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Kolejne nowe 
alejki na cmentarzu
Gmina Żarów znów sięgnęła po środki unijne, 
dzięki którym wykonany zostanie następny etap 
na terenie cmentarza w Żarowie.

Zobacz, jak rolnicy z terenu 
gminy Żarów dziękowali 
za tegoroczne plony.

Inwestycje

3

Gminne Dożynki 
w Bukowie

Aktualności

4-5

Iskra zatrzymała 
Zjednoczonych
Mecz godny hitu kolejki, gdzie lider okręgówki 
podejmował trzecią drużynę w tabeli Iskrę 
Jaszkową Dolną można było zobaczyć w Żarowie. 8

Sport
NASTĘPNY 

NUMER

PAŹDZIERNIKA
3

W podziękowaniu za plony

Barwny korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, tradycyjne obrzędy, 
wspólna zabawa oraz pyszności na dożynkowych stołach. Tak rolnicy z  terenu 
gminy Żarów w niedzielę, 15 września dziękowali za tegoroczne plony. 

r Więcej na stronie 4-5.

Uroczyście zapowiadają 
się obchody 800-lecia 

powstania Siedlimowic. Już 
w sobotę, 12 października 
mieszkańcy świętować będą 
okrągły jubileusz powstania 
swojej miejscowości. 

W programie przewidzia-
na została uroczysta msza 
święta, poświęcenie pamiąt-
kowej tablicy, występy dzieci 
ze świetlic środowiskowych 
oraz wspólna zabawa na orga-
nizowanym pikniku. – Histo-
ria Siedlimowic i dokonania 
jej mieszkańców nakładają 
na nas obowiązek uroczyste-
go świętowania jubileuszu 

800-lecia. Będzie to wyjąt-
kowy czas, który przybliży, 
poszerzy i ugruntuje wiedzę 
o historii Siedlimowic, jej 
organizacjach społecznych 
czy dokonaniach znanych 
i zasłużonych mieszkańców. 
Będziemy przygotowywać 
i przeżywać ten jubileusz 
wspólnie z rodzinami, sąsia-
dami i wszystkimi mieszkań-
cami gminy Żarów. Serdecznie 
zapraszamy do Siedlimowic 
– mówi Beata Śliwa, sołtys 
Siedlimowic. 
W żarowskiej monogra-
fii, która w całości została 
poświęcona historii miasta 
i gminy Żarów rok 1213 wią-

że się z powstaniem tej miej-
scowości. I tą właśnie datę 
uważa się za rok powstania 
Siedlimowic. Mieszkańcy wsi 
zaznaczają, że ten czas będzie 
dla nich wielkim świętem. – 
Historia naszej miejscowości 
jest bardzo bogata. I choć dziś 
brakuje tutaj sportowych dru-
żyn czy Koła Gospodyń Wiej-
skich, nadal jesteśmy aktywną 
miejscowością. Cieszę się, że 
tą bogatą historią będziemy 
mogli podzielić się z innymi 
– dopowiada Jan Sikorski, 
przewodniczący Rady Sołe-
ckiej Siedlimowic.

Magdalena Pawlik 

Będą obchodzić jubileusz 800-lecia

Profesjonalne gabloty 
i nowe ścianki ekspozy-

cyjne trafiły do Żarowskiej 
Izby Historycznej. Nowy 
sprzęt zakupiony został dzię-
ki środkom unijnym, które 
przyznane zostały żarow-
skiemu Gminnemu Centrum 
Kultury i Sportu w ramach 
projektu „Wyposażenie Ża-
rowskiej Izby Historycznej 
w sprzęt ekspozycyjny”. 

- Zakupione gabloty oraz 
ścianki ekspozycyjne, które 
trafiły do Żarowa 19 sierp-
nia w znacznym zakresie 

powiększą możliwości eks-
pozycyjne naszej instytucji. 
Sprzęt, który w całości kosz-
tował 18 299, 94 złotych do 
Żarowskiej Izby Historycz-
nej dostarczony został przez 
białostocką firmę TRL Tra-
der Line. Nowe wyposażenie 
umożliwi stałą ekspozycję 
eksponatów związanych z hi-
storią miasta i gminy Żarów 
bez konieczności jej demon-
tażu przy organizacji wystaw 
czasowych. Przygotowania 
do sentymentalnej wysta-
wy z historią miasta i gmi-
ny Żarów rozpoczną się już 

w listopadzie – wyjaśnia 
Bogdan Mucha z Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.
Nowy sprzęt będzie wyko-
rzystany już podczas najbliż-
szej wystawy w dniach 
6-26 października współ-
organizowanej przez Za-
kład Logistyki i Systemów 
Transportowych Politechniki 
Wrocławskiej oraz Żarow-
ską Izbę Historyczną. Będzie 
to wystawa „170 lat Kolei 
Wrocławsko-Świebodzkiej”. 

Magdalena Pawlik  

Nowe wyposażenie 
Żarowskiej Izby Historycznej
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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.  
ul. H. Brodatego  pow.: 999 m2, 770 m2, 991 m2.  
Tel. 0049 1791124606, 0049 1799665599

 

Uwaga! Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploa-
tacyjnych na urządzeniach energetycznych w Łażanach (ul. Sportowa, 
Strzegomska 12 i dz. 11, Wrocławska 1-14, 16 i dz. 302/3) nastąpi przerwa 
w dostawie prądu elektrycznego. Mieszkańcy tej miejscowości pozbawieni 
będą prądu w poniedziałek, 23 września w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Kronika Policyjna
Połasili się na siatkę 

ogrodową
Od 3 miesięcy do 10 lat po-
zbawienia wolności grozi 
sprawcom, którzy z 19 na 20 
sierpnia w Mielęcinie doko-
nali kradzieży 150 metrów 
bieżących siatki ogrodowej. 
Poszkodowani straty wyce-
nili na kwotę 2300 złotych. 
Za nocną kradzieżą w Mie-
lęcinie stało czterech miesz-
kańców powiatu średzkiego, 
którzy w wyniku policyjnej 
interwencji zwrócili siatkę 
ogrodową. 

Chciał wyłudzić 
odszkodowanie

Najpierw powiadomił ża-
rowskich policjantów o kra-

dzieży swojego samochodu, 
który rzekomo wyładowany 
miał być kruszywem. Po-
tem wycenił straty na kwo-
tę 135 tysięcy złotych. Jak 
się później okazało, żad-
nej kradzieży nie było. - 
Policjanci z żarowskiego 
komisariatu w środę, 28 
sierpnia otrzymali powia-
domienie od mieszkańca 
Wrocławia o kradzieży je-
go samochodu spod kopalni 
w Siedlimowicach. W toku 
podjętych czynności usta-
lono, że do kradzieży nie 
doszło, a mieszkaniec Wroc-
ławia złożył fałszywe zawia-
domienie. Powodem jego 
postępowania, jak udało się 
ustalić była chęć wyłudze-

nia odszkodowania. Męż-
czyzna został tymczasowo 
aresztowany na trzy mie-
siące i grozi mu do dwóch 
lat pozbawienia wolności 
– wyjaśnia Izabela Basztu-
ra, komendant żarowskiego 
komisariatu.

Miał przy 
sobie marihuanę

Za posiadanie przy sobie 
środków odurzających, 
w postaci marihuany został 
zatrzymany przez żarow-
skich policjantów. Miesz-
kańcowi Żarowa, który 
został zatrzymany w śro-
dę, 4 września grozi do 3 
lat pozbawienia wolności. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

REKLAMA 3015512/00

Burmistrz 
Miasta Żarów 
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biu-
ra Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 
dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprze-
daży w oparciu o Zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta 
Żarów Nr 124/2013 z dnia 
04.09.2013r.  

ZAWIADOMIENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

W związku z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 

Mrowiny, gmina Żarów istnieje możliwość składania wniosków w przedmiotowej sprawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnio-

ski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,    

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013r. Wniosek powinien zawierać na-

zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy. 

Informacji w powyższej sprawie udziela Katarzyna Banasik pok. nr 20, II piętro, 

tel. 74 858 05 91 wew. 338.

KUPIĘ 
KAŻDE AUTO, 

każdą markę, model, 
rocznik. 

Gotówka od ręki. 
Tel. 664 131 181 

692 359 110

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCĘ 

SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO 

Wymagania: prawo jazdy 
kategorii C+E, świadectwo 
kwalifikacji, doświadczenie 
zawodowe w transporcie 

krajowym. Graniczna  
k/Strzegomia, tel. 606 88 99 43

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 zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XXXIX/302/2013 z dnia 29 sierpnia 
2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarów (zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów, zatwierdzonego uchwałą 
nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 
21 października 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej 
ważnych 

informacji 
z Gminy Żarów:  

www. um.zarow.pl

Młodzi zawodnicy z pol-
skich i zagranicznych 

klubów sportowych zmierzą 
się w IV Otwartych Mistrzo-
stwach Judo w  Żarowie. 
Sportowy turniej połączo-
ny zostanie z obchodami ju-
bileuszu XII- lecia żarowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”.

- W gminie Żarów od czte-
rech lat dzieci trenują judo 
w szkołach, a od dwóch lat 
w przedszkolach. Nasza dy-
scyplina sportowa zyskała 
wielu sympatyków. Mamy 
nadzieję, że niektórzy z ma-

Organizatorami żarowskiego turnieju judo jest gmina Żarów, UKS Judoka Imbramowice, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Judocy zmierzą się w Żarowie

łych judoków w przyszłości 
będą reprezentantami kraju 
na najważniejszych impre-
zach sportowych judo w Pol-
sce i na świecie. Tutaj sport 
jest bliski niemal wszystkim 
mieszkańcom. W poprzedniej 
edycji wystartowało blisko 
350 sportowców z 26 klubów 
z Polski i z Czech. Jako or-
ganizatorzy mamy nadzieję, 
że w tym roku zwiększy się 
liczba uczestników i gości od-
wiedzających nasz turniej. 
Serdecznie zapraszam na ża-
rowski turniej judo – mówi 
trener Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judoka Imbra-

mowice Miłosz Haber.
Zgłoszenia zawodników i za-
wodniczek przyjmowane bę-
dą w formie elektronicznej do 
2 października, na adres mai-
lowy:  mhaber@poczta.onet.
pl Więcej informacji w te-
macie turnieju judo można 
uzyskać u trenera Miłosza 
Habera, pod nr tel. 698 22 
33 54.
Sportową rywalizację będzie 
można oglądać w żarowskim 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu, w niedzielę 6 paź-
dziernika. 

Magdalena Pawlik 
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Gmina Żarów znów sięgnę-
ła po środki unijne, dzięki 
którym wykonany zostanie 
kolejny etap prac na terenie 
cmentarza w Żarowie. Tym ra-
zem 25 tysięcy złotych, które 
gmina Żarów pozyskała w ra-
mach małych projektów z Lo-
kalnej Grupy Działania LGD 
„Szlakiem Granitu” zostaną 
przeznaczone na zakup kostki 
betonowej i obrzeży do budo-
wy alejek na cmentarzu komu-
nalnym. - Ruszyły już prace 
remontowe przy budowie 
nowych alejek cmentarnych 
w Żarowie. Jest to kontynua-
cja prac z poprzedniego roku 
i mamy nadzieję, że będzie nie 

W ubiegłym roku wykonane zostały alejki na terenie starej części cmentarza w Żarowie. Wyposażono również cmentarną 
kaplicę w nowy sprzęt nagłaśniający. W tym roku wykonany zostanie kolejny etap prac na żarowskim cmentarzu.

Będą kolejne nowe alejki
Żarowski cmentarz komunalny znów nabiera nowego wyglądu. W minionym roku, 

dzięki środkom  finansowym z budżetu gminy Żarów wyposażono cmentarną kapli-
cę w nowy sprzęt nagłaśniający, a na terenie samego cmentarza, dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym wykonano remont nawierzchni alejek. 

tylko wygodniej, ale i estetycz-
niej. Remont będzie kosztował 
ponad 40 tysięcy złotych i naj-
prawdopodobniej potrwa do 
końca października – wyjaśnia 
Grzegorz Osiecki, zastępca 
burmistrza Żarowa.
Odwiedzający żarowski 
cmentarz nie będą już musie-
li grzęznąć w błocie. Nowe 
alejki, które powstają właśnie 
na cmentarzu komunalnym 
zmieniają wizerunek este-
tyczny tego miejsca. - Środ-
ki finansowe, które otrzymała 
gmina Żarów przeznaczone 
zostaną na zakup ponad 1000 
metrów kwadratowych kost-
ki, która zostanie wyłożona 

na kilku alejkach. Alejki są 
korytowane, podsypywane 
kruszywem, a następnie wykła-
dane kostką betonową zwykłą 
i dekoracyjną. Informujemy 
również, iż w związku z trwa-
jącymi pracami remontowy-
mi mieszkańcy mogą spotkać 
się z pewnymi utrudnieniami. 
Wszystkie ławki, które usytu-
owane są w ciągu komunika-
cyjnym wykonywanych prac 
będą usuwane. Po zakończe-
niu inwestycji odebrać można 
je będzie u pracowników lub 
w żarowskim Urzędzie Miej-
skim – dopowiada Patryk 
Wojak z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 

w Żarowie.
Prace na terenie cmentarza 
wykonują pracownicy inter-

wencyjni i robót publicznych. 
Wszystkie alejki, jeśli pozwo-
lą na to warunki atmosferycz-

ne gotowe będą przed dniem 
1 listopada. 

Magdalena Pawlik 

Mieszkańcy osiedla do-
mków jednorodzin-

nych w Żarowie nie będą już 
musieli narzekać na zalega-
jące przy ich domach błoto. 
Początkiem września została 
wylana nowa nawierzchnia 
asfaltowa przy ulicy Jarzębi-
nowej, Lipowej i Akacjowej 
w Żarowie. W kolejnym eta-
pie realizowanej inwestycji 
będą również wytyczone cią-
gi piesze.

To dobra informacja nie tylko 
dla mieszkańców tego osied-
la, ale również innych użyt- Będzie nie tylko bezpieczniej, ale bardziej komfortowo

Mają nową drogę
kowników ruchu drogowego.  
– Intensywne prace remonto-
we, które polegały na ułożeniu 
nowych nawierzchni bitumicz-
nych rozpoczęły się już przed 
rozpoczęciem tegorocznych wa-
kacji. W ciągu ulicy Jarzębino-
wej w Żarowie zostały już także 
wykonane pierwsze przymiarki 
do powstania nowego ciągu pie-
szego. Priorytetem jednak było 
nałożenie nowej warstwy asfal-
towej w ciągu tych trzech ulic, 
która została położona wraz 
z początkiem września. Stara 
nawierzchnia była w złym stanie 
technicznym i nie nadawała się 

już do użytkowania. Jak każde 
remonty, także ten przy osiedlu 
domków jednorodzinnych zo-
stał sfinansowany ze środków 
budżetu gminy Żarów – wyjaś-
nia Grzegorz Osiecki, zastępca 
burmistrza Żarowa.
Dokładnie w takiej samej tech-
nologii wykonane zostaną drogi, 
dzięki dofinansowaniu z Tere-
nowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. W tym roku 
modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych doczekają 
się mieszkańcy Mrowin, Kalna, 
Pożarzyska, Łażan i Wierzbnej. 

