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Wykorzystują 
unijne wsparcia
Zobacz, jakie jeszcze inwestycje 
realizowane będą 
w gminie Żarów.

Rozpoczyna się długo oczekiwana 
inwestycja dla mieszkańców 
Wierzbnej i Bożanowa.

Gmina

3

Ruszyła budowa 
kanalizacji 

Inwestycje

4

III liga siatkówki 
w Żarowie!
Dolnośląski Związek 
Piłki Siatkowej postanowił 
połączyć III i IV ligę. 8

Sport
NASTĘPNY 

NUMER

PAŹDZIERNIKA
16

Rowerzyści opanowali Żarów

Kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość. Żarowskie ulice we wtorek, 1 października zostały oddane w ręce 
rowerzystów. To jednak nie była jedyna atrakcja, jaka przygotowana została na obchody Międzynarodowego 
Dnia Bez Samochodu. Kulminacyjnym punktem żarowskich obchodów było spotkanie z mistrzem świata 
Pawłem Fajdkiem.  r Więcej na stronie 5.

Najpierw nowy sprzęt 
w Żarowskiej Izbie Hi-

storycznej, montaż urządzeń 
sportowych na ścieżce zdro-
wia, a teraz nowe krzesła 
konferencyjne. Żarowskie 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, korzystając z unij-
nego wsparcia realizuje ko-
lejne projekty. 

- Nasza placówka wzboga-
ciła się o 120 krzeseł konfe-
rencyjnych, które posłużą 
przy organizacji imprez kul-

turalnych. Jest to już trzeci 
projekt, na który żarowska 
instytucja pozyskała unij-
ne dofinansowanie.  Nowe 
krzesła kosztowały ponad 7 
tysięcy złotych, z czego 80 
procent to dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego – tłumaczy Bogdan 
Mucha z Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie. 

Niespełna miesiąc wcześ-
niej do Żarowskiej Izby 

Historycznej trafiły nowe 
gabloty i ścianki ekspozy-
cyjne. Profesjonalny sprzęt, 
który kosztował ponad 18 
tysięcy złotych został rów-
nież zakupiony z puli środ-
ków unijnych. 

Magdalena Pawlik 

Dofinansowanie na zakup nowych 
krzeseł do Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu zostało przyznane 
w ramach wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu powiększa swoją ofertę

Zorganizowanie pogrzebu 
w dzisiejszych czasach 

wiąże się z dużymi kosztami. 
Płacimy między innymi za 
miejsce pochówku na cmen-
tarzu. Trzeba jednak pamię-
tać, że opłata ta obowiązuje 
przez 20 lat. Przez ten czas 
nie ma możliwości pocho-
wania innej osoby w tym 
samym grobie. 

- Po upływie 20 lat od po-
chowania należy ponowić 
opłatę za eksploatację miej-

sca grzebalnego lub dokonać 
jego likwidacji. 

Opłatę trzeba również wno-
sić za grobowce, niezależnie 
od ilości osób w nim pocho-
wanych. Przypominamy, że 
o podjętym stanowisku na-
leży poinformować właści-
ciela cmentarza, czyli gminę 
Żarów – wyjaśnia Tomasz 
Kuska, Inspektor ds. Go-
spodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej wy-

kupienie grobu na następne 
20 lat, niezależnie od ilości 
pochowanych osób wynosi 
259,20 złotych. 

Szczegółowe informa-
cje związane z funkcjo-
nowaniem i eksploatacją 
cmentarza można uzy-
skać w żarowskim Urzę-
dzie Miejskim, w pokoju 
nr 10 bądź pod nr tel. 74 
85 80 591, wew. 334.

Magdalena Pawlik

Minęło 20 lat? 
Opłać grób
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Ogłoszenia drobne
 ˕Kupię garaż przy ul. Mieszka I i Łokietka w Żarowie. Tel. 607 420 488, 609 083 536

 ˕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 mieszkanie własnościowe 62 m2 po kapitalnym remoncie w Żarowie na 
ul. Łokietka. Tel. 504 425 660 lub 504 425 674

Kronika Policyjna Ekspresem po powiecie
Oszukał i okradł

Podawał się za pracowni-
ka zakładu energetyczne-
go, dokonywał rzekomych 
kontroli, odwracał uwagę 
domowników, a następ-
nie okradał. W taki sposób 
oszukani zostali mieszkań-
cy ul. Łokietka w Żarowie, 
którym nieznany sprawca 
ukradł 2.500 złotych. Funk-
cjonariusze żarowskiego 
komisariatu policji apelu-
ją, aby nie wpuszczać do 
swoich mieszkań żadnych 
nieznanych osób. - Przed 
takimi przypadkami należy 
przestrzegać zwłaszcza oso-
by starsze – apeluje Jerzy 
Daniel, zastępca komen-
danta komisariatu policji 
w Żarowie.

Włamywali się 
do samochodów

Trwają czynności zmie-
rzające do ustalenia spraw-
ców, którzy w nocy z 6 na 
7 września dokonali wła-
mań do samochodów oso-
bowych marki Volkswagen 
Golf. Nieznani sprawcy do-
konali kradzieży przy ul. 
Łokietka w Żarowie, a ich 
łupem padły radia samo-
chodowe. 

Przyłącz się do programu 
„STOP-24”

Jeżeli jesteś mieszkańcem 
powiatu świdnickiego, po-
siadasz samochód i rzad-
ko lub wcale nie jeździsz 
swoim samochodem nocą 
w godz. 0.00 – 5.00 możesz 
zgłosić swój udział w poli-
cyjnym programie prewen-
cyjnym przeciwdziałania 
kradzieżom samochodów 
„STOP-24”. - W celu przy-
stąpienia do programu na-
leży zgłosić się do jednostki 
policji funkcjonującej na te-
renie powiatu świdnickiego, 
wypełnić odpowiedni for-
mularz i nakleić specjalne 
naklejki na szybach swoje-
go pojazdu. Zachęcam do 
przyłączenia się do tej ak-
cji. Jeżeli zadeklarujesz, że 
zazwyczaj nie używasz swo-
jego samