
I N F O R M A C J E  •  W I A D O M O Ś C I  •  KO M U N I K AT Y  •  R E L A C J E  Z  G M I N Y  Ż A R Ó W

28 sierpnia 2013 / Żarów / www.um.zarow.pl   

ISSN 1231-4552

Gazeta bezpłatna

16/38/2013

Budują 
nowe boisko
Nowe boisko lekkoatletyczne powstaje 
właśnie przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Zobacz, jak mieszkańcy 
gminy Żarów żegnali 
tegoroczne wakacje. 

Inwestycje

4

Seniorzy 
bezkonkurencyjni!

Aktualności

3

Paweł Fajdak
z nowym rekordem!
Świeżo upieczony mistrz świata Paweł Fajdek 
stoczył bardzo zacięty pojedynek z Krisztianem 
Parsem 8
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Grą w bule pożegnali wakacje!

Konkursami, zabawami, sportowymi turniejami 
i wspólną zabawą taneczną mieszkańcy gminy 

Żarów pożegnali tegoroczne wakacje. Dużą 
niespodzianką dla wszystkich był również 

organizowany po raz pierwszy turniej w bule, 
w którym bezkonkurencyjni byli nie tylko seniorzy 

z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

r Więcej na stronie 3.

Na terenie ogródków przy 
ulicy 1 Maja w Żarowie 

będą wydzielone działki bu-
dowlane. W planie zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta przeznaczone zosta-
ną pod zabudowę mieszka-
niową.

Atrakcyjne działki zakupić 
będzie można w Żarowie do-
piero w czwartym kwartale 
bieżącego roku, tuż po prze-
prowadzonym podziale geode-
zyjnym oraz wycenie terenu. 
Wtedy też ogłoszone zostaną 
pierwsze przetargi. – Zakończy-
ły się już wszystkie negocjacje 
z Okręgowym Zarządem Pol-

skiego Związku Działkowców 
w Szczawnie Zdroju w spra-
wie przekazania na rzecz gmi-
ny Żarów terenu przy ulicy 1 
Maja w Żarowie. Sfinalizowa-
ne zostały już także rozmowy 
z działkowcami i kwestią wy-
płacania dla nich odszkodo-
wań. Obowiązek wypłacania 
odszkodowań, w myśl podpi-
sanego porozumienia przejęła 
na siebie gmina. W tej chwili fi-
nalizujemy procedurę związaną 
z rozwiązaniem umowy użytko-
wania wieczystego działki nr 
66 przy ulicy 1 Maja i czekamy 
na pełnomocnictwo z Prezy-
dium Krajowej Rady Polskie-
go Związku Działkowców do 

zawarcia umowy notarialnej 
– tłumaczy Anna Kołodziej 
kierownik Referatu Nieru-
chomości i Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Teren żarowskich ogródków 
przy ulicy 1 Maja posiada po-
wierzchnię 2,8655 hektarów. 
Na jego terenie przewiduje 
się powstanie 24 działek bu-
dowalnych o powierzchni od 
8 do 15 arów. Atrakcyjne tere-
ny, które będą wystawione do 
sprzedaży przeznaczone mogą 
zostać na funkcje mieszkanio-
we i usługowe. 

Magdalena Pawlik 

Na rynkach, placach 
i w miejskich parkach 

w całej Polsce, 7 września na 
głos czytane będą fragmen-
ty dzieł Aleksandra Fredro. 
A wszystko w ramach akcji 
„Narodowe Czytanie”, któ-
ra zainicjowana została przez 
prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Żarów również 
przyłączy się do tej ogólno-
polskiej akcji. 

W sobotę, 7 września poety-
ckie dzieła najwybitniejszego 

polskiego komediopisarza czy-
tać będą przedstawiciele wła-
dzy samorządowej, dyrektorzy 
szkół i jednostek funkcjonują-
cych na terenie gminy Żarów  
oraz młodzieżowi radni. Do 
akcji mogą włączyć się rów-
nież chętni mieszkańcy gminy. 
– Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do głośnego czytania dzieł 
Aleksandra Fredro. Przypo-
mnijmy sobie najbardziej znane 
dzieła tego wybitego literata, 
który był nie tylko znakomitym 
obserwatorem, ale również nie-

zrównanym mistrzem ciętej ri-
posty. Niech 7 września będzie 
takim radosnym spotkaniem 
z jego komediami, polszczy-
zną i ponadczasowym dowci-
pem. Głośne czytanie odbywać 
się będzie na tarasie przed ża-
rowskim gimnazjum przy ulicy 
Piastowskiej 10, w godzinach 
od 10.00 do 14.00 – mówi Sta-
nisława Biernacka, dyrektor 
biblioteki im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Do kupienia atrakcyjne działki Cała Polska będzie czytać!
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Na „rauszu” do domu
Najpierw balują, a potem 

w stanie nietrzeźwym wra-
cają do domów. Funkcjona-
riusze żarowskiej policji 
takie przypadki nazywa-
ją już plagą. Początkiem 
sierpnia zatrzymali miesz-
kankę Mikoszowej, która 
z wynikiem 1,38 promila 
alkoholu wracała na rowe-
rze do swojego domu. Za 
taki czyn grozi jej kara ro-
ku pozbawienia wolności. 
W niedzielę, 11 sierpnia 
na drodze Wierzbna-Bo-
żanów zatrzymano z kolei 
mieszkańca Żarowa, który 
kierował motorowerem bę-
dąc pod wpływem alkoho-
lu. - Jak się potem okazało 
w wydychanym powietrzu 
mieszkaniec odnotował wy-
nik 3,38 promila. Został za-
trzymany i za ten czyn grozi 
mu do dwóch lat pozba-

wienia wolności – wyjaśnia 
Izabela Basztura, komen-
dant żarowskiego komisa-
riatu policji.

Ukradli i uciekli
Dokonali kradzieży sa-

mochodu osobowego 
i elektronarzędzi, a na-
stępnie uciekli. Nieznanym 
sprawcom, którzy z 7 na 
8 sierpnia dokonali kra-
dzieży grozić będzie kara 
dziesięciu lat pozbawienia 
lat wolności. - W wyniku 
podjętych czynności po-
nadpowiatowych  udało 
się zatrzymać jednego ze 
sprawców w Nowej Ru-
dzie, którym okazał się 
mieszkaniec Dzierżoniowa. 
Przyłapano go również na 
kradzieży koła z samocho-
du, które potem próbował 
przymocować do wcześniej 
skradzionego auta – dopo-

wiada komendant policji 
w Żarowie. 

Bezpieczny 
powrót do szkoły

Zgodnie z ustaleniami 
radnych Rady Miejskiej, 
funkcjonariuszy żarowskie-
go komisariatu i dyrektorów 
placówek oświatowych  na 
Komisji ds. Oświaty i Kul-
tury wraz z początkiem 
nowego roku szkolnego 
rozpocznie się akcja „Bez-
piecznego powrotu uczniów 
do szkoły”. - Duża w tym 
rola również nauczycie-
li, rodziców i opiekunów, 
którzy muszą informować 
dzieci, jak bezpiecznie po-
wrócić ze szkoły do domu. 
Zwłaszcza pierwszoklasi-
stów, którzy rozpoczynają 
swoją edukacyjną przygodę 
–tłumaczy Izabela Basztura.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Kronika Policyjna

Ogłoszenia drobne
 ˕Sprzedam mieszkanie w Mrowinach o pow. 57 m2 (połowa budynku, parter). Dwa 
pokoje z kuchnią, łazienka oraz przedpokój. Cena do negocjacji. Tel. 515 621 794 

 ˕Sprzedam 3 działki budowlane uzbrojone Żarów Os. Piastów ul. H. Brodatego  pow.: 
999 m2, 770 m2, 991 m2. Tel. 0049 1791124606, 0049 1799665599 

 ˕Poszukuję mieszkania jednopokojowego do wynajęcia w Żarowie. Tel. 887 521 677

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc 

Chłopska” w Żarowie 
sprzeda zabudowaną 

działkę w centrum 
miasta przy ul. Armii 

Krajowej 32. 
Tel. 74 8580 433

Uwaga! Przerwa w dostawie 
energii elektrycznej

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-
-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych w Mrowi-
nach (ulice: Boczna, Kolejowa, Krótka, Polna, Sportowa 1 do 
17 i 2 do 8 i dz. 65, Wojska Polskiego 1 do 11 oraz 13 do 19 i dz. 
168/4, dz. 180/1, dz. 181/1, dz. 184/2, dz. 188/1, dz. 188/2, 
dz. 188/3, dz. 188/4 i dz. 211) nastąpi przerwa w dostawie 
energii elektrycznej. Mieszkańcy tej miejscowości pozbawieni 
będą prądu w środę, 4 września w godzinach od 8.00 do 16.00. 
W Mrowinach przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi 
również w czwartek, 5 września, w godzinach od 8.00 do 16.00. 
Dotyczyć będzie ulic: Bocznej, Kolejowej, Krótkiej, Sportowej od 
1 do 17 i 2 do 8 oraz dz. 65, Wojska Polskiego 8 do 10 i 13 do 19.

