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Nowy prezes, 
nowe zmiany
OSP w Mrowinach ma nowego prezesa. Został nim 
Ireneusz Kozieł, wicedyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Wyremontowane budynki w Żarowie nie straszą 
już swoim wyglądem. Zobacz, które z nich będą 
jeszcze remontowane.
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Inwestycje
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Marek Barabasz 
ze srebrem!
Został srebrnym medalistą 15. Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy w warcabach 100-polowych 
w grze błyskawicznej! 8

Sport

Moskwa zdobyta! 

 Historyczny wyczyn Pawła Fajdka! r Czytaj na stronie 3.
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Choć już nie zalewa-
ne, dziś straszy swo-

im wyglądem. Brudnego 
i  zabłoconego przejścia 
podziemnego na dworcu 
głównym PKP w Żarowie 
mieszkańcy starają się uni-
kać. Tyle, że jest to dobre 
przejście z osiedla na dru-
gą stronę miasta. 

W  wyniku  uwłaszcze-
nia się spółek kolejowych 
w 2007 roku, teren ten jest 
własnością PKP. Spółka jed-
nak, ze względów finanso-
wych przejścia remontować 
na razie nie będzie. – Wo-
da już nie cieknie, ponieważ 
została zamontowana pom-
pa i na chwilę obecną tyle 

możemy zrobić. W tym ty-
godniu wszystkie studzien-
ki będą również czyszczone. 
Więcej w tej sprawie infor-
macji może udzielić dyrek-
cja Zakładu Linii Kolejowych 
w Wałbrzychu – wyjaśnia kie-
rownik PKP Janusz Lach. 
Żarowski samorząd spie-

szy mieszkańcom  jednak 
z pomocą. Woda była już nie 
raz wypompowywana przez 
strażaków  z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Żarowa. 
Są również zapewnienia, że 
przejście będzie czyszczone 
i doglądane przez dodatko-
we nocne patrole policyjne. 
– Mam nadzieję, że miesz-
kańcy osiedla również będą 
zgłaszali swoje interwencje 

i zapytania. Tymczasem naj-
prawdopodobniej już w przy-
szły weekend na ulicach 
żarowskiego osiedla pojawią 
się dodatkowe nocne patrole 
policyjne. W tej sprawie pro-
wadziliśmy wspólne negocja-
cje z Komendą Powiatową 
Policji oraz żarowskim ko-
misariatem, które przyniosły 
spodziewane rezultaty. Do-
datkowe patrole potrwają do 
około 15 września. Mam na-
dzieję, że takie rozwiązanie 
będzie można zastosować już 
w przyszłym roku, ale już na 
cały okres  wakacji – wyjaś-
nia Elżbieta Krzan, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świebodzicach.

Magdalena Pawlik 

Podziemne przejście 
do remontu?

Jak tylko pojawiają się 
uszkodzenia w  odcin-

kach wodociągowych, 
awarie szybko są napra-
wiane. Żarowski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji  
wszystkie nieprawidłowoś-
ci stara się jednak dobrze 
analizować. 

– W minionym tygodniu, 
upalne powietrze spowodo-
wało, że rozmiękł asfalt i wy-
stąpiła dłuższa awaria na 
rurociągach i sieci głównej 
w Łażanach. Mieszkańcy po-
zbawieni byli więc dostępu 
do wody, ale awarię udało 
się usunąć jeszcze tego sa-
mego dnia. Takie naprawy 
są jednak obarczone wyso-

kimi kosztami finansowymi, 
które oscylują mniej więcej 
wokół kwoty 5 tysięcy zło-
tych – wyjaśnia Waldemar 
Baranowski, prezes żarow-
skiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji.
Środki finansowe żarow-

ski zakład przeznacza jed-
nak nie tylko na usuwanie 
awarii sieci wodociągowych. 
Inwestuje również w rozwój 
sieci wodociągowej. – W tej 
chwili przygotowujemy się 
właśnie do wymiany  sieci 
azbestowej w Mrowinach 
i przyłączenia odcinków 
przyłączy. Powstanie tam 
około 300 metrów nowej 
sieci. Prace rozpoczną się 
w drugiej połowie września. 

To jednak nie wszystkie na-
sze inwestycje. W tym roku 
udało się również wymienić 
dwie duże sieci wodociągo-
we w Wierzbnej, a na słynnej 
„stometrówce” wymieniono 
200 metrów starej sieci – 
dopowiada Waldemar Ba-
ranowski.

Magdalena Pawlik 

Szybko 
usuwają awarie

Wszelkie awarie 
związane z brakiem 
wody można 
zgłaszać do Zakładu 
Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie 
przy ulicy Słowiańskiej 
16 bądź pod 
nr tel. 74 858 06 10. 

Fo
t. 

M
.B

ic
zy

k,
 ź

ró
dł

o:
 w

w
w

.p
zl

a.
pl



2 www.um.zarow.pl

Kronika Policyjna

» A k t ua l no ś c i

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10, www.biblioteka.zarow.pl, biblioteka@um.zarow.pl
Redaguje zespół:  Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz

Ogłoszenia drobne

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Żarowie sprzeda zabudowaną działkę w centrum 

miasta przy ul. Armii Krajowej 32. 
Tel. 74 8580 433

r Sprzedam mieszkanie w Mrowinach o pow. 57 m2 (po-
łowa budynku, parter). Dwa pokoje z kuchnią, łazienka 
oraz przedpokój. Cena 1200 zł/m2. Tel. 515 621 794
r Sprzedam 3 działki budowlane uzbrojone Żarów Os. 
Piastów ul. H. Brodatego  pow.: 999 m2, 
770 m2, 991 m2. Tel. 0049 1791124606, 0049 
1799665599
r Poszukuję mieszkania jednopokojowego do wynajęcia 
w Żarowie. Tel. 887 521 677

Uwaga! Przerwa w dostawie energii elektrycznej
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyj-
nych na urządzeniach energetycznych w Mrowinach (ulice: Sportowa 4 pa-
rzyste 12 do 18), Pożarzysku, Kalno-Wostówka nastąpi przerwa w dostawie 
energii elektrycznej. Mieszkańcy tych miejscowości pozbawieni będą prądu 
w poniedziałek, 26 sierpnia w godzinach od 8.00 do 16.00. 
We wtorek, 27 sierpnia przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi rów-
nież w Mrowinach (ulice: Boczna, Cicha, Kolejowa, Krótka, Leśna, Myśliwska, 
Polna, Spokojna, Sportowa nieparzyste od 1 do 17 i parzyste od 2 do 2a i 6 do 
8 i dz. 65, Szkolna, Wojska Polskiego, Zamkowa) i Żarowie (ulica Fabryczna 
dz. 919/2) w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje 
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Mia-
sta Żarów Nr 104/2013 z dnia 25.07.2013r. 
  

Burmistrz Miasta Żarów informuje 
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Mia-
sta Żarów Nr 108/2013 z dnia 06.08.2013r. 
 

Burmistrz 
Miasta 
Żarów 
informuje 

Na tablicy ogłoszeń Biu-
ra Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 
21 dni wykaz nierucho-
mości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu 
o Zarządzenie Burmi-
strza Miasta Żarów Nr 
107/2013 z 05 sierpnia 
2013r. 

Letni złodzieje
Od roku do dziesięciu lat 

pozbawienia wolności grozi 
sprawcom, którzy w dniach 
18-21 lipca włamali się do 
niezamieszkałego budynku 
w Mikoszowej i dokona-
li kradzieży elektronarzę-
dzi oraz telewizora. Straty 
zostały oszacowane na po-
nad 1300 złotych. Nieznani 
sprawcy są wciąż poszuki-
wani przez policję. 

„Wężykiem” do domu?
Funkcjonariusze żarow-

skiej policji zatrzymali nie-
trzeźwych  rowerzystów, 
którzy w takim stanie, na 
rowerze wracali do swoich 

domów. - Nietrzeźwi na ro-
werze to już plaga w na-
szej gminie. Niestety rzadko 
zdają sobie sprawę z za-
grożenia, jakie stwarzają 
użytkownikom ruchu drogo-
wego. Jeden z nich w wy-
dychanym powietrzu miał 
0,68 promili, a drugi zano-
tował już nieco większy wy-
nik 2,72 promili alkoholu. 
Nietrzeźwym rowerzystom 
grozi do roku pozbawienia 
wolności lub kara grzywny 
– wyjaśnia Izabela Basztu-
ra, komendant żarowskiego 
komisariatu policji.