Magdalena Pawlik

Zdaniem 
radnego Rady 
Miejskiej 
Żarowa 
Mariusza 
Borowca:

Każdy użytkownik ruchu drogowe-
go chce poruszać się ulicami dobrej 
jakości. Choć, wokół nowej drogi 
przy osiedlu domków jednorodzin-
nych zrobiło się trochę zamieszania, 
dziś mieszkańcy nie kryją swojego 
zadowolenia z przeprowadzonych 
prac remontowych. Ten remont dla 
mieszkańców naszego osiedla miał 
strategiczne znaczenie. Od teraz nie 
będziemy musieli się już borykać z za-
legającym błotem czy trudnościami 
w codziennej komunikacji. Nowa in-
westycja znacznie poprawiła komfort 
wszystkich mieszkańców.

Trwa kolejny etap wymia-
ny awaryjnych i nie nada-

jących się już do eksploatacji 
sieci wodociągowych. Ża-
rowski Związek Wodocią-
gów i Kanalizacji wymienia 
całą sieć rozdzielczą i azbe-
stocementową, która uległa 
już zniszczeniu. W tej chwi-
li prace remontowe prze-
prowadzane są na terenie 
Mrowin. 

– W Mrowinach przy ulicy 
Kolejowej położona zostanie 
nowa nawierzchnia asfalto-
wa, stąd prace inwestycyjne 
wykonywane są właśnie te-
raz. Na tym odcinku położo-
nych zostało już 300 metrów 
nowej sieci polietylenowej, 
która powinna być bezawa-
ryjna. Wraz z wymianą sie-

Nowa nawierzchnia asfaltowa przy ulicy Kolejowej w Mrowinach ma zostać 
położona w przyszłym roku

Wymieniają awaryjne sieci

ci rozdzielczych dokonujemy 
także wymiany wszystkich 
przyłączy do posesji, które 
znajdują się wzdłuż tej ulicy 
– tłumaczy Waldemar Ba-
ranowski, prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie.
To nie koniec inwestycyjnych 

planów żarowskiego zakła-
du. W planach są jeszcze wy-
miany sieci rozdzielczych 
w Łażanach i Wierzbnej. 
Przy sprzyjających warun-
kach pogodowych wszystkie 
prace powinny się zakończyć 
pod koniec tego roku.

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 zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XXXIX/303/2013 z dnia 29 sierpnia 
2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów (zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany, gmina Żarów, zatwier-
dzonego uchwałą nr XLVII/287/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 stycznia 2006 r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 
18 października 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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W podziękowaniu za plony
Q 

Barwny korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, tradycyjne obrzędy, wspól-
na zabawa oraz pyszności na dożynkowych stołach. Tak rolnicy z  terenu gminy 
Żarów w niedzielę, 15 września dziękowali za tegoroczne plony. Podziękowania 

za tegoroczne plony zgromadziły w Bukowie przedstawicieli lokalnych władz samorządo-
wych, posłów na Sejm RP, senatora RP, radnych Rady Miejskiej Żarowa, przedstawicieli 
duchowieństwa, pracowników żarowskiego Urzędu Miejskiego, a przede wszystkim rolni-
ków z terenu gminy Żarów. 
Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele Św. Stanisława i Biskupa 
Męczennika w Bukowie, podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, bochny chleba oraz 
kosze owoców i warzyw. – Przynosimy dziś owoce pracy ludzkich rąk. To ziarna zbóż, owoce 
i bochny chleba, które przypominają nam, że mamy się nim dzielić. Dzielić się chlebem jak 
miłością. Wieńce, dożynkowe przysmaki i ludowe tradycje dziś nie są najważniejsze. Naj-
ważniejsza jest eucharystia jako dziękczynienie za nasze plony. Dziękujemy rolnikom, którzy 
w pocie czoła i w upałach trudzili się, żeby zebrać owoc swojej pracy. Składamy Wam ser-
deczne podziękowania staropolskim Bóg Zapłać – podkreślał ks. Mariusz Walas proboszcz 
parafii pw. Św. Stanisława i Biskupa Męczennika w Bukowie, który celebrował liturgię. 

R 
Obchodzenie dożynek to odwieczna tradycja na ziemiach polskich. Dożynki się 
zmieniały, zmieniał się obrzęd, zmieniała się ciężka praca na roli, ale charakter 
dożynek pozostał wciąż ten sam. Dożynkowe bochny chleba na ręce proboszcza 

ks. Mariusza Walasa przekazali sołtys i sołtysowa dożynek: Waldemar Ganczarek i An-
na Niesyczyńska, W imieniu organizatorów zadbali o to, aby wszystkim gościom niczego 
w tym dniu nie brakowało. 

Q 
Na dożynkowym placu sołeckie stoiska zachęcały swoimi swojskimi przysma-
kami. Wśród nich były również bochny chleba wypieczone z tegorocznego ziar-
na. Podczas dożynkowego święta gospodarze uroczystości dzielili się chlebem  

z wszystkimi uczestnikami wiejskiego biesiadowania

W Na zdjęciu Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowa podczas występu artystycznego. Pa-
nie zaprezentowały się w dożynkowej przyśpiewce „Czerwone jabłuszko”.

W 
Popularny hit zespołu Piersi „Bałkanica” triumfował w tym roku na dożynkach 
gminnych w Bukowie. Mieszkańcy innych sołectw dożyli również starań, aby ich 
utwory, które zagrane zostały w rytm znanych melodii były dobrze odebrane przez 

zgromadzonych gości. Na zdjęciu mieszkańcy Pożarzyska, których „Dożynkowa Bałkani-
ca” okazała się dożynkowym hitem.

W Na sołeckich stoiskach odwiedzający próbowali smaków produktów lo-
kalnych i innych dożynkowych pyszności. Wśród wiejskich specjałów nie 

zabrakło bigosu, pierogów, zupy paprykowej, grochówki i barszczu, pysznych ciast i dese-
rów oraz innych wykwintnych specjałów.

Dożynkowe 
przyśpiewki

Tegoroczne występy artystyczne sołectw 
oczarowały zgromadzoną publiczność. Ze zna-

nych polskich hitów skorzystało wiele żarow-
skich wiosek, dokładając do nich własny tekst. 
Sołectwa dziękowały w nich za tegoroczne plo-
ny, władzom za przeprowadzone inwestycje 

i wyrażając jednocześnie prośbę o kolejne. 
Znane i lubiane utwory wspólnie z sołe-

ctwami śpiewali wszyscy zaprosze-
ni goście i mieszkańcy. 
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Korowód dożynkowy 
i dzielenie chleba

Po nabożeństwie tradycyjny 
korowód dożynkowy z przed-
stawicielami poszczególnych 
sołectw udał się na pobliskie 
boisko sportowe, gdzie doko-
nano prezentacji wieńców oraz 
przekazania chleba przez sta-
rostów dożynek Waldemara 
Ganczarka i Annę Niesyczyń-
ską włodarzowi gminy. – Jak 
każdego roku gminną uroczy-
stością dożynkową zamykamy 
żniwa. Czas dożynek to nie tylko 
czas podziękowań za zbiory, ale 
również czas przygotowań do 
pracy na roli. Życzę, aby w tej 
pracy niczego Wam nie brako-
wało. Aby sprzyjali Wam ludzie 
i przyroda i nikomu nie zabra-
kło chleba naszego powszednie-
go – mówił burmistrz Leszek 
Michalak. 

