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Mieszkańcy 
mają głos

Strażacy zostaną 
przeszkoleni

Ruszył cykl spotkań burmistrza 
Żarowa Leszka Michalaka 
z mieszkańcami gminy Żarów. 

Trzydziestu pięciu strażaków 
z gminy Żarów przejdzie 
specjalistyczne szkolenia. 

Z gminy Ratownicy

Wspominają 
Janusza Korczaka

3 4 7
Na rok 2012 przypadają dwie ważne 
rocznice związane z postacią 
Janusza Korczaka.

Oświata

 Czytaj więcej na str.  5 т

A po zimie czas na drogi
Zima nie oszczędziła żarowskich dróg. Wraz z pierwszymi oznakami wiosny ruszyło pozimowe łatanie dziur. Na pierwszy 

ogień wzięto ulice Armii Krajowej, Słowiańską, drogę z Bożanowa do Wierzbnej, z Bożanowa do Kalna oraz z Żarowa do Kalna.

Profesor przyjedzie do 
Żarowa na zaproszenie 
burmistrza Żarowa Leszka 
Michalaka. W ramach wi-
zyty przewidziano wykład  
i spotkanie z młodzieżą oraz 

Profesor 
Miodek w Żarowie
Jak napisać „w ogóle”, gdzie prawidłowo posta-

wić przecinek? Zasady polskiej pisowni niejed-
nego z nas wprawiają w zakłopotanie. Mieszkańcy 
Żarowa 21 marca będą mogli spotkać się z profeso-
rem Janem Miodkiem i zapytać o wszelkie zawiło-
ści językowe. 

lokalną społecznością.
Każdy zapewne zna zna-

komitego językoznawcę. 
W Polsce zasłynął swoim 
charakterystycznym pro-
wadzeniem telewizyjnych 

rozpraw nad zawiłościami 
języka polskiego. Typowy 
dla niego sposób opowia-
dania zjednał mu sympa-
tię wielu Polaków. Swoją 
wiedzą profesor Miodek 
z mieszkańcami Żaro-
wa podzieli się 21 marca 
o godz. 16.00 w auli Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
w Żarowie. 

Zaproszenia na bezpłat-
ne spotkanie z profesorem 
można odebrać w Bibliote-
ce Publicznej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Żarowie. 
Czeka 30 zaproszeń! Ser-
decznie zapraszamy!

Magdalena Pawlik   »

Przygotowania Zjednoczonych

Wypalanie traw 
surowo zabronione

Pełne ręce roboty mają 
w tym okresie także stra-
żacy. Choć w Polsce wy-
palanie traw jest surowo 

Rolnicy szykują się już na nadejście wiosny. Wraz z jej pierwszymi oznakami 
ruszają prace na polach.

zabronione, przepis jest 
często łamany.

Każdego roku wraz z na-
dejściem wiosny rozpoczyna 

się sezon na wypalanie traw. 
Palą się łąki, nieużytki, przy-
drożne rowy i pola.

Więcej na str. 7 »

Po okresie przygotowaw-
czym spędzonym w hali 
sportowej, piłkarskie dru-
żyny Zjednoczonych Żarów 

rozpoczęły mecze kontrol-
ne przed zbliżającą się rundą 
rewanżową. Ze względu na 
zły stan płyty Stadionu Miej-

skego w Żarowie wszystkie 
mecze odbywają się na alter-
natywnych boiskach.

Więcej na str. 8 »
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Przeżyli ze sobą 623 tygo-
dnie i około 19 tysięcy dni. 
Choć bywały trudne chwi-
le, wytrwali w związku mał-
żeńskim ponad pół wieku. 
W piątek 2 marca parę od-
wiedził burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak i kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilne-
go Joanna Konikowska. W 
imieniu prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego małżonko-
wie otrzymali z rąk burmi-
strza list gratulacyjny oraz 
jubileuszowy medal z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go. Wiesław i Zofia Rojowie 
poznali się na zabawie w Ża-
rowie. – Doskonale pamiętam 
dzień naszego ślubu – wspo-
mina Zofia Rój. – W naszym 
małżeństwie bywały trudne 
chwile, jak w każdym. Mąż 

lubił wyjeżdżać na polowa-
nia, na ryby, co było czasem 
niebezpieczne. Zawsze z nie-
cierpliwością i strachem ocze-
kiwałam jego powrotu.

 Państwo Rojowie docze-
kali się dwójki dzieci oraz 
czterech wnucząt. Teraz 
z niecierpliwością oczekują 
na pierwszego prawnuka, któ-
ry urodzi się w marcu. 

Agnieszka Gryc »

TABLICA OGŁOSZEŃ 
URZĘDU MIEJSKIEGO

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Za-
mkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 
34/2012  z dnia 06.03.2012r.  

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Za-
mkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Żarów Nr 33/2012 z dnia 06.03.2012r.  

Kto nie płaci, ponosi konsekwencje
Informujemy najemców lokali gminnych, że wobec osób, które posiadają zale-
głości za czynsz i media windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. W 
stosunku do Najemców, którzy nie uregulują zaległości w terminie wyznaczonym 
w otrzymanym wezwaniu do zapłaty, sprawy zostaną niezwłocznie skierowane 
na drogę sądową, bez względu na wysokość dochodzonej kwoty. Konsekwen-
cją tych działań będą dodatkowe koszty sądowe (wynoszące nawet do 1.800 
zł), które najemcy lokali gminnych zalegający z uiszczaniem opłat będą musie-
li ponieść. Takie samo postępowanie będzie prowadzone w stosunku do osób, 
które podpisały ugody na spłatę zaległości czynszowych i w dalszym ciągu nie 
wywiązują się z warunków zawartej ugody. W tym przypadku wezwania do za-
płaty nie będą ponownie wysyłane. Najemca nie wywiązujący się z zawartej 
ugody, w przypadku opóźnienia ze spłatą chociażby jednej raty i nie regulujący 
terminowo bieżących należności czynszowych, będzie bez dodatkowego po-
wiadomienia kierowany na drogę sądową w celu wyegzekwowania należnych 
płatności. Z kolei sprawy osób, które otrzymały już sądowe nakazy zapłaty i nie 
uregulowały zasądzonych należności w wyznaczonym terminie zostaną natych-
miast przekazane do komornika sądowego, który zajmie się dalszym ściąganiem 
tych należności. Osoby te zostaną obciążone (poza kosztami wynikającymi z na-
kazu zapłaty) również wysokimi kosztami egzekucji komorniczej. W stosunku do 
części najemców Gmina skierowała do sądu wnioski o eksmisję z lokali miesz-
kalnych. Wyroki w tych sprawach już zapadły. W stosunku do osób, które nie 
opuszczą dobrowolnie zajmowanych lokali będą podejmowane dalsze działania 
zmierzające do komorniczej egzekucji z lokalu mieszkalnego. 

Zniesienie opłaty od posiadania psa
W związku z uchyleniem w dniu 30 listopada 2011 roku Uchwały Nr LXV/296/2010  
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od po-
siadania psów - informujemy, że od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania 
psa nie jest pobierana. 
Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości w opłacie od posiadania psa, 
pochodzące z okresów obowiązywania Uchwały zobowiązane są do ich niezwłocz-
nego uregulowania, w przeciwnym wypadku zostaną one ściągnięte w trybie 
egzekucji administracyjnej.

- Dzięki temu wyjazdowi 
każdy z nas powrócił z nową 
energią podsyconą słońcem 
zwiastującym wiosnę. Przed 
nami kolejne wyzwania, pole-
gające na doszczegółowieniu 
i realizowaniu wspólnych po-
mysłów – mówi Marta Plizga 
z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, dodając – Partnerzy Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, Stowarzyszenia „Na-
sze Dzieci – Wspólna Szkoła”, 
Stowarzyszenia „Edukacja”, 
Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Żarów, Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej pod 
czujnym okiem trenera Karo-
liny Furmańskiej diagnozo-
wali potrzeby i z entuzjazmem 
szukali wspólnej płaszczyzny 
do działania.

Wyjazd warsztatowy 
w dniach 5-6 marca możli-

Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną w Żarowie w pełni uzbrojoną o pow. 500 m т 2. Tel. 796 051 202

Do wynajęcia garaż na ogrodzonej działce koło Gimnazjum w Żarowie, 90 zł/m-c. Tel. 604 223 245 т

I ślubuję ci…
Państwo Rojowie z Żarowa świętują swoje złote gody. Małżonkowie są ze so-

bą już 52 lata. 

Szukają 
nowych pomysłów

Partnerzy Partnerstwa Lokalnego „Żarowskie Inicjatywy” dyskutowali nad 
pomysłami, szukając wspólnej płaszczyzny działań adresowanych do miesz-

kańców gminy Żarów. Podczas wyjazdu do Karpacza ćwiczyli również komuni-
kację i umiejętność działania w zespole.

wy był dzięki realizowanemu 
przez Wałbrzyskie Regio-
nalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych 
projektowi „Wałbrzyskie 
Centrum Przedsiębiorczości 
Społecznej”, współfinanso-
wanemu ze środków Unii 
Europejskiej.

Kiedy partnerzy rozpo-
czną realizację wspólnych 
pomysłów? Okaże się już 
niebawem, bowiem kolejne 
spotkanie „Żarowskich Ini-
cjatyw” już 20 marca, tym 
razem w Żarowie.

Magdalena Pawlik  »
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Zostań asystentem rodzinnym
Rusza projekt szkoleniowy realizowany przez wrocławską Fundację In Posterum, 

w ramach którego odbędą się przygotowania zawodowe do wykonywania zawodu asy-
stenta rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zaprasza chętnych mieszkań-
ców gminy Żarów do uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu, bo to wielka szansa 
na zdobycie nowych kwalifikacji i potrzebnej praktyki zawodowej.

Termin realizacji projektu Asystent rodzinny przewidziany jest na okres od 01.09.2011r. do 
31.03.2014r. Adresowany jest do osób niezatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecz-
nej, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego oraz legitymujących się minimum 
średnim wykształceniem – mówi Anita Denes-Ziemkiewicz kierownik żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, dodając – Szczególnie preferowane jest uczestnictwo w projekcie osób 
w wieku 50+, osób niepełnosprawnych oraz korzystających z zasiłku okresowego.

Chętnych odsyłamy na stronę internetową www.inposterum.pl, gdzie do pobrania znajdują 
się formularze zgłoszeniowe projektu, który współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Zachęcamy do zainwestowania w siebie. Człowiek to najlepsza inwestycja. Naprawdę 
warto, realizatorzy projektu oferują różnorodne formy wsparcia. Będą to m.in.: warsztaty umie-
jętności społecznych, z zakresu autoprezentacji, indywidualne poradnictwo psychologiczne 
i prawne, szkolenia zawodowe, płatne staże do czterech miesięcy, materiały dydaktyczne, 
wsparcie psychologa i specjalistów w trakcie stażu zawodowego, stypendium szkoleniowe, 
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, codzienny poczęstunek w trakcie 
szkoleń oraz środki finansowe na zapewnienie opieki nad osobą zależną w trakcie pobytu na 
szkoleniu i stażu zawodowym – dodaje pani kierownik.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia w następujących terminach: I-III 2012r.                 
(II edycja), V-VII 2012r. (III edycja), IX-XI 2012r. (IV edycja), I-III 2013 r. (V edycja). 

Magdalena Pawlik   »
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Poza pięknymi portretami 
Janusza Korczaka, w Szko-
le Podstawowej w Żaro-
wie rozbrzmiało również 
„korczakowskie słowo”. 
- Pogadanki na lekcjach 
wychowawczych w naszej 
szkole przybliżyły postać 
Janusza Korczaka jako pi-
sarza, lekarza, pedagoga, 
ale przede wszystkim jako 
opiekuna dzieci i wielkiego 
Polaka – mówi Agnieszka 

Wspominają Janusza Korczaka
Na rok 2012 przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Kor-

czaka – 70 rocznica jego śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100 rocznica 
założenia przez pisarza Domu Sierot w Warszawie. We wrześniu 2011 roku Sejm 
podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W ramach 
próby przybliżenia dzieciom i młodzieży tej wielkiej postaci oraz propagowa-
nia dziedzictwa korczakowskiego, placówki oświatowe z gminy Żarów podjęły 
się zorganizowania wystaw, pogadanek, konkursów literackich, plastycznych 
i recytatorskich oraz różnych warsztatów na temat postaci wybitnego pedagoga.

Kosińska ze szkoły im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, doda-
jąc – lekcje z dziećmi stały 
się również okazją do reflek-
sji nad godnością dziecka, 
jego prawami oraz dziecię-
cym obywatelstwem.

Podobnie jest w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
w Żarowie. Szkolne gazet-
ki oraz lekcje poświęcone 
życiu i twórczości wybitne-
go pedagoga to tylko nie-

które elementy obchodów 
Roku Korczakowskiego. - 
Postawę Janusza Korczaka, 
wiedzę o jego życiu trzeba 
pielęgnować i podążając 
za słowami piosenki Mar-
ka Grechuty „Ocalić od za-
pomnienia” - mówi dyrektor 
Helena Słowik. 

Choć obchody Roku Kor-
czakowskiego w Szkole Pod-
stawowej w Zastrużu jeszcze 
na dobre się nie rozpoczęły, 

uczniowie spędzili już dzień 
z bohaterami powieści Ja-
nusza Korczaka. - Przez tę 
jedną chwilę nasi uczniowie 
wcielili się w rolę korcza-
kowskich dzieci, o których 
jakby świat zapomniał i któ-
rym do końca towarzyszył 
ich opiekun. W naszej pla-
cówce jeszcze wiele będzie 
się działo. Przygotowujemy 
konkurs plastyczny „Pragnę, 
byś mądrze mnie kochał, Ro-
dzicu...” oraz przedstawienie 
teatralne „Przypadek Dokto-
ra Korczaka – ostatnie trzy 
dni z życia Janusza Korcza-
ka. To nie wszystko, co przy-
gotowała nasza placówka, 
obchody Roku Korczakow-
skiego zamknie konferen-
cja z udziałem nauczycieli, 
uczniów i pedagogów na te-
mat myśli korczakowskiej we 
współczesnej pedagogice – 
informuje dyrektor Krysty-
na Wardach.

„Kiedy śmieje się dzie-
cko – śmieje się cały świat”. 

Takie hasło towarzyszyło 
konkursowi recytatorskie-
mu, który odbył się 9 lute-
go w Szkole Podstawowej 
w Imbramowicach. Była 
to dobra okazja, aby przy-
bliżyć dzieciom postać Ja-
nusza Korczaka – doktora 
i przyjaciela dzieci. - Wy-
słuchaliśmy osiemnaście 
interpretacji utworów w wy-
konaniu uczniów oddziału 
przedszkolnego oraz klas 
I-VI. Zwracaliśmy uwagę 
nie tylko na intonację i pra-
widłową wymowę, ale rów-
nież umiejętność dotarcia do 
publiczności. Wyłoniliśmy 
zwycięzców, ale wszystkie 
wykonania recytatorskie by-
ły bardzo wymowne i dyna-
miczne – wyjaśnia polonistka 
Agnieszka Stencel. 

Wiedzę o twórczości oraz 
postaci Janusza Korczaka 
propaguje również Szkoła 
Podstawowa w Mrowinach. 
- Uaktywniliśmy stronę in-
ternetową pod hasłem „Rok 

2012 – Rokiem Janusza Kor-
czaka – życie i twórczość, 
wspomnienia, publikacje, 
motta pisarza”, na której 
na bieżąco dopisujemy fakty 
zebrane przez uczniów i na-
uczycieli. Ponadto, wydaje-
my gazetkę szkolną „Prośba 
Dziecka” , w której przewija 
się motyw ujęty w zbiorach 
Janusza Korczaka – mówi 
dyrektor szkoły Roman Ko-
nieczny.

Od poniedziałku do piąt-
ku w Bibliotece Publicznej 
można oglądać wystawę 
poświęconą wybitnemu pi-
sarzowi i działaczowi spo-
łecznemu. - Ekspozycja 
prezentuje jego życie dla 
dzieci i z dziećmi, wielolet-
nią pracę w Domu Sierot 
w Warszawie oraz twór-
czość jako autora książek 
dla dzieci i dorosłych – in-
formuje dyrektor Stanisława 
Biernacka

Magdalena Pawlik  »
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Remont drogi, budowa 
chodnika, bezpieczeństwo 
na drogach, wydatkowanie 
funduszu sołeckiego oraz są-
siedztwo kopalni Siedlimo-
wice to główne tematy, które 
zostały poruszone na spot-
kaniu z mieszkańcami we 
wtorek 6 marca w świetlicy 
wiejskiej w Siedlimowicach. 
Mieszkańcy Siedlimowic 
wspólnie z przedstawicie-
lami Urzędu Miejskiego 
w Żarowie oraz Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickie-
go ustalili kwestię budowy 
chodnika w tej miejscowo-
ści. Nowy chodnik, zgodnie 
z zapewnieniami Marka Ole-
sińskiego, dyrektora SDPŚ 
ma powstać jeszcze w tym 
roku. Podobnie jak i re-
mont drogi w Siedlimowi-
cach, która również wymaga 
znacznej naprawy. Spotka-
nie było także okazją do 
przedstawienia problemów 
mieszkańców wsi. Wśród 
poruszonych tematów zna-
lazła się sprawa bezpie-
czeństwa na drogach oraz 
wydatkowanie funduszu so-
łeckiego. Siedlimowice wy-
raziły jednomyślnie zgodę 
na wyodrębnienie takiego 
funduszu w 2013 roku. W 
tym roku z kolei mieszkańcy 
zgodnie oznajmili, że pienią-

„Nastały mroczne cza-
sy rozbicia dzielnicowego. 
Rozdarty wewnętrznymi 
konfliktami kraj, pogrążo-
ny jest w chaosie. Kochają-
cy wolność i niezależność 
Piotr zwany Waskiem, rycerz 
- rozbójnik zamieszkujący 
na zamku w Iłży, postana-
wia ożenić się z córką ru-
skiego kniazia. Układ ten 
ma zapewnić mu silnego so-
jusznika w walce z biskupem 
krakowskim, który chciałby 
go sobie podporządkować. 
Niestety, ludzie biskupa po-
rywają Ruską Księżnę i pod-
stawiają zamiast niej agentkę 
– szpiega. Nastaje czas krwa-
wych walk i najazdów”.

Na podstawie tego sce-
nariusza grupa zapaleńców
-amatorów ze „Smoczej 
Kompanii” nakręciła opo-

wieść przygodową z elemen-
tami romansu rycerskiego, 
rozgrywającą się w XIII - 
wiecznej Polsce. Film dostał 
nagrodę New York Interna-
tional Independent Film and 
Video Festival za najlepszy 
zagraniczny film o tematyce 
przygodowej. 

Film zostanie wyświetlony 
25 marca o godzinie 10.00 na 
zakończenie wystawy „Po-
przez Średniowiecze” w Ża-
rowskiej Izbie Historycznej 
przy ulicy Armii Krajowej 
40. Jednocześnie przypo-
minamy, że wystawę moż-
na oglądać jeszcze w każdą 
środę od godziny 10.00 do 
17.00 oraz niedzielę od go-
dziny 11.00 do 14.00 do 25 
marca. Wstęp bezpłatny. Ser-
decznie zapraszamy! 

Bogdan Mucha »

- Ogólnopolska akcja 
„Warto być dobrym” zosta-
ła zainicjowana dziesięć lat 
temu. Jest największą, inter-
dyscyplinarną kampanią edu-
kacyjną w Polsce, kreującą 
w dzieciach dobre postawy, 
poszanowanie dla innych 
ludzi, a także premiującą 

Mieszkańcy mają głos
Ruszył cykl spotkań burmistrza Żarowa Leszka Michalaka z mieszkańcami 

gminy Żarów. Spotkania poświęcone będą bieżącym problemom, zaplanowa-
nym inwestycjom oraz wydatkowaniu funduszu sołeckiego. Na początku marca 
burmistrz odwiedził mieszkańców Siedlimowic, Pożarzyska i Wierzbnej. 

dze przeznaczą na budowę 
chodnika. Spotkanie zdomi-
nował temat uciążliwości 
spowodowanych funkcjo-
nowaniem kopalni na tere-
nie Siedlimowic. - Zdajemy 
sobie sprawę, że jesteśmy 
uciążliwym sąsiadem, jed-
nak deklarujemy współpracę 
z mieszkańcami Siedlimo-
wic. Naszym zamiarem jest 
zmniejszenie uciążliwości 
naszej kopalni i postaramy 
się uczynić wszystko, aby 
rzeczywiście tak było – in-
formował kierownik kopal-
ni Robert Polikowski. Teraz 
przyjdzie tylko poczekać na 
realizację zadeklarowanych 
zadań. Tego samego zdania 
są mieszkańcy Siedlimowic, 
oczekując w swojej wiosce 
szybkich remontów i zmian 
na lepsze.

W roku ubiegłym Poża-
rzysko blisko 11 tysięcy 
złotych pochodzących z fun-
duszu sołeckiego przezna-
czyło na organizację życia 
społecznego. W jego ramach 
doposażono świetlicę wiej-
ską, zakupiono kosiarkę oraz 
zorganizowano kilka imprez. 
W tym roku plany miesz-
kańców są jeszcze większe. 
Chcą wybudować na tere-
nie wsi boisko wielofunk-
cyjne. Pieniądze na ten cel 

przeznaczą z tegorocznego 
funduszu sołeckiego. Łącz-
nie z budżetu gminy Żarów 
w ramach funduszu Poża-
rzysko otrzyma w tym roku 
ponad 10 tysięcy złotych, 
z czego większość pochło-
nie inwestycja budowy płyty 
boiska. Taką wizję przedsta-
wili mieszkańcy Pożarzyska 
na spotkaniu z burmistrzem 
Żarowa Leszkiem Michala-
kiem w środę 7 marca. Pod-
czas spotkania mieszkańcom 
wsi przedstawiono propozy-
cję budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Spot-
kanie było także okazją do 
przedstawienia problemów 
mieszkańców. Wśród poru-
szonych tematów znalazła 
się sprawa bezpieczeństwa 
na drogach, ograniczenia sa-
mochodów powyżej 15 ton 
oraz remontu dróg. Jak za-
pewniał podczas spotkania 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak, mieszkańcy mo-
gą liczyć na remont drogi 
wewnętrznej, ale dopiero 
w przyszłym roku. – Staramy 
się sukcesywnie remontować 
drogi w każdej miejscowości. 
Rocznie możemy jednak wy-
remontować od 3 do 5 dróg. 
Na ten rok mamy już zapla-
nowane wszystkie remonty. 
Pożarzysko znajdzie się na 

liście remontowanych dróg 
w przyszłym roku – wyjaś-
niał burmistrz Żarowa Le-
szek Michalak. Mieszkańcy 
Pożarzyska uskarżają się tak-
że na problem słabego ciś-
nienia wody w górnej części 
wsi. W tej sprawie zostanie 
zwołane specjalne zebrań 
z udziałem prezesa Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
Waldemarem Baranowskim. 
Jak zapewnia burmistrz, po-
czynione zostaną wszelkie 
działania w kwestii usunię-
cia problemu.

Budowa elektrowni wia-
trowej, wydatkowanie fun-
duszu sołeckiego, problem 
wynajmu świetlicy wiej-
skiej, doposażenie oraz re-
monty dróg i chodników to 
główne problemy poruszone 
podczas spotkania burmi-

strza Żarowa Leszka Mi-
chalaka z mieszkańcami 
Wierzbnej w piątek 9 mar-
ca.  Mieszkańcy Wierzbnej 
tegoroczny fundusz sołecki 
chcą przeznaczyć na remont 
świetlicy, remont szatni, za-
kup koparki oraz działalność 
koła gospodyń wiejskich. 
Jak podkreślał Leszek Mi-
chalak, jeśli 95 procent fun-
duszu zostanie przeznaczone 
na inwestycje, w przyszłym 
roku Wierzbna może spo-
dziewać się 10 procentowej 
bonifikaty, co dałoby kwotę 
2 tysięcy złotych. Mieszkań-
cy wyrazili chęć skorzysta-
nia z tej oferty. Możliwe, 
że w Wierzbnej powsta-
nie także elektrownia wia-
trowa. Podczas spotkania 
ofertę budowy wiatraków 
przedstawił mieszkańcom 

przedstawiciel firmy za-
interesowanej inwestycją 
Przemysław Jaśkowiak. De-
cydujący głos należy jed-
nak do mieszkańców wsi. 
– Zanim radni Rady Miej-
skiej podejmą uchwałę w tej 
sprawie, chcemy, żeby wy-
powiedzieli się najpierw 
mieszkańcy. Budowa elek-
trowni wiatrowych wzbudza 
zawsze wiele kontrowersji, 
dlatego musimy wysłuchać 
głosu obu stron. Nie chce-
my, żeby cokolwiek powsta-
wało w atmosferze konfliktu 
– wyjaśnia Leszek Micha-
lak. Podczas spotkania po-
ruszono także m.in. problem 
wynajmu świetlicy wiejskiej 
na imprezy okolicznościowe, 
temat remontu dróg, budowy 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. 