Bez nadzoru dorosłych?
Włamują się do altanek 

i kradną. To powoduje, że 
ich sprawy są często kie-
rowane na drogę sądową. 
- W jednym przypadku szes-
nastolatek dokonał kradzie-
ży przewodów elektrycznych 
i pieca żeliwnego. Z kolei, 
innym razem policja została 
powiadomiona o włamaniu 
do altanki i kradzieży przed-
miotów na kwotę 2 tysięcy 
złotych. Sprawców udało 
się ustalić. Byli to chłopcy 
w wieku 15-16 lat, miesz-
kańcy Żarowa. Materiały 
w tych sprawach zostały już 
skierowane da Sądu Rodzin-
nego – dopowiada Izabela 
Basztura. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Współpraca  z miastem 
partnerskim Lohmar  jest 
bardzo  aktywna  i  zawsze 
przynosi konkretne efekty. 
W minionym roku żarowskie 
szkoły uczestniczyły w wy-
mianach międzynarodowych. 
Z wizytą w Lohmar byli tak-
że seniorzy z żarowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Kontakty polsko-niemie-
ckie  to  również wymiana 
sportowych  doświadczeń 
i bliskie  relacje z niemie-
ckimi strażakami. 
Współorganizacja  kolo-

nii dla dzieci  i młodzieży, 
wymiany partnerskie spor-

towców,  wspólne  wysta-
wy i prezentacje lokalnych 
artystów  to  tylko  niektó-
re ustalenia spotkania pol-
sko-niemieckiego.  Czas 
pokaże, czy zaowocuje ko-
lejnymi udanymi inicjaty-
wami.

Magdalena Pawlik 

Żarów zacieśnia 
międzynarodowe kontakty
Wizyty do miast partnerskich to przede wszystkim wymiana doświadczeń. Tak w zakre-

sie kultury, edukacji, sportu czy rozwoju gospodarczego. Obok partnerów z Lohmar 
na zdjęciu żarowscy przedstawiciele, burmistrz Leszek Michalak, Helena Słowik dyrektor 
żarowskiego gimnazjum i Krystyna Markiewicz prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Mierzył 139 centymetrów 
i ważył 20 kilogramów. 

Olbrzymiego suma udało się 
złowić Kazimierzowi Pasz-
kowskiemu, wieloletniemu 
mieszkańcowi Żarowa. 

Jak  zapewnia  żarowski 
wędkarz, gigantyczna zdo-
bycz  została  złowiona  na 
„płotkę”. 

– Nie spodziewałem się aż 
tak dużej ryby. Choć przy-
znam szczerze, że będąc na 
emeryturze często oddaję się 
mojej pasji. 

Swój wolny czas często po-
żytkuję w taki właśnie spo-
sób. Wszystkim wędkarzom 
życzę takiej zdobyczy – mó-
wi Kazimierz Paszkowski, 
zdobywca wielkiego suma.

Magdalena Pawlik 

Jeden sum mniej Uwaga rolnicy!
Od 1 do 31 sierpnia rolnicy mo-
gą składać wnioski wraz z fak-
turami VAT bądź ich kopiami 
do żarowskiego Urzędu Miej-
skiego. Wszyscy rolnicy, którzy 
w tym terminie złożą odpo-
wiednie dokumenty będą mo-
gli odzyskać pieniądze wydane 
na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej. - Do 31 sierp-
nia czekać będziemy na wnio-
ski i faktury od rolników, które 
stanowić będą dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 
1 lutego do 31 lipca tego roku. 
Limit zwrotu podatku akcyzowe-
go w 2013 roku wynosi 81,70 
zł * ilość ha użytków rolnych – 
wyjaśnia Teresa Drąg z Refe-
ratu Finansowo-Budżetowego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Pieniądze wypłacane będą 
do 31 października gotówką 
w kasie żarowskiego Urzędu 
Miejskiego lub przelewem na 
rachunek bankowy wskazany 
w wypełnionym wniosku. Wię-
cej informacji w temacie zwro-
tu podatku akcyzowego można 
uzyskać pod nr tel. 748-58-05-
91 wew. 358.

Magdalena Pawlik 

Więcej ważnych informacji 
z Gminy Żarów:  
www. um.zarow.pl
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Finał  konkursu  zaczął 
się fantastycznie. Wycho-
wanek ULKS Zielony Dąb 
Żarów już w pierwszej pró-
bie uzyskał odległość 81,97 
metra, bijąc swój rekord ży-
ciowy i ustanawiając najlep-
szy w tym roku wynik na 
świecie. Z wielkim zdziwie-
niem patrzył na poczynania 
Polaka mistrz  olimpijski 
z Londynu, słynny Węgier 
Krisztian Pars, który pro-
wadził po rzucie na 80,30 
metra. Trzeci po pierwszej 
serii rzutów Japończyk Koji 
Murofuschi osiągnął naj-
lepszy wynik sezonu 78,03. 
W kolejnych dwóch se-

riach rzutów na trzecie miej-
sce wdrapał się Czech Lukas 
Melich. Druga próba Pawła 
Fajdka była zarazem drugą 
najlepszą odległością w kon-
kursie (80,92 metra). Rywale 
nie byli w stanie nawiązać 
walki z fenomenalnym Po-
lakiem.
Po spaleniu trzeciego rzutu 

Fajdek ze spokojem obser-
wował poczynania rywali 
w kole. Drugą lokatę nadal 
okupował  Pars,  czwarte 
miejsce wyszarpał Murofu-

Moskwa zdobyta! 
Historyczny wyczyn Pawła Fajdka!

We wspaniałym stylu złoty medal 
lekkoatletycznych mistrzostw świa-

ta w Moskwie zdobył Paweł Fajdek. Re-
zultat 81,97 metra był nie do osiągnięcia 
przez resztę konkurencji. Deklasacja!

shiemu kolejny słynny mło-
ciarz Słowieniec Primoz 
Kozmus (79,21 m). Niestety 
do wąskiego finału po trzech 
próbach nie wszedł mistrz 
olimpijski z Sydney  Szy-
mon Ziółkowski (9. miej-
sce 76,04 m).
Czwarta seria rzutów nie 

przyniosła zmian w czołów-
ce. Fajdek rzucił 78, 41 me-
tra, a jego rywale nie mogli 
odzyskać równowagi. 
W piątej próbie najdalej 

rzucił aktualny mistrz świa-
ta Pars (79,02). Próba Fajdka 
okazała się nieudana. 
Wreszcie nadeszła oczeki-

wana ostatnia seria rzutów. 
Nikt nie pobił trzeciego re-

zultatu 79,36 metra z trzeciej 
serii Czecha Melicha. Tym 
samym reprezentant Cze-
skiej Republiki został brą-
zowym medalistą. W grze 
pozostał  już  tylko  Pars 
i Fajdek. Do ostatniej pró-
by Węgier podszedł bardzo 
zmotywowany, ale... spalił 
rzut. Paweł Fajdek tym sa-
mym został mistrzem świata, 
a walkę na stadionie Łużniki 
zakończył rzutem na 79,57 
metra, radując się z tytułu 

najlepszego  człowieka na 
świecie!

- Cudownie! Jestem bardzo 
szczęśliwa, to jeden z najpięk-
niejszych dni w moim życiu. 
Byłam wyjątkowo spokojna. 
Przed wylotem do Moskwy 
mówiłam Pawłowi, że tak mu-
siało być, iż zdobył 3. miej-
sce w Mistrzostwach Polski. 
Na mistrzostwach świata bę-
dziesz najlepszy. Udało się. 
– tak komentowała występ 
Pawła Fajdka pierwsza tre-
nerka Jolanta Kumor.
Kiedy rozpoczynał lekko-

atletyczne treningi w 2002 
roku postanowił, że za dzie-
sięć lat wystąpi na igrzyskach 
olimpijskich. Do Londynu 
pojechał jako jeden z fawory-
tów konkursu rzutu młotem. 
Przeżył jednak sportowy dra-
mat. Nie zaliczył w elimina-
cjach żadnej próby, co było 
ogromnym rozczarowaniem. 
To go jednak nie załamało. 
Za olimpijską wpadkę zreha-
bilitował się w Moskwie. Na 
lekkoatletycznych mistrzo-
stwach świata zdobył złoty 
medal, rozbijając rywali już 
w pierwszej kolejce.