Ludowo, folkowo 
i biesiadnie

W barwnych i kolorowych stro-
jach na scenie zaprezentowały 
się również sołectwa z gminy 
Żarów. Dożynkowe przyśpiew-
ki śpiewały Koła Gospodyń 
Wiejskich, sołtysi wsi, przed-
stawiciele Rad Sołeckich, ucz-
niowie żarowskich szkół oraz 

To dzięki pracy rolników 
ziemia rodzi pokarm

Każde dożynki są symbolem wspólnej i trudnej pracy 
rolników. W tym roku za swoje zbiory rolnicy z terenu 

gminy Żarów dziękowali w Bukowie. W niedzielę, 15 wrześ-
nia po uroczystym nabożeństwie w kościele pw. Święte-
go Stanisława i Biskupa Męczennika rolnicy podzielili się 
chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna.

mieszkańcy. Dobrą zabawę za-
pewnili mieszkańcy Pożarzyska 
przedstawiając „Dożynkową 
Bałkanicę”. Krukowianie zapre-
zentowali się w utworze „Niech 
żyje Kruków”, a przedstawicie-
le Wierzbnej porwali zgroma-
dzoną publiczność do wspólnej 
zabawy w rytm utworów: „Po 
prostu przyśpiewki Wierzb-
na śpiewa” i „My tańczymy 
dla Was”. – To czy dziewczy-
ny z zespołu „Dziesięć piersi” 
dobrze bawią się na dożynko-
wej imprezie można było zoba-
czyć podczas naszego występu. 
Cieszymy się, że mieszkańcy Po-
żarzyska mogli zaprezentować 
wokalne talenty. Świetnie się 
bawimy i w takich nastrojach 
zamierzamy dotrwać przynaj-
mniej do północy – cieszyła się 
Izabela Niżyńska, mieszkan-
ka Pożarzyska. W rytm dożyn-
kowych wiązanek wszystkich 
zgromadzonych uczestników 
wprowadzili również przedsta-
wiciele Bukowa, Zastruża, Ła-
żan, Siedlimowic, Pyszczyna, 
Wierzbnej, Imbramowic oraz 
Żarowianie ze Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów.

W dożynkowym biesiadowaniu 
uczestniczyło 15 miejscowości 

z terenu gminy Żarów: Buków, 
Bożanów, Gołaszyce, Imbra-
mowice, Kruków, Łażany, Mie-
lęcin, Mikoszowa, Pożarzysko, 
Przyłęgów, Pyszczyn, Siedli-
mowice, Wierzbna, Zastruże 
i Żarów. Wśród świętujących 
zabrakło sołeckich stoisk z Kal-
na, Mrowin i Marcinowiczek.

Lokalne przysmaki
Dożynkowe stoły uginały się 
pod ciężarem pysznego jadła 
przygotowanego przez poszcze-
gólne sołectwa. Nie zabrakło 
tradycyjnego bigosu, pierogów, 
swojskich wędlin, pasztetów, 
pieczonego chleba, pysznych 
ciast, a także wyszukanych 
soków i nalewek. – W ofercie 
mamy ciasta, ogórki kiszone 
i smalec swojskiej roboty. Dla 
naszych gości przygotowali-
śmy również nasz produkt lo-
kalny, do sporządzenia którego 

Jolanta Kozów sołtys Gołaszyc
Dzięki takim imprezom, jak do-
żynki integruje się nasza lokalna 
społeczność. Mieszkańcy naszej 
miejscowości wspólnie doskonali 
się bawili. I choć niekiedy ciężko 
ich namówić do zaangażowania 

na rzecz naszej wsi, kiedy trzeba, są zawsze w goto-
wości. Impreza była dobrze zorganizowana i tylko od 
czasu do czasu miłą atmosferę psuł co chwila padający 
deszcz. Ale tam, gdzie dobra zabawa, nawet brzydka 
pogoda nie jest w stanie popsuć udanego świętowania. 
Cieszę się również, że z naszych sołeckich stoisk tak 
szybko znikały pyszności, które przygotowywaliśmy 
razem z mieszkańcami.  

Beata Śliwa sołtys Siedlimowic
Były to nasze pierwsze dożynki 
od dobrych kilku lat. W tym roku 
mieszkańcy Siedlimowic podjęli 
decyzję o wspólnym świętowaniu 
w Bukowie. Cieszę się, bo muszę 
przyznać, że były bardzo udane. 

Okazałe dziękczynne wieńce, dożynkowa msza i sto-
ły uginające się od wiejskich pyszności. Wszystko to 
sprawiło, że uroczystość była dobrze zorganizowana 
i w mojej ocenie wypadła naprawdę znakomicie. Wszyst-
kie żarowskie miejscowości prezentowały moc atrakcji, 
a do tego dożynkowe przyśpiewki, które zachęcały do 
wspólnej zabawy. Razem z mieszkankami z tej okazji 
przygotowaliśmy wiele specjałów, które muszę przy-
znać – prezentowały się znakomicie. A nasza lokalna 
potrawa kubiak cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

Henryk Rycerz sołtys Bukowa
W tym roku to właśnie Buków 
był gospodarzem dożynek i mam 
nadzieję, że uroczystość dożynko-
wa wypadło całkiem dobrze. Cie-
szę się, że ta wspólna inicjatywa 
wzbudziła tak duże zaintereso-
wanie. Wspólna, bo w przygo-

towaniach do tegorocznych dożynek zaangażowani 
byli wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości. I choć 
przygotowania były intensywne i trwały długo, war-
to było. Myślę, że zgromadzeni uczestnicy mogą być 
zadowoleni. W naszej ofercie były nie tylko wiejskie 
potrawy i wykwintne przysmaki, ale również loteria 
fantowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Zapachy sołeckich przysmaków i moc atrakcji spra-
wiły, że na dożynkową imprezę do Bukowa przyby-
ło dużo mieszkańców, nie tylko z samej gminy, ale 
i okolicznych miejscowości. No i cóż, następna taka 
impreza już za rok. 

Magdalena Pawlik 

ZDANIEM   MIESZKAŃCÓW

Podziękowania za tegoroczne plony, wspólna za-
bawa, piękne dziękczynne wieńce oraz smakołyki 

na dożynkowych stołach. Tak wyglądały tegorocz-
ne gminne dożynki, które w tym roku odbyły się 15 
września w malowniczej miejscowości Buków. Jak 
tegoroczne dożynkowe świętowanie oceniają miesz-
kańcy? O swoich wrażeniach opowiadają sołtysi wsi 
z gminy Żarów.

Nawet  pochmurna pogoda nie odstraszyła uczestników dożynkowej zabawy. 
W rytm dożynkowych przyśpiewek mieszkańcy gminy Żarów bawili się do 
późnych godzin wieczornych.

Sołectwa z gminy Żarów startowały również w konkursie fotograficznym i filmowym „Nasza wieś – nasza mała ojczyzna” 
organizowanym przez żarowski Urząd Miejski. Zwyciężyli mieszkańcy Siedlimowic, na drugim miejscu uplasowały się 
Gołaszyce, trzecie miejsce zaś wywalczyli mieszkańcy Krukowa. Nagrody w tych konkursach ufundowali poseł na Sejm RP 
Katarzyna Izabela Mrzygłocka i senator RP Wiesław Kilian.

wykorzystujemy białego bzu. 
Wszystkie mieszkanki Mikoszo-
wa intensywnie uczestniczyły 
w przygotowaniach do tego-
rocznych dożynek. Stąd dziś 
naszych gości możemy raczyć 
kulinarnymi przysmakami – 
tłumaczyła Zyta Zadworna, 
mieszkanka Mikoszowa. Zgro-
madzeni goście mieli również 
okazję kosztować lokalnych 
produktów. Sołectwa z gminy 
Żarów dołożyły wszelkich sta-
rań, aby ich stoiska wyróżniały 
się spośród pozostałych. – Na-
szym lokalnym daniem jest kule-
biak, który niegdyś przyrządzały 
byłe mieszkanki Siedlimowic. 
Oprócz lokalnego produktu ofe-
rujemy ciasta, pyszne paszteciki 
z mięsem, kapustą i grzybami, 
swojskie masło z miodem oraz 
grochówkę i barszcz – wyjaś-
niała Elżbieta Korta z Sied-
limowic. 
Podczas tegorocznych doży-
nek Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” rozstrzyg-
nęła konkurs na najpiękniejsze 
stoisko dożynkowe i najsmacz-
niejszy produkt regionalny. 
W konkursie na najładniejsze 
stoisko zwyciężyło sołectwo 
Mikoszowa, drugie miejsce za-
jęły Łażany, trzecie natomiast 
Kruków. Bezkonkurencyjnym 
produktem regionalnym okazał 
się „Pasztet z królika” z Pysz-
czyna, na drugim miejscu upla-
sowała się „Zupa cebulowa” 
z Wierzbnej, na trzecim nato-
miast „Konfitury krukowskie” 
z Krukowa.

Magdalena Pawlik

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji dożynek gminnych w Bukowie:

r paniom, które upiekły ciasta i pracowały w kuchni 
r panom, którzy zajęli się przygotowaniem terenu przy boisku i samego boiska
r mieszkankom ze stoiska dożynkowego Buków
r burmistrzowi Żarowa i pracownikom Urzędu Miejskiego
r proboszczowi parafii pw. Świętego Stanisława i Biskupa Męczennika w Bukowie ks. Mariuszowi Walasowi
r sponsorom loterii fantowej

Sołtys i Rada Sołecka Bukowa

P O D Z I Ę K O W A N I E
Składam serdeczne podziękowania sponsorom nagród loterii fantowej 

dożynek gminnych w Bukowie”

r Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Pudlikowi
r radnemu Tadeuszowi Dalgiewiczowi
r Patrykowi Ganczarek
r sklepom: Apteka „Królewska” w Żarowie, sklep „Witaminka” w Żarowie, sklep D. Przystał  
w Imbramowicach i sklep Wiesława Chrebela w Bukowie.

Radna Rady Miejskiej Urszula Ganczarek
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O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
 

» Roz ma ito ś c i

Nr działki Pow.
w m2

Nr KW Forma oddania nieru-
chomości

Cena wywo-
ławcza

Wys. wa-
dium

Godz. roz-
pocz.

40/6 355 Sw1s/00026753/7 Sprzedaż na własność 10.700 zł 1070 zł 9 00

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

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i słabą funkcjonalność działki  

1. Przetarg odbędzie się 21 października 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 wywo-
ławczej podanej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 naj-
później do dnia 17  października  2013r.  włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu no-
tarialnego. 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 zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów geodezyjnych i szacunkowych   zwią-
zanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 2.115,60  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożanów posiada funkcję określoną symbolem RM/
MN7 – zabudowa zagrodowa lub zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności wraz z funkcją uzupełniającą 
– usługi i zieleń urządzona.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej 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 
tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczest-
nika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do 
działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapozna-
nia się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Postąpienie wynosi 100 zł.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Żarowie nr XXXIX/302/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa (zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa, zatwierdzonego uchwałą  nr XXV/155/2004 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r.)

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące planu miejscowego w termi-
nie do dnia 21 października 2013r., na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Większością głosów 
mieszkańców no-

wym sołtysem Krukowa 
został Andrzej Grabowski. 
Nowy sołtys został wybra-
ny podczas zebrania miesz-
kańców z  burmistrzem 
Żarowa. 

Kruków był ostatnią miej-
scowością w gminie Ża-
rów, w której odbywał się 
cykl zebrań w temacie fun-
duszu sołeckiego.  – Nowy 
sołtys został wybrany jed-
nogłośnie. To jego debiut 
w tej roli, ale na pewno so-
bie poradzi. Z pewnością 
będzie mógł również liczyć 
na wsparcie i pomoc miesz-
kańców – mówi Dominika 
Trzepla z Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych 
i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.
Andrzej Grabowski ma 49 
lat, a jego czas wypełnia pra-
ca na gospodarstwie. Peł-
niąc nową funkcję zamierza 
bardziej zintegrować miesz-
kańców wsi, choć jak sam 
przyznaje liczy również na 
ich wsparcie. – Cieszę się, że 

Nowy sołtys Krukowa

Na zdjęciu nowy sołtys Krukowa Andrzej Grabowski.

ludzie mi zaufali. Naturalnie 
mam swój sposób na „sołty-
sowanie”, ale na początek 
chcę zapoznać się z planami 
i pomysłami mieszkańców – 
tłumaczy nowy sołtys An-
drzej Grabowski.
Kadencja nowego sołtysa, 
który zastąpił na tym sta-
nowisku Beatę Łodej po-
trwa do stycznia 2015 roku. 
Podczas cyklu zebrań z bur-
mistrzem Leszkiem Micha-
lakiem mieszkańcy ustalali 
również zadania z funduszu 
sołeckiego. Sami decydowa-
li, na co przeznaczą środki 
finansowe. – W większości 

miejscowości będą to zada-
nia inwestycyjne. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na 
budowę chodników, dopo-
sażenie świetlic wiejskich, 
remont boiska sportowego, 
ale również na działalność 
Kół Gospodyń Wiejskich 
i Ochotniczych Straży Po-
żarnych czy organizację 
cyklicznych imprez – dopo-
wiada Przemysław Sikora 
kierownik Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych 
i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Po wakacyjnej przerwie 
pełną parą ruszyły zaję-

cia prowadzone przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu. 
Zajęcia plastyczne, tanecz-
ne, ruchowe, muzyczne to 
wszystko z myślą o młodych 
i tych nieco starszych miesz-
kańcach gminy Żarów. 

