.00 
Otwarte Mistrzostwa Seniorów w Bule, 
bulodrom przy ul. Piastowskiej 10
 ӹ 22 października 2021r. Godz. 19.00 
Marta Kurzeja – Mimozami jesień 
się zaczyna, sala kameralna GCKiS, 
ul. Piastowska 10a
 ӹ 23 października 2021r. Godz. 10.30 
Marsz Nordic Walking, start boisko 
Orlik, ul. Piastowska 10
 ӹ 29 października 2021r.  
Otwarte Mistrzostwa Seniorów 
w Pływaniu, Basen Żarów,  
ul. Piastowska 10a. 

W spotkaniach z mieszkańcami 
wsi udział wzięli burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Sołectwa na zebra-
niach, oprócz mieszkańców, 
reprezentowali także radni Rady 
Miejskiej, sołtysi oraz członkowie 
Rad Sołeckich. Najważniejszym 
punktem wszystkich spotkań było 
podjęcie decyzji, na jakie zadania 
zostaną przeznaczone pieniądze 
z przyszłorocznego funduszu 
sołeckiego. Do podziału łącznie 
dla wszystkich sołectw była kwota 
w wysokości 444,765,23 złotych. 
Każde sołectwo miało do rozdy-
sponowania inną kwotę. 

– Każda decyzja dotycząca 
wydatkowania środków fundu-
szu sołeckiego, jaką mieszkańcy 
wsi podjęli na zebraniu wiej-
skim, zostanie wprowadzona do 
budżetu. Realizacja tych zadań 
rozpocznie się w przyszłym 
roku. Dziękujemy sołtysom 
za przeprowadzenie spotkań, 
a mieszkańcom za aktywne włą-
czenie się w działalność na rzecz 
naszych miejscowości – mówi 
Marta Jarosz z Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Fundusz sołecki to pieniądze, 
które, dzięki ustawie o funduszu 
sołeckim, dają mieszkańcom 
możliwość decydowania o części 
gminnego budżetu. Są to kon-
kretne pieniądze, które mieszkańcy 
sołectw mogą wydać zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Dzięki środ-
kom z funduszu sołeckiego każ-
dego roku na terenach wiejskich 
realizowane są zadania zgodnie 
z potrzebami mieszkańców. Są to 
remonty dróg, budowa chodników, 
nowego oświetlenia, modernizacje 
świetlic wiejskich,  zagospodaro-
wanie przestrzeni czy organizacja 
imprez i uroczystości wiejskich. 

– Cały fundusz sołecki został 
zgodnie podzielony na zadania, 
które będą realizowane w 2022 
roku. Pieniądze przeznaczymy 
na doposażenie świetlicy wiej-
skiej w Gołaszycach – mówił 
Mariusz Góra przewodniczący 
Rady Sołeckiej w Gołaszycach.
– Podczas zebrania wiejskiego 
mieszkańcy zgłaszali swoje 
propozycje zadań. W przyszłym 
roku zostaną one wszystkie zre-
alizowane. A środki finansowe 
przeznaczymy na organizację 
imprez cyklicznych, zagospo-
darowanie terenów zielonych, 
boiska sportowego, kolejny etap 
przebudowy ścieżek oraz kosze-

nie boiska – mówiła Ewa Wołek 
mieszkanka Kalna. 

Zadania zaplanowane przez 
sołectwa na 2022 rok:

 ▶ Bożanów: organizacja imprez 
cyklicznych, wykonanie siłowni 
zewnętrznej, doposażenie placu 
zabaw, zakup namiotu, wypo-
sażenia do świetlicy wiejskiej, 
zagospodarowanie i utrzymanie 
terenów zielonych. 

 ▶ Buków: wykonanie drogi przy 
ul. Kwiatowej, zakup ławosto-
łów, nagłośnienia na świetlicę 
wiejską, środków na organizację 
imprez cyklicznych, wyposaże-
nia dla OSP Buków i dla Szkoły 
Podstawowej w Imbramowi-
cach, serca przeznaczonego na 
zbiórkę plastikowych nakrętek, 
wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej, doposażenie placu zabaw.

 ▶ Gołaszyce: zakup wyposa-
żenia do świetlicy wiejskiej 
i środków na organizację imprez 
cyklicznych.

 ▶ Imbramowice: zakup środ-
ków na organizację imprez 
cyklicznych, wyposażenia dla 
Szkoły Podstawowej w Imbra-
mowicach i OSP Imbramowice, 
do świetlicy wiejskiej, doposa-
żenie placu zabaw, wykonanie 
chodnika przy ul. Żarowskiej.

 ▶ Kalno: zakup środków na orga-
nizację imprez cyklicznych, utrzy-
manie terenów zielonych, wyko-
nanie oświetlenia i chodnika.

 ▶ Kruków: zakup środków na 
organizację imprez cyklicznych, 
wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej, środków do utrzymania 
i zagospodarowania terenów 
zielonych, serwis kosiarki. 

 ▶ Łażany: zakup środków na 
organizację imprez cyklicznych, 
wyposażenia do kuchni na świe-
tlicy wiejskiej, do szatni i klubu 
sportowego, siatki do łapacza, 
wózka do malowania linii na 
boisku, progów zwalniających, 
wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej, wykonanie chodnika przy 
ul. Sportowej. 

 ▶ Marcinowiczki: utwardzenie 
drogi gminnej, zakup środków na 
organizację imprez cyklicznych.

 ▶ Mielęcin: organizacja imprez 
cyklicznych, zakup wiaty, 
kosiarki, wyposażenia do świe-
tlicy wiejskiej, wykonanie oświe-
tlenia, utrzymanie i zagospoda-
rowanie terenów zielonych.

 ▶ Mikoszowa: organizacja 
imprez cyklicznych, zakup 
kamer monitoringu, tablicy 
ogłoszeniowej, wyposażenia na 
świetlicę wiejską, elementów do 
budowy wiaty, zagospodarowa-
nie i utrzymanie terenów zie-
lonych, wykonanie oświetlenia 
– montaż lampy ulicznej.

 ▶ Mrowiny: zakup ławek na 
boisko sportowe, lampy solar-
nej na plac zabaw, środków na 
organizację imprez cyklicznych, 
wykonanie oświetlenia, budowa 
ciągu pieszo-jezdnego, ułożenie 
kostki przy OSP.

 ▶ Pożarzysko: zakup środków 
do organizacji imprez cyklicz-
nych, wyposażenia dla jednostki 
OSP i świetlicy wiejskiej, dopo-
sażenie placu zabaw, serwis 
kosiarki.

 ▶ Pyszczyn: zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej, 
zakup środków na organizację 
imprez cyklicznych, ławostołów, 
tablicy informacyjnej, przegląd 
i serwis kosiarki, utrzymanie 
i zagospodarowanie terenów 
zielonych. 

 ▶ Przyłęgów: zakup środków 
na organizację imprez cyklicz-
nych, wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej, wykonanie piłko-
chwytów, bramek wraz z insta-
lacją na terenie przy świetlicy 
wiejskiej, utrzymanie czystości 
na przystankach, utrzymanie 
i zagospodarowanie terenów 
zielonych, serwis kosiarki. 

 ▶ Siedlimowice: zakup środków 
na organizację imprez cyklicz-
nych, zakup ogrodzenia na teren 
przy stawie, stojaka rowero-
wego, worków na odpady, farby 
i roślin, urządzeń do siłowni 
zewnętrznej, organizacja imprez 
cyklicznych – wynajem dmu-
chańców, utrzymanie i zagospo-
darowanie terenów zielonych. 

 ▶ Zastruże: zakup środków na 
organizację imprez cyklicznych, 
monitoringu, utrzymanie tere-
nów zielonych, doposażenie 
placu zabaw, wykonanie oświe-
tlenia na boisku sportowym. 