- To był zdecydowanie 
mój dzień. Po pierwszym 
fantastycznym rzucie, który 
wykonałem sam siebie zasko-
czyłem. Wiedziałem, że tego 
wyniku nikt nie zdoła popra-
wić, ale wszystko mogło się 
jeszcze wydarzyć. To jak bar-

Odpowiednia siła i technika przełożona na sukces

Po złotym rzucie w granice 82 m.

W finale zobaczyliśmy dwóch Polaków. Paweł Fajdek oraz Szymon Ziółkowski. 

dzo w siebie wierzyłem i jak 
bardzo tego chciałem dopro-
wadziło mnie do tego, że wy-
grałem te zawody i zostałem 
mistrzem świata – podsumo-
wał na gorąco Paweł Fajdek.
Sukces  nie  był  kwestią 

przypadku. Wielką  formę 
Paweł prezentuje od kilku 

sezonów. Tytuł championa 
otwiera przed nim wielką ka-
rierę, która u miotaczy trwa 
nawet do 40 roku życia. Sam 
ma zaledwie 24 lata...
Wyczyn  żarowianina 

wpisuje się w karty histo-
rii „królowej sportu”. Jest 
najmłodszym zawodnikiem 
konkurencji rzutu młotem, 

który stanął na najwyższym 
stopniu podium mistrzostw 
świata!  - Doceniam każde 
zwycięstwo, które jest kon-
sekwencją solidnej pracy 
oraz ogromnego zaangażo-
wania i determinacji. Cieszę 
się, że mogę pogratulować 
osiągnięć, które są powodem 

do dumy dla wszystkich na-
szych mieszkańców. Paweł 
udowodnił już, ze dzięki wy-
trwałości, zapałowi i ciężkiej 
pracy można wiele osiągnąć 
i być dostrzeżonym na arenie 
krajowej i międzynarodowej 
– dopowiada burmistrz Le-
szek Michalak. 

Krzysztof Dutkiewicz

 

 

To był 
zdecydowanie 
mój dzień. 

Po pierwszym 
fantastycznym rzucie, 
który wykonałem sam 
siebie zaskoczyłem. 
Wiedziałem, że tego 
wyniku nikt nie 
zdoła poprawić, ale 
wszystko mogło się 
jeszcze wydarzyć. 
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W tym roku ze  środków 
budżetu gminy Żarów udało 
się wykonać remont głównej 
ulicy w mieście. Inwestycja, 
która pochłonęła 67 tysięcy 
złotych zmieniła całkowicie 
stan nawierzchni drogi. Popra-
wił się również stan nawierzch-
ni drogi przy ulicy Dworcowej 
w Żarowie. Nowe nawierzch-
nie z asfaltobetonu wykonane 
zostaną również przy ulicach 
Jarzębinowej, Akacjowej i Li-

Jest współpraca?
Stan dróg powiatowych na terenie gminy Żarów to zna-

na bolączka. Niektóre z nich są przez powiat wykonane 
tylko częściowo, a jeszcze inne czekają na kolejne remon-
ty. Tam, gdzie jest to możliwe żarowski samorząd wspiera 
modernizacje dróg powiatowych, bo w temacie tych inwe-
stycji jest naprawdę dużo do zrobienia. Każdy rok to ko-
lejne nowe inwestycje drogowe. 

Główna ulica w Żarowie została wyremontowana  na odcinku od sali widowiskowo-sportowej  do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Remont ulicy Armii Krajowej w Żarowie rozpoczął się w okresie wiosennym. 

powej w Żarowie. Równocześ-
nie z układaniem podbudowy 
pod remont tych dróg, trwa 
budowa ciągów pieszych po 
jednej stronie ulicy. Kolejne 
prace remontowe, które po-
chłonęły  ponad  45  tysięcy 
złotych zostały wykonane na 
odcinku drogi Kalno-Boża-
nów oraz Wierzbna. – W te-
macie inwestycji drogowych to 
nie wszystko. W okresie jesien-
nym czekają nas jeszcze remon-

ty kolejnych siedmiu dróg. Tym 
razem, remontowane będą dro-
gi dojazdowe do gruntów rol-
nych w Łażanach, Pożarzysku, 
Mrowinach, Kalnie i Wierzbnej. 
Będą to następne remonty, na 
które gmina Żarów otrzymała 

dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Na wsiach po-
wstają również nowe chodniki. 
Inwestycje drogowe, które co 
roku planowane są w naszym 
budżecie są sukcesywnie reali-
zowane. Powiat również ma do 
zrealizowania swoje zadania, 
a gmina nie może współfinan-
sować wszystkich tych inwesty-
cji. W znacznym stopniu budżet 
został już obciążony  kwotą 4 

milionów złotych, którą gmina 
wypłaciła powiatowi na rzecz 
partycypacji kosztów w budo-
wie obwodnicy. Niech każdy 
robi swoje, a drogi na pewno 
będą bardziej zmodernizowa-
ne – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Remontu doczeka się w koń-

cu odcinek drogi powiatowej 
w Mrowinach, przy  skrzy-
żowaniu w kierunku Siedli-
mowic. Fragment  tej drogi, 
zniszczony przez odbywający 
się tam transport ciężarowy już 
od dłuższego czasu nadawał się 
do remontu. – Jesteśmy już po 
przetargu i w tej chwili przygo-
towujemy plac budowy. W pla-
nach jest jeszcze remont drogi 
w kierunku Łażan i Przyłęgo-
wa na Morawę oraz budowa 
chodnika w Mrowinach. Dzięki 
współpracy z gminą Żarów, co 
roku udaje się wykonać również 
nowe chodniki na wsiach. Za-
pewnia to bezpieczeństwo nie 
tylko mieszkańcom, ale również 
użytkownikom ruchu drogowe-
go. Dzięki wspólnemu zaanga-
żowaniu budowane są chodniki, 
tam gdzie jeszcze ich nie ma – 
wyjaśnia Marek Olesiński, 
dyrektor Służby Drogowej Po-
wiatu Świdnickiego.

Magdalena Pawlik

Po powodzi w 1997 ro-
ku, podczas większych 

opadów mieszkańcy Bukowa 
i Imbramowic wciąż musieli 
obawiać się o swoje gospo-
darstwa. Dziś, kiedy prace 
remontowe przy regulacji 
potoku Tarnawka w Buko-
wie są już prawie na pół-
metku, czują się bardziej 
bezpieczni. 

Inwestycja, która zamknie 
się w kwocie 16 milionów 
złotych jest jedną z najważ-
niejszych ostatnich lat w gmi-
nie  Żarów.  – Prace przy 
takiej sprzyjającej aurze wy-
konywane są bardzo szybko 
i jak nie nawiedzą nas żadne 
nawałnice, w tym roku zakoń-
czymy ich etap w Bukowie. 
W przyszłym roku chcemy już 
na dobre rozpocząć pierwsze 
remonty w Dzikowej. Udało 
się już ustawić 700 metrów 
nowych płyt, a w tej chwi-
li wykonujemy mury opo-
rowe na trzech odcinkach. 
Przy remontach wciąż pra-
cują cztery ekipy brygadowe. 
A wszystko po to, aby prace 
były systematycznie i profe-
sjonalnie wykonywane. Mam 
tylko nadzieję, że pogoda da-
lej pozwoli nam na kontynua-
cję prac. Przy większej ilości 
wody, ciężko jest wykonywać 
regulację – wyjaśnia Jerzy 
Cado-Sadowski z przedsię-
biorstwa EKO-WOD, wyko-
nawca robót.
Inwestycja,  na którą od 

lat czekali mieszkańcy tych 
miejscowości zostanie w ca-
łości sfinansowana z budżetu 
Województwa Marszałkow-
skiego oraz środków unij-
nych.  Buków  jednak  nie 
jest  jedyną miejscowością 
w gminie Żarów, która zo-
stała zabezpieczona przed 
powodzią.  – Prace takie 
zostały wykonane w Goła-

Przestaną bać się 
powodzi

Zdaniem radnej 
Rady Miejskiej 
Urszuli Ganczarek

Wiadomość o gruntownej 
przebudowie potoku Tarnaw-
ka mieszkańcy Bukowa przy-
jęli nie tylko z radością, ale 
przede wszystkim z ogromną 
ulgą. Każde większe opady 
deszczu  stanowiły  groź-
bę zalania naszych domów 
i mieszkań. To prawdziwy 
przełom, bo z niecierpliwoś-
cią czekaliśmy na prace re-
montowe przy tym potoku. 

Temat  bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego był 
jednak w naszej gminie czę-
sto podejmowany, a starania 
o regulację potoku Tarnaw-
ka rozpoczęły się zaraz po 
powodzi, która nawiedziła 
nas w 1997 roku. Cieszę się, 
bo bezpieczeństwo miesz-
kańców jest kwestią prio-
rytetową. 

Prawdopodobnie do października 2014 roku potrwają prace remontowe 
potoku Tarnawka. Inwestycja prowadzona jest na terenie Bukowa 
i Imbramowic oraz pobliskiej wsi Dzikowa. 

szycach i Zastrużu. W Kru-
kowie został usypany prawie 
trzykilometrowy wał przeciw-
powodziowy. Dzięki wspar-
ciu marszałka udało się także 
wykonać prace na wałach 
przeciwpowodziowych w Ża-
rowie i Łażanach – tłumaczy 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 

 – W ostatnich tygodniach 
prace remontowe prowadzone 
były jeszcze na budynkach przy 
ulicy Armii Krajowej 49 i 27 
w Żarowie. Efekty cieszą, bo to 
nasze wspólne starania i nego-
cjacje doprowadziły do takie-
go wizerunku. Wartość samego 
projektu wynosiła 814 845, 38 

W minionym tygodniu zakończyły się już wszystkie prace remontowe w ramach programu rewitalizacji Żarowa. 
W czwartek, 8 sierpnia odebrany został budynek przy ulicy Armii Krajowej 49 w Żarowie.
Budynek przy ulicy Armii Krajowej 49 w Żarowie wymagał kapitalnego remontu. Tak wyglądał przed pracami 
remontowymi.  

Zyskały nowy wygląd
Wyremontowane budynki w Żarowie nie straszą już 

swoim wyglądem. Są schludne i estetyczne. Remonty 
sprawiły, że stały się wizytówką Żarowa. Wszystkie pra-
ce związane z projektem rewitalizacji Żarowa zostały już 
ukończone. W minionym tygodniu odebrane zostały dwa 
budynki w Żarowie, które również zyskały nowy wygląd.

tysięcy złotych, z czego kwotę 
519 071, 98 tysięcy złotych uda-
ło się pozyskać z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Dzięki temu Żarów stał 
się miastem bardziej estetycz-
nym i bezpiecznym – wyjaśnia 
Anita Juralewicz z Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzędu 

Miejskiego w Żarowie.
Remontów doczekają  się 

również budynki komunalne. 
W tym roku na ich remonty 
w gminie Żarów zostanie prze-
znaczonych prawie 160 tysię-
cy złotych. Pieniądze zostaną 
rozdysponowane na remonty 
dachów, wymianę dachówek, 
przemurowywanie kominów, 
wymianę więźby dachowej, 
doświetlenie strychu i montaż 
okien dachowych. Mieszkańcy 
budynków komunalnych mają 
powody do radości. Już nie-
długo w części z nich skończą 
się problemy z przeciekający-
mi dachami. – Remontowane 
będą przede wszystkim te bu-
dynki, w których naprawy są 

konieczne. Już w połowie sierp-
nia rozpocznie się kompleksowy 
remont dachu budynku komu-
nalnego w Łażanach przy uli-
cy Strzegomskiej 24. Prace na 
kwotę 80.464,63 tysięcy zło-
tych wykona firma Blachar-
stwo Dekarstwo oraz Usługi 
Ogólno-Budowlane Jan Os-
sowski z Wąsosza. Kolejnemu 
remontowi zostanie także pod-
dany dach budynku mieszkal-
nego przy ulicy Żarowskiej 55 
w Imbramowicach. Tam pra-
ce remontowe kosztować bę-
dą 68.031,66 tysięcy złotych 
i rozpoczną się tuż pod koniec 
wakacji. Początkiem wiosny 
naprawiony został także dach 
papowy na budynku przy ulicy 
Armii Krajowej 45A w Żaro-
wie – tłumaczy Marek Maru-
szewski z Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Budynki komunalne w gmi-

nie Żarów modernizowane są 
w każdym roku. Ze środków fi-
nansowych, które przeznaczane 
są na remonty finansowane są 
również ekspertyzy kominiar-
skie i inwentaryzacje budow-
lane budynków komunalnych. 

Magdalena Pawlik 
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nościowych. Nowy obiekt 
z  pewnością  będzie  rów-
nież  zachętą  dla  naszego 
Koła Gospodyń Wiejskich 
i  przygotowywania  przez 
nich kulinarnych specjałów.

Jolanta Kozów 
sołtys Gołaszyc
W naszej miejscowości za-
wsze jest problem, gdzie or-
ganizować wiejskie zebrania. 
Spotykamy się zawsze w in-
nych miejscach lub korzy-
stamy  z  gościny  różnych 
mieszkańców. Cieszę  się, 
że  ten problem Gołaszyce 
będą miały już za sobą. Na 
pewno obiekt będzie dobrze 
użytkowany.

Gm i na  «

Podpisaną umową na za-
kup domków drewnianych, 
które  pełnić  będą  funkcję 
wiejskich  świetlic na  ręce 
burmistrza Żarowa w środę, 
31 lipca przekazał marsza-
łek Włodzimierz Chlebosz. 
– Z pierwszymi remontowymi 
pracami ruszymy na wiosnę 
przyszłego roku i sądzę, że 
w okresie wakacyjnym miesz-
kańcy tych miejscowości bę-
dą mogli w pełni korzystać 
z nowych obiektów. Tereny 
wiejskie potrzebują placó-
wek, w których mieszkańcy 
mogliby się spotykać i roz-
mawiać w sprawach dotyczą-
cych swojego sołectwa. Są to 
miejsca, do których wszyscy 
bardzo szybko się przywiązu-
ją – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Całkowity koszt zakupu no-

wych świetlic wyniesie ponad 
300 tysięcy złotych, z czego 
kwotę 148.500 tysięcy złotych 

Świetlice w każdej wsi
Trzy nowe świetlice powstaną w Bożanowie, Gołaszycach i Pyszczynie. Pieniądze na 

realizację tych inwestycji zostaną przyznane przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Odnowa i rozwój wsi”. 

Ryszard Pawlik 
sołtys Pyszczyna
Cieszę  się,  że  Pyszczyn 
będzie miał  takie miejsce, 
w którym będziemy mogli 
przygotowywać się do do-
żynek,  turniejów wsi  czy 
różnych  imprez  okolicz-

udało się w ramach dofinan-
sowania pozyskać z Urzędu 
Marszałkowskiego. Nowe in-
westycje wiejskie najbardziej 
cieszą jednak mieszkańców. 
Już dzisiaj snują plany zago-
spodarowania wolnego czasu 
na nowych obiektach.

Magdalena Pawlik 

Będzie nie tylko miej-
scem spotkań, zebrań 

i  szkoleń. Dzięki remon-
towi mieszkańcy Krukowa 
będą mogli spędzać tam 
swój wolny czas, uczestni-
czyć w wiejskich dyskusjach 
i innych formach wspólnej 
integracji. 

Świetlica wiejska w Kru-
kowie powoli zyskuje nowy 
wygląd dzięki przeprowa-
dzanych gruntownych  re-
montach.  - W tej chwili 
kończymy już wykonywać 
nową elewację i przygoto-
wujemy się do wyboru sposo-
bu ogrzewania tego obiektu. 
Wszystkie ściany zostały już 
gruntownie przygotowane 
do ostatecznego malowa-
nia. Wybudowany został 
także już ganek przed wej-
ściem do świetlicy, którego 

Prace remontowe i modernizacyjne na świetlicy wiejskiej w Krukowie nabierają coraz większego tempa. 