Izba zaprasza 
na film

Żarowska Izba Historyczna zaprasza 25 marca 2012 ro-
ku (niedziela) na emisję filmu „Dawno temu w Iłży”.

Zarażaj dobrem innych
Szkoły Podstawowe w Mrowinach oraz w Zastrużu biorą udział w akcji „War-

to być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod 
patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz UNESCO. Pomoc drugiemu czło-
wiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły i społeczność lokalną oraz 
działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska to trzy obsza-
ry, które uczniowie starają się realizować i o których spełnienie będą rywalizo-
wać w konkursie.

zachowania prospołeczne 
i wolontariat. W naszej pla-
cówce uczniowie wymyśla-
ją nowe, ciekawe zadania, 
które będą realizować w ra-
mach konkursu. Na koniec 
akcji, pod koniec roku szkol-
nego, dzieci będą wybierały 
w każdej klasie ucznia, który 

okazał się najlepszy, a wśród 
najlepszych z całej szkoły zo-
stanie rozlosowany rower – 
mówi Bernadetta Lesiak ze 
Szkoły Podstawowej w Mro-
winach. 

Akcja nabiera tempa, coraz 
więcej dzieci chętnie podej-
muje wartościowe działania 

na rzecz innych. To ważne, 
aby już od najmłodszych lat 
uświadamiać, że warto być 
dobrym i można tym dobrem 
dodatkowo zarażać innych. 
- Oprócz głównej nagrody, 
jaką jest rower marki Kross, 
uczestnicy akcji otrzymają 
również członkostwo w Oki 
Klubie, który powołany został 
w celu promowania i identy-
fikowania młodzieży, będącej 
przykładem dla innych – do-
daje dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Zastrużu Krystyna 
Wardach.

Magdalena Pawlik  »

Dołącz do grona przyjaciół szkoły
Szykuje się ważne wydarzenie w Szkole Podstawowej w Imbramowicach. Na początek czerwca 2012 roku planowane jest  na-
danie placówce imienia Organizacji UNICEF. Szkoła otrzyma także sztandar, który ufundują Rada Rodziców oraz lokalna społecz-
ność. Na ten cel potrzeba sześć tysięcy złotych.
- Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo należeć do grona przyjaciół szkoły i wesprzeć finansowo nasze zamierzenia. 
Nazwy firm i nazwiska sponsorów, którzy wspomogą ten zakup kwotą 200 złotych lub wyższą będą umieszczone na drzewcu 
sztandaru. Pieniądze prosimy wpłacać na konto szkoły 26 1090 2369 0000 0001 1533 8762 z dopiskiem Zakup Sztandaru  – 
zachęca dyrektor szkoły w Imbramowicach Krystyna Waliszak.

Magdalena Pawlik 
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- Wszystkie prace wykonu-
ją pracownicy interwencyjni 
za pomocą emulsji asfalto-
wej oraz zmielonego asfaltu 
– wyjaśnia Wojciech Lesiak 
z Referatu Inwestycji żarow-
skiego Urzędu Miejskiego. 
Dziury będą sukcesywnie 
łatane. Tymczasem czeka-
ją nas także gruntowne re-
monty dróg. 

Dotacja od marszałka
Jest niemal pewne, że 

gmina Żarów pozyska ko-
lejne wsparcie od Marszałka 
Województwa Dolnośląskie-
go na remonty 5 gminnych 
dróg. W ubiegłym roku 
dzięki dotacji udało się 
wyremontować dwie drogi 
w Imbramowicach i w Sied-
limowicach. W tym roku do 
programu zgłoszono drogi 
w Krukowie, Marcinowicz-
kach, Pyszczynie, Miko-
szowej oraz Gołaszycach. 
– Musimy wszyscy zdawać 
sobie sprawę z trudnej sytu-
acji finansowej gminy. Mi-
mo tego staramy się w miarę 
naszych możliwości, dzię-
ki otrzymanym kruszywom 
z pobliskich kopalni oraz 
siłami pracowników inter-
wencyjnych wykonywać jak 
najwięcej remontów – wy-
jaśnia burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. 

Zobowiązanie ukryte 
w gminnym sejfie

Sporym obciążeniem te-
gorocznego budżetu gmi-
ny Żarów jest zakończenie 
spłaty budowy obwodni-
cy. W sumie z tego tytułu 
do Starostwa Powiatowe-
go w Świdnicy „popłyną” 
blisko dwa miliony złotych. 
Kwota zostanie przekazana 

do czerwca, dzięki czemu 
gmina nie zapłaci odse-
tek.  - Ustępstwem z mo-
jej strony było podpisanie 
aneksów służących finan-
sowaniu budowy obwodni-
cy i odstąpienie od roszczeń 
odszkodowań za zajęte te-
reny gminne. Starosta na-
tomiast zobowiązał się do 
przesunięcia terminów spła-
ty budowy do 30 czerwca 
bez jakichkolwiek odsetek  
- wyjaśnia burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak. Na 
mocy porozumienia powiat 
zobowiązał się także do 30 
czerwca usunąć wszystkie 
usterki powstałe na terenie 
gminy związane z budową 
obwodnicy. 

Dębowa na liście 
rezerwowej

Jest szansa, że rozpoczę-
ty w roku ubiegłym remont 
ulicy Dębowej w Żarowie 
zakończy się jeszcze w tym 
roku. Ulica znalazła się na 
liście rezerwowej dróg zgło-
szonych do dofinansowania 
przez marszałka. – Droga 
zostanie ukończona, nawet 
jeśli tego dofinansowania 
nie dostaniemy – wyjaśnia 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Wówczas gmina 
ukończy remont własnym 
sumptem.  Wraz z rozpo-
częciem prac budowlanych 
kontynuowana będzie budo-
wa chodnika oraz ułożona 
nawierzchnia z kostki beto-

nowej. - To bardzo ważna 
droga dla naszych miesz-
kańców. Stanowi skrót do 
Kalna oraz jest drogą wjaz-
dową na osiedle domków 
jednorodzinnych. Pod drogą 
wykonana jest pełna kanali-
zacja, dlatego bez problemu 
będziemy mogli położyć tam 
nawierzchnię. W tegorocz-
nym budżecie gminy mamy 
już zaklepane środki na zakup 
materiałów – dodaje Leszek 
Michalak. 

Zmiany na Wiejskiej
Brak chodnika, kłopotli-

we skrzyżowanie to główne 
problemy na ulicy Wiej-
skiej. Jest szansa, że jesz-
cze w tym roku sytuacja 

ulegnie poprawie. – To jest 
droga powiatowa. Ulica wy-
maga przebudowy zarówno 
w zakresie skrzyżowania, jak 
i budowy chodnika. Temat 
jest już po naszych interwen-
cjach realizowany w powie-
cie świdnickim – wyjaśnia 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Obecnie prowa-
dzone są prace nad projek-
tem w zakresie przebudowy 
skrzyżowania, jednostronne-
go przykrycia rowu oraz wy-
budowania na przykrytym, 
od strony domków jednoro-
dzinnych, rowie chodnika. 
Za projekt odpowiedzialna 
jest Służba Drogowa Po-
wiatu Świdnickiego. – W 
pierwszych miesiącach ro-

ku dyrektor zobowiązał się 
do przedłożenia projektu 
oraz propozycji zakresu moż-
liwych do wykonania prac. 
Jest szansa, że remont zo-
stanie przeprowadzony, 
przynajmniej w części, jesz-
cze w 2012 roku z uwagi na 
fakt, że w budżecie powiatu 
powstały spore oszczędności 
z wydatków na zimowe utrzy-
manie dróg. Bardzo na to li-
czymy – dodaje burmistrz. Z 
tych samych rezerw gmina 
chce pozyskać środki na re-
mont i budowę dodatkowych 
chodników przy drogach po-
wiatowych w naszych wio-
skach. – Obecnie jesteśmy na 
etapie kompletowania pra-
cowników, którzy wzorem lat 
ubiegłych będą wykonywali 
te prace – dodaje.

Kłopotliwa Kwiatowa
- Nie ukrywam, że mamy 

z tą drogą kłopot. Od budynku 
dawnego hotelu robotniczego 
droga ta, choć publiczna, nie 
jest własnością gminy – tłu-
maczy burmistrz Żarowa Le-
szek Michalak. Późną jesienią 
tego  roku gmina wyrówna-
ła szutrową nawierzchnię. 
– Nie ma problemów w sy-
tuacji, kiedy właściciel dba 
o nawierzchnię. Tu, niestety, 
problem jest. Nie patrząc na 
właściciela okresowo, każde-
go roku wykonujemy, poprzez 
zamawianie sprzętu i opła-
canie go, równanie szutro-
wej drogi – dodaje burmistrz. 
Właściciel drogi, Polska Ce-
ramika Ogniotrwała, planuje 
zmianę przebiegu tej drogi. 
Na dziś jednak nie wiadomo, 
kiedy prace zostaną wykona-
ne i w jakim zakresie. 

Agnieszka Gryc »

Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę go-
rzej” - śpiewał Jerzy Stuhr. Dzieci ze świetlicy śro-

dowiskowej w Mrowinach też udowodniły, że potrafią 
śpiewać i nie tylko. Zaprezentowały szereg innych 
talentów.

W świetlicy wiejskiej w Mrowinach, 27 lutego zorganizo-
wany został konkurs „Mam Talent”. Dzieci zaprezentowały się 
w wielu kategoriach. Był śpiew, taniec, gra na instrumentach 
oraz miniplayback. - Myślę, że warto tworzyć takie konkur-
sy dla dzieci, dzięki takim przedsięwzięciom ich ukryte talenty 
i możliwości mogą ujrzeć światło dzienne. Cieszę się, że mamy 
tak uzdolnioną młodą kadrę. Wszystkim należy się pochwała 
i gratulacje – mówiła opiekunka świetlicy w Mrowinach, El-
żbieta Strzałkowska.

Natalia Jagła, która zagrała na gitarze i zaśpiewała piosenkę 
zespołu Kombii „Pokolenie” pokonała dwunastu uczestników 
konkursu. Pozostali uczestnicy również zostali wyróżnieni i od-
znaczeni pamiątkowymi medalami.

Magdalena Pawlik  »

A po zimie czas na drogi
Zima nie oszczędziła żarowskich dróg. Wraz z pierwszymi oznakami wiosny ruszyło pozimowe łatanie 

dziur. Na pierwszy ogień wzięto ulice Armii Krajowej, Słowiańską, drogę z Bożanowa do Wierzbnej, 
z Bożanowa do Kalna oraz z Żarowa do Kalna.

Żarów, 27.02.2012 r. 

Drodzy Koledzy i Koleżanki!
Piszemy do Was ten list, ponieważ chcielibyśmy przeprosić 
Was za to, że od pewnego czasu, z naszej winy, nie może-
cie korzystać z boiska „ORLIK”.

Nasza nieprzemyślana zabawa z zimnymi ogniami spowodowała, 
że murawa boiska została zniszczona i nie nadaje się do użytku. 
Zapewniamy Was, że poniesiemy wszelkie konsekwencje nasze-
go nagannego zachowania, a nasi rodzice będą musieli pokryć 
koszty związane z naprawą murawy na „ORLIKU”.

Chcielibyśmy, aby ten list był dla Was wszystkich przestro-
gą, bo dla nas incydent ten będzie nauczką na całe życie. 
Zrozumieliśmy, że nasze postepowanie było bardzo egoi-
styczne i nieuczciwe w stosunku do Was.

Jeszcze raz przepraszamy wszystkich, którzy przez nas nie mo-
gą korzystać z boiska „ORLIK”. 

Kacper Niezgoda
Krystian Sapek

Mirosław Chrupalik 

Śpiewają, recytują 
i grają na instrumentach Wakacje Uśmiechu za 37 tysięcy?

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie wraz z Żarow-
skim Stowarzyszeniem „EDUKACJA” walczy o dofinan-
sowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2009-2013.

Projekt „Wakacje Uśmiechu 2012”, bo to właśnie na jego 
organizację złożony został wniosek o dofinansowanie z FIO, 
składać się będzie m.in. z festynu inauguracyjnego oraz 
dwóch 3-dniowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Cały 
projekt opiewa na kwotę prawie 37 tysięcy złotych. Tak więc 
trzymajmy kciuki za pozytywne wyniki naboru. 

Zapraszamy do odwiedzin na naszej stronie www.mrm.
gmina.zarow.pl oraz do polubienia naszego oficjalnego pro-
filu na Facebooku.

Krystian Chęciak
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Uchwały planistyczne zdominowały ostatnią se-
sję Rady Miejskiej w Żarowie. W sumie żarow-

scy radni Rady Miejskiej na sesji w czwartek 1 marca 
obradowali nad sześcioma uchwałami dotyczącymi 
miejscowego planu zagospodarowania, m.in. przy-
gotowania miejscowego planu dla Mielęcina, Miko-
szowej, Kalna i Pożarzyska. – Wpłynęło do nas kilka 
wniosków odnośnie zasadności podjęcia uchwały 
studium zagospodarowania przestrzennego. 

Na działce znajduje się słup elektryczny średniego napięcia

1. Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej poda-
nej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 11 kwietnia 
2012r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni-
kom 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 zaoferuje cenę o co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi 
na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przy-
gotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 793 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 
przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją.

Cegielnia Ingramsdorfer 
Tonwerke w Imbramowicach

W latach 20-tych XX wieku powiat świdnicki (Kreis 
Schweidnitz) zaopatrywany był w surowiec budow-

lany produkowany w 33 mniejszych bądź większych za-
kładach cegielnianych. Większość z nich powstała jeszcze 
w latach 30-40-tych XIX wieku. Cegielnie znajdowały się 
wówczas w obrębie lub pobliżu następujących miejscowości: 
Bojanice (Ludwigsdorf), Bystrzyca Górna (Ober Weistritz), 
Chwałków (Qulkau), Ciernie (Zirlau), Goczałków Górny 
(Ober Gutschdorf), Gołaszyce (Gohlitsch), Imbramowice 
(Ingramsdorf), Jaworzyna Śląska (Königszelt), Maniów Mały 
(Klein Mohnau), Marcinowice (Groß Merzdorf), Mrowiny 

(Konradswaldau), Mokrzeszów Dolny (Nieder Kunzendorf), 
Mokrzeszów Górny (Ober Kunzendorf), Nowy Jaworów 
(Neu Jauernick), Rzędów (Rugendorf), Sosnów (Kiefen-
dorf), Stanowice (Stanowitz), Strzegom (Striegau), Świdnica 
(Schweidnitz), Świebodzice (Freiburg), Tworzyjanów (Flo-
riansdorf), Wojnarowice (Wernersdorf), Wierzbna (Würben), 
Zawiszów (Sabischdorf), Zebrzydów (Seiferdau), Żarów 
(Saarau). Do największych producentów cegły w powiecie 
świdnickim należały wtedy żarowskie zakłady szamotowe 
Carla Friedricha von Kulmiz Chamottenfabrik C.Kulmiz, 
Saarau, przedsiębiorstwo Ingramsdorfer Tonwerke z dużą 
cegielnią w Imbramowicach oraz cegielnie w Tworzyjano-
wie, Świebodzicach, Świdnicy (7 zakładów) i Zebrzydowie. 
Zabudowania większości spośród wymienionych cegielni 
nie dotrwały, niestety, do dzisiaj wskutek zniszczeń wojen-
nych, późniejszej dewastacji, rozbiórki bądź też adaptacji na 
inne cele. W wielu przypadkach o produkcji cegieł w szere-
gu miejscowości informują nas jedynie stare plany i mapy 
(oznaczone cegielnie nazwą niemiecką Ziegelei lub skrótem 
Zgl) oraz bardzo nieliczne archiwalne fotografie i pocztówki 
przedstawiające omawiane zakłady.