Propozycji jest dużo, więc i jest 
z czego wybierać. – Wszyst-
kich, którzy chcą rozwijać 
swoje pasje, zdobyć nowe do-
świadczenia, nauczyć się cze-
goś interesującego, spotkać 
ciekawe osoby czy wystąpić 
przed publicznością albo po 
prostu aktywnie spędzić czas 
proponujemy udział w licznych 
zajęciach – informuje Artur 
Adamek, dyrektor żarowskie-
go Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu.
Wolne miejsca są jeszcze 
w sekcji zajęć akrobatyki 
sportowej i tanecznej, pra-
cowni ceramicznej oraz mu-
zycznej. – Najwięcej chętnych, 
jak co roku było w przypadku 
szkółki piłkarskiej i tutaj nie ma 
już wolnych miejsc. W sekcji 
akrobatyki sportowej uczest-

Nie siedź w domu. 
Zapisz się na zajęcia!

nicy zostali podzieleni na trzy 
grupy, stąd dysponujemy jesz-
cze wolnymi miejscami. Tak-
że zajęcia Akademii Malucha 
i najmłodszej grupy pracowni 
ceramicznej zostały już w peł-
ni zapełnione. Wolne miejsca 
natomiast są jeszcze w starszej 
grupie pracowni ceramicznej 
i plastycznej. Serdecznie za-

chęcam, aby zapisywać rów-
nież swoje pociechy na zajęcia 
do pracowni muzycznej, gdzie 
mogą podnosić swoje umiejęt-
ności w zakresie gry na perku-
sji, akordeonie, keyboardzie, 
pianinie, flecie i rytmice. Po-
lecamy również lekcje w sekcji 
tanecznej, w której swoje ta-
lenty szlifować mogą zarówno 

dzieci, jak i dorośli. Zajęcia te 
odbywają się w piątki, w sali 
widowisko-sportowej przy uli-
cy Armii Krajowej 60 w Żaro-
wie. Od godz. 15.00 na zajęcia 
zapraszamy dzieci w wieku od 
3 do 6 lat, a starsze powyżej 
7 roku życia swoje lekcje ma-

ją o godz. 15.45. Wieczorem, 
o godz. 18.00 prowadzone są 
zajęcia z tańca towarzyskie-
go dla młodzieży i dorosłych 
– dopowiada Artur Adamek.
Szczegóły dotyczące zajęć do-
stępne są w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu przy ul. 

Piastowskiej 10 w Żarowie. 
Więcej informacji uzyskać 
można również pod nr tel. 74 
8 58 07 53 lub na stronie in-
ternetowej www.centrum.
zarow.pl

Magdalena Pawlik 

Pokazali klasę!

- Szczególne gratulacje kie-
rujemy w stronę jedynej za-
wodniczki w drużynie Agaty 
Mazur, która pokonała wielu 

innych zawodników. W kla-
syfikacji ostatecznej pierwsze 
miejsce indywidualne zajął 
Bartosz Frydlewicz, dru-

Drugie miejsce na podium zajęła drużyna juniorów 
z Żarowskiej Szkółki Wędkarskiej w spławikowych 

zawodach wędkarskich, które odbyły się w miejscowo-
ści Grzędy. Młodzi zawodnicy pojechali tam w sobotę, 
14 września na zaproszenie Szkółki Wędkarskiej PERKOZ. 

gie miejsce indywidualne 
wywalczyła Agata Mazur, 
a na piątym miejscu indywi-
dualnym uplasował się Ar-
kadiusz Mróz. Opiekunem 
żarowskiej grupy wędkarzy 
był Bartosz Rasiewicz – wy-
jaśnia Marcin Łuczak z ko-
ła wędkarskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 



7nr 17 / 18 września 2013 Ku lt u ra  «

Tajne lotnisko i baza Luftwaffe 
koło Imbramowic: mit czy prawda?

Śladami historii

Druga część historii tajnego lotnictwa

Czy obiekty dawnej cegielni w Imb-
ramowicach przekształcone zosta-

ły na potrzeby niemieckiej Luftwaffe 
? Czy istniało tutaj utajnione lotnisko 
polowe wraz z ośrodkiem szkolenio-
wym i bazą remontową samolotów, 
z których korzystać mogła owiana ta-
jemnicą i legendą specjalna jednost-
ka KG200 (Kampfgeschwader 200)?

Wspomnienia osadników Imbramowic 
i Mrowin, którzy mieli kontakt z pozo-
stałymi tuż po wojnie Niemcami, mówią 
o zakwaterowaniu niemieckich lotni-
ków w folwarku i gospodzie w Weseli-
nie. Mieli być oni dowożeni na lotnisko 
polowe znajdujące się w pobliżu Imbra-
mowic. Tropem jest również fotografia, 
która do niedawna była w posiadaniu 
mieszkańca gminy Mietków. Przedsta-
wiała widok w stronę Bukowa patrząc od 
dzisiejszej drogi Imbramowice-Dzikowa. 
Znajdowały się na niej zasieki z obsadzo-
ną personelem wieżą strażniczą, w tle pas 
startowy z dwoma nakrytymi brezentem 
samolotami. Fotografia trafiła na stałe do 
Niemiec. Poszukiwania jej właściciela 

oraz prośba o skan przyniosły jedynie 
odpowiedź, iż na fotografii utrwalone zo-
stało "Militärflughafen in Ingramsdorf/
Nieder Schlesien" (lotnisko wojskowe 
w Imbramowicach/Dolny Śląsk), a jed-
nym z dwóch widocznych nakrytych 
brezentem samolotów jest myśliwiec 
Dornier Do 335 Pfeil !!! (rozpoznany na 
podstawie niekonewncjonalnego napędu 
dwóch silników rzędowych, z których 
jeden umieszczony był z tyłu kadłuba za 
usterzeniem). Relacje mieszkańców gmi-
ny Mietków mówią również o mogiłach 
poległych żołnierzy niemieckich z jed-
nostki naziemnej Luftwaffe (personel 
obsługi lotniska), którzy pochowani są 
w pobliżu miejscowości Dzikowa. Obec-

nie na terenie dawnej cegielni w Imbra-
mowicach znajdują się dwa nowe domy 
jednorodzinne. W 2007 roku w rozmo-
wie z właścicielem jednego z nich uzy-
skaliśmy informację o byłej mieszkance 
Imbramowic (przed 1945 r.), która od-
wiedziła miejsce dawnej cegielni i wspo-
minała, że pamięta "... jak przy pomocy 
kolejki wąskotorowej transportowane 
były samoloty do pobliskiej stacji kole-
jowej". Tyle wiemy na dzień dzisiejszy. 

Kolejna część opowieści o tajnym lot-
nisku w kolejnym numerze gazety

Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury  

 
ŻARÓW

19 września
Premiera spektaklu teatralnego „Elizka w Nymburku” (Teatr Bez-
domny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)

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

 21-22 września
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych 
(więcej informacji w tym temacie na stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl)

 26 września
Premiera spektaklu teatralnego „Spacerek przed snem” (Teatr Bez-
domny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)

 27 września
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, pisarką, 
scenarzystką filmową i dziennikarką (biblioteka publiczna, ul Pia-
stowska 10, godz. 16.00) 

 28 września
Dożynki wiejskie w Przyłęgowie (uroczysta msza dożynkowa od-
będzie się o godz. 17.00, o godz. 20.00 na mieszkańców czekać 
będzie wspólna zabawa taneczna)

 1 października
Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ziemi i Sportu 
(przejazd ulicami Żarowa i wykład dla dzieci i młodzieży z udzia-
łem mistrza świata Pawła Fajdka)

ŚWIDNICA

24 września
Firma Tako Media zaprasza na bezpłatny casting do seriali: „Pa-
miętniki z wakacji”, „Dlaczego Ja?”, „Trudne sprawy”, „Zdrady”, 
„Czyja wina” (Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, godz. 11.00-18.00)

 27 września
Występ kabaretu Paranienormalni „Żarty się skończyły” (Sala Te-
atralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, bilety 50 zł do 
nabycia w Informacji Turystycznej przy ul. Wewnętrznej 2)

 29 września
Program eventowo-szkoleniowy dedykowany kobietom w ciąży 
i młodym mamom prowadzony przez Katarzynę Cichopek i Ma-
cieja Makowskiego (Sala Teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, 
Rynek 43, godz. 16.00, wstęp bezpłatny)
 

 ŚWIEBODZICE

27 września
Spotkanie dla kobiet z cyklu „Kobiecanki” (Miejski Dom Kultury, 
ul. Wolności 13, godz. 18.00)

11 października
Monodram „To moja Marylin Monroe” w wykonaniu wrocławskie 
aktorki Eweliny Niewiadowskiej (Miejski Dom Kultury, ul. Wolno-
ści 13, godz. 18.00, wstęp bezpłatny)

STRZEGOM

21 września
100-lecie ogródków działkowych połączone z dożynkami ogród-
ków działkowych (w programie występ Grzegorza Stasiaka oraz 
rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę. Miejski Dom 
Kultury, ul. Wolności 13, godz. 16.00)

23-29 września
Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia (szczegółowy progra-
mu imprezy na stronie internetowej ww.sck.strzegom.pl)

Co? Gdzie? Kiedy? 