 ▶ Wierzbna: zakup środków na 
organizację imprez cyklicznych, 
kosiarki, garażu wolnostojącego, 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 
wody, wyposażenia i materiałów 
potrzebnych do działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich, utwardzenie 
wjazdu przy świetlicy wiejskiej 
i OSP, wykonanie projektu oświe-
tlenia przy ul. Leśnej. 

Magdalena Pawlik 

Aktualności
Fundusz sołecki na 2022 rok podzielony
Zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie przezna-

czenia pieniędzy z funduszu sołeckiego we wszystkich 
sołectwach na terenie gminy Żarów. 

Blisko 450 tysięcy złotych – to kwota, jaką mieszkańcy mieli do rozdy-
sponowania w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok. 

Wszystkie sołectwa przekazały środki z funduszu sołeckiego na realiza-
cję inwestycji. Nie zapomniano także o imprezach, dzięki którym miesz-
kańcy będą mieli okazję na odpoczynek i integrację. 

Konsultacje społeczne w sprawie kolei 
dużych prędkości na Dolnym Śląsku

W środę, 29 września w Żarowie odbyły się pierwsze 
konsultacje społeczne w sprawie prac  

nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym  
dla projektu budowy linii kolejowej  

Żarów – Wałbrzych – Świdnica – granica państwa. 
Przedstawiciele firmy 
BBF Sp. z o.o. wraz 
z inwestorem – Central-
nym Portem Komunika-
cyjnym Sp. z o.o przed-
stawili wstępne moż-
liwości przebiegu linii 
kolejowej w regionie. 
W ramach projektu 
przewidziano realizację 
linii kolejowej z ruchem 
mieszanym, przewidzia-
nym dla kolei dużych 
prędkości do 250 km/h, a także dla 
ruchu regionalnych ekspresów oraz 
pociągów towarowych mogących 
rozwijać prędkość do 160 km/h.
Przypomnijmy, że modernizacja 
istniejących i budowa nowych 
linii kolejowych dla potrzeb kolei 
szybkich prędkości związana jest 
z planowaną budową Central-
nego Portu Komunikacyjnego. 
Wstępne założenia dotyczące 
przebiegu kolei dużych prędkości 
na Dolnym Śląsku przewidują, 
że na odcinku od Wrocławia do 
Żarowa linia będzie przebiegać 
w tym samym miejscu co obecnie. 
Od Żarowa linia miałaby jed-
nak zostać poprowadzona przez 
Świdnicę, Wałbrzych, a następnie 
w kierunku Lubawki i granicy 
państwa, gdzie połączyłaby się 
z odpowiednikiem szybkich kolei 
po stronie czeskiej. 

– W celu opracowania studium 
nasza firma przeprowadzi wie-
lokrotną analizę i weryfikację 
dotychczasowych wstępnych 
wariantów przebiegów. Pod 
uwagę będziemy brać środowi-
sko naturalne (parki narodowe, 
rezerwaty, pomniki przyrody), 

zagospodarowanie i ukształto-
wanie terenu, obecność zabyt-
ków archeologicznych, warunki 
techniczne projektowanych linii 
kolejowych, lokalizacje terenów 
zagrożonych powodziami. Po 
wielokrotnej analizie, uwzględ-
nieniu uwarunkowań projekto-
wych i zebraniu informacji od 
samorządów oraz mieszkańców, 
na kolejnych konsultacjach 
społecznych zaprezentujemy 
3 rekomendowane warianty 
– mówił podczas spotkania 
w Żarowie Krzysztof Smar-
dzewski Smart Media – Kon-
sultacje Społeczne.

Podczas konsultacji, obecny 
na spotkaniu burmistrz Leszek 
Michalak przedstawił również 
stanowisko Urzędu Miejskiego 
w Żarowie dla projektu „Budowa 
linii kolejowej Żarów – Świdnica – 
Wałbrzych – granica państw”. 
Kolejne konsultacje społeczne 
mają odbyć się na przełomie 
marca i kwietnia 2022 roku.
Uwagi dotyczące „Studium (...)” 
można zgłaszać drogą mailową: 
bff@bff.pl.

Magdalena Pawlik

W konsultacjach społecznych uczestniczyło 
zaledwie kilku zainteresowanych tematem 
mieszkańców gminy Żarów.

Wydłużamy czas do 15 października 
na wypełnienie ankiety 

dot. Strategii Gminy Żarów
Przypominamy Państwu, że Gmina Żarów rozpoczęła proces opra-
cowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030. W związku 
z prowadzonymi pracami zachęcamy do wypełnienia ankiety, na 
podstawie której powstanie diagnoza stanu obecnego wraz z reko-
mendacjami do realizacji w najbliższych latach.
Wydłużamy czas do 15 października na wypełnienie ankiety
Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl oraz Facebooku Gmina Żarów. Link do ankiety: 
https://www.survio.com/survey/d/L8O4I6T6A2Y3O7X6U.
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Kultura
Święto Ziemniaka w Kalnie

Konkursy z ziemniakiem w roli głównej, zlot starych trak-
torów i maszyn rolniczych, mecz piłki nożnej, kino plene-
rowe i wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. 

Jak co roku, mieszkańcy Kalna 
zorganizowali w swojej miejsco-
wości Święto Pieczonego Ziem-
niaka. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, tym bardziej, 
że każdy mógł zaprezentować się 
i ubrać w stylu wiejskim. Toteż 
na imprezie dominowały koszule 
w kratę, jeansy, kowbojki i kape-
lusze. Organizatorzy przygotowali 
także wiele atrakcji dla najmłod-
szych. Był konkurs na „Najpięk-

niej ozdobionego Ziemniaka” oraz 
„Największego Ziemniaka”. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy oraz nagrody, które wrę-
czali organizatorzy imprezy i bur-
mistrz Leszek Michalak. Wielu 
emocji  i śmiechu dostarczył także 
mecz piłki nożnej, zorganizowany 
przez klub sportowy Błyskawica 
Kalno „Kawalerowie na Żonatych”. 

– Podczas imprezy, po raz 
pierwszy odbył się Zlot Starych 
Traktorów i Maszyn Rolni-
czych, zorganizowany przez 
Agencję Geospace z Kalna. 
Każda maszyna była opatrzona 
tabliczką informacyjną i w ten 
sposób można było poznać 
historię tych ciężkich pojazdów. 
Maszyny wzbudziły wielką 
sensację wśród naszych naj-
młodszych mieszkańców, którzy 
chętnie korzystali z przejażdżek 
po boisku na przyczepce trak-
tora. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Kalna zadbało o poczęstunek, 
pajda chleba ze smalcem i ogór-
kiem królowała na każdym 

stole, bo przygotowaliśmy trzy 
rodzaje smalcu: tradycyjny 
z mięsem i cebulką, pieczar-
kami, jabłkiem i żurawiną. Nie 
zabrakło pysznych ciast naszych 
gospodyń i deserów firmy Art 
Cakes z Kalna, mięsa z grilla 
i kiełbasek, a przede wszystkim 
wielkiego ogniska i pieczonych  
ziemniaczków z sołtysowego 
pola, które do późnej nocy 
piekły się i ciągle było mało... – 

mówi Ewa Wołek mieszkanka 
Kalna. I dodaje. – Cieszymy 
się bardzo, że nasza mała 
miejscowość i lokalne Święto 
Ziemniaka zyskuje wielką 
popularność w okolicy i gminie 
Żarów. Dziękujemy wszystkim 
za tak liczne przybycie, ser-
deczną atmosferę i ciepłe słowa 
podziękowań i zachwytów, które 
słychać było na każdym kroku. 
Dziękujemy za przybycie naszej 
władzy, panu Burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi i Prze-
mysławowi Sikorze, znajomym, 
sąsiadom i mieszkańcom. 

Atrakcją towarzyszącą było także 
kino plenerowe 12 edycji Diffe-
rent Point of View zorganizowane 
przez Fundację Inicjatywa B. 
Święto Pieczonego Ziemniaka 
zakończyło się wspólną imprezą 
taneczną do późnych godzin wie-
czornych.
Specjalnie dla mieszkańców 
przygrywał zespół „Aorta”, który 
zachęcał wszystkich do tańca.

Oprac. Magdalena Pawlik

Dużo emocji wśród najmłodszych wzbudziły konkursy przygotowane 
przez organizatorów Święta Pieczonego Ziemniaka w Kalnie.

Po raz pierwszy w Kalnie odbył się Zlot Starych Traktorów i Maszyn 
Rolniczych. 

Święto Dyni w Wierzbnej
Było kolorowo, smacznie i pachnąco. 

Kolorowe i różnokształtne 
dynie jednoznacznie okre-
ślały, czego dotyczyło świę-

to, które odbyło się w sobotę, 2 
października w Wierzbnej. Święto 
Dyni, które otworzyli burmistrz 
Leszek Michalak, radna Zuzanna 
Urbanik oraz Tomasz Pietrzyk dy-
rektor Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, rów-
nież przyjezdnych z daleka gości.
Mogliśmy zakosztować dyniowych 
przysmaków przy wspaniałych 
muzycznych chwilach zespołu 
Ireny Salwowskiej. Wiele atrak-
cji czekało również na wszystkie 
dzieci: ekowarsztaty, ekobiżuteria, 
sadzenie krokusów i tulipanów, 
przejażdżki kucykami. 
Stoiska przygotowane przez 
Electrolux Poland, KGW i OSP 
Wierzbna tłumnie przyciągały 
uczestników święta dyni. Każdy 
znalazł coś dla siebie! Nie zabra-
kło konkursu na najcięższą dynię, 
w którym zwyciężył pan Patryk 
Kulik z dynią ważącą 35 kg. 
Najsmaczniejszy chleb dyniowy 
upiekła pani Katarzyna Synówka, 
natomiast najlepsze przebranie 
dyniowe przygotowali Patryk 
Synówka wśród dzieci, a wśród 
dorosłych pani Marta Bryk. Na 
zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody, ufundowane przez Elec-
trolux Poland, SmartWork, AMS 
Świdnica. 

– Na czym polega fenomen tego 
święta? Czy to zależy od miej-
sca? Od ludzi? Od atrakcji? Czy 
może wszystko razem sprawia, 
że Święto Dyni cieszy się taką 
dużą popularnością? 
To jest zdecydowanie impreza 
inna niż wszystkie. Tutaj łączą 
się smaki, zapachy, kolory. 
Zawsze jest ekologicznie, natu-
ralnie i oryginalnie. Tu każdy 
czuje się swobodnie, bo tutaj 
czas płynie inaczej. Niezaprze-
czalnie to była cudowna, ciepła 
i bardzo słoneczna sobota. 
Nasze podniebienia rozpiesz-
czały niezliczone dyniowe 
smakołyki, a jesienna słoneczna 
aura koiła nasze zmysły – mówi 
Anna Suchodolska z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Organizatorzy 5. Święta Dyni 
składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim sponsorom 
i partnerom tegorocznej 
edycji:  
Electrolux Żarów, Smart 
Work Construction, Smart 
Work Sp. z o.o., AMS Świd-
nica, Stajnia Wierzbna 
– Biały Las, Gmina Żarów, 
Radio Sudety 24, OSP 
Wierzbna, Koło Gospodyń 
Wiejskich Wierzbna, miesz-
kańcy Wierzbnej, Żarowska 
Izba Historyczna, Dyniowy 
Zakątek.

Nagrodziliśmy uczestników konkursu na najcięższą tegoroczną dynię, 
najlepszy chleb dyniowy i dyniowe przebrania.

Wasze pomysły na dyniowe przebrania zaskakują nas co roku. Wybrać 
te najlepsze trzy spośród 25 jest nie lada ciężko. Najlepszy w kategorii 
dziecięcej okazał się Patryk Synówka. Tuż za nim znalazła się Jagoda 
Kurek, a miejsce trzecie zajęła Ola Parafinowicz.

Do konkursu na najcięższą tegoroczną dynię zgłoszono aż 22 okazy. 
Tegoroczna królowa ważyła 35 kg i należała do Patryka Kuliga. Drugiego 
olbrzyma wyhodował Seweryn Nocoń, a miejsce trzecie wywalczyła dynia 
Pana Michała Staraka.

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie tradycyjnie 
stanęli na wysokości zadania i wspólnie ze współorganizatorami przygo-
towali mnóstwo atrakcji dla uczestników. 

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

- 4 -
Nr 18/2021 (220) | 7 października 2021 r.



Po wydanej w ubiegłym roku 
„Małej Norymberdze” jest to już 
druga książka, w której autorka 
porusza tematykę związaną 
z byłym obozem koncentracyjnym 
KL Gross-Rosen.
Tym razem Agnieszka Dobkie-
wicz zmierzyła się z tragedią ofiar, 
tej zbrodniczej machiny śmierci, 
ukazując losy sześciu młodych 
dziewczyn, które dostały się 
w tryby niemieckiego mechani-
zmu wyniszczania ludności z pod-
bitych terenów. Ruth, Felice, Fela, 
Gerda, Alize i Halina, to tytułowe 
„Dziewczyny z Gross-Rosen”. 
Podczas spotkania w Żarowskiej 
Izbie Historycznej, Agnieszka 
Dobkiewicz opowiadała o tym, jak 
powstała jej najnowsza książka, 
o wykorzystanych w niej materia-
łach archiwalnych. Sporo miejsca 

zajęły osobiste odczucia autorki 
związane z biografiami bohaterek 
książki, a zwłaszcza z 27-letnią 
Felą Szeps, która najpierw gnana 
w straszliwym „Marszu Śmierci” 
zmarła z wycieńczenia tuż po 
wyzwoleniu przez żołnierzy ame-
rykańskich.
Agnieszka Dobkiewicz uchyliła 
również rąbka tajemnicy o kolej-
nej, trzeciej już książce, którą 
obecnie przygotowuje. Autorka 
złożyła obietnicę, że po jej ukoń-
czeniu ponownie zawita w progi 
Żarowskiej Izby Historycznej, 
aby przedstawić swoje dzieło i jak 
sama powiedziała... być wśród 
ludzi, którzy podzielają Jej pasję 
i Ją wspierają. 
Składamy serdeczne podzięko-
wania dla Agnieszki Dobkiewicz 
za bardzo interesujące spotkanie, 

życzymy rychłego ukończenia 
kolejnej książki i już dziś zapra-
szamy ponownie do Żarowa. 

Kultura
Skwer przy ul. Krasińskiego  
udostępniony mieszkańcom

Zakończyły się prace związane z modernizacją i przebu-
dową skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie. 

Jeszcze kilka miesięcy temu teren 
ten nie był dobrą wizytówką 
naszego miasta. Ale dzięki pracom, 
które zostały tutaj zrealizowane, 
jest to kolejna przestrzeń rekre-
acyjna dla mieszkańców w Żarowie, 
sprzyjająca spotkaniom, relaksowi, 
a także aktywnemu spędzaniu wol-
nego czasu na świeżym powietrzu. 
W piątek, 24 września skwer został 
oficjalnie otwarty i przekazany do 
użytku mieszkańcom. 

– W ramach 
rewitalizacji 
zamontowa-
liśmy nowe 
oświetlenie, 
wykonaliśmy 
chodnik i ciągi 
piesze, prze-
budowaliśmy 
miejsca parkin-
gowe, przygo-
towaliśmy pod-
łoże pod nowe 
nasadzenia, 
postawione 
zostały nowe 
ławki oraz 
zainstalowane 
kamery monito-
ringu. Łącznie 
na rewitalizację 
tego terenu wydatkowaliśmy 
blisko 150 tysięcy złotych. 
Dzisiaj jest ten moment, kiedy 
chcemy podziękować inicja-
torom tego przedsięwzięcia 
Fundacji Inicjatywa B, wolonta-
riuszom, stowarzyszeniom oraz 
wszystkim, którzy włączyli się 
w działania na rzecz rewitaliza-
cji skweru przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie. Podziękowania 
składam również pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
którzy poza swoimi obowiąz-
kami, również w weekendy, 
przychodzili, podlewali, sadzili 
kwiaty i doglądali, żeby miej-
sce to wyglądało tak jak dziś. 
W przygotowanie tego terenu 
włączali się także radni Rady 
Miejskiej, którym również 
składam wielkie podziękowa-
nia. Dziękuję także zarządowi 
Polskiej Ceramiki Ogniotrwa-
łej – mówił podczas otwarcia 
skweru burmistrz Leszek 
Michalak.

Wszystkie inwestycje przy skwerze 
Culmiza sfinansowane zostały ze 
środków własnych budżetu gminy 

Żarów w wysokości blisko 150 tysięcy 
złotych, a także sponsora rewitalizacji 
skweru zakładu PCO Żarów w wyso-
kości 20 tysięcy złotych.

– W minionym roku obcho-
dziliśmy piękną rocznicę 170-
lecia naszego funkcjonowania. 
Chcieliśmy pozostawić po 
sobie coś więcej, jakiś ślad dla 
mieszkańców gminy Żarów. Ze 
wspólną pomocą Urzędu Miej-
skiego w Żarowie i Fundacji 

Inicjatywa B udało się stworzyć 
ciekawy projekt, którego efekty 
możemy podziwiać przy ul. 
Krasińskiego w Żarowie. Bardzo 
dziękuję wszystkim inicjatorom 
tego przedsięwzięcia – mówił 
Łukasz Izbiński dyrektor 
finansowy z Polska Ceramika 
Ogniotrwała S.A. w Żarowie.

Otwarciu skweru towarzyszyły 
liczne atrakcje dla mieszkańców. 
Nabyć można było EKOlogiczne 
gadżety przygotowane na sto-
iskach Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie oraz Stowarzyszenia Zielony 
Żarów. Przy okazji, przy stoisku 
UM Żarów każdy zainteresowany 
mógł uzyskać informacje doty-
czące EKOlogicznych progra-
mów realizowanych przez gminę 
Żarów. Zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora, Łukasz Izbiński 
dyrektor finansowy z Polska Cera-
mika Ogniotrwała S.A. w Żarowie 
oraz Tomasz Nycz wspólnie zasa-
dzili także drzewko, które będzie 
symbolem tego zrewitalizowanego 
miejsca, skweru Carla Culmiza.

Magdalena Pawlik

EKOlogiczne stoiska przygotowane przez UM Żarów 
oraz Stowarzyszenie Zielony Żarów cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

II edycja konkursu fotograficznego 
„Gmina Żarów w obiektywie” 

Interesujesz się fotografią? 
A może po prostu lubisz 
robić zdjęcia? 
Urząd Miejski w Żarowie zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału 
w II edycji konkursu fotograficz-
nego „Gmina Żarów w obiekty-
wie”. Uchwyć w kadrze miejską 
przyrodę, otaczającą nas zieleń, 
tę na osiedlach czy skwerach. 
Ważne, aby wyeksponować jej 
piękno i to, że jest ona ważną czę-
ścią naszej gminy. Do konkursu 
można również zgłaszać zdjęcia, 
które przedstawiają architekturę, 
budynki, ciekawe pejzaże. Jednym 
słowem wszystko! Ważne, aby 
zdjęcie było wykonane na terenie 
gminy Żarów. Mile widziane rów-
nież zdjęcia, które pokazują pory 
roku: wiosnę, lato, jesień, zimę.
Swoje fotografie można nadsyłać 
od 27 września do 31 paździer-
nika 2021 r. Autorzy najlepszych 
fotografii otrzymają karty poda-
runkowe do sklepów ze sprzętem 

elektronicznym o wartości 500 zł, 
300 zł i 200 zł. Konkursowe zdję-
cia będą również zdobić gminny 
kalendarz na 2022 rok. 
Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego oraz 
załączenie zdjęcia lub zdjęć. 
W konkursie może wziąć udział 
każdy, wystarczy, aby zdjęcie było 
wykonane najwcześniej w 2020r., 
udział w konkursie jest bezpłatny. 
Na Wasze fotografie czekamy pod 
adresem mailowym: m.pawlik@
um.zarow.pl lub za pośrednic-
twem ePUAP.
Celem konkursu jest zachęce-
nie mieszkańców do wspólnego 
odkrywania i podziwiania naj-
urokliwszych zakątków gminy 
Żarów, popularyzacji i promocji 
turystyki wśród mieszkańców 
naszego regionu jako elementu 
życia codziennego i sposobu 
na rekreację, upowszechnienie 

i popularyzacja fotografii, rozwi-
janie zainteresowań historią, naj-
bliższym otoczeniem, a przez to 
umacnianie tożsamości i poczucia 
więzi z gminą.
Szczegóły dotyczące konkursu 
znajdują się w regulaminie, który 
umieszczony jest na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl oraz 
Facebooku Gmina Żarów. Zapra-
szamy do udziału w konkursie!

Magdalena Pawlik

Nie sądziłam, że można mieć 
tyle radości z pisania... 

Spotkanie autorskie z Karoliną Salwowską
Karolina Salwowska młoda 
mieszkanka Żarowa zadebiuto-
wała swoją książką z pogranicza 
fantastyki „Nairan. Powiernicy”. 
Książka została wydana w tym 
roku przez Wydawnictwo Regis. 
We wtorek, 28 września była 
gościem żarowskiej biblioteki, 
która zorganizowała dla miesz-
kańców spotkanie autorskie 
z młodą i przesympatyczną 
pisarką. Jest to pierwsza powieść 
naszej mieszkanki, ale na pewno 
nie ostatnia. Jak sama przyznała, 
niebawem ukaże się jej kolejna 
książka. Autorka podczas spo-
tkania w bibliotece opowiadała 
skąd się wziął pomysł na pisanie, 
o czym opowiada fabuła książki 
i skąd zafascynowanie tematyką 
fantastyczną.

– Siadałam do pisania, kiedy 
miałam trochę wolnego czasu 
między odrabianiem matema-
tyki a pisaniem wypracowa-

nia z języka polskiego. Sama 
chciałam poznać dalszą część 
tej historii. W pierwszym sce-
nariuszu Nairan miało kończyć 
się w innym momencie i dużo 
wcześniej, ale postanowiłam 
napisać kolejną część, tak mnie 
to zafascynowało. Zżyłam się 
bardzo z bohaterami. Bardzo się 
ekscytowałam pisząc tę książkę 
i nie sądziłam, że można mieć 
tyle radości z pisania. Książka 
powstawała przecz 4 lata – 
mówiła Karolina Salwowska.

Pani Karolina przyznała także, że 
inspiruje się twórczością dwóch 
znanych pisarzy. Pierwszy to Tolkien 
autor „Hobbita” czy trylogii „Władcy 
Pierścieni”, a drugi to Brandon San-
derson, autor powieści fantastycz-
nych. Autorka przyznała także, że 
jest osobą otwartą na krytykę.

– W pisaniu najbardziej 
dopingowali mnie moi przy-
jaciele z internatu i ze szkoły, 

także często mnie krytykując. 
Ale jestem osobą otwartą na 
krytykę i ta książka pewnie 
też zawiera dużo błędów, ale 
mam nadzieję, że im dalej będę 
pisać, tych błędów będzie coraz 
mniej – dopowiadała Karolina 
Salwowska.

Po spotkaniu można było nabyć 
książkę wraz z autografem młodej 
pisarki. Karolinie Salwowskiej 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Magdalena Pawlik 

Uczestnicy spotkania ustawiali 
się w kolejce, aby nabyć książkę 
wraz z autografem Karoliny Sal-
wowskiej. 

Spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz 
W czwartek, 23 września w Żarowskiej Izbie Historycz-
nej odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkie-

wicz – autorką książki „Dziewczyny z Gross-Rosen. 
Zapomniane historie obozowego piekła”. 

To było bardzo ciekawe spotkanie 
z Agnieszką Dobkiewicz w Żarowie. 

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
Warsztaty są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozu-

miewać się ze swoim dziećmi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaro-
wie ogłasza nabór na warsztaty dosko-
nalące kompetencje wychowawcze 
rodziców pn. „Szkoła dla rodziców 
i wychowawców” dla wszystkich chęt-
nych osób zamieszkujących w Gminie 
Żarów. Warsztaty są dla rodziców, 
którzy chcą lepiej porozumiewać się ze 
swoim dziećmi. Dla rodziców, którym 
zależy na bliskiej relacji z własnym 
dzieckiem. Są również okazją do tego, 
aby zmierzyć się z własnymi posta-
wami rodzicielskimi. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Nabór trwa do 15 października 2021 r. 
Liczba miejsc jest ograniczona (max. 15 
osób), liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby 
zainteresowane udziałem w warsztatach 

mogą pobrać formularz zgłoszeniowy 
ze strony internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie lub www.um.za-
row.pl  i wypełniony przesłać na adres 
e-mail: t.borowiec@um.zarow.pl lub 
złożyć go osobiście w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii 
Krajowej. Uruchomienie grup zależy od 
ilości uczestników.
Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 
4 godziny dydaktyczne. Odbywają się 
w godzinach popołudniowych. Bliższe 
informacje o terminach będą podane 
po rekrutacji uczestników.
Pytania dotyczące szkolenia dla 
rodziców udziela Teresa Boro-
wiec – starszy specjalista pracy 
z rodziną, tel. 74 85 80 745.
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Kierowca potrącił 13-letnią 
dziewczynkę
W czwartek, 30 września doszło 
do potrącenia 13-letniej dziew-
czynki, mieszkanki Żarowa, 
która przechodziła przez jezdnię 
w miejscu do tego nie przezna-
czonym. Sprawca wykroczenia, 
31 letni mieszkaniec Żarowa 
został ukarany mandatem kar-
nym. Dziewczynka nie odniosła 
poważnych obrażeń. Zdarzenie 
miało miejsce przy ul. Chrobrego 
w Żarowie.
Nowy Dzielnicowy 

Od dnia 1.10.2021r. obowiązki 
dzielnicowego KP Żarów zostały 
powierzone st. Sierż. Jakubowi 
Pasiewiczowi, który dotychczas 
pełnił służbę w Zespole Prewencji 
KP Żarów. Funkcjonariusz objął 
dzielnicę po mł. Asp. Jakubie 
Sikorze. 
Rejon służbowy: Żarów, ul.: Aka-
cjowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, 
Fabryczna, Hutnicza, Jarzębinowa, 
Jaworowa, Jesienna, Jodłowa, Kasz-
tanowa, Klonowa, Kopernika Miko-
łaja, Krasickiego Ignacego, Kręta, 
Krótka, Księdza Mariana Cembrow-
skiego, Kwiatowa, Lipowa, Mickie-
wicza Adama, Ogrodowa, Plac Wol-
ności, Pogodna, Polna, Przemysłowa, 
Puszkina Aleksandra, Rybacka, 

Słoneczna, Słowackiego Juliusza, 
Słowiańska, Strefowa, Stumetrówka, 
Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, 
Wyspiańskiego Stanisława.
Plan działania priorytetowego 
rejonu służbowego nr. 24
Dzielnicowy st. sierż. Jakub 
Pasiewicz w okresie 01.08.2021r. 
– 31.01.2022r. realizuje Plan Dzia-
łania Priorytetowego pn. „Prze-
ciwdziałanie zjawisku spożywania 
alkoholu w miejscach objętych 
zakazem oraz  zakłócanie ładu 
i porządku publicznego w rejonie 
terenów rekreacyjnych przy ul. 
Wyspiańskiego w Żarowie”.
17-latka zatrzymana  
za kradzieże
Policjanci Komisariatu Policji 
w Żarowie, w toku realizacji 
sprawy zatrzymali 17-letnią 
mieszkankę Wałbrzycha. Młoda 
kobieta podejrzana jest o kra-
dzież, w okresie 04-06 maja br. 
w jednym ze sklepów na terenie 
Żarowa, artykułów spożywczych, 
alkoholowych i tekstylnych. 
Łączna suma strat wyniosła ponad 
840 złotych.
Nie stosował się do zakazu 
i kontaktował z pokrzywdzoną
Na podstawie materiałów opera-
cyjnych, w toku realizacji sprawy, 
funkcjonariusze zespołu krymi-
nalnego KP Żarów, zatrzymali 
53-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego. Mężczyzna nie 
stosował się do orzeczonego 
wobec niego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy zakazu kontaktowania 
się z pokrzywdzoną. Zatrzymany 
po czynnościach został zwolniony. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Bezpieczeństwo
Kronika policyjnaPrzedszkolaki z wizytą na Komisariacie Policji

To była niezapomniana wizyta dla przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola, które 
odwiedziły funkcjonariuszy pełniących służbę na Komisariacie Policji w Żarowie. 

Podczas spotkania maluchy dowie-
działy się, jak wygląda praca poli-
cjantów i jak działa sprzęt użytko-
wany przez nich w ich codziennej 
służbie. Niezwykłą radość sprawiło 
dzieciom oglądanie służbowych 
pojazdów, do których mogły wejść 
i usiąść na miejscu kierowcy. 
Wysłuchały też policyjnych porad, 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
sposobów unikania różnych zagro-
żeń, nauczyły się w jaki sposób 
powiadamiać służby ratunkowe, 
a także jak nosić odblaski, by być 
widocznym na drodze.

– Przyjmowaliśmy na Komisa-
riacie Policji w Żarowie wyjąt-
kowych i pełnych werwy gości. 
Podczas wizyty dzieci poznawały 
pracę policjanta, oglądały komi-
sariat, radiowozy i motor poli-
cyjny, prezentowany przez funk-

cjonariuszy z Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Świdnicy. Ta 
niecodzienna wizyta sprawiła 
najmłodszym dużo radości, 
a roześmiane twarze dzieci są dla 

nas dowodem, że była to dla nich 
niezapomniana wizyta – mówi 
Katarzyna Wilk komendant 
Komisariatu Policji w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Wizyta w Komisariacie Policji dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń. 

Uwaga na fałszywe SMS-y o kwarantannie
Uwaga na nowy sposób działania oszustów! 

Użytkownicy telefonów komórko-
wych otrzymują fałszywe SMS-y 
o nałożeniu kwarantanny. Wia-
domości zawierają linki odsyła-
jące do rzekomo szczegółowych 
informacji na ten temat. Może to 
być próba wyłudzenia danych lub 
zainstalowania złośliwego opro-
gramowania. Apelujemy o zacho-
wanie czujności i nie klikanie 
w przesłany link! Przed cybera-
takiem ostrzega także Główny 
Inspektor Sanitarny. 