Dobre miejsce do spotkań

uwzględniał przygotowany 
wcześniej projekt. Na jego 
dachu położona zostanie no-
wa więźba dachowa, taka 
sama jak ta, która znajdu-
je się na dachu remontowa-
nej świetlicy. Termin odbioru 
prac remontowych kończy 
się we wrześniu. Jednak 
myślę, ze wszystkie roboty 
zostaną sfinalizowane do 
końca sierpnia – tłumaczy 
Andrzej Pach, właściciel fir-
my P.P.H.U BOWIP Andrzej 
Pach, która wygrała przetarg 
na realizację tego zadania. 
Do tej pory zaniedbana, 

po remoncie stanie się wizy-
tówką mieszkańców Kruko-
wa. Prace remontowe udało 
się rozpocząć dzięki pozy-
skanym  przez  gminę  Ża-
rów środkom finansowym 
z Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem  Granitu”.  Re-

mont pochłonie dokładnie 
367.746,64 tysięcy złotych, 
z czego kwota  236.120,00 
tysięcy złotych to dofinanso-
wanie ze środków zewnętrz-
nych. - Prace przy świetlicy 
pozwolą na uzyskanie nowe-
go miejsca rozwoju lokalne-
go mieszkańców. Świetlica to 
serce wioski i cieszymy się, 
że będziemy mogli w pełni 
z niej korzystać. Do tej po-
ry spotykaliśmy się w starym 
obiekcie, który nie przypo-
minał prawdziwej wiejskiej 
świetlicy. Teraz, gdy widzimy, 
jak nasza świetlica pięknieje 
w oczach, mamy więcej po-
mysłów i inicjatyw na za-
gospodarowanie wolnego 
czasu dla naszej społeczno-
ści – cieszy się Katarzyna 
Banasik, mieszkanka Kru-
kowa.

Magdalena Pawlik 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrowinach ma nowe-

go prezesa. Został nim Ire-
neusz Kozieł, wicedyrektor 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Mrowinach. 
Przez czterdzieści dwa lata 
z zaangażowaniem i straża-
ckim oddaniem taką służbę 
pełnił Stanisław Wójcik. 

Dziś przechodzi na zasłu-
żony odpoczynek, a straża-
ckie zobowiązania powierza 
młodszym druhom. - Przy-
szedł czas, aby pokazać mło-
demu pokoleniu, jak wygląda 
prawdziwa służba strażacka. 
Nie odsuwam się całkowicie 
w cień. Będę podpowiadał, 
sugerował i wskazywał do-
bre rozwiązania naszym stra-
żakom. Od 1971 roku, kiedy 
objąłem funkcję prezesa jedno-
stki OSP w Mrowinach wiele 
się zmieniło. Na siedem jedno-
stek strażackich funkcjonują-
cych na terenie gminy Żarów, 
trzy zlokalizowane w Pożarzy-
sku, Żarowie i Imbramowicach 
znajdują się w Krajowym Sy-
stemie Ratownictwa Gaśnicze-
go. Minione lata to również 
ciągłe doskonalenie druhów 
w szkoleniach ratowniczych 
i technicznych. To także nowe 
specjalistyczne sprzęty ochrony 

Równe 42 lata funkcję prezesa OSP 
w Mrowinach pełnił Stanisław Wójcik

Nowy prezes, nowe zmiany
przeciwpożarowej, które zasi-
lały naszą jednostkę. I w końcu 
nowy wóz strażacki Man 8.136 
F, który trafił do nas w tym roku 
– wspomina Stanisław Wój-
cik, były prezes OSP w Mro-
winach.
W nowym zarządzie, któ-

ry wybrano podczas czerw-
cowego walnego  zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego 
wiceprezesem został Bolesław 
Kozów. Funkcję naczelnika 
pełnić będzie Jan Durma. 
Zarząd jednostki strażackiej 
uzupełniać będą również po-
zostali strażacy: Paweł Kulig, 
Tadeusz Piasecki, Czesław 
Włosiński, Ryszard Kmie-
cik i Stanisław Wójcik. Nowe 
zmiany czekają teraz nowego 
prezesa. - Nowych celów jest 
dużo. Chcemy zachęcić młod-
szych do zasilania szeregów 
naszej jednostki, uczestniczyć 
w specjalistycznych szkole-
niach i wciąż się doposażać. 
Być może uda się również po-
zyskiwać środki zewnętrzne na 
nowe sprzęty. Nie wykluczam 
także tego. W swojej nowej 
misji będę starał się wykorzy-
stywać doświadczenie mojego 
poprzednika. Bo Straż Pożar-
na to coś więcej niż tylko miej-
sce pracy. Być strażakiem to 
powołanie, aby angażować 

się coraz bardziej, robić wię-
cej, służyć ofiarniej, heroicz-
nie i bez końca. Być wszędzie 
tam, gdzie życie ludzkie i mie-
nie jest zagrożone – podkreśla 
Ireneusz Kozieł, nowy prezes 
OSP w Mrowinach.

Magdalena Pawlik 

Przed nowym prezesem nowe 
zadania. Na zdjęciu Ireneusz Kozieł, 
nowy prezes OSP w Mrowinach

Wnioski o  ustalenie 
prawa do świadczeń 

rodzinnych i  świadczeń 
z  funduszu alimentacyj-
nego, w  nowym okre-
s ie  św iadc zeniow ym 
2013/2014 przyjmować 
będzie żarowski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Aby otrzymywać świad-
czenia z funduszu alimen-
tacyjnego wniosek można 
składać od 1 sierpnia.  Je-
śli ubiegamy się natomiast 
o przyznanie świadczenia 
rodzinnego,  wnioski  ta-
kie można złożyć już od 1 

Komu przysługują 
świadczenia rodzinne?

września. – Wszyscy, któ-
rzy z losowych przyczyn nie 
mają wystarczających środ-
ków na zaspokojenie swo-
ich podstawowych potrzeb 
życiowych, a zatem osoby 
samotnie wychowujące 
dzieci, rodziny wielodziet-
ne, rodziny z osobą niepeł-
nosprawną czy bezrobotni 
mogą otrzymywać dodat-
kową pomoc, aby w miarę 
normalnie funkcjonować – 
mówi Monika Perlak z ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej,
Pełną  informację na  te-

mat  zasad  przyznawania 

i wypłacania świadczeń ro-
dzinnych i świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz 
druki wniosków o ustalenie 
prawa do  tych świadczeń 
można uzyskać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ża-
rowie przy ul. Armii Kra-
jowej 54, w pokoju nr 1, 
w  godzinach  od  7.30  do 
15.30 w poniedziałki, śro-
dy, czwartki  i piątki oraz 
we wtorek w godzinach od 
8.00 do 16.00. Dodatkową 
pomocą służą również pra-
cownicy pod nr tel. 74 858 
07 45 wew. 364.

Magdalena Pawlik 
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Opiekunowie  świetlicy 
środowiskowej  „Słonecz-
ko”  oraz mieszkańcy wsi 
dołożyli wszelkich starań,  
aby dzieci spożytkowały go 
w najlepszy sposób. - Dwu-
tygodniowe turnusy waka-
cyjne, które przygotowane 
zostały w Kalnie cieszyły 
się dużym zainteresowa-
niem. Do wyboru były licz-
ne atrakcje, a wśród nich 
festyn rodzinny, wycieczka 
rowerowa na klif do Panko-
wa i do Borzygniewu nad Za-
lewem Mietkowski, ogniska 
i wspólne kąpiele. Podczas 
wakacji w Kalnie był również 
czas na zajęcia plastyczne, 
rekreacyjne i sportowe. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się jednak chyba no-
ce piżamowe, podczas któ-
rych odbywały się wieczorne 
dyskoteki oraz nocne wypra-
wy do opustoszałego domu 
w Kalnie. Podczas tych wy-
praw dzieciom wydawało się, 
że spotkały się ze zjawami 
i duchami zamieszkującymi 
ten dom. Jak się potem oka-
zało w nawiedzonym domu 
nie było żadnych duchów, 
tylko młodzież zrobiła dzie-
ciom takiego wakacyjnego 
psikusa  –  cieszy  się Ewa 

Nie spieszy się im do szkoły

Dwumiesięczny wypoczynek wakacyjny najmłodsi mieszkańcy Kalna mogą zaliczyć do bardzo udanych.

Czy lato w mieście musi kojarzyć się z nudą i godzinami spędzonymi przed telewizorem? Wcale tak być nie musi! 
Wystarczy trochę inwencji i chęci, aby ten czas był naprawdę inspirujący i wartościowy. Kreatywnie i twórczo wa-

kacyjny czas spędzali najmłodsi mieszkańcy Kalna. 

Wołek, opiekun świetlicy 
środowiskowej  „Słonecz-
ko” w Kalnie.
Jak wakacje,  to również 

zajęcia profilaktyczne z za-
kresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. - 
Dzieci z zapartym tchem słu-
chali strażackich opowieści 
ratownika z Kalna Marka 
Salamona, który nie tylko 

opowiadał, ale uczył ich pra-
widłowego udzielania pierw-
szej pomocy. To była dla nich 
bardzo pouczająca lekcja. 
Równie cenne były histo-
ryczne ciekawostki o zabyt-
kach naszej gminy, których 
zawsze z wielką chęcią słu-
chali najmłodsi. Wspólnie 
odkrywaliśmy historie zabyt-
kowej studni i kościoła w Po-

żarzysku oraz młynu i ruin 
pałacu w Siedlimowicach – 
dopowiada Ewa Wołek.
Przed wypoczywającymi 

jeszcze dwa tygodnie waka-
cyjnego wypoczynku. Dziś 
jednak, jeszcze nie mają chę-
ci, aby powrócić w szkol-
ne mury. 

Magdalena Pawlik 

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt działki 

1. Przetarg odbędzie się 16 września 2013r. 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 
podanej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Ża-
rów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do 
dnia 12  września  2013r.  włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra prze-
targ, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozosta-
łym 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 zaoferuje cenę o co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

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

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywa-
na nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do 
poniesienia kosztów szacunkowych   związanych z przygo-
towaniem działki do sprzedaży w kwocie 612  zł oraz kosz-
tów notarialnych.

8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kru-
ków posiada funkcję określoną symbolem R 6 – tereny rolne.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie in-
ternetowej Urzędu: www.um.zarow.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 
do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji 
przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu toż-
samości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba praw-
na, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, po-
winna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego.

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równo-
znaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się 
z warunkami przetargu i ich akceptacją.

13. Postąpienie wynosi 100 zł.

Nr 
dział-

ki

Pow.
w   
m2

Nr KW
Forma od-
dania nie-

ruchomości

Cena 
wywo-
ławcza

Wys. 
wa-

dium

Godz. 
roz-

pocz.

15/1 2100 Sw1s/
00019491/0

Sprzedaż 
na

 własność

3.900 
zł

390 
zł 9 00

Stypendia dla uczniów 
w trudnej sytuacji 

materialnej
- W przypadku uczniów 

pochodzących z rodzin 
znajdujących się stale lub 
przejściowo w trudnej sy-
tuacji materialnej, można 
ubiegać się o stypendium 
szkolne lub zasiłek szkolny. 
Stypendia przyznawane są 
uczniom, którzy zamieszku-
ją gminę Żarów, są ucznia-
mi szkół od klasy I do czasu 
ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24 roku życia i pocho-

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących ze 
zbywaną działką dotyczący sprzedaży  
działki  położonej w Krukowie

Stypendia dla uczniów 
– jak i gdzie uzyskać?

Już niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek. Dla uczniów to 
koniec wakacyjnego lenistwa, a dla rodziców czas nie-

małych wydatków. Na podręczniki, ubezpieczenie, dojaz-
dy do szkoły czy dodatkowe zajęcia. Część z tych kosztów 
może pokryć stypendium. Gdzie i jak się o niego ubiegać? 

dzą z rodzin o najniższych 
dochodach. Takie świadcze-
nia są zawsze przyznawane 
na podstawie kryterium do-
chodowego. Może uzyskać je 
uczeń pochodzący z rodziny, 
w której wysokość miesięcz-
nego dochodu na osobę nie 
przekracza kwoty 456 zło-
tych netto. Świadczenie może 
być udzielane w formie cał-
kowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach wyrównawczych 
oraz pomocy o charakterze 
rzeczowym, w szczególno-
ści w zakupie podręczników. 

W uzasadnionych przypad-
kach stypendium socjalne 
wypłacane jest w formie 
świadczenia pieniężnego – 
tłumaczy Monika Perlak 
z żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Zasiłki szkolne
Dodatkową pomocą dla 

uczniów są również szkol-
ne zasiłki, które przyznawane 
są uczniów znajdującym się 
w trudnej sytuacji w wyniku 
zdarzenia losowego. – Przy-
znawane są zwykle w formie 
świadczenia pieniężnego na 
pokrycie wydatków związa-
nych z edukacją lub w for-
mie pomocy rzeczowej. Mogą 
być przyznane w wyniku na-
głego zdarzenia losowego, 
jak nagła choroba w rodzi-
nie, klęska żywiołowa, utrata 

zatrudnienia, śmierć rodzi-
ca czy opiekuna prawnego 
ucznia. O ten rodzaj pomocy 
można ubiegać się w terminie 
nie dłuższym niż dwa miesią-
ce od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego  przyznanie 
zasiłku – dopowiada Monika 
Perlak z Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Wnioski, od 1 do 15 
września przyjmuje Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Żarowie. Szczegółowych 
informacji w tym temacie 
udzielają pracownicy ża-
rowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54 (pokój 
nr 1) bądź pod nr tel. 74 858 
07-45 wew. 364.

Magdalena Pawlik 
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Więcej ważnych 
informacji 
z Gminy Żarów:  
www. um.zarow.pl

Pomniki z I Wojny Światowej 
w Łażanach i Siedlimowicach

Pomnik  w  Łażanach, 
wzniesiony został tuż nie-
opodal pałacu i miejscowe-
go kościoła katolickiego. 
Dokładny czas jego budo-
wy pozostaje nieznany (lata 
20-te XX w. ?). Granitowy 
pomnik założony został na 
planie połowy koła. Pier-
wotnie składał się z 4 stop-
niowego podium, 6 filarów 
podtrzymujących łuk z na-
pisem Unseren Gefallenen 
Helden w tłumaczeniu Nasi 
polegli bohaterowie. Zabu-
dowana pomiędzy filarami 
przestrzeń, mieściła na po-
dium 3 tablice z nazwiskami 
69 żołnierzy – mieszkańców 
miejscowości poległych na 
różnych frontach w latach 
1914-18. Obecnie łażański 
pomnik znajduje się w stanie 
całkowitej ruiny. Zachowa-
ne są jedynie fragmenty fila-

Lata I wojny światowej okazały się dla milionów wal-
czących żołnierzy straszliwą hekatombą śmierci. Na 

każdy dzień zmagań militarnych przypadało średnio 5 
tys. zabitych, czasem dziesięć razy więcej. Wedle trady-
cji sięgającej początków XIX w., ku pamięci stawiano 
różnego rodzaju pomniki z nazwiskami oraz datymi 
śmierci poległych.

rów i fragment łuku z napisem 
Helden. Przeglądając wykaz 
poległych w czasie I Wojny 
Światowej mieszkańców po-
wiatu strzegomskiego, którzy 
służyli w 11. Regimencie Gre-
nadierów im. Króla Fryderyka 
III z Wrocławia, odnaleźć moż-
na 5-ciu mieszkańców Łażan, 
których nazwiska z pewnoś-
cią utrwalone były na miej-
scowym pomniku: Hahn Paul, 
Polte Gustav, Scheller Richard, 
Walter Ernst, Wölfel Gustav. 
Wedle bazy danych Niemiecki-
go Związku Ludowego Opie-
ki nad Grobami Wojennymi, 
mieszkaniec Łażan, Wöl-
fel Gustav poległ na fron-
cie zachodnim 22 sierpnia 
1914 r. Spoczywa na belgij-
skim cmentarzu wojennym 
w Vladslo. 