Sakramentalne „Tak” 
powiedzieli sobie 50 lat 

temu. W sobotę, 24 sierp-
nia Kazimiera i Władysław 
Kokoszka odebrali medale 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, które w  imieniu 
prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego parze wręczył bur-
mistrz Żarowa. Był szampan, 
życzenia, kwiaty i gratulacje. 

I ponowna przysięga, 
w której jubilaci ponow-

nie obiecali sobie wzajemny 
szacunek i miłość. A ta, jak 
mówili, jest w związku naj-
ważniejsza. – Trzeba darzyć 
się uczuciem, być wyrozumia-
łym i tolerancyjnym. Tylko 
miłość i tolerancja jest recep-
tą na udany związek – twier-
dzi Kazimiera Kokoszka.

Państwo Kazimiera i Wła-
dysław Kokoszka poznali się 

Obchodzili złote gody

w Żarowie. Na imieninach 
u wspólnych znajomych. 
Nie od razu zaiskrzyło, ale 
po trzech latach podjęli de-
cyzję o zawarciu związku 
małżeńskiego. Doczekali się 

syna i jak zgodnie przyzna-
ją wciąż czekają na wnuki.

W tym wyjątkowym dniu 
jubilatom towarzyszyła rów-
nież najbliższa rodzina. 

Magdalena Pawlik 

Wybrani losowo miesz-
kańcy Żarowa udzielać bę-
dą swoich odpowiedzi na 
pytania związane z pomocą 
społeczną, funkcjonowaniem 
instytucji i organizacji w gmi-
nie, edukacją, bezrobociem 

FORMIERZ MASZYNOWY 
POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA „ŻARÓW”

Wymagania: 
-Mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze pras,
-Duże zaangażowanie i motywacja do pracy, dyspozycyjność.

Opis stanowiska:
-Obsługa i konserwacja pras, w tym zakładanie i zdejmowanie 
oprzyrządowania,
-Dokonywanie wpisów w istniejącej dokumentacji technicznej 
i eksploatacyjnej,
-Dokonywanie drobnych remontów pras,
-Formowanie wyrobów zgodnych z wymaganą jakością i wydaj-
nością,
-Wykonywanie wymaganych czynności kontrolno-pomiarowych,
-Dbałość o wykorzystanie masy formierskiej do produkcji jedynie 
dobrych wyrobów,
-Opisywanie palet z wyrobami w sposób pozwalający na identy-
fikację wyrobu,
-Układanie odformowanych wyrobów na paletach w sposób, aby 
były one zabezpieczone.

Aplikację rosimy przesłać na adres: rekrutacja@pco.pl  z nazwą
stanowiska w temacie lub przesłać listownie na adres firmy, 
bądź wrzucić do  skrzynki REKRUTACJA  przy wejściu do firmy.

UKŁADACZ/WSADOWY 
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA „ŻARÓW”

WYMAGANIA:
1. Wykształcenie min. zawodowe lub średnie,
2. Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej,
3. Duże zaangażowanie i motywacja do pracy,
4. Uprawnienia na wózki widłowe,
OPIS STANOWISKA:
1. Rozsortowanie i załadunek wozów piecowych,
2. Układanie wyrobów na paletach,
3. Tamowanie,
4. Kompletowanie wyrobów
Aplikację prosimy przesłać na adres: rekrutacja@pco.pl 
z nazwą stanowiska w temacie lub przesłać listownie na 
adres firmy, bądź wrzucić doi skrzynki REKRUTACJA przy 
wejściu do firmy.  

Będą przeprowadzać ankietę

Od połowy września na terenie Żarowa będą przebywać 
ankieterzy z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroc-

ławskiego, którzy wspólnie z przedstawicielami Młodzie-
żowej Rady Miejskiej przeprowadzą badania dotyczące 
jakości życia mieszkańców. 

czy komunikacją społeczną. 
– Zachęcamy mieszkańców 
Żarowa do udziału w tych 
ankietach. Swoje sugestie 
w tych tematach wypowia-
dali już mieszkańcy gminy, 
teraz przyszedł czas na Ża-
rów. Za aktywne i życzliwe 
przyjmowanie młodych an-
kieterów wszystkim miesz-
kańcom składam serdeczne 
podziękowania – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Ankiety wśród mieszkań-
ców Żarowa przeprowadzane 
będą do października. Pomo-
gą zdefiniować istotne ob-
szary życia, które wymagają 
jeszcze poprawy. Wyniki an-

kiet posłużą jako wskaźni-
ki do przygotowania nowej 
strategii gminy Żarów i sku-
teczniejszego pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

Magdalena Pawlik 

Ankieterzy wyposażeni będą w takie identyfikatory
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Q
Bezkonkurencyj-
nymi faworytami 
sportowego turnie-

ju w bule okazali się dziesię-
cioletni mieszkańcy Żarowa. 
Tuż jednak za nimi wspaniałą 
formę zaprezentowali senio-
rzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i strażacy z żarow-

skiej jednostki. – To nie był 
nasz pierwszy raz. Nasi se-
niorzy mogą pochwalić się 
złotym medalem, który wy-
walczyli w konkursie w bu-
le we Wrocławiu. Łatwo nie 
było, ale dziś zaprezentowali-
śmy niezłą formę. Taka daw-
ka dużych emocji się przyda, 

bo planów w tym i kolejnym 
roku mamy naprawdę bar-
dzo dużo. Najważniejszym 
będzie uroczystość pięcio-
lecia funkcjonowania naszej 
uczelni – cieszyła się Kry-
styna Markiewicz prezes 
żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Grą w bule pożegnali wakacje!
Konkursami, zabawami, sportowymi turniejami i wspólną 

zabawą taneczną mieszkańcy gminy Żarów  pożegnali te-
goroczne wakacje. 

Dużą niespodzianką dla 
wszystkich był również or-
ganizowany po raz pierwszy 
turniej w bule, w którym bez-
konkurencyjni byli nie tylko 
seniorzy z żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
Wierną publiczność mia-
ły także turnieje sportowe 
przygotowane przez żarowski 
TKKF „Chemik” oraz Gmin-

ne Centrum Kultury i Spor-
tu. A wszystko w szczytnym 
celu. Aby pomóc chorej na 
białaczkę dziewczynce.

Bo przy okazji organizo-
wanego przez Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu festynu 
w sobotę, 24 sierpnia, zebra-
no pieniądze dla pięcioletniej 
Natalki Fedak. W sumie na 
leczenie dziewczynki mło-

dym mieszkańcom Żarowa, 
którzy włączyli się w zaba-
wę udało się zebrać 1669 
złotych. Mali Żarowianie, 
którzy chcieli pomóc swojej 
chorej koleżance wzięli udział 
w konkurencjach sportowo-
-rekreacyjnych. Stanowisk 
było wiele i każde osobno 
punktowane. A punkty prze-
liczane na złotówki.