Cegielnia przy dolnym folwarku w Imbramowicach (In-
gramsdorf) powstała w 2 poł. XIX wieku. Na początku XX 
wieku została rozbudowana (kilkanaście budynków z trzema 
30-metrowymi kominami) i wyposażona w maszyny paro-
we. Od lat 20-tych stanowiła samodzielne przedsiębiorstwo 
Ingramsdorfer Tonwerke. Surowiec pozyskiwany był z trzech 
pobliskich wyrobisk, z których największe miało rozmiary 
300 m długości i 15-18 m głębokości. Urobek z tego wy-
robiska transportowany był do cegielni za pomocą wycią-
gu linowego zawieszonego na trzech wysokich żelaznych 
masztach. Połączenie cegielni z pobliską stacją kolejową 
zapewniała kolejka wąskotorowa o napędzie elektrycznym. 
Pracownikami cegielni na początku lat 40-tych byli mieszkań-
cy Imbramowic:Robert Anders, Gustav Heinrich, Paul Hoff-
mann, Gustav Huhn, Elisabeth Kietzlich, Hermann Laugner, 
Erich Opitz, Josef Reichelt, Heinrich Richter, Berta Schubert, 
Paul Weidner. W 1945 roku zabudowania cegielni zostały 
niemal doszczętnie zniszczone w czasie działań wojennych. 
Wedle relacji powojennych osadników cegielnia została prze-
stawiona w pewnym momencie na produkcję zbrojeniową, 
o czym świadczyć miały porzucone niezwykle liczne ele-
menty lotnicze (różne części samolotów w tym skrzydła)! 
Po 1945 roku na pewien czas wznowiono produkcję cegieł 
na niewielką lokalną skalę. Do dziś z dawnej cegielni po-
zostały trzy zalane wodą wyrobiska gliny. Z największego 
ponad poziom wody wystaje jeszcze żelazna konstrukcja 
jednego z masztów wyciągu linowego. Znane są, niepo-
twierdzone co prawda, opowieści o pozostawionych i zato-
pionych wagonikach kolejki wąskotorowej oraz stalowych 
linach dawnego wyciągu.

Bogdan Mucha  - Żarowska Izba Historyczna

Nr działki
Pow.
w   m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
 wywoławcza

Wys. wadium Godz. rozpocz.

960 1.659 sw1s/00050218/2 Sprzedaż na własność 38.000 zł 3.800 zł 9 00

Planistycznie 
na sesji

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA IV PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży  DZIAŁKI BUDOWLANEJ

położonej w ŻAROWIE PRZY UL. MICKIEWICZA

Z dniem 1 stycznia we-
szła w życie nowa ustawa 
o prawie górniczym, która 
wprowadza nowe regula-
cje. Uregulowania te doty-
czą całej gminy i związane 
są po pierwsze z ogródkami 
działkowymi, czyli terena-
mi, których działkowcy nie 
chcą, po drugie ze zwiększe-
niem zabezpieczenia odnoś-
nie powstania nowych kopalń 
–  wyjaśnia Leszek Michalak. 
Na wniosek burmistrza z po-
rządku wykreślono uchwa-
łę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru po-

łożonego w obrębie wsi Po-
żarzysko. Sprawa dotyczy 
przekształcenia terenu rolni-
czego w teren pod budowę 
elektrowni wiatrowych. – 
Dosłownie pięć minut przed 
rozpoczęciem sesji otrzyma-
liśmy od adwokata dokumen-
ty prawne odnoszące się do 
projektu uchwały. Radni nie 
mieli okazji się z nimi do-
brze zapoznać, dlatego uzna-
łem, że najlepszym wyjściem 
z tej sytuacji będzie wycofa-
nie uchwały – wyjaśnia Le-
szek Michalak. - Chcemy, 
żeby uchwały podejmowane 
były świadomie. 
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Jak co roku Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie zaprasza do udziału w konkursie 

„Tradycje Wielkanocne”. Konkurs adresowany do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu miasta 
i gminy Żarów. A jego rozstrzygnięcie zaplanowa-
no na  niedzielę, 1 kwietnia.

– W tym roku wprowadziliśmy pewne novum – wy-
jaśnia Elżbieta Kulas z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu. – Oprócz tradycyjnych zmagań na najładniej-
sze pisanki i kraszanki, palmy i wypieki wielkanocne, 
zorganizowaliśmy również konkurs na innowacyjne 
wykonanie serwety bądź serwetki wielkanocnej. Mam 
nadzieję, że ta nowość uatrakcyjni konkurs, sprawi wie-
le radości mieszkańcom, pobudzi wyobraźnię, a przede 
wszystkim przybliży zwyczaje i tradycje Świąt Wiel-
kanocnych.

Wszystkie prace organizator konkursu przyjmuje 
w swojej siedzibie przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie 
w terminie do dnia 22 marca 2012 roku. 

Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród od-
będzie się 1 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Regulamin, karty zgłoszenia oraz 
dodatkowe informacje znajdują się na stronie interne-
towej www.centrum.zarow.pl.

Magdalena Pawlik »

Pisanki, kraszanki 
i wypieki wielkanocne 

już wkrótce
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Na początku marca gru-
pa 24 strażaków z jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Żarowie, Mro-
winach, Bukowie i Kalnie 
rozpoczęła zajęcia w ramach 
podstawowego kursu dla 
strażaków, organizowanego 
przez Urząd Miejski w Ża-
rowie. - Celem kursu będzie 
przygotowanie druha OSP 
do sprawnego i bezpieczne-

go wykonywania zadań ra-
towniczo - gaśniczych, w tym 
nabycie umiejętności do wy-
konywania podstawowych 
czynności w ramach zastę-
pu podczas akcji ratowniczo 
– gaśniczych – wyjaśnia Mi-
chał Domański, podinspektor 
ds. wojskowości, obrony cy-
wilnej, bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Kosz-

ty szkolenia w kwocie 2400 
złotych zostaną w całości po-
kryte z budżetu gminy. Jako 
następni przeszkoleni zostaną 
czterej strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żarowie. 
- Kolejnym organizowanym 
kursem będzie ratownictwo 
techniczne dla strażaków ra-
towników z OSP w Żarowie. 
Na szkolenie zostały przy-
dzielone 4 miejsca, natomiast 
celem takiego kursu będzie 
nabycie umiejętności przez 
strażaków OSP do prowa-
dzenia czynności ratowni-
czych w czasie zdarzeń na 

drogach – dodaje Michał 
Domański. Kurs zostanie 
przeprowadzony bezpłatnie 
przez Powiatową Straż Po-
żarną w Świdnicy. Na po-
czątku kwietnia natomiast 
Urząd Miejski w Żarowie 
zorganizuje kolejną edycję 
szkolenia z zakresu ratow-
nictwa medycznego dla jed-
nostek z Krajowego Systemu 
Ratownictwa - Gaśniczego, 
czyli: OSP Żarów, OSP Po-
żarzysko, OSP Imbramowice. 
Łącznie przeszkolonych zo-
stanie siedmiu strażaków. 
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Każdego roku wraz z na-
dejściem wiosny rozpoczyna 
się sezon na wypalanie traw. 
Palą się łąki, nieużytki, przy-
drożne rowy i pola. Przypo-
minamy mieszkańcom, że ten 
proceder jest w Polsce za-
broniony i szczególnie nie-
bezpieczny dla środowiska 
naturalnego, m.in. z uwagi 
na przedostawanie się do at-
mosfery związków chemicz-
nych będących trucizną dla 
ludzi i zwierząt, zniszczenia 
miejsc bytowania zwierzyny 
łownej, zagrożenia, jakie po-
żary niosą dla okolicznych 
lasów oraz zwierzyny je 
zamieszkujące. - Corocznie 
obserwujemy procedurę na-
gminnego wypalania traw 
i pozostałości roślinnych na 
polach, będący niejednokrot-

nie przyczyną powstawania 
groźnych pożarów lasów, 
łąk, zabudowań gospodar-
czych oraz innych obiektów 
budowlanych. Efektem bez-
myślnego działania są straty 
materialne, nieodwracalne 
straty w środowisku natural-
nym oraz wypadki z ludźmi 
kończące się poważnymi po-
parzeniami, a nawet śmier-
cią. Ofiarami tych zdarzeń są 
niejednokrotnie sami spraw-
cy podpaleń, jak również oso-
by postronne oraz strażacy 
biorący udział w akcjach ra-
towniczych – wyjaśnia Mi-
chał Domański, podinspektor 
ds. wojskowości, obrony cy-
wilnej, bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 
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KROnI KA POLICyJnA