O pomniku ku pamięci po-
ległych w Siedlimowicach, 

informuje plan miejscowo-
ści z 1942 r., gdzie tzw. Krie-
gdenkmal, oznaczony jest 
przy skwerku w centrum 
miejscowości. Jak wspomi-
na mieszkaniec Siedlimowic 
pan Ryszard Kąsik- ...pomnik 
miał kształt tablicy z wyrytymi 
nazwiskami 10-ciu poległych 
mieszkańców Siedlimowic. 
Znajdował się on na skwerku 
ogrodzonym płotkiem z furtką. 
Po wojnie w latach 60-tych tab-
lica pomnika została przewró-
cona i wywieziona w okolice 
Sobótki jako surowiec kamie-
niarski. Pomnik z Siedlimo-
wic formą nawiązywał do 
pomników z  Kalna i Przy-
łęgowa. Obecnie zachowała 

ŚWIDNICA

23 sierpnia
Koncert „Tutejsi czyli Stragan kultury w małym mieście” ze-
społu z Serbii K.U.D. „Kriva Reka” Berivojce (sala teatralna 
Świdnickiego Ośrodka Kultury, godz. 17.30, wstęp wolny)

13-15 września
XXVI Dni Fotografii Świdnica 2013 (Świdnicki Ośrodek Kultury, 
więcej informacji na stronie internetowej www.sok.com.pl)

19-22 września
6. Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” (do 
31 sierpnia trwać będzie nabór filmów do konkursu na naj-
lepszy krótkometrażowy film dokumentalny autorstwa twór-
ców do 30 roku życia. Szczegóły na stronie www.sok.com.pl)

UDANIN

25 sierpnia
Dożynki Gminne (godz. 13.00, plac sportowy w Udaninie. 
W programie uroczysta msza święta, obrzędy dożynkowe, 
zabawy dla dzieci, prezentacja stoisk wiejskich, występ ze-
społu „Remo” oraz koncerty zespołu „Model Mt & Modelin-
ka” i Norbiego)

ŚWIEBODZICE

31 sierpnia
Charytatywny jam hip hopowy „Zaparkuj na Park” (Park 
miejski, godz. 12.00. Więcej szczegółów na stronie www.
mdk.swiebodzice.pl)

6 września
Wystawa „Mroczne Tajemnice...” Zbigniewa Nowaka (Miejski 
Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 18.00)

ŻARÓW

sierpień
Wakacje z Gminnym Centrum Kultury i Sportu (19 sierpnia 
zajęcia plastyczne, 20 sierpnia turniej warcabowy i zajęcia 
plastyczne, 21 sierpnia wycieczka „Rowerem przez gminę” 
i zajęcia ceramiczne, 22 sierpnia turniej szachowy i zajęcia 
ceramiczne, 27-30 sierpnia warsztaty muzyczne. Wszystkie 
wakacyjne zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00)

15 sierpnia
Spektakl teatralny „Kyś” (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00, wstęp wolny)

22 sierpnia
Spektakl teatralny „Białe zaczynają” (Teatr Bezdomny, ul. 
Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)

24 sierpnia
Festyn „Zakończenie wakacji” (Park miejski w Żarowie) 

29 sierpnia
Spektakl poetycko-muzyczny „Tęcza” (Teatr Bezdomny, ul. 
Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)   
 

30 sierpnia
IV Nocny Turniej w Piłkę Nożną (żarowskie boisko Orlik przy 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu)

31 sierpnia
Spektakl teatralny „Wiedźmy” (plaża przy byłej kopalni „An-
drzej” w Mrowinach, godz. 20.30). 
     

Co? Gdzie? Kiedy? 

się z niego jedynie częścio-
wo zagłębiona w ziemię 
podstawa, do której mo-
cowana była tablica oraz 
umieszczone centralnie 
granitowe trójstopniowe 
wejście. W miejscu daw-
nego pomnika z I Wojny 
Światowej już niebawem 
spocznie głaz z pamiąt-
kowym napisem dla 
uczczenia 800 lat istnie-
nia Siedlimowic. 

więcej na 

www.izba.centrum.zarow.pl

Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie

Wszystkich pielgrzymów 
duchowo wspierali również 
mieszkańcy Żarowa, mod-
ląc  się  i wypraszając dla 
nich łaski w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie. 

W czwartek, 15 sierpnia 
w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Pan-
ny w pieszą pielgrzymkę 
wyruszą  także mieszkań-
cy gminy Żarów.    – Na-
sza pielgrzymka wyruszy 
o godz. 10.00 rano spod 
krzyża przy Szkole Pod-
stawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach. 

Po drodze dołączą do 
niej mieszkańcy Łażan oraz 
Imbramowic. Stamtąd uda-
my się na Górę Pyszczyń-
ską, a potem wspólnie z 
mieszkańcami Krukowa 
na Górę Krukowską. Wy-
prawa zakończy się uroczy-
stą mszą świętą w kościele 
pw. Matki Boskiej Królowej 
Świata w Zastrużu. 

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wspólnej 
modlitwy – mówi ks. Paweł 
Szajner, proboszcz parafii 
Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Mrowinach.

Magdalena Pawlik 

Co w powiecie piszczy?
Zmiany w Strefie 

Płatnego Parkowania
Do końca 2013 roku obo-

wiązywać  będą  zmiany 
w Strefie Płatnego Parko-
wania w Świdnicy. Zmia-
ny związane są z realizacją 
projektu aktywizacji świd-
nickiego Rynku i oznaczają 
darmowe parkowanie w sa-
mym  centrum  Świdnicy 
w sobotę, inne godziny funk-
cjonowania Strefy Płatnego 
Parkowania od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00-
17.00 i dodatkowy bezpłatny 
parking.

Dobre perspektywy 
dla inwestorów

Inwestorzy  z Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej  stworzą  ponad  
660 nowych miejsc pracy. 
Tak wynika z samych de-
klaracji,  zawartych w  14 
wydanych w tym roku ze-
zwoleniach.  Dwie  firmy 
otrzymały  już  zezwolenia 
na  inwestycje w  podstre-
fie świdnickiej i strzegom-
skiej. Spółka Best  Systemy 
Grzewcze, która w Świdnicy 

działa już od 1989 roku, jest 
właścicielem ponadhektaro-
wej działki przy ul. Towa-
rowej, na której zrealizuje 
inwestycję o wartości mini-
mum 5 mln zł. Zatrudnie-
nie znajdzie tutaj minimum 
5 osób. Ulokowana w Strze-
gomiu firma FSB Piekarnia 
natomiast to największy w tej 
części Europy producent pie-
czywa dla sieci McDonald’s. 
Firma otrzymała już zezwo-
lenie i do końca 2014 roku 
za 42 miliony złotych ma zo-
stać uruchomiona nowa linia 
produkcyjna do rogalików 
francuskich.

Źródło: Świdnica24.pl 

Wstrzymany 
nabór na staże

Powiatowy Urząd Pracy 
w Świdnicy wstrzymuje do 
odwołania nabór wniosków 
o zawarcie umowy w sprawie 
zorganizowania stażu z po-
wodu braku środków finan-
sowych przeznaczonych na 
tę formę aktywizacji. 