W
Rzut do tarczy, strza-
ły do bramki, rzut 
młotkiem czy skoki 

na piłce. Między innymi z ta-
kimi konkurencjami musieli 
zmierzyć się młodzi miesz-
kańcy Żarowa podczas sobot-
niego festynu „Zakończenie 
wakacji”. Chętnych do stano-

wisk nie brakowało, a i sama 
Natalia również próbowała 
zmierzyć się z niektórymi 
trudnościami sportowymi. – 
Cieszę się, że Natalia znów 
może liczyć na pomoc miesz-
kańców Żarowa. Jednocześ-
nie nie spodziewałam się, że 
podczas tegorocznych waka-

cji znów uśmiechnie się do 
nas słońce. Dziś, z perspek-
tywy minionego czasu dużo 
się zmieniło. Natalia jest już 
w lepszej formie, choć leczenie 
będzie jeszcze długo kontynu-
owane – mówiła Magdalena 
Burzyńska, mama pięcio-
letniej mieszkanki Żarowa.

W
Żarowscy seniorzy 
nie tylko sprawdzi-
li się jako sportowa 

drużyna. Również sumiennie 
sędziowali i sprawiedliwie 
przyznawali kolejne punk-
ty. Pieniądze na nagrody dla 
zwycięzców turnieju w bule 
przekazał burmistrz Żarowa. 

– Plenerowo witaliśmy waka-
cje i w takim samym klimacie 
je pożegnaliśmy. W tym roku 
trochę inaczej, bo sportowym 
turniejem w bule, który w przy-
szłym roku być może rozegrany 
zostanie podczas Dni Żarowa. 
Kolejny już raz również wspo-
magając chorą dziewczynkę. 

Wiemy, jak duże koszty wiążą 
się z leczeniem Natalki, dla-
tego chcemy jej pomóc. Łą-
cząc zabawę przygotowaną 
dla najmłodszych z pożytecz-
nym. I tym samym ucząc na-
szych małych mieszkańców, że 
warto pomagać – dopowiadał 
burmistrz Leszek Michalak.

W
Tegoroczne za-
kończenie wakacji 
świętowali również 

mieszkańcy Krukowa. Na 
wszystkich czekały loteria 

fantowa, masaż dłoni, ro-
dzinne konkursy, stoiska 
z lokalnymi i domowymi 
wyrobami oraz pieczonymi 
kiełbaskami z grilla i wspól-

na zabawa pod gołym nie-
bem. Piknik rodzinny został 
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie „Nasz Kruków”. 

Magdalena Pawlik 
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Nowe boisko lekkoatle-
tyczne, które powstaje 

właśnie przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie będzie dobrym 
miejscem do stawiania 
pierwszych sportowych 
kroków. 

– Już wkrótce dzieci i mło-
dzież będą mogli szlifować 
swoje talenty nie tylko w sa-
lach gimnastycznych. Cieszą 
się nie tylko oni sami, ale prze-
de wszystkim cała kadra na-
uczycielska. Stare boisko nie 
było już dobrym miejscem tre-
nowania sportu dla naszych 
uczniów. Pokolenia Żarowian 

Prace przy budowie nowego boiska lekkoatletycznego przy żarowskiej 
podstawówce rozpoczęły się pod koniec sierpnia. Z nowoczesnego obiektu 
najmłodsi korzystać będą już w październiku.

Niebezpieczne boisko 
przejdzie do historii

zdarły kolana przy tym betonie. 
Teraz sportowo będą mogli się 
rozwijać w o wiele lepszych 
warunkach – przyznaje radna 
Rady Miejskiej Żarowa i na-
uczycielka żarowskiej podsta-
wówki Iwona Nieradka.

Prace przy budowie nowe-
go kompleksu lekkoatletycz-
nego w Żarowie nieznacznie 
jednak się opóźniły. Wyko-
nuje je Konsorcjum Lider-
-DABRO-BAU Sp. Paweł 
Dąbrowski i Agnieszka Dą-
browska ze Świdnicy, które 
wygrało w drugim postępo-
waniu przetargowym ogło-
szonym przez gminę Żarów. 
– Po pierwszym przetargu, któ-

ry został ogłoszony w połowie 
czerwca wyłoniona firma wy-
cofała się z podpisania umowy, 
wskazując na brak możliwości 
wykonania prac elektrycznych 
we wskazanym terminie. Po 
uwzględnieniu nowych przepi-
sów energetycznych w połowie 
sierpnia został ogłoszony drugi 
przetarg. Cała procedura zo-
stanie dokończona i obecnie 
trwają prace przy budowie boi-
ska – wyjaśnia Piotr Weiland 
kierownik Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Budowa nowego boiska 
kosztować będzie prawie 800 
tysięcy złotych, z czego 300 
tysięcy złotych pokryje dofi-
nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Żarów jako 
jedna z szesnastu pierwszych 
gmin w województwie dolno-
śląskim i jedyna w powiecie 
świdnickim zakwalifikowała 
się do pionierskiego programu 
budowy obiektów sportowych 
na Dolnym Śląsku – „Dol-
ny Śląsk dla Królowej Spor-
tu”. Budowa czterotorowej 
bieżni lekkoatletycznej z na-
wierzchnią syntetyczną, sześ-
ciotorowej bieżni do sprintu, 
skoczni w dal z 40-metro-
wym rozbiegiem, stanowiska 
do pchnięcia kulą oraz boiska 
wewnątrz bieżni ma zakoń-
czyć się do 20 października.

Magdalena Pawlik 

Nowy i specjalistycz-
ny sprzęt strażacki trafi do 
druhów z jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w Żarowie. Prawie dwa-
naście tysięcy złotych na 
ten cel udało się pozyskać 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego w ramach konkursu 
„Poprawa bezpieczeństwa 
w Województwie Dolnoślą-
skim w roku 2013”. Ciężki 
zestaw ratownictwa drogo-
wego już w połowie września 
wzbogaci żarowską jednost-
kę strażacką. – Przyznana 
dotacja pozwoli wymienić 

sprzęt lekki, który znajdował 
się dotychczas na wyposa-
żeniu jednostki w Żarowie. 
Nowe pompy, nożyce i wę-
że hydrauliczne to sprzęt, 
niezwykle ważny w codzien-
nej pracy, który pozwoli nam 
dokładniej wykonywać swoje 
obowiązki. Praca w Straży 
Pożarnej to nie tylko gasze-
nie ognia, ale także szereg 
innych działań, ratujących 
ludzkie życie. A doposażenia 
jednostek w specjalistyczne 
sprzęty ułatwiają nam dru-
hom podejmować większe ry-
zyko, by być bliżej tych, którzy 
nas potrzebują – podkreśla 
Ireneusz Zadylak, Miejsko-
-Gminny Komendant OSP 
w Żarowie.

Strażacki sprzęt, dzięki 
otrzymanym środkom fi-

Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych zasili żarowską jednostkę już w połowie 
września. Pozwoli strażakom skuteczniej nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Straż dostanie 
nowy sprzęt

nansowym trafi również do 
strażaków z Imbramowic. 
Druhowie otrzymają zestaw, 
który do tej pory w swojej 
służbie wykorzystywała ża-
rowska jednostka. Kolejne 
nowe dosprzętowienia, które 
trafiają do strażaków pozwolą 
skuteczniej nieść pomoc in-
nym. – Pieniądze, które zo-
stały przekazane na zakup 
ciężkiego sprzętu dla straża-
ków to bardzo szczytny cel. 
Nowe doposażenie będzie wy-
korzystywane do cięcia blach, 
ale przede wszystkim pozwoli 
szybciej nieść pomoc ofiarom 
wypadków drogowych. Jed-

nostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie Żarów 
są coraz lepiej doposażone. 
Trafiają tu bardzo przyzwoite 

wozy strażackie, a druhowie 
wciąż podnoszą swoje kwa-
lifikacje – dopowiada radny 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego Marek Dyduch.

Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy Ża-
rów czuwa siedem jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych zlokalizowanych 
w Pożarzysku, Wierzbnej, 
Imbramowicach, Żarowie, 
Bukowie, Kalnie i Mrowi-
nach. Trzy z nich, jednostki 
OSP z Pożarzyska, Żaro-
wa i Imbramowic znajdują 
się w Krajowym Systemie 
Ratownictwa Gaśniczego. 