 OBWIESZCZENIE 
 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do 
opracowania projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, sporządzanych na podstawie nastę-
pujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

Nr XX/144/2012 z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Mielęcin, gm. Żarów,
Nr XX/145/2012 z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Mikoszowa, gm. Żarów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony 
środowiska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie 
do dnia 06 kwietnia 2012 r. na piśmie na adres: Burmistrz 
Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

 OBWIESZCZENIE 
 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących 
uchwał:

Nr XX/144/2012 z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Mielęcin, gm. Żarów.
Nr XX/145/2012 z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Mikoszowa, gm. Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do 
dnia 06 kwietnia 2012r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-

Gościnność nie popłaca
Przekonał się o tym mieszkaniec 

Przyłęgowa, który w poniedziałek 20 
lutego zaprosił do mieszkania domo-
krążców proszących o jedzenie. Kiedy 
mężczyzna wpuścił ich do domu, ci 
wykorzystali jego nieuwagę i ukradli 
obuwie o wartości 299 złotych. 21-let-
niego złodzieja żarowska policja za-
trzymała jeszcze tego samego dnia 
w Łażanach. Okazało się, że jest nim 
mieszkaniec Strzegomia. Skradzione 
obuwie odzyskano. 21-latkowi grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

Połasili się na blachę
Blachę metalową o wartości 520 

złotych na szkodę właściciela firmy 
JAN-POL skradziono w czwartek 16 
lutego. - W wyniku podjętych czyn-
ności ustalono sprawców kradzieży, 
a byli to 42 - letni mieszkaniec Żarowa 

oraz 26 - letni mieszkaniec Świdnicy 
– informuje komendant żarowskiego 
komisariatu policji Izabela Basztura. 
Sprawcom grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Młyn okradziony
Stalowe elementy młyna padły łu-

pem 24-letniego mieszkańca Żarowa 
w środę 22 lutego. Jak informuje ko-
misariat policji w Żarowie, wartość 
skradzionych elementów na szkodę 
firmy PCO w Żarowie wyniosła 3 900 
złotych. W toku podjętych czynności 
żarowscy policjanci zatrzymali 24-let-
niego złodzieja. Mężczyźnie grozi do 
5 lat pozbawienia wolności. 

Okradziona piwnica
Do zdarzenia doszło 24 lutego. 

Nieznany sprawca wyłamał zamek 
i wszedł do pomieszczenia gospodar-

czego oraz piwnicy, skąd wyniósł ele-
menty stalowe o wartości 500 złotych. 
Żarowscy policjanci zatrzymali 26-let-
niego mieszkańca Żarowa, odpowie-
dzialnego za kradzież. Złodziejowi za 
kradzież z włamaniem może grozić do 
10 lat pozbawienia wolności. 

Okradli rolnika
W ostatnim czasie na terenie gminy 

Żarów kilkakrotnie doszło do kradzieży 
elementów stalowych. W poniedzia-
łek, 5 marca, łupem złodziei padły ele-
menty stalowe będące wyposażeniem 
urządzeń rolniczych, należących do 
mieszkańca Gołaszyc. Wartość skra-
dzionych elementów wyniosła 2500 
złotych. Żrowscy policjanci zatrzyma-
li 50-letniego mieszkańca Gołaszyc. 
Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności. 
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Wypalanie traw 
surowo zabronione
Rolnicy szykują się już na nadejście wiosny. Wraz 

z jej pierwszymi oznakami ruszają prace na po-
lach. Pełne ręce roboty mają w tym okresie także 
strażacy. Choć w Polsce wypalanie traw jest surowo 
zabronione, przepis jest często łamany.

Strażacy zostaną przeszkoleni
Trzydziestu pięciu strażaków z gminy Żarów przej-

dzie specjalistyczne szkolenia z zakresu kursu 
podstawowego, ratownictwa technicznego oraz ra-
townictwa medycznego. 

Spotkania odbyły się 
w Kalnie, Łażanach i Uni-
wersytecie III Wieku. Świę-
tującym Paniom życzenia 
złożył burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak.

Ten wyjątkowy dzień 
mieszkanki Łażan świę-
towały lampką szampana. 
Burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak, który przekazał na 
ręce sołtysa Danuty Gadzi-

ny bukiet kwiatów, a każdej 
z Pań wręczył symbolicznego 
kwiatka oraz tabliczkę cze-
kolady.

Tradycyjnie już miesz-
kanki Kalna świętowały na 
świetlicy wiejskiej. Nie za-
brakło szampana, słodyczy 
oraz specjalnego pokazu ar-
tystycznego. A także kwiatów 
i życzeń od burmistrza Żaro-
wa Leszka Michalaka. 

Zdrowie Pań!
Lampka szampana, kwiaty i babskie pogawędki – 

kobiety z gminy Żarów uczciły Dzień Kobiet. 
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Tradycyjnie na starcie ża-
rowski korowód biegaczy sta-
wił się z okolicznościowymi 
transparentami z herbem na-
szego miasta. Po raz kolejny 
znalazło to uznanie koman-
dora Biegu Piastów Juliana 
Gozdowskiego, który przed 
rozpoczęciem biegu osobiście 
podziękował naszej ekipie mó-
wiąc – „Nie może zabraknąć 
wśród nas wielkich przyja-
ciół narciarstwa biegowego 
z Żarowa. Bardzo wam dzię-
kuję!”.

Narciarstwo biegowe dla 
uczestników z naszej gminy 
to życiowa pasja, często prze-
kazywana z pokolenia na po-

kolenie. Tak jest w rodzinie 
Morylów, Dutkiewiczów, De-
perasów, Szykownych i Kule-
szów. Dla prezesa żarowskiego 
koła PTTK „Żarodreptaki” 
Bolesława Moryla był to już 
31. start w Biegu Piastów!

Żarowscy biegacze pragną 
serdecznie podziękować bur-
mistrzowi Żarowa Leszkowi 
Michalakowi za finansowe 
wsparcie ekipy narciarskiej. 
Kolejny raz mogliśmy uczest-
niczyć w biegu zaliczanym do 
elity światowego narciarstwa 
– Ligi Wordloppet, skupiają-
cej największe masowe biegi 
na świecie.
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Rywalizacja toczyła się 
w dwóch grupach. W całym 
turnieju zwyciężała grupa, 
która uzbierała większą 
liczbę wygranych setów.

LKS Chemik odegrał 
kluczową rolę w grupie A 
odnosząc najwięcej zwy-
cięstw. Pomimo ambitnej 
gry pozostałych drużyn, 

turniej wygrała grupa B. 
LKS Chemik Żarów:   т
Jacek Kądziołka, 
Grzegorz Hałaczkiewicz, 
Michał Żyła, Łukasz 
Jadach, Beata Kądziołka, 
Anna Jarzębicka, 
Radosław Wojnowski.

Na co dzień siatkarze LKS 
Chemik Żarów występują 
w najstarszych rozgrywkach 
piłki siatkowej na Dolnym 

Śląsku – Powiatowej Lidze 
TKKF. Obecnie w rozgryw-
kach trwa runda rewanżo-
wa. Jak do tej pory siatkarze 
zajmują czwartą lokatę. Na 
takim samym miejscu zakoń-
czyli udział w poprzedniej 
edycji rozgrywek. W tym 
sezonie LKS Chemik celuje 
w podium. Druga nasza dru-
żyna TKKF Chemik Żarów 
zajmuje ósmą pozycję.
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Wśród pozostałych ze-
społów, w których wystę-
pują żarowscy szachiści po 
udanych partiach Zaremba 
Team Żarów awansował na 
ósmą lokatę, natomiast ucz-
niowie Technikum w Świd-
nicy sklasyfikowani zostali 
na dziewiątej pozycji. Dru-
gą rundę rozegrano 4 mar-
ca w budynku żarowskiego 
gimnazjum. 