– Przestępcy wysyłają fałszywe 

SMS-y od nadawcy „Kwaran-
tanna”, zawierające informa-
cję o nałożeniu na odbiorcę 
kwarantanny. Wiadomość 
zawiera także link prowadzący 
rzekomo do strony informacyj-
nej. Otwarcie linku może być 
niebezpieczne dla urządzenia 
odbiorcy. Prosimy o nieotwie-
ranie linku i usunięcie wiado-
mości z telefonu – czytamy na 
stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 

Przypominamy, że kwarantanna 

nakładana jest automatycznie 
przy przekroczeniu granicy lub 
na podstawie przeprowadzonego 
wcześniej wywiadu epidemio-
logicznego przez pracowników 
państwowej inspekcji sanitarnej. 
Po skierowaniu na kwarantannę, 
osoba dostaje prawidłowy sms 
o następującej treści: 

„Jesteś na kwarantannie. Masz 
ustawowy obowiązek używa-
nia aplikacji Kwarantanna 
domowa. Jest dostępna w App-
store i Google Play”.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Wydarzenia
25 lat klubu szachowego Goniec Żarów

Szachy to piękna dyscyplina sportowa.  
Kiedyś szachy były rozrywką królów, obecnie grać w nie może praktycznie każdy. 

O popularyzowanie tej dys-
cypliny na terenie gminy 
Żarów już od 25 lat dbają 

członkowie Klubu Szachowego 
„Goniec Żarów”. Podstawową 
działalnością klubu są szkolenia 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
organizacja i udział w turniejach 
szachowych. W piątek, 1 paździer-
nika klub szachowy „Goniec Ża-
rów” świętował jubileusz  25-lecia 
działalności. Z tej okazji odbyło 
się uroczyste spotkanie z udziałem 
członków klubu, działaczy, zawod-
ników oraz zaproszonych gości. 
Uroczystość była także okazją do 
podsumowania dotychczasowej 
działalności klubu, którą przedsta-
wił prezes klubu Artur Adamek.

– Od początku istnienia klubu 
włączaliśmy się w organiza-
cję wielu imprez szachowych 
w Żarowie do których należały 
m.in. turnieje podczas Dni 
Żarowa, symultany szachowe 
z arcymistrzami, mistrzostwa 
Żarowa. Działamy w ramach 
Ludowych Zespołów Spor-
towych, braliśmy udział we 
wszystkich 21 Dolnośląskich 
Igrzyskach i zdobyliśmy w nich 
kilkadziesiąt medali. W ramach 
LZS bierzemy również udział 
w Turnieju „Złota Wieża”. Jest 
to najstarszy drużynowy tur-
niej szachowy w kraju. Nasza 
drużyna regularnie przez 
wiele lat uzyskiwała awans do 
finału krajowego. Wielką rolę 
w naszym klubie odegrał Pan 
Michał Bieszczad i to dzięki 
niemu rozwinęło się szkolenie 
najmłodszych zawodników. 
Od tamtej pory nasze szkoły: 
gimnazjum i Szkoła Podsta-
wowa w Żarowie wielokrotnie 
wygrywały zawody strefowe, 
powiatowe i regularnie graliśmy 
w finałach dolnośląskich – 
wspominał prezes klubu Artur 
Adamek.

W trakcie wydarzenia uhonoro-
wane zostały osoby, które na prze-
strzeni 25 lat, aktywnie wspierały 
działalność Klubu. Podziękowania 
i jubileuszowe statuetki „Przyja-
ciel Żarowskich Szachów” trafiły 
do byłych burmistrzów miasta 
Żarów: Zbigniewa Chlebowskiego 
i Lilli Gruntkowskiej, obecnego 
burmistrza Leszka Michalaka, 
Roberta Jagły prezesa Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego, Heleny 
Słowik dyrektora SP w Żaro-
wie, Elżbiety Wierzyk dyrektora 
Bajkowego Przedszkola w Żaro-
wie, Marioli Zawiszy, Andrzeja 
Borowskiego, Wojciecha Dołharza 
i Michała Zaremby.

– Klub szachowy „Goniec 
Żarów” jest nierozerwalnie 
związany z gminą Żarów i zna-
lazł trwałe miejsce w sercach 
wielu pokoleń naszych miesz-
kańców. Z wielką uwagą obser-
wujemy kolejne osiągnięcia 
szachistów i doceniamy również 
wszelkie starania klubu, aby 
nasi sportowcy mieli godne 
warunki do pracy i treningu, 
a kibice mogli być świadkami 
znaczących wydarzeń spor-
towych. Niech kolejne lata 
obfitują we wspaniałe sukcesy, 
talenty sportowe i przynoszą 

radość i satysfakcję z podejmo-
wanych działań – złożyli gra-
tulacje na ręce prezesa klubu 
burmistrz Leszek Michalak 
i przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny. 

Prezes klubu Artur Adamek spe-
cjalne podziękowania złożył także 
na ręce Michała Bieszczada, który 
od samego początku istnienia 
klubu szkolił dzieci i młodzież, 
a także wspierał działania klubu.

– Dziękuję wszystkim burmi-
strzom i pani dyrektor gimna-
zjum, która zawsze była nam 
przychylna. Tylko dzięki dobrej 
współpracy i chęci ze strony 
władz gminy te szachy funkcjo-
nowały. Teraz jestem na „sza-
chowej emeryturze”, ale mam 
godnych następców – dziękował 
Michał Bieszczad.

Podziękowania i gratulacje na ręce 
prezesa klubu Artura Adamka 
złożyli także zaproszeni goście. 

Wszyscy uczestnicy spotkania, 
działacze i zawodnicy otrzymali 
także książkę, którą z okazji jubi-
leuszu napisał Artur Adamek. 

– Miałem plany już kilka lat 
temu, żeby napisać książkę, ale 
nigdy nie było czasu. W końcu 
się udało. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie wiele osób, które 
pomogły mi przy zdjęciach 
i przy brakujących materia-
łach, za co serdecznie dziękuję. 
Podziękowania składam rów-
nież na ręce wszystkich, którzy 
przekazali wsparcie finansowe 
na wydrukowanie książki: 
gmina Żarów, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego, Dolnośląski 
Związek Szachowy oraz żarow-
scy szachiści Kamil Krzyżanow-
ski i Piotr Kaśków – dziękował 
Artur Adamek.

Magdalena Pawlik  

Niespodzianką dla wszystkich uczestników była wydana książka przez 
Artura Adamka „Goniec Żarów – 25 lat historii szachów w Żarowie”.

„Przyjaciele Żarowskich Szachów 25 lat Gońca Żarów” – takie statuetki 
trafiły do osób, które wspierały klub szachowy „Goniec Żarów” przez 25 lat. 

Książkę z okazji jubileuszu „Goniec Żarów – 25 lat historii szachów w 
Żarowie” napisał Artur Adamek.

Podziękowania od Hospicjum  
za wsparcie kampanii „Pola Nadziei”
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świd-
nicy od wielu lat zapewnia opiekę medyczną, psycholo-

giczną i duchową osobom nieuleczalnie chorym. 

Wspiera chorych, wobec których 
medycyna jest już bezsilna. Dzięki 
środkom finansowym, które 
każdego roku przekazywane są 
z budżetu gminy Żarów, z opieki 
świdnickiego hospicjum mogą 
także bezpłatnie korzystać miesz-
kańcy naszej gminy. W minio-
nym roku hospicjum zorgani-
zowało kampanię „Pola Nadziei 
2020/2021”, która ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, 
przeniosła się do przestrzeni wir-
tualnej. III edycję tej kampanii, 
która odbywała się w okresie od 6 
kwietnia do 10 czerwca 2021 roku, 
objął honorowym patronatem 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak.

– Nie wyobrażam sobie, aby 
mieszkańcy w takich sytuacjach 
byli pozostawieni bez fachowej 
opieki. Wszyscy jednak zda-
jemy sobie sprawę, że dzieło to 
jest tak wielkie, że nie jesteśmy 
w stanie zrealizować go w poje-
dynkę. Na szczęście jest wiele 
osób, które z wielkim sercem 
i jeszcze większym zaangażo-

waniem wspiera takie działa-
nia. Cieszymy się, że wspólnie 
z innymi samorządowcami 
możemy wspierać najbardziej 
potrzebujących – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Przedstawiciele Zarządu Hospicjum 
w Świdnicy dziękowali władzom 
gminy Żarów za udzielone wsparcie 
i objęcie honorowym patronatem 
zeszłorocznej kampanii.

– Celem akcji było szerzenie 
idei hospicyjnej. Zwłaszcza 
tym najmłodszym chcieliśmy 
przypomnieć, jak ważny jest 
drobny gest w stronę drugiego 
człowieka. Składamy na Pań-
stwa ręce nasze najserdeczniej-
sze podziękowania za objęcie 
honorowym patronatem III 
edycji kampanii „Pola Nadziei 
2020/2021”, która na stałe wpi-
sała się w tradycję naszego mia-
sta i gmin ościennych – dzię-
kowała burmistrzowi Gabriela 
Kaczkowska prezes zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Cho-
rych „Hocpicjum” w Świdnicy.

Magdalena Pawlik 

Gmina Żarów każdego roku włącza się we wszelkie inicjatywy, które prowa-
dzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy. 

Przystanki autobusowe  
oznakowane logiem gminy Żarów

Aby nasze przystanki autobusowe 
były bardziej estetyczne, obok 
kwiatów, krzewów i roślinno-
ści, które upiększają przestrzeń 
miasta i rosną także na pobli-
skich terenach i przy zielonych 
przystankach, wszystkie wiaty na 
terenie Żarowa okleiliśmy logiem 
#dzieńdobryżarów.
Do dyspozycji mieszkańców 
są także Infokioski. Jeden przy 
budynku Urzędu Miejskiego, 
a drugi na cmentarzu komunal-
nym w Żarowie. Jest to Elektro-
niczna Wyszukiwarka 
Osób Pochowanych. 
Infokioski również 
zostały oklejone 
nowym logiem gminy 
Żarów.
Przy okazji przy-
pominamy i zachę-
camy do korzystania 
z naszej Plenerowej 
Biblioteczki, która 
znajduje się przy ul. 
Dworcowej w Żaro-
wie. Aby wypożyczyć 
książkę nie trzeba iść 
specjalnie do biblio-
teki. Można umilić 

sobie czas oczekiwania na przy-
jazd autobusu, sięgnąć po dobrą 
książkę i zrelaksować się na świe-
żym powietrzu. 
Apelujemy także do Państwa, 
aby zachować porządek. Dbajmy 
o nasze wspólne otoczenie, nie 
zaśmiecajmy doniczek z kwiatami, 
nie wyrywajmy kwiatów. Wszyscy 
chcemy mieszkać i żyć w czystym 
miejscu. Pamiętajmy, że nasze 
otoczenie świadczy o nas i naszej 
kulturze.

Magdalena Pawlik

Chcemy, że przestrzeń na terenie naszego mia-
sta była zadbana i estetyczna. Mamy nadzieję, 
że taki sposób promocji również się Państwu 
podoba.
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Sport i wypoczynek
6. Żarowskie Biegi Strefowe

W Żarowie nie zabrakło sportowej rywalizacji i walki z czasem.  
Dominatorem 6. Żarowskich Biegów Strefowych został Jan Kaczor.

Niespełna dwudziestoletni zawod-
nik Invest Park Team okazał się 
najlepszy na 5 i 10 kilometrów. 
Jeszcze trzy lata temu grał w piłkę 
nożną, by zamienić sportową pasję 
na bieganie. W Żarowie nastąpiła 
zmiana warty. Kaczor dwukrotnie 
okazał się lepszy od byłego repre-
zentanta Polski w biegach średnich 
i długich Mateusza Demczyszaka 

– Cieszę się bardzo z podwój-
nego zwycięstwa. Moja radość 
jest tym bardziej większa, iż 
pokonałem tak utalentowa-
nego zawodnika. Chcę dalej się 
rozwijać i przekraczać kolejne 
granice – relacjonował tuż 
po zwycięstwie na koronnym 
dystansie 10 km Jan Kaczor, 
mieszkaniec Wałbrzycha. 

Czas zwycięzcy wyniósł 00:35;15 
i był o ponad cztery minuty gorszy 
od rekordu trasy, który właśnie 
należy do Mateusza Demczyszaka 
(Sobótka). Tym razem zawodnik 
Becomeone musiał zadowolić się 
drugim miejscem.

– Od ponad dwóch lat zakoń-
czyłem wyczynowe bieganie, 
jednak obiecuję, iż do kolejnej 
edycji żarowskich biegów solid-
nie się przygotuję i powalczę 
o zwycięstwo w przyszłym 
roku – zapowiedział były mul-
timedalista Mistrzostw Polski 
i reprezentant naszego kraju 
Mateusz Demczyszak. 

Trzecie miejsce wśród panów zdobył 
Tomasz Sobczyk z Wrocławia, który 
w kategorii open był jednak czwarty, 
ustępując miejsca najlepszej wśród pań 
Aleksandrze Jędrzejewskiej (Wrocław). 
Zawodniczka Becomeone wymazała 
z tabel rekord koronnego dystansu, 
który należał do Anny Ficner (Złoto-
ryja). Od dziś najlepszy rezultat w kate-
gorii kobiet na 10 km wynosi 00:36;05. 
Wspomniana Ficner straciła do 
zwyciężczyni blisko 3 minuty. Trzecia 
Katarzyna Choma (Jelenia Góra) miała 
wynik już o ponad 6 minut gorszy.
Na dystansie połowę krótszym wśród 
mężczyzn najszybszy był Jan Kaczor. 
Triumfator uzyskał czas 00:16;05 i o 11 
sekund wyprzedził drugiego Mateusza 
Demczyszaka i już o ponad minutę 
trzeciego w stawce Dariusza Szczepa-
nika (Pszenno). Wśród pań na dystan-
sie 5 km po raz trzeci raz z rzędu kró-
lowała Anna Ficner (00:18;58). Druga 
była Jagoda Durkalec z Jeleniej Góry 
(00:19;17), a trzecia mieszkanka Świd-
nicy, Sonia Rozumkiewicz (00:21;39). 
Jeśli już mowa o wynikach, to miniona 
edycja biegu odniosła frekwencyjny 
sukces. Ulicami Żarowa ścigało się 
ponad 300 zawodników. Na najlep-
szych biegaczy na dystansach 5 oraz 

10 km czekały nagrody finansowe. 
W tegorocznej edycji znalazły się 
wszystkie kategorie, które poja-
wiły się w ubiegłych latach. Po raz 
kolejny osoby, które zdecydowały się 
wystartować w obydwu dystansach, 
sklasyfikowane zostały w Żarowskiej 
Piętnastce. Najlepszym mężczyzną 
tej kategorii okazał się Jan Kaczor, 
wśród pań triumfowała Anna Ficner. 

W biegu głównym na dyst. 10 km 
nagrodzone zostało najlepsze małżeń-
stwo. Zwyciężyli państwo Jankowscy, 
Magdalena i Tomasz z Chełmca. 
W klasyfikacji drużynowej Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
drugi rok z rzędu wygrali pracownicy 
TP Reflex Group. Indywidualnie naj-
lepszym zawodnikiem strefy na 10 km 
został Radosław Mękal (Wałbrzych) 
z TP Reflex Group. Najlepszą panią tej 
samej kategorii Anna Zajączkowska 
(Wrocław) z żarowskiego Electrolux. 
Bieg główny, to również rywalizacja 
najlepszych grup biegaczy. Po ten 
tytuł sięgnęli zawodnicy i zawodniczki 
Becomeone. Warto było licznie wziąć 
udział w Żarowskich Biegach Strefo-
wych, gdyż dla najliczniejszej grupy 
przewidziana była specjalna nagroda. 
Po raz drugi najwięcej biegaczy repre-
zentowało Strzegomską Dwunastkę. 
Najlepszy zawodnik i zawodniczka 
gminy Żarów: 10 km – Rudnik 
Tomasz (Żarów), Dominik Ewelina 
(Wierzbna). 5 km – Anusz Adam, 
Anusz Roksana (oboje Imbramowice).  

Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii wiekowych. 10 km: K20 – Poto-
niec Karolina (Strzegom), K30 – 
Rozumkiewicz Sonia (Świdnica), 

K40 – Ciesielska Beata (Cheł-
miec), K50 – Panek Anna (Świd-
nica), K60 - Gajdowska Mariola 
(Świebodzice), K70 – Pietras Bar-
bara (Strzegom). M20 – Szczepara 
Wojciech (Wrocław), M30 Bryl 
Karol (Wrocław), M40 – Szcze-
panik Dariusz (Pszenno), M50 
- Mazurkiewicz Jerzy (Głogów), 
M60 – Gurgul Ryszard (Świd-
nica), M70 – Prawdzik Ryszard 
(Kalno). 5 km: K20 – Duśko 
Joanna (Jaworzyna Śl.), K30 – 
Tołwińska-Trzeciak Gabriela 
(Jelenia Góra), K40 – Adamska 
Joanna (Wałbrzych), K50 – Stożek 
Monika (Pieszyce), K60 – Gadziń-
ska Joanna (Świdnica). M20 – 
Szklarz Michał (Wierzbna), M30 
– Traczyński Daniel (Świdnica), 
M40 – Andrzejewski Michał (Bie-
lawa), M50 – Mazurkiewicz Jerzy 
(Głogów), M60 – Strzelczak Hen-
ryk (Nowa Ruda), M70 – Praw-
dzik Ryszard (Kalno). 
W miasteczku biegowym zloka-
lizowanym na boisku lekkoatle-
tycznym znajdowały się stoiska 
sponsorów. Tam też odbyły się 
biegi dla dzieci, a zwycięzcami 
poszczególnych kategorii wieko-
wych zostali: Borowy Wojciech, 
Gruchała Julia, Szczepańska Anna, 
Marciniak Antoni, Chodyniecka 
Anna, Rudnik Jan, Wąs Kinga, 
Kąkol Krzysztof, Rudnicka Marika, 
Chadzikonstandinu Kamil. 
Zawody zorganizowane zostały 
z okazji 20-lecia Podstrefy Żarów. 

– Po raz szósty spotykamy się 
na Żarowskich Biegach Strefo-
wych, aby w tym roku uczcić 20 
lat funkcjonowania Podstrefy 
Ekonomicznej w Żarowie. Dzię-
kuję wszystkim zawodnikom za 
udział w dzisiejszych zawodach 
i gratuluję osiągniętych wyników 
sportowych. Podziękowania 
składam również na ręce wice-
prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Invest-Park 
za pomoc i wszelką współpracę 
na przestrzeni tych minionych 
20 lat – powiedział burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. 

Sponsor główny: Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna Invest-
-Park. Sponsorzy strategiczni: Pol-
ska 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. 
Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Na obu dystansach najlepszy okazał 
się Jan Kaczor z Invest Park Team

Najlepszych zawodników dekorował m.in. Wiceprezes Zarządu WSSE  
„Invest-Park” Paweł Kurtasz i burmistrz Żarowa Leszek Michalak

Jak co roku dużą popularnością cieszyły się biegi dla dzieci

Zakończyli zmagania w Grand Prix
Sprawa zwycięstwa w wędkarskim Grand Prix do ostat-

nich zawodów pozostawała otwarta. 

O wszystkim zadecydował puchar 
jesieni. 
W skład Grand Prix organizo-
wanego przez PZW koło Żarów 
wchodziły cztery imprezy spor-
towe. Wszystko rozpoczęło się 
od mistrzostw spławikowych. 
Później przyszedł czas na rywali-
zację o puchar prezesa koła, nocne 
zawody i puchar jesieni. Te ostat-
nie zawody padły łupem młodego, 
utalentowanego wędkarza Kacpra 
Moryla. Drugie miejsce dla Piotra 
Kondratowicza, trzecia lokata 
przypadła Piotrowi Wszołkowi. 

– Grand Prix organizowaliśmy 
po raz pierwszy. Z pewnością 

będziemy kontynuować tę formę 
rywalizacji. Miło mi jest ogłosić, 
iż zwycięzcą pierwszej edycji 
został Piotr Kondratowicz, który 
na podium wyprzedził Piotra 
Wszołka oraz Grzegorza Hałacz-
kiewicza – informował Mikołaj 
Moryl z PZW koło Żarów. 

Do zwycięstwa w Grand Prix 
uwzględniane były m.in. trzy naj-
lepsze występy danego zawodnika. 
Ilość punktów w klasyfikacji gene-
ralnej była sumą zajętych miejsc 
w trzech najlepszych występach.
Były to ostatnie zawody wędkar-
skie w tym roku. 

Krzysztof Dutkiewicz 

Wspominali byłego prezesa
Na początku 2019 roku odszedł Kazimierz Bordulak, 

wieloletni prezes TKKF Chemik Żarów. 

W ostatnim czasie rozegrano tur-
niej siatkarski jego pamięci. 
W hali sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie 
rywalizowało pięć drużyn. 

– Cieszę się, że w tej formie 
chcecie wspominać Kazimie-
rza Bordulaka. Przez wiele 
lat to on organizował dla was 
turnieje i rozgrywki sportowe. 
Dziś, to już drugi memoriał 
jego pamięci – mówił podczas 
otwarcia zawodów burmistrz 
Leszek Michalak. 

Do rywalizacji przystąpiły drużyny 
z Wałbrzycha, Świdnicy, Wieru-
szowa, Dobromierza i Wieruszowa. 
Najlepsi w Żarowie okazali się wał-
brzyszanie, pokonując na podium 
Świdnicę i Chemika Żarów. 

– Ten memoriał jest zawsze dla 
nas miłym dniem, w którym 
wspominamy naszego kolegę 
Kazimierza Bordulaka. W grze 
na parkiecie oprócz zaciętej 
rywalizacji towarzyszył humor 
i świetna zabawa. Jak zawsze 
zawodnicy mogli liczyć na ciepły 
posiłek. Cały zarząd żarowskiego 
Chemika składa podziękowanie 
osobom, które zaszczyciły swoją 
osobą memoriał. Mowa o burmi-
strzu Leszku Michalaku, zastępcy 

Przemysławie Sikorze i synu 
naszego zmarłego kolegi Sławku 
Bordulak. Zawsze możemy liczyć 
na pomoc i wsparcie dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie Tomasza 
Pietrzyka – relacjonuje zastępca 
prezesa Chemika Żarów Jacek 
Kruk. 

Tytuł „najlepszego gwoździa” 
powędrował w ręce Jakuba Boro-
wego, zawodnikiem MVP został 
Mateusz Drączkowski, a zawod-
niczką MVP Elżbieta Talarska. 
Najlepszym leworęcznym siatka-
rzem wybrano Tomasza Dyczka. 
Piotr Pękalski został najlepszym 
atakującym, zagrywającym Sta-
nisław Karkoszka, przyjmującym 
Piotr Hendżak, środkowym 
Michał Antoniak, a rozgrywają-
cym Malwina Bober. 
W tym roku TKKF Chemik 
Żarów obchodzi 45-lecie istnienia. 
Pod koniec października z tej oka-
zji odbędzie się turniej siatkarski, 
a my zapraszamy do kolejnego 
wydania Gazety Żarowskiej, 
w której znajdą Państwo artykuł 
nawiązujący do historii żarow-
skiego TKKF Chemik Żarów. 

Krzysztof Dutkiewicz
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