A kolejne czynią starania, 
aby również przynależeć do 
tego systemu. – Jednostki 
OSP mają za sobą kolejny 
okres udanej służby i cie-
szę się, że tak aktywnie się 
rozwijają. Ten rok również 
poprawił ich kondycję. No-
we wozy strażackie, walizki 
specjalistycznych sprzętów 
i ciągłe doskonalenie druhów 
w szkoleniach są dobrym 
prognostykiem na przyszłość 
– przyznaje burmistrz Le-
szek Michalak.

Magdalena Pawlik 
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Pieniądze, które zosta-
ły przekazane na zakup 

ciężkiego sprzętu dla straża-
ków to bardzo szczytny cel. 
Nowe doposażenie będzie 
wykorzystywane do cięcia 
blach, ale przede wszystkim 
pozwoli szybciej nieść po-
moc ofiarom wypadków dro-
gowych.

Zawodnicy żarowskiego 
klubu sportowego „Zjed-

noczeni Żarów” mają coraz 
lepsze warunki lokalowe. Z od-
świeżonych i pomalowanych 
pomieszczeń korzystać będą 
przed i po rozpoczęciu rozgry-
wek i treningów piłkarskich. 

Prace remontowe i meliora-
cyjne wykonane zostały podczas 
sezonu wakacyjnego. Dziś już 
widać ich pierwsze efekty. – Do 
końca sierpnia trwać będzie jesz-
cze malowanie części głównej 
szatni. Pomieszczenia sporto-
wej szatni zostały odświeżone, 
ściany odgrzybiono, zbito tynki, 
położono nowe gładzie, a sta-
re drzwi zostały wymienione 
na metalowe. Od poniedział-
ku trwać będzie jeszcze remont 
górnej części szatni. Również 
na boisku sportowym przepro-
wadzono prace remontowe. 

Z myślą o sportowcach
Wymienione zostały drenaże 
przy bocznym boisku piłkar-
skim i boisku do rzutu młotem, 
wyczyszczono rowy i przepusty 
oraz odchwaszczone sportowe 
tereny. Wszystkie prace, które 
wykonywali pracownicy inter-
wencyjni i robót społecznych 
zostały sfinansowane ze środ-
ków budżetu gminy Żarów –  
tłumaczy zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki.

Odświeżone i wyremonto-
wane pomieszczenia czekać 
będą na zawodników żarow-
skiego klubu sportowego, 
którzy tutaj się spotykają, 
a na sportowym boisku odda-
ją swojej pasji. Młodsi, dru-
żyna żarowskich młodzików 
siły przed kolejnym sezonem 
piłkarskich zbierali na tygo-
dniowym obozie w Holandii. 
Na wycieczkę, młodzi zawod-
nicy pojechali na zaproszenie 

klubu sportowego z Holandii 
„Białe Orły”. – Trzynastooso-
bowa grupa zawodników klubu 
Zjednoczeni Żarów, podopiecz-
ni trenera Adama Ciupińskiego 
wyjechali na piłkarski obóz do 
Holandii. Dzięki zaprzyjaźnio-
nym osobom i wsparciu moje-
go przyjaciela Pawła Semika, 
który tam mieszka, udało się 
zorganizować wyjazd naszym 
sportowcom. Rodzice zawodni-
ków nie ponosili żadnych kosz-
tów, a nasi Żarowianie mogli 
spróbować swoich sił, rozgry-
wając mecze na prestiżowych 
boiskach ze swoimi rówieśnika-
mi. Cieszę się i mam nadzieję, 
że młodzicy wrócili zadowoleni 
z zagranicznych wojaży – wy-
jaśnia Jacek Kaletowski, prezes 
żarowskiego klubu Zjednoczeni 
Żarów i inicjator wyjazdu dru-
żyny piłkarskiej do Holandii.

Magdalena Pawlik 
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To jednak od mieszkań-
ców zależeć będzie, w jakim 
stopniu zechcą się rozwijać. 
– Fundusz sołecki to pienią-
dze z budżetu gminy, które 
poszczególne sołectwa prze-
znaczają na poprawę wa-
runków życia mieszkańców. 
Jeżeli uznają, że trzeba wyre-
montować lub zbudować plac 
zabaw dla dzieci czy napra-
wić chodnik, to właśnie za te 
pieniądze można to zrobić. 
Tak naprawdę o tym, ile i co 
można zrobić decyduje wy-
sokość środków, które dane 
sołectwo otrzyma. Wysokość 
przyszłorocznych środków fi-
nansowych z funduszu sołe-
ckiego to kwota około 200 
tysięcy złotych. W tej właśnie 
kwocie zostaną zrealizowa-
ne inwestycje i zadania we 
wszystkich sołectwach – wy-
jaśnia Przemysław Sikora 
kierownik Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych 
i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Podczas cyklu zebrań 
wiejskich ze wszystkimi 
sołectwami, na początku 
tego roku mieszkańcy po-

Zadecydują, na co 
wydać pieniądze

Sołectwa w gminie Żarów już po raz kolejny decydować 
będą o wydatkowaniu środków finansowych z funduszu 

sołeckiego. Mogą przeznaczyć je na remonty, inwestycje 
lub organizacje cyklicznych imprez. 

zytywnie wypowiedzie-
li się za wyodrębnieniem 
funduszu sołeckiego. Te-
raz decydować będą, na 
jakie zadania przeznaczyć 
pieniądze w przyszłym ro-
ku. Tradycyjnie środki fi-
nansowe przeznaczali na 
remonty i wyposażenia 
świetlic wiejskich, budowę 
nowych chodników, nowe 
wiaty przystankowe, sprzęt 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, remon-
ty dróg, budowę ulicznego 
oświetlenia i organizację 
cyklicznych imprez. A jak 
będzie w przyszłym roku? 
Decyzje podejmować będą 
sami mieszkańcy. Od po-
niedziałku, 26 sierpnia ru-
szył cykl zebrań wiejskich 
burmistrza Żarowa z miesz-
kańcami wszystkich sołectw. 
Terminy i godziny wiejskich 
spotkań  zostały wywieszo-
ne w każdej miejscowości na 
tablicy ogłoszeń. Pełny har-
monogram zebrań dostępny 
jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie www.um.zarow.pl 

Magdalena Pawlik 

Rolnicy z gminy Żarów 
uczczą zakończenie te-

gorocznych żniw w niedzie-
lę, 15 września. Dożynki są 
jednym z najpiękniejszych 
i najbardziej oczekiwanych 
świąt, które co roku gro-
madzą nie tylko samych 
rolników, ale również rze-
sze sympatyków folkloru 
i wiejskich wyrobów. 

W tym roku gospoda-
rzem gminnych dożynek bę-
dą mieszkańcy Bukowa i to 
oni, wspólnie z organizatora-
mi przygotują dla wszystkich 
uczestników szereg rozmai-
tych atrakcji. – Tradycyjnie, 
gminne uroczystości dożyn-
kowe zainauguruje Msza 
Święta dziękczynna za po-

myślne zbiory oraz w inten-
cji rolników gminy Żarów. 
Podczas liturgii celebrowanej 
o godzinie 12.00 w kościele 
Św. Stanisława i Biskupa Mę-
czennika w Bukowie poświę-
cone zostaną wieńce i chleby 
wypieczone z tegorocznego 
ziarna. Po kończącym uro-

czystości religijne błogosła-
wieństwie, o godzinie 13.30 
korowód dożynkowy przej-
dzie na pobliskie boisko, by 
tam obrzędem dożynkowym 
rozpocząć oficjalną część 
uroczystości. Ponadto, roz-
strzygnięte zostaną konkursy 
na najlepsze stoisko wiejskie, 

produkt lokalny oraz najpięk-
niejszy ogród przydomowy 
i po raz kolejny również kon-
kurs fotograficzny i filmowy 
„Nasza wieś – nasza mała 
ojczyzna”. Gminne dożynki 
tradycyjnie zakończy zaba-
wa dożynkowa – informuje 
Przemysław Sikora kierow-
nik Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Na wszystkich mieszkań-
ców w Bukowie czekać bę-
dzie również dużo dobrej 
zabawy, wspólne muzykowa-
nie do późnych godzin wie-
czornych i dużo swojskiego 
jadła na stoiskach sołeckich.

Magdalena Pawlik 

Za plony rolnicy podziękują w Bukowie

Supermarkety, w któ-
rych zakupić można 

asortyment wszelkiego 
rodzaju podbijają polski 
rynek. Coraz więcej takich 
sklepów powstaje również 
w Żarowie. Jedne z nich 
funkcjonują od dawna, in-
ne trochę krócej. 

Nie oznacza to jednak, 
że mały handel zamiera. 
Przeciwnie, co szczególnie 
cieszy otwierają się nowe 
sklepy na terenach wiej-
skich. Pomimo, że rynek 
jest bezlitosny, to są tacy, 
którzy nie poddają się jego 
regułom. Wręcz przeciwnie. 
Inni zamykają swoje sklepy, 

oni otwierają. Są otwarci 
na potrzeby swoich klien-
tów. Zofia i Jerzy Starusz-
kiewiczowie oraz Henryk 
i Beata Skotniccy otwie-
rają kolejny nowy sklep 
spożywczy. Mieszkańcy 
Kalna i nie tylko będą mo-
gli robić zakupy w dużym, 
przestronnym i schludnym 
sklepie, w którym znajdą 
każdy asortyment. – Sklep 
potrzebny jest w każdej wsi. 
I dla wszystkich mieszkań-
ców. Od kiedy nie było skle-

W dniu otwarcia sklepu w Kalnie, dla wszystkich klientów przewidziane zostało 
wiele atrakcji i niespodzianek. 

Na zakupy do nowego sklepu
pu w Kalnie, mieszkańcy 
wciąż dopytywali się, kiedy 
znów będą mogli w swojej 
miejscowości zrobić zakupy. 
Niektórym z nich sam często 
robiłem zakupy w Żarowie 
i przywoziłem do Kalna. Od 
teraz sami będą mogli wy-
brać się do „swojego” skle-
pu. Serdecznie zapraszam 
i mam nadzieję, że klien-
tów będzie nam przybywać 
– mówi Henryk Skotni-
cki, mieszkaniec Kalna, 
który od prawie dwudzie-
stu dwóch lat zajmuje się 
handlem..

Nowy sklep w Kal-
nie to dobra propozycja 
dla mieszkańców Kalna 
i okolicznych miejscowo-
ści. Nowi wizerunek zyskuje 
również dzięki przeprowa-
dzanym pracom remonto-
wym, które trwały nie całe 
dwa miesiące. – Kończymy 
właśnie wykonywać nową 
elewację budynku. Schody 

zostały już wymienione na 
granitowe. Teraz trzeba bę-
dzie jeszcze tylko zamonto-
wać nowe barierki. Również 
wewnątrz sklep został grun-
townie odremontowany i od-
świeżony. I w takim nowym 
wydaniu czekać będziemy na 

naszych klientów – dopowia-
da Jerzy Staruszkiewicz. 
Sklep spożywczy Rogatek 
w Kalnie czynny będzie od  
poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 6.00 do 
20.00. 

Magdalena Pawlik 

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 poz. 64 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr 

XXXVII/297/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

wsi Pożarzysko, gmina Żarów (zmiana miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko, 

gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr LI/312/2006 

z dnia 25 maja 2006 r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejsco-

wego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miej-

skim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie 

do dnia 27 września 2013r. Wniosek powinien zawierać 

nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ŚLUSARZ REMONTOWY (SKŁADANIA FORM)
POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA „ŻARÓW”

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe (ślusarz-mechanik),
- doświadczenie zawodowe 2-3 lata na podobnym stanowisku,
- znajomość zagadnień z zakresu ślusarstwa,
- dobra znajomość rysunku technicznego,
- mile widziane uprawnienia do obsługi suwnicy, wózka widłowego
Opis stanowiska:
- Przygotowanie detali do remontu lub wykonania formy.
- Drobne remonty maszyn i urządzeń będących na stanie Spółki
- Montaż form oraz czyszczenie i konserwacja maszyn i urządzeń
- Wpisy w istniejącej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
Aplikację prosimy przesłać na adres email: rekrutacja@pco.pl z nazwą stanowiska w te-
macie maila lub przesłać listownie na adres firmy, bądź wrzucić do skrzynki REKRUTACJA 
przy wejściu do firmy. 

Nowy sklep w Kalnie to 
dobra propozycja dla 

mieszkańców Kalna i oko-
licznych miejscowości. Nowi 
wizerunek zyskuje również 
dzięki przeprowadzanym 
pracom remontowym, któ-
re trwały nie całe dwa mie-
siące. 
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Od 1 września, każda do-
datkowa płatna godzi-

na w miejskiej placówce 
przedszkolnej będzie kosz-
towała symboliczną złotów-
kę. Bezpłatny czas pobytu 
najmłodszych w przedszkolu 
wynosić będzie tak jak do-
tychczas 5 godzin. 

Za każdą kolejną godzinę 
rodzice dopłacali 3,80 zło-
tych. Ponadto ponosili kosz-
ty żywienia i dodatkowych 
zajęć.  – Od 1 września, do-
datkowe zajęcia ponad pią-
tą godzinę będą kosztować 
złotówkę. W dalszym ciągu 
rodzice będą dopłacać koszty 
wyżywienia, określone przez 
przedszkole. Obecnie jest to 
kwota 4,50 złotych za dzień. 
Dzięki temu miesięczny wy-
datek rodziców za pobyt dzie-
cka w żarowskim Bajkowym 
Przedszkolu będzie mniej-
szy, nawet o 120 złotych - 
wyjaśnia Katarzyna Janik 
z Referatu Oświaty Promo-
cji i Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Koszty związane z poby-
tem malucha w przedszkolu 
zawsze były sporą wyrwą 
w domowym budżecie. Zło-

tówka za każdą dodatkową 
godzinę opieki pozwoli rodzi-
com na mały oddech finanso-
wy. – Program „Przedszkole 
za złotówkę” daje rodzicom 
wielką ulgę finansową. Do tej 
pory rodzice bardzo skrupu-
latnie liczyli, ile godzin ich 
dziecko ma zostać w przed-
szkolu. Wszystko po to, aby 
zaoszczędzić pieniądze. Od 
września maluchy, które 

odbierane były wcześniej ze 
względów finansowych, bę-
dą mogły dłużej spędzać czas 
wśród rówieśników i uczest-
niczyć w większej ilości zajęć, 
rozwijać swoje zainteresowa-
nia i umiejętności społeczne 
– tłumaczy dyrektor Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie 
Elżbieta Wierzyk.

Magdalena Pawlik 

Mniej za przedszkole

Określenie nowego re-
gulaminu korzystania 

z przystanków komunika-
cyjnych, zmiany dotyczące 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go w obrębie Żarowa i Łażan 
oraz studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy Żarów to propozycje 
uchwał, na którymi dyskuto-
wać będą radni Rady Miej-
skiej Żarowa. 

Na ostatnim wakacyjnym 
posiedzeniu w czwartek, 29 
sierpnia radni pochylą się nad 
projektami uchwał, zapropo-
nowanymi przez burmistrza 
Żarowa. 

Zobacz, jakie jeszcze pro-
jekty uchwał zostaną pod-
dane głosowaniu przez 
żarowską Radę Miejską. 
Projekty uchwał w sprawach:

r zasad zwrotu wydat-
ków za świadczenia z po-
mocy społecznej,

r określenia przystanków 

Na ostatnim wakacyjnym 
posiedzeniu

komunikacyjnych, których 
właścicielem jest gmina Ża-
rów oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystan-
ków,

r studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny Żarów,

r przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowe-
go plany zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po-
łożonego w obrębie miasta 
Żarowa,

r przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie wsi 
Łażany,

r zmiany uchwały o przy-
stąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po-
łożonego w obrębie miasta 
Żarowa, przy ul. Sportowej,

r skargi Pana Norberta 
Kurjaty na działalność Bur-
mistrza Miasta Żarowa.