Źródło: Powiatowy 

Urząd Pracy w Świdnicy

Pielgrzymka 
w święto 

Wniebowzięcia
Od 31 lipca w drodze była X Jubileuszowa Pielgrzymka 

Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. W piątek, 9 sierp-
nia wszyscy uczestniczy modlitewnej wyprawy spotkali się 
pod cudownym obrazem Matki Boskiej. Przez 9 dni poko-
nali prawie 200 kilometrów i choć doskwierał im upał, szli 
niosąc modlitwę na ustach. 
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Terminarz B klasy

1 kolejka – 15.08 (czwartek), godz. 11:00
Zryw Łażany – Wodospad Zastruże
Błyskawica Kalno – PUO Wiśniowa
Wierzbianka Wierzbna – Grom Panków, godz. 12:00

2 kolejka – 18.08 (niedziela), godz. 11:00
LKS Piotrowice Św. – Błyskawica Kalno
Wodospad Zastruże – Herbapol Stanowice
Zieloni Mokrzeszów – Wierzbianka Wierzbna, godz  12:00
Kłos Lutomia – Zryw Łażany, godz. 14:00

3 kolejka – 25.08 (niedziela), godz. 11:00
Sokół Kostrza – Wodospad Zastruże
Błyskawica Kalno – Grom Panków
LKS Marcinowice – Zryw Łażany, godz. 12:00
Wierzbianka Wierzbna – Płomień Dobromierz, godz. 12:00

4 kolejka – 1.09 (niedziela), godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Błękitni Słotwina 
Zryw Łażany – Herbapol Stanowice
Zieloni Mokrzeszów – Błyskawica Kalno, godz. 12:00
Zjednoczeni Gościsław – Wierzbianka Wierzbna, godz. 14:00

5 kolejka – 8.09 (niedziela), godz. 11:00
Sokół Kostrza – Zryw Łażany
Błyskawica Kalno – Płomień Dobromierz
PUO Wiśniowa – Zieloni Mokrzeszów
Wierzbianka Wierzbna – Wodospad Zastruże, godz. 12:00

6 kolejka – 15.09 (niedziela), godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Orzeł Witoszów
Zryw Łażany – Błękitni Słotwina
Zjednoczeni Gościsław – Błyskawica Kalno, godz. 14:00
Kłos Lutomia – Wierzbianka Wierzbna, godz. 14:00

7 kolejka – 22.09 (niedziela), godz. 11:00
Błyskawica Kalno – Wodospad Zastruże
Wierzbianka Wierzbna – Zryw Łażany, godz. 12:00

8 kolejka – 29.09 (niedziela), godz. 11:00
Wodospad Zastruże – PUO Wiśniowa
Zryw Łażany – Orzeł Witoszów
Herbapol Stanowice – Wierzbianka Wierzbna
Kłos Lutomia – Błyskawica Kalno, godz. 14:00

9 kolejka – 6.10 (niedziela), godz. 11:00
Błyskawica Kalno – Zryw Łażany
LKS Piotrowice Św. – Wodopsad Zastruże
Wierzbianka Wierzbna – Sokół Kostrza, godz. 12:00

10 kolejka – 13.10 (niedziela), godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Grom Panków
Zryw Łażany – PUO Wiśniowa
Herbapol Stanowice – Błyskawica Kalno
Błękitni Słotwina – Wierzbianka Wierzbna

11 kolejka – 20.10 (niedziela), godz. 11:00
Błyskawica Kalno – Sokół Kostrza
LKS Piotrowice Św. – Zryw Łażany
LKS Marcinowice – Wierzbianka Wierzbna, godz. 12:00
Zieloni Mokrzeszów – Wodospad Zastruże, godz. 12:00

12 kolejka – 27.10 (niedziela), godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Płomień Dobromierz
Zryw Łażany – Grom Panków
Błękitni Słotwina – Błyskawica Kalno
Wierzbianka Wierzbna – Orzeł Witoszów, godz. 12:00

13 kolejka – 3.11 (niedziela), godz. 11:00
Błyskawica Kalno – Wierzbianka Wierzbna
Zjednoczeni Gościsław – Wodospad Zastruże
Zieloni Mokrzeszów – Zryw Łażany, godz. 12:00

14 kolejka – 10.11 (niedziela), godz. 11:00
Zryw Łażany – Płomień Dobromierz
LKS Marcinowice – Wodospad Zastruże, godz. 12:00
Wierzbianka Wierzbna – PUO Wiśniowa, godz. 12:00
Orzeł Witoszów – Błyskawica Kalno, godz. 13:30

15 kolejka – 17.11 (niedziela), godz. 11:00
Błyskawica Kalno – LKS Marcinowice
LKS Piotrowice Św. – Wierzbianka Wierzbna
Wodospad Zastruże – Kłos Lutomia
Zjednoczeni Gościsław – Zryw Łażany, godz. 13:30

Drużyna Zjednoczeni Gościsław rozgrywa zawody 
jako gospodarz na boisku w Zastrużu.

- Najtrudniejszymi rywa-
lami okazali się reprezentan-
ci Rosji Tamarian Akmerov 
oraz Nikita Volkov. Z oby-
dwoma  Marek  nawiązał 
równorzędną  grę.  Jestem 
dumna z występu mojego 
syna – opowiada Urszula 
Barabasz.  
10-letni Marek Barabasz 

zrehabilitował  się  za  po-
rażkę w turnieju głównym, 
w którym to przed rozpo-
częciem ostatniej dziewiątej 
rundy był jeszcze wicemi-

Marek Barabasz 
drugim zawodnikiem 
Mistrzostw Europy!

Marek Barabasz został 
srebrnym medalistą 

15. Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w warca-
bach 100-polowych w grze 
błyskawicznej! Uczeń Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach 
jako jedyny z 43-osobowej 
reprezentacji Polski stanął 
na podium.

strzem Europy. Ostatecznie 
mieszkaniec naszej gminy 
zakończył rywalizację na 5. 
miejscu.

- Po niedosycie w turnie-
ju głównym, przyszła radość 
ze zdobycia srebrnego me-
dalu w grze błyskawicznej. 
Cieszę się, że mogłem repre-
zentować nasz kraj podczas 
mistrzostw Europy – dodał 
Marek Barabasz.

Mistrzostwa starego kon-
tynentu rozegrane zostały 
w Bielawie w dniach 1-7 
sierpnia. Rywalizacja odby-
wała się w czterech katego-
riach wiekowych dziewcząt 
i chłopców do lat 10, 13, 16 
i 19. Dla Marka to pierwszy 
występ w międzynarodo-
wym turnieju. Tym bardziej 
cieszy ogromny sukces. Gra-
tulujemy!

Krzysztof Dutkiewicz

Zjednoczeni Żarów – kl. okręgowa, gr. Wałbrzych
Polonia Świdnica (III Liga) – Zjednoczeni Żarów 5:4
Nysa Kłodzko (kl. okręgowa, gr. Wałbrzych) – Zjednocze-
ni Żarów 3:5
Górnik Wałbrzych (II Liga) – Zjednoczeni Żarów 3:1
Polonia Środa Śląska (kl. okręgowa, gr. Wrocław) – Zjed-
noczeni Żarów 4:2
Granit Roztoka (kl. A, gr. Wałbrzych I) – Zjednoczeni Ża-
rów 2:5
Zjednoczeni Żarów – Piast Nowa Ruda (kl. okręgowa, gr. 
Wałbrzych) 2:2

Zieloni Mrowiny - kl. A, gr. Wałbrzych I
Zieloni Mrowiny – Błyskawica Kalno (kl. B, gr. Świdnica I) 4:2
Kłos Lutomia (kl. B, gr. Świdnica I) – Zieloni Mrowiny 4:6
Zieloni Mrowiny – Zryw Łażany (kl. B, gr. Świdnica I) 6:3

Pierwsze mecze mistrzowskie odbędą się 15 sierpnia. Zjed-
noczeni Żarów na własnym boisku podejmą Stal Świdnica, 
natomiast Zieloni Mrowiny gościć będą ekipę Białego Orła 
Mieroszów. Początek obu spotkań o godzinie 17:00.

Krzysztof Dutkiewicz

Tuż przed sezonem 
piłkarskim

Zakończył się okres przygotowawczy piłkarzy Zjednoczo-
nych Żarów oraz Zielonych Mrowiny. Poniżej przedsta-

wiamy wyniki meczy kontrolnych.

- W turnieju mogą brać 
udział zawodnicy od 16 ro-
ku życia.  O udziale decydu-
je pierwszeństwo zgłoszeń. 
Mamy do obsadzenia dzie-
sięć zespołów. Szczegółowe 
informacje, regulamin, for-
mularz zgłoszeniowy dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl 

Zagraj 
w nocnym turnieju!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza 
wszystkich sympatyków piłki nożnej na IV Nocny Tur-

niej Żarów Centrum Masters. Rozgrywki odbędą się 30 
sierpnia na boisku Orlik w Żarowie. Pierwszy gwizdek 
o godz. 17.30. 

lub u animatora Orlika. Za-
pisy trwają do 22 sierpnia. 
Serdecznie zapraszamy – in-
formuje Artur Adamek, dy-
rektor GCKiS w Żarowie.

Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody. Zgłoś 
swoją drużynę.

Krzysztof Dutkiewicz