W dniu swojego świę-
ta seniorzy z Żarowa 

przyjmowali życzenia zdro-
wia, szacunku i jeszcze więk-
szej aktywności. Seniorzy 
z żarowskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwali-
dów mają potencjał. 

– Młodość nie umiera nigdy, 
a gdy ma się obok siebie ta-
kich przyjaciół, można być 
zawsze otwartym na nowe po-
mysły. Bo my seniorzy z Ża-
rowa wykorzystujemy wolny 
czas kreatywnie i twórczo. 
Chcemy pomagać, uczestni-

Seniorzy z iskrą!
czyć w imprezach oraz uro-
czystościach i podziwiać 
świat. Chcemy być aktywni. 
I póki mamy nowe pomysły, 
zawsze będzie można dobrze 
usłyszeć o seniorach z Ża-
rowa – podkreślała Józefa 
Paszko, która w szeregi ża-
rowskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów 
wstąpiła ponad dwadzieścia 
lat temu. Z takim samym 
błyskiem w oku świętowali 
Dzień Seniora. Życzeniami, 
gratulacjami i upominkami 
przywitali ich zaproszeni 
goście. 

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 je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w 
Żarowie nr XXXIX/303/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany, gmina Ża-
rów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany, gmina Żarów, zatwierdzonego 
uchwałą  nr LIVII/287/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r.)
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące planu miejscowego w terminie 
do dnia 18 października 2013r., na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Nowe miejsca pracy 
w Strzegomiu

Jedna z najnowocześniejszych 
fabryk piekarniczych w Europie, 
która produkuje pieczywo m.in. 
dla McDonald 's i sieci handlo-
wych została oficjalnie otwarta 
w Strzegomiu. FSB Piekarnia  
Strzegom holdingu Aryzta, jed-
nego z  największych koncer-
nów w tej branży na świecie, 
to pierwsza fabryka w podstre-
fie strzegomskiej Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Podstawową działalnością strze-

gomskiego zakładu jest produk-
cja różnych rodzajów pieczywa, 
rozpoczęta w kwietniu tego ro-
ku. Docelowo w zakładzie znaj-
dzie zatrudnienie 150 osób, ale 
liczba ta może być wielokrotnie 
większa. 

Ponad 5 mln zł 
dla przedsiębiorców

Dokładnie 5 milionów 250 tysię-
cy złotych dodatkowo otrzymało 
Sudeckie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Gospodarczych. W czwar-
tek, 5 wrześnie podpisano 
umowę w ramach unijnej ini-

cjatywy JEREMIE. W ramach 
projektu przedsiębiorcy mogą 
liczyć na preferencyjne warunki, 
a w ramach nowego programu 
oprocentowanie pożyczek zosta-
nie obniżone z 2,45 % do 1,5%, 
a także zrezygnowano z prowi-
zji. Istnieje również możliwość 
skorzystania z 6-miesięcznej ka-
rencji w spłacie kapitału. Więcej 
informacji o pomocy dla przed-
siębiorców można znaleźć na 
stronie Stowarzyszenia www.
ssig.pl

Źródło: Świdnica 24.pl

Ekspresem po powiecie
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Od początku optyczną 
przewagę mieli Zjednocze-
ni, a cofnięta Iskra szukała 
szans w kontratakach. Praw-
dziwe emocje zaczęły się od 
15. minuty.  Indywidualną 
akcję Damiana Uszczyka 
zakończoną dokładnym do-
środkowaniem na piąty metr 
nie wykorzystał Przemysław 
Kloc, którego uderzenie gło-
wą wylądowało wprost w rę-
kawicach bramkarza gości.
Kilkadziesiąt minut później 
swoją szansę mieli piłkarze 
Iskry. Bezpośredni strzał 
z dogranej piłki w pole kar-
ne ląduje na słupku. 
Zjednoczeni pozostawia-
li zbyt dużo wolnego miej-
sca swoim rywalom za 
własnym polem karnym. 
W 25. minucie wykorzystał 
to osamotniony pomocnik 
Iskry, strzelając precyzyjnie 
w światło bramki bezradnie 
interweniującemu Marcino-
wi Hruszowcowi. 
Uskrzydleni prowadzeniem 
zawodnicy z Jaszkowej Dol-
nej coraz częściej gościli pod 
bramką Zjednoczonych. Do-
kładnie trzy minuty po zdo-
byciu pierwszego gola Iskra 
mogła podwyższyć prowa-

Iskra zatrzymała Zjednoczonych
Mecz godny hitu kolejki zobaczyliśmy w Żarowie, gdzie lider okręgówki Zjedno-

czeni podejmował trzecią drużynę w tabeli Iskrę Jaszkową Dolną. Stawką spot-
kania był fotel lidera.

dzenie, ale w ostatniej chwili 
strzał z bliskiej odległości za-
blokował Przemysław Drąg. 
Po dwóch kwadransach 
zaatakowali Zjednoczeni, 
a w polu kannym rywala za-
kotłowało się kilkukrotnie. 
Radosław Wojnowski wy-
korzystał dokładne podanie 
Mariusza Pietruszki, po-
syłając piłkę do siatki nad 
interweniującym bramka-
rzem Iskry. Bramka wyrów-
nująca dodała orzeźwienia 
w szeregach biało-niebie-
skich. Ponownie Pietrusz-
ka precyzyjnie wystawia 
piłkę Michałowi Korbeckie-
mu, ale napastnik w sytu-
acji sam na sam nie zdołał 
pokonać bramkarza przy-
jezdnych. W akcji z 39. mi-
nuty Zjednoczeni trzykrotnie 
ostrzeliwują bramkę rywa-
la. Uderzenia Wojnowskie-
go oraz Pietruszki ofiarnie 
blokują obrońcy, wbiegający 
Uszczyk posyła piłkę tylko 
w słupek.