Magdalena Pawlik 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie ogłasza zapisy na zajęcia stałe w roku 
szkolnym 2013/14 w pracowniach (sekcjach):

1. Muzyczna
- koło gitarowe dla dzieci i młodzieży,
- koło fletowe dla dzieci i młodzieży,
- rytmika dla dzieci od 5 do 7 lat,
- Mała Akademia Muzyki: nauka gry na keyboardzie, organach, 
pianinie, akordeonie i perkusji dla dzieci i młodzieży,
- zespół wokalno-instrumentalny dla dzieci i młodzieży – umie-
jętność gry na instrumencie w stopniu podstawowym,
- orkiestra dęta – dla osób z umiejętnością gry na jakimkolwiek 
instrumencie w stopniu podstawowym
2. Taneczna:
- zajęcia taneczne dla najmłodszych (dzieci 3 – 6 lat) – zajęcia 
w Żarowie,
- zajęcia taneczne dla najmłodszych (dzieci 7 -10 lat) – zajęcia 
w Żarowie,
- zajęcia taneczne dla najmłodszych: grupy: od 3 do 7 lat i grupa 
pow. 8 lat – zajęcia w świetlicy wiejskiej w Kalnie,
- zajęcia tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych
3. Teatralna:
- teatr Bezdomny (bez ograniczeń wiekowych)
4. Plastyczna:
- Akademia Malucha – zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca do 4 lat 
i ich rodziców,
- zajęcia plastyczne dla dzieci od 5 do 10 lat,
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży  pow. 10 lat
5. Ceramiczna:
- zajęcia ceramiczne dla dzieci od 6 do 10 lat,
- zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku
6. Sportowa:
- szkółka piłkarska dla dzieci w wieku 5-9 lat,
- sekcja akrobatyki sportowej dla dzieci  w wieku od 5 do 12 lat
7. zajęcia TAI-CHI dla dorosłych - pierwsze zajęcia 10 odbędą 
się 10 września przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie

Informacje i zapisy oraz harmonogram zajęć w biurze GCKiS, ul. 
Piastowska 10A, 58-130 Żarów, tel. 74-8580-753 oraz na stronie 
www.centrum.zarow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-

ska 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 Urzę-

du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierają-

cych informacje o środowisku i jego ochronie umieszczo-

no informacje o przystąpieniu do opracowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Żarowie nr XXXVII/297/2013 z dnia  25 lipca 2013r. 

dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmi-

na Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pożarzysko, gmina Żarów, zatwierdzo-

nego uchwałą  nr LI/312/2006  z dnia 25 maja 2006r.). 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony 

środowiska dotyczące planu miejscowego w terminie do 

dnia 27 września 2013r., na piśmie na adres: Burmistrz 

Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wniosek powinien 

zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieru-

chomości, której dotyczy.

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
miasta Żarowa, przy ul. Sportowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2012, poz. 647) oraz uchwały nr XXXIII/271/2013 
z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie mia-
sta Żarowa, przy ul. Sportowej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 9 września 2013r. do 30 września 
2013r.,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Za-
mkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
30 września 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 paź-
dziernika 2013 r. 
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Tajne lotnisko i baza Luftwaffe 
koło Imbramowic: mit czy prawda?

Ku lt u ra  «
Śladami historii

Pierwsi osadnicy, którzy 
przybyli do Imbramowic 
w 1945 roku, pamiętają 
zniszczone zabudowania 
cegielni oraz uszkodzo-
ne i przestrzelone kominy 
fabryczne. Na terenie ce-
gielni oraz w jej pobliżu 
walały się elementy lot-
nicze: skrzydła, poszycia 
kadłubów, blachy, sil-
niki oraz inne elementy 
i urządzenia. Wspomnie-
nia mieszkańców mówią 
„każdy brał to co było mu 
potrzeba, stawiano z te-
go płoty i ogrodzenia, 
a skrzydłami samolotów 
okalano kompostowniki”. 

Wedle relacji nie żyjącego 
już mieszkańca Imbramo-
wic Pana T. Steca w jed-
nym z zalanych wyrobisk 
gliny znajdujących się tuż 
obok dawnej cegielni, zato-
piony jest samolot transpor-
towy Junkers Ju 52 (bądź 
jego elementy ?). Opowieść 
tą potwierdziło wydoby-
cie na początku lat 90-tych 
obudowy jednego z silni-
ków maszyny oraz pene-
tracje podwodne wykonane 
w ubiegłym roku przez płe-
twonurków z Wałbrzycha. 
Jak wspomnieliśmy w po-
przednim opracowaniu po 
wojnie polscy osadnicy 

w Imbramowicach przy-
stąpili do porządkowania 
miejscowości „... Wszystkie 
śmieci i nieczystości wywo-
żono na wozach do zato-
pionej cegielni w Dolnych 
Imbramowicach, dawniej 
Ingramsdorfer Tonwer-
ke”. Być może wówczas 
właśnie spora część nie-
potrzebnych elementów 
lotniczych trafiła na kil-
kunastometrowe dno daw-
nej kopalni gliny. Relacje 
osadników z Imbramowic 
i Dzikowej (gmina Miet-
ków) potwierdzają istnienie 
w pobliżu cegielni (rejon 
Imbramowice-Buków-

-Dzikowa) lotniska polo-
wego, gdzie znajdowały 
się przynajmniej trzy pa-
sy startowe, później zaora-
ne i przekształcone w pola 
rolnicze. Konstrukcje na-
ziemne lotniska z postaci 
hangarów, baraków i in. 
wraz z linią wąskotorową 
prowadzącą do stacji ko-
lejowej w Imbramowicach 
zdemontowali i wywieźli 
żołnierze radzieccy

Druga część historii taj-
nego lotniska w kolejnym 
numerze gazety.

Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury  

i Sportu 

Czy obiekty dawnej cegielni w Imbramowicach prze-
kształcone zostały na potrzeby niemieckiej Luf-

twaffe ? Czy istniało tutaj utajnione lotnisko polowe 
wraz z ośrodkiem szkoleniowym i bazą remontową 
samolotów, z których korzystać mogła owiana tajem-
nicą i legendą specjalna jednostka KG200 (Kampfge-
schwader 200)?

Co? Gdzie? Kiedy? 
ŻARÓW

30 sierpnia
IV Nocny Turniej Centrum Masters (boisko Orlik Żarów, godz. 17.30, 
pełen regulamin na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl) 

31 sierpnia
Spektakl teatralny „Wiedźmy” (plaża przy zalewie „Andrzej” w Mro-
winach, godz. 20.30) 

1 września
Dożynki wiejskie w Kalnie, Mrowinach i Pyszczynie (W Pyszczynie 
msza święta rozpoczyna się o godz. 11.00, w Mrowinach o godz. 
11.30, a w Kalnie o godz. 13.00) 

5 września
Przegląd Piosenki Aktorskiej (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19.00, wstęp bezpłatny)

8 września
Premiera spektaklu teatralnego „Faust” w plenerze (Bagieniec stawy 
k/ruin pałacu, godz. 19.30)

12 września
Premiera spektaklu teatralnego „Lustro” (Teatr Bezdomny, ul. Zamko-
wa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny) 

           29 września-26 października
Wystawa „170 lat Kolei Wrocławsko-Świebodzkiej”, współorganizo-
wana przez Żarowską Izbę Historyczną i Zakład Logistyki i Systemów 
Transportowych Politechniki Wrocławskiej (Żarowska Izba Historycz-
na, ul. Armii Krajowej 40, czynna w środy od 10.00 do 17.00 i niedzie-
le w godzinach   11.00-14.00) 

ŚWIDNICA  
 

8 września
Dożynki Gminne w Lutomi (w programie, godz. 13.00 uroczysta msza 
święta na boisku sportowym w Lutomi, korowód dożynkowy, program 
artystyczny w wykonaniu Ludowo-Estradowego Zespołu „Mokrze-
szów”, wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”, występy ze-
społów tanecznych oraz śpiewaczych, o godz. 17.45 wystąpi gwiazda 
dożynek Halina Frąckowiak)

13-15 września
XXVI Dni Fotografii Świdnica 2013 (organizatorem fotograficznych 
wystaw jest Świdnicki Ośrodek Kultury, więcej szczegółów w tym 
temacie można uzyskać na stronie internetowej www.sok.com.pl)

19-22 września
6. Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” (więcej szczegó-
łów na stronach internetowych  www.sok.com.pl oraz www.okiemm-
lodych.pl)

29 września
Program eventowo-szkoleniowy dedykowany kobietom w ciąży i mło-
dym mamom „Mamy sexy mamy?”. Prowadzić będą Katarzyna Ci-
chopek i Maciej Makowski (Teatr Miejski w Świdnicy, godz. 16.00, 
darmowe zaproszenia będą do odbioru w Informacji Turystycznej 
w Rynku od 26 sierpnia, ilość miejsc ograniczona)

Ząbkowice Śląskie

29-31 sierpnia
XV Weekend z Frankenstenem (w programie kino letnie, blok rekre-
acyjno-sportowy, wróżby, gry, zabawy, występy teatralne, koncert 
zespołu Lady Pank i TSA. Szczegóły na stronie internetowej www.
zabkowiceslaskie.pl) 

JAWORZYNA ŚLĄSKA

31 sierpnia
Dożynki Gminne w Bolesławicach (w programie msza św. dożynko-
wa w Kościele św. Jadwigi na boisku sportowym o godz. 15.00, pre-
zentacje sołectw, turniej wsi i zabawa taneczna z zespołem Ekspert)

ŚWIEBODZICE

31 sierpnia
Charytatywny jam hip hopowy „Zaparkuj na Park” (w programie 
koncerty, grafiti jam, skrecz sesje, występy breakdance. Park miejski, 
godz. 12.00, wstęp wolny)

6 września
Wernisaż wystawy Zbigniewa Nowaka „Mroczne Tajemnice” (Miejski 
Dom Kultury, godz. 18.00, wstęp wolny)

STRZEGOM

15 września
Dożynki Gminne w Granicy (w programie godz. 12.30 msza polowa, 
prezentacje wieńców, chlebów i stoisk, występy zespołów folklory-
stycznych, biesiada z Grzegorzem Stasiakiem, koncert i zabawa z ze-
społem Rasputin)

ŚLUSARZ UTRZYMANIA RUCHU 
(PRZEZBROJENIA)

POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA „ŻARÓW”

WYMAGANIA:
Doświadczenie zawodowe 2-3 lata na podobnym stano-
wisku,
Znajomość zagadnień z zakresu: mechaniki, hydrauliki 
i pneumatyki,
Umiejętność czytania schematów hydraulicznych,
Znajomość rysunku technicznego,
Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnicy, wózka 
widłowego, spawanie

OPIS STANOWISKA:
Wykorzystanie parku maszynowego w oparciu o zapla-
nowaną produkcję oraz zapewnienie płynnego toku pro-
dukcyjnego,
Zakładanie form i regulacja pras,
Wykonywanie prac ślusarskich według potrzeb firmy.
Dokonywanie wpisów w istniejącej dokumentacji technicznej

Aplikację prosimy przesłać email: rekrutacja@pco.pl z na-
zwą stanowiska w temacie maila lub przesłać listownie 
na adres firmy bądź wrzucić do skrzynki REKRUTACJA przy 
wejściu do firmy. 

Nowa kręgielnia 
w Świdnicy

Nowy lokal otworzono 
właśnie w Świdnicy. Klub 
Kręgielnia Świdnicka, miej-
sce, w którym mieszkańcy 
mogą aktywnie i przyjem-
nie spędzić czas. Do dys-
pozycji gości będą trzy tory 
bowlingowe oraz gry zręcz-
nościowe typu cymbergaj, 
piłkarzyki, bokser i inne. 
To nie wszystkie propozy-
cje, jakie właściciele przy-
gotowali dla przyszłych 
klientów. Załoga Kręgielni 
Świdnickiej to pełni energii 
i dobrych pomysłów ludzie, 
którzy postanowili, że zrobią 
wszystko, żeby nowy lokal 
przy ulicy Spółdzielczej stał 
się dla mieszkańców Świdni-
cy i okolic ulubionym miej-
scem na spędzanie wolnego 
czasu. 

III LO z nowym 
dyrektorem

Krzysztof Frączek zastąpi 
Ryszarda Skórkę na stano-
wisku dyrektora III Liceum 
Ogólnokształcącego. Swoją 
funkcję będzie sprawował 
od 1 września 2013 do 31 
sierpnia 2018 roku. Nowy 

Ekspresem 
po powiecie

dyrektor został wyłoniony 
w drodze konkursu. Do 31 
sierpnia szkołą zarządzać bę-
dzie Ryszard Skórka, który 
funkcje dyrektora piastował 
przez 20 lat.

Rusza przebudowa 
Strzegomskiej 

w Świebodzicach
Od poniedziałku, 26 sierp-

nia kierowcy przejeżdżający 
ulicą Strzegomską w Świe-
bodzicach mogą spotkać 
się z utrudnieniami w ru-
chu. A wszystko w związku 
z przebudową ulicy na od-
cinku od skrzyżowania z uli-
cą Wodną do skrzyżowania 
z drogą powiatową w kie-
runku Olszan. Droga zosta-
nie poszerzona, powstaną 
także dwa ronda, które 
upłynnią duży ruch tranzy-
towy wiodący w kierunku 
autostrady A4. Prace, które 
prowadzone będą na blisko 
1,5-kilometrowym odcinku 
potrwają co najmniej dwa 
lata. Kierowcy proszeni są 
o ostrożną i uważną jazdę 
oraz zastosowanie się do 
znaków nowej organizacji 
ruchu.
Źródło: Urząd Miejski w Świebdzicach

Więcej ogłoszeń
i przetargów

z Gminy Żarów:  
www.um.zarow.pl
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Po pierwszej kolejce pro-
wadził Pars z wynikiem 
80,94 metra. Polak uzyskał 
zbliżony rezultat (80,66). 
W trzecim rzucie młot Węgra 
poleciał na odległość 81,54. 
Odpowiedź Fajdka była nie-

Paweł Fajdek z nowym rekordem życiowym

Paweł Fajdek podczas 4. Memoriału Kamili Skolimowskiej (fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl) 

Świeżo upieczo-
ny mistrz świa-

ta Paweł Fajdek 
stoczył bardzo za-
cięty pojedynek 
z Krisztiánem Par-
sem. W Słowa-
ckiej Dubnicy nad 
Váhom wychowa-
nek ULKS Zielony 
Dąb Żarów ustano-
wił nowy rekord 
życiowy.

samowita. Po raz pierwszy 
w karierze przekroczył 82 
metry, do których dorzucił 
27 centymetry. W czwar-
tej ostatniej serii Krisztián 
Pars zapewnia sobie zwy-
cięstwo uzyskując odległość 
82,40 (próba mistrza świata 
z Moskwy była niemierzona).

Trzecie miejsce zajął 
Słowak Marcel Lomni-
cký  (77,91),  o 8 cm 
przed brązowym meda-
listą z MŚ w Moskwie 
Czechem Lukášem Me-
lichem. Szymon Ziółkow-
ski zakończył rywalizację 
na  siódmej pozycji (76,23). 
P a r s  b y ł  l i d e r e m 
challenge’u IAAF w rzucie 
młotem i wygrał w Dubnicy, 
ale obecnie na prowadzeniu 
znajduje się Paweł Fajdek, 
wyprzedzając Węgra zale-
dwie o sześć centymetrów.

Rywalizacja Parsa z Faj-
dkiem zaczyna być co-

raz bardziej interesująca.  
W ostatnich 36 mityngach 
(włącznie z konkursami 
kwalifikacyjnymi) utytu-
łowany Węgier przegrał 
dwukrotnie, tylko z młod-
szym o 7 lat Fajdkiem. 
Miało to miejsce w czerw-
cu 2012 r. w Montreuil-
-sous-Bois i w Moskwie 
podczas mistrzostw świa-
ta. W środę Pars po raz 61. 
w karierze zakończył kon-
kurs z wynikiem powyżej 
80 metrów, Fajdek przekro-
czył tę granicę po raz piąty.  
W ę g i e r  w  o s t a t n i c h 
dwóch latach zwyciężał 
w challenge’u IAAF, Po-
lak był drugi przed rokiem.  
Finał najbardziej prestiżo-
wych ligi sezonu dla mło-
ciarzy nastąpi 8 września 
w Rieti. Aby wygrać Pars 
musi uzyskać wynik co 
najmniej 80,82. Jeśli Faj-
dek rzuci ponad 80 metrów, 

to Węgrowi do końcowego 
triumfu w challenge’u będzie 
potrzebne zwycięstwo w Rie-
ti z przewagą co najmniej 82 
centymetrów nad Polakiem.

Na rewanż nie trzeba było 
czekać zbyt długo. Obaj mło-

ciarze spotkali się w Warsza-
wie podczas 4. Memoriału 
Kamili Skolimowskiej. Górą 
ponownie Pars (80,42). Drugi 
Paweł Fajdek osiągnął 79,92.

Kamila Skolimowska, mi-
strzyni olimpijska w rzucie 

młotem, zmarła niespodzie-
wanie 18 lutego 2009 roku 
w czasie zgrupowania lek-
koatletów w Portugalii. Mia-
ła 27 lat.
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Były zawodnik Gromu Wit-
ków dwukrotnie wpisał się na 
listę strzelców.

Porażką 3:1 zakończył się 
mecz wyjazdowy do Złotego 
Stoku. Jedyną bramkę zdobył 
Mariusz Pietruszka.

Meczem dającym odpo-
wiedź, w jakiej dyspozy-
cji znajdują się podopieczni 
Artura Sary, było spotkanie 
z Victorą Świebodzice. Goście 
w dwóch meczach zgromadzili 
komplet punktów. Bilans bra-
mek imponujący 9:1.

Pierwsze minuty bardzo 
wyrównane, jednak w mia-
rę upływu czasu rósł napór 
Zjednoczonych. Rywale od-
powiedzieli w 20 minucie 
groźną kontrą. Całe niebezpie-
czeństwo zażegnał bramkarz 
Marcin Hruszowiec. Przewa-
gę gospodarzy celnym strzałem 
z rzutu wolnego udokumento-
wał Damian Uszczyk. Silny 
strzał z odległości 25 metrów 
zaskoczył stojącego między 
słupkami golkipera Victorii. 
Kilkadziesiąt minut później 
Zjednoczeni prowadzili różnicą 
dwóch bramek. Akcję rozpo-
czął Mariusz Pietruszka, który 
dokładnym podaniem obsłużył 
Michała Korbeckiego. Pre-
cyzyjna centra w pole karne 

Inauguracja Okręgówki
Od dwóch zwycięstw i jednej porażki nowy sezon piłkarski rozpoczęli piłkarze Zjed-

noczonych Żarów. W 1. kolejce klasy okręgowej żarowianie pokonali na własnym 
boisku Stal Świdnicę 3:2. Świetny debiut zanotował Przemysław Kloc.

umożliwiła nie pilnowanemu 
Przemysławowi Klocowi wpa-
kować piłkę do pustej bramki 
przyjezdnych.

W drugiej odsłonie tempo 
gry spadło. Większość kontr-
ataków Victorii kończyła się 
przed polem karnym, gdzie 
niepodzielnie rządził kapitan 
Zjednoczonych Przemysław 
Drąg. Wynik do końcowego 
gwizdka nie uległ zmianie. 

Na co stać Zjednoczonych 
w nowym sezonie? Patrząc 
przez pryzmat trzech ostat-
nich sezonów (2010/11 – 3. 
miejsce, 2011/12 – 7 miejsce, 
2012/13 – 2. miejsce) z pew-
nością walka o czołową lokatę 
w tabeli. Cieszy fakt, iż szan-
sę gry od pierwszych minut 
dostają młodzi wychowan-
kowie Zjednoczonych. Bez 

większych kompleksów ry-
walizują ze starszymi, bardziej 
doświadczonymi zawodnika-
mi. Mowa tu o M. Pietruszce, 
G. Pietruszce, Kołodzieju, Da-
rowskim, Baziaku, Uszczyku, 
Dopieralskim, Dubickim, Pil-
skim. Dużym wzmocnieniem 
dla drużyny jest bramkostrzel-
ny Przemysław Kloc, po któ-
rym widać dużo cwaniactwa 
w polu karnym. Taki powi-
nien być napastnik. Kto wie, 
być może na koniec sezonu 
Zjednoczeni będą świętować 
awans do IV ligi? Odpowiedź 
na to pytanie pokażą najbliższe 
spotkania...

Wyniki 3 kolejki:
LKS Bystrzyca Górna – Kryształ 

Stronie Śl. 2:2
Zjednoczeni Żarów – Victoria 

Świebodzice 2:0
Iskra Jaszkowa Dolna – Unia 

Złoty Stok 3:0
Trojan Lądek Zdrój – Stal Świd-

nica 1:1
Pogoń Pieszyce – KS Piławian-

ka Piława Górna 2:1
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 

– Sparta Ziębice 4:0
Skalnik Czarny Bór – Karolina 

Jaworzyna Śl. 2:1
Piast Nowa Ruda – Nysa Kłodz-

ko 1:1
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Remis 1:1 padł w meczu 
z Gwarkiem Wałbrzych. Jak 
się okazało, to jedyne zdoby-
te punkty piłkarzy z Mrowin 
w trzech spotkaniach.

Potyczka z beniaminkiem 
Tęczą Bolesławice zakończyła 
się niemal hokejowym wyni-
kiem 6:1 na korzyść piłkarzy 
Tęczy. Zwycięstwa trzeba szu-
kać w 4. kolejce, gdzie Mro-
winy gościć będą najsłabszą 
ekipę w tabeli Nysę Kłaczynę. 
Spotkanie odbędzie się 4.09 o 
godz. 16:00.

Niższe ligi piłkarskie rozpoczęły sezon
Pierwsze spotkanie w ramach wałbrzyskiej kl. A rozegra-

li piłkarze Zielonych Mrowiny. Gospodarze prowadzili 
grę, mieli przewagę, stworzyli o wiele więcej sytuacji. Nie-
stety w końcowym rozrachunku to goście zdobyli komplet 
punktów. O wszystkim zadecydowała skuteczność. Zieloni 
Mrowiny – Biały Orzeł Mieroszów 2:3.

Liderem kl. B gr. Świdni-
ca I po trzech rozegranych 
kolejkach jest Wierzbianka 
Wierzbna. Poniżej przedsta-
wiamy komplet wyników ze-
społów gminy Żarów.

I kolejka – 15.08
Zryw Łażany – Wodospad Za-
struże 6:2
Wierzbianka Wierzbna – 
Grom Panków 5:0
Błyskawica Kalno – PUO Wiś-
niowa 2:2

II kolejka – 18.08
LKS Piotrowice Św. – Błyska-
wica Kalno 3:2
Zieloni Mokrzeszów – Wierz-
bianka Wierzbna 2:2
Wodospad Zastruże – Herba-
pol Stanowice 0:10
Kłos Lutomia – Zryw Łaża-
ny 0:3

III kolejka – 25.08
LKS Marcinowice – Zryw Ła-

żany 1:0
Sokół Kostrza – Wodospad 

Zastruże 7:2
Wierzbianka Wierzbna – 
Płomień Dobromierz 6:3
Błyskawica Kalno – Grom 

Panków 2:4
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Spotkali się nad Odrą, by 
tam zmierzyć się w spinnin-
gowych zawodach seniorów. 
Żarowskim wędkarzom w nie-
dzielę, 18 sierpnia udało się 
złowić okonie, karpie i inne 
drapieżniki wodne. – Po sześ-
ciu intensywnych godzinach 
w spinningowych zawodach 
wędkarskich mistrzostwo Koła 
zdobył Jarosław Sypułowicz. 
Na drugiej pozycji zawody 
ukończył Jarosław Liczbiń-
ski, a trzecie miejsce zajął Ja-

rosław Surma. Zdobywcom 
serdecznie gratulujemy i ma-
my nadzieję, że kolejne zdo-
bycze uda się złowić podczas 
następnych zawodów wędkar-
skich – mówi Marcin Łuczak 
z żarowskiego związku węd-
karskiego.

Zwycięzcy spinningowych 
zawodów będą brać udział 
w rywalizacji o Mistrzostwo 
Okręgu Wałbrzych na zbior-
niku Topola.

Magdalena Pawlik 

Walczyli w zawodach spinningowych