Ostateczne rozstrzygnięcia 
poznamy 25 marca w Mło-
dzieżowym Domu Kultury 
w Świdnicy, kiedy to zosta-
nie rozegrana ostatnia, trzecia 
runda turnieju. Organizato-

rami rozgrywek są Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, klub szachowy 
Goniec Żarów oraz Powiato-
we Zrzeszenie LZS w Świd-
nicy.

Klub szachowy Goniec Ża-
rów zaprasza dzieci na zajęcia 
nauki gry w szachy. Klub sza-
chowy otwarty jest w każdy 
wtorek w godz. 16:30-18:00 
oraz piątek w godz. 16:00-
19:00 w piwnicach Przed-
szkola Miejskiego w Żarowie, 
wejście od strony Orlika. Tre-
nerem żarowskich szachistów 
jest Michał Bieszczad.
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Piłkarze Chemika trafi-
li do silnie obsadzonej gru-
py. Ostatecznie reprezentacja 
TKKF Chemik Żarów zaję-
ła piąte miejsce w klasyfika-
cji generalnej. Wśród drużyn 
z okręgu wałbrzyskiego ża-
rowianie uplasowali się na 
drugim miejscu.

Prezes TKKF Chemik 
w Żarowie Kazimierz Bor-
dulak pragnie serdecznie 

podziękować przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej w Ża-
rowie Tadeuszowi Pudlikowi 
za pomoc w realizacji wy-
jazdu.

TKKF Chemik Żarów:   т
Norbert Gałązka, Adam 
Ciupiński, Łukasz Klimaszewski, 
Aleksander Szurłat, Mateusz 
Wojnowski, Mariusz Baziak, 
Mariusz Borowiec, Kamil 
Zdunik.
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Reprezentacja żarowskich 
samorządowców zajęła dru-
gie miejsce, a turniej zwy-
ciężył Powiat Świdnicki. 

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Mariusz 
Borowiec (Żarów), bram-
karzem Bogdan Kożu-

chowicz, strzelcem Paweł 
Kaśków (obaj Powiat Świd-
nicki).

Sama rywalizacja nie 
była najważniejsza. Sa-
morządowcy mieli okazję 
do wspólnego aktywnego 
spędzenia czasu wolnego 
i wzajemnej integracji.

Żarowscy samorządow- т
cy wystąpili w następu-
jącym składzie: Grzegorz 
Osiecki, Mariusz Boro-
wiec, Tomasz Kuska, 
Artur Adamek,  Janusz 
Dominik, Paweł Hanc, Da-
niel Valverde. Trener: Ta-
deusz Pudlik.

Wycięto suche drzewa, 
które od paru lat pochylo-
ne były w stronę wody, co 
uniemożliwiało wędkowa-
nie. O prace te wnioskowali 

Pierwszy zespół Zjedno-
czonych pokonała czwartą 
drużynę jeleniogórskiej okrę-
gówki, Olimpię Kowary 2:0. 
Do bramki rywala trafiali Mi-
chał Korbecki oraz Łukasz 
Jernutowski.  

Remisem 2:2 zakończyła 
się druga towarzyska potycz-
ka Zjednoczonych z wy-
stępującym w legnickiej 
okręgówce Kuźnią Jawor (3 
miejsce). Obie bramki dla ża-
rowian zdobył młodzieżowiec 
Damian Uszczyk (na zdję-
ciu). 

Żarowianie nie znaleźli 
recepty na lidera kłodzkiej 
B-klasy Tęczę Ścinawkę Dol-

Przygotowania Zjednoczonych
Po okresie przygotowawczym spędzonym w ha-

li sportowej, piłkarskie drużyny Zjednoczonych 
Żarów rozpoczęły mecze kontrolne przed zbliżającą 
się rundą rewanżową. Ze względu na zły stan płyty 
Stadionu Miejskego w Żarowie wszystkie mecze ro-
grywane są na alternatywnych boiskach.

ną, remisując 0:0.
Bardzo wysoko po-

przeczkę zawiesił lider IV 
dolnośląskiej ligi Foto-
Higiena Gać, wygrywa-
jąc zdecydowanie 4:0. 

Juniorzy pokonali 
drugi zespół B-klasy, Zie-
loni Mrowiny 6:3. Bramki 
zdobyli: Kołodziej 4, Jasz-
czyk, Klimala. Zwycięztwem 
4:1 zakończyło się drugie 
spotkanie z ostatnią druży-
ną wałbrzyskiej kl. A,  LKS 
Bystrzycą Dolną. Do bramki 
rywala trafiali: Durma, Jagła, 
Jaszczyk oraz Gwizda. 

Wartość przygotowań poka-
że runda wiosenna. Pierwszy 

zespół seniorów na inaugura-
cję ligi zagra u siebie 18.03 
o godz. 13:00 w zaległym 
meczu z Unią Złoty Stok. 

Nie potwierdziły się wcześ-
niejsze informacje dotyczące 
wycofania rezerw występują-
cych w wałbrzyskiej A-kla-

sie. Z inicjatywy zawodników 
doszło do spotkania z Zarzą-
dem, na którym zostały usta-
lone zasady funkcjonowania 
drugiej drużyny. W wyniku 
rozmów rezerwy przystępują 

do rundy rewanżowej. Dru-
ga drużyna rozegrała jeden 
mecz kontrolny, w którym 
okazała się lepsza od UKS 
Domanice, zwyciężając 
4:1. Bramki: Baziak 2, 
Jagła, Gesing. 

W pierwszym meczu 
Zjednoczeni II Żarów zmie-
rzą się w meczu wyjazdowym 
z Gwarkiem Wałbrzych. Spot-
kanie rozpocznie się o godz. 
11:00.

Juniorzy występujący w kl. 
okręgowej, 25.03 o godz. 
11:00 na własnym boisku 
gościć będą wicelidera roz-
grywek AKS Strzegom.
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Damian Uszczyk 
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Wystartowali 
w Biegu Piastów

Jak co roku dziesięcioosobowa reprezentacja gminy 
Żarów wzięła udział w XXXVI Biegu Piastów. 3 mar-

ca na Polanie Jakuszyckiej biegacze narciarscy mieli 
do pokonania dystans 26 km stylem klasycznym.

Zmiana lidera
GOK Malczyce został nowym liderem IX edycji 

Międzypowiatowej Ligi Szachowej. Pierwszy ze-
spół Gambit Świdnica jest wiceliderem. Goniec Żarów 
z pierwszej pozycji spadł na trzecią lokatę. 

Mistrzostwa 
TKKF

TKKF Chemik Żarów 3 marca wziął udział w Woje-
wódzkich Mistrzostwach TKKF w halowej piłce 

nożnej rozegranych w Środzie Śląskiej.

Turniej samorządowców
10 kwietnia w Jaworzynie Śl. rozegrano już po raz 

szósty Turniej Samorządowców w Halowej Piłce 
Nożnej. Do turnieju przystąpiły tylko trzy drużyny.

Siatkarze na 
międzynarodowym turnieju

Siatkarze LKS Chemik Żarów po raz kolejny brali 
udział w Międzynarodowym Turnieju Siatkar-

skim w czeskim Mezimesti. Rozgrywki miały cha-
rakter całodobowy. Pierwszy gwizdek uczestnicy 
usłyszeli w piątek 2 marca o godz. 17:00, natomiast 
zakończenie miało miejsce dzień później po 24 go-
dzinach gry.

Wędkarze porządkują łowiska
W ostatnim czasie wędkarze wykonali kilka prac 

porządkowych łowisk należących do koła PZW 
w Żarowie. Na początek zajęli się  stawem miejskim 
w Żarowie. 

uczestnicy ostatniego zebra-
nia sprawozdawczego. Dzięki 
odpowiednim zezwoleniom 
członkowie koła dokonali 
wycinki. 

W kolejnym etapie zapla-
nowano wycinkę krzewów, 
sprzątanie śmieci oraz prace 
ziemne. Wędkarze wykonują 
tę część planu porządkowe-
go w każdą sobotę o godz. 
9:00. Zakończenie prac po-
rządkowych zaplanowano na 
koniec marca. Zarząd przy-
pomina, iż każdy z członków 

zobowiązany jest do uczest-
nictwa w pracach na rzecz 
koła. Jest to kolejna akcja 
wędkarzy, która przyczynia 
się do poprawy warunków 
wędkowania oraz wizerunku 
często obleganego miejsca 
wypoczynku mieszkańców 
Żarowa.
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