W drugiej połowie gra się za-
ostrzyła, czego efektem by-
ło dziesięć żółtych kartek! 
Uszczyk po raz drugi ostrze-
liwuje słupek rywala. Tym 
razem bezpośrednio z rzutu 
wolnego.
Tylko cud uratował Zjedno-
czonych przed utratą bram-
ki. W sytuacji z 61. minuty 
gościom zabrakło wykończe-

nia. Chwilę później obrońcy 
Zjednoczonych nie upilno-
wali jednego z graczy Iskry, 
który z najbliższej odległości 
trafia do pustej siatki. 
Im było bliżej końca me-
czu, tym Iskra atakował rza-
dziej, a za to groźnie zaczęli 
strzelać gospodarze. Między 
słupkami nie dał się jednak 
zaskoczyć bramkarz gości, 

dwukrotnie broniąc strzały 
Mateusza Kołodzieja.
Mecz mógł się podobać, 
obfitował w sytuacje pod-
bramkowe i padły gole. 
O niekorzystnym rezultacie 
zaważyła pierwsza połowa, 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Zamek Kamieniec Ząbk. 6 14 4 2 0 17-8
2.  Iskra Jaszkowa Dolna 6 14 4 2 0 13-7
3.  Zjednoczeni Żarów 6 12 4 0 2 18-7
4.  Karolina Jaworzyna Śląska 6 11 3 2 1 17-11
5.  Piast Nowa Ruda 6 10 3 1 2 19-10
6.  Nysa Kłodzko 6 10 2 4 0 9-4
7.  Trojan Lądek Zdrój 6 10 2 4 0 20-15
8.  Victoria Świebodzice 6 9 3 0 3 15-11
9.  Pogoń Pieszyce 6 9 3 0 3 10-11
10.  LKS Bystrzyca Górna 6 6 1 3 2 11-17
11.  Unia Złoty Stok 6 6 2 0 4 10-13
12.  Stal Świdnica 6 5 1 2 3 16-12
13.  Piławianka Piława Górna 6 5 1 2 3 11-15
14.  Skalnik Czarny Bór 6 5 1 2 3 5-15
15.  Sparta Ziębice 6 4 1 1 4 7-18

w której to Zjednoczeni trzy-
krotnie mogli zdobyć gola. 
Podopieczni Artura Sary 
zostawili na boisku dużo 
zdrowia, ale to nie wystar-
czyło aby wygrać.  

Krzysztof Dutkiewicz

Wyniki 6. kolejki:
Kryształ Stronie Śl. – Karolina Jaworzyna Śl. 3:4
Sparta Ziębice – Nysa Kłodzko 0:3
Piławianka Piława Górna – Piast Nowa Ruda 4:3
Stal Świdnica – Skalnik Czarny Bór 7:0
Unia Złoty Stok – Zamek Kamieniec Ząbkowicki 1:2
Victoria Świebodzice – Pogoń Pieszyce 3:0
LKS Bystrzyca Górna – Trojan Lądek Zdrój 4:4
Zjednoczeni Żarów – Iskra Jaszkowa Dolna 1:2

Żarów w  dniach 22-23 
września będzie po raz 

kolejny gospodarzem Mi-
strzostw Dolnego Śląska 
Juniorów w Szachach Kla-
sycznych. 

- Zawody rozegrane zosta-
ną systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund. W mi-
strzostwach mają prawo 
udziału zawodnicy zrzesze-
ni w klubach szachowych 
Dolnego Śląska oraz nie-
zrzeszeni szachiści będący 
mieszkańcami Dolnego Ślą-

Żarów dolnośląską 
stolicą szachów

ska, zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy – wyjaśnia Artur 
Adamek, kierownik turnieju. 
Pierwsza runda ruszy 21 
września o godz. 10:00 
w hali Sportowej Gminne-
go Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. 
Na święto dolnośląskich sza-
chów zapraszają organiza-
torzy: Dolnośląski Związek 
Szachowy, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz klub szachowy Goniec 
Żarów.

Krzysztof Dutkewicz

Remis 1:1 i zaledwie jeden 
punkt Zieloni wywalczy-
li w spotkaniu z zamykającą 

Pierwsze zwycięstwo Zielonych
Po trzech porażkach piłkarze Zieloni Mrowiny wreszcie 

odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W 6. ko-
lejce wałbrzyskiej kl. A wygrali na wyjeździe 3:2 z Górni-
kiem-Boguszów Gorce.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Granit Roztoka 6 18 6 0 0 15-4
2.  Sudety Dziećmorowice 6 15 5 0 1 25-8
3.  Zdrój Jedlina Zdrój 6 13 4 1 1 14-8
4.  Wenus Nowice 6 12 4 0 2 18-9
5.  Grom Witków 6 11 3 2 1 16-7
6.  Włókniarz Głuszyca 6 10 3 1 2 11-10
7.  Tęcza Bolesławice 6 9 3 0 3 11-11
8.  Czarni Wałbrzych 6 9 3 0 3 12-17
9.  Gwarek Wałbrzych 6 7 2 1 3 11-11
10.  Biały Orzeł Mieroszów 6 7 2 1 3 11-15
11.  Unia Jaroszów 5 6 2 0 3 6-8
12.  KS Walim 5 5 1 2 2 10-16
13.  Zieloni Mrowiny 6 5 1 2 3 8-17
14.  Cukrownik Pszenno 6 4 1 1 4 8-12
15.  Górnik Boguszów-Gorce 6 3 1 0 5 7-22
16.  Nysa Kłaczyna 6 1 0 1 5 3-11

Nazwa M Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  LKS Wiśniowa 6 16 5 1 0 28-5
2.  Wierzbianka Wierzbna 6 16 5 1 0 29-7
3.  Orzeł Witoszów 6 13 4 1 1 25-10
4.  LKS Marcinowice 6 12 4 0 2 11-12
5.  Zryw Łażany 6 12 4 0 2 15-6
6.  Zieloni Mokrzeszów 6 10 3 1 2 17-16
7.  Błękitni Słotwina 6 10 3 1 2 12-8
8.  LKS Piotrowice Św. 6 10 3 1 2 19-17
9.  Herbapol Stanowice 5 9 3 0 2 22-8
10.  Błyskawica Kalno 6 7 2 1 3 17-16
11.  Grom Panków 6 6 2 0 4 8-18
12.  Zjednoczeni Gościsław 6 4 1 1 4 12-22
13.  Sokół Kostrza 6 3 1 0 5 13-17
14.  Płomień Dobromierz 6 3 1 0 5 7-30
15.  Kłos Lutomia 5 3 1 0 4 6-13
16.  Wodospad Zastruże 6 3 1 0 5 7-43

stawkę Nysą Kłaczyna. Sytu-
acja jest ciężka, tym bardziej, 
iż w najbliższych meczach Zie-

loni podejmą zespoły z górnej 
części tabeli.
W klasie B najwyżej sklasyfi-

Tabela kl. A

kowaną drużyna gminy Żarów 
jest Wierzbianka Wierzbna, 
która jest wiceliderem.

Wyniki 6 kolejki:
Kl. A:
Górnik Boguszów-Gorce – Zieloni Mrowiny 2:3
Jedlina Zdrój – Włókniarz Głuszyca 1:1
Granit Roztoka – Nysa Kłaczyna 2:0
Cukrownik Pszenno – Tęcza Bolesławica 3:2
Grom Witków – Gwarek Wałbrzych 5:1
Wenus Nowice – Biały Orzeł Mieroszów 3:0
Sudety Dziećmorowice – Czarni Wałbrzych 5:2

Kl. B:
Grom Panków – LKS Marcinowice 1:4
Zieloni Mokrzeszów – LKS Piotrowice Św. 5:3
Płomień Dobromierz – LKS Wiśniowa 0:10
Zjednoczeni Gościsław – Błyskawica Kalno 2:3
Wodospad Zastruże – Orzeł Witoszów 0:12
Kłos Lutomia – Wierzbianka Wierzbna 0:3
Zryw Łażany – Błekitni Słotwina 0:1
Herbapol Stanowice – Orzeł Kostrza 3:0

Tabela kl. B

Więcej sportu 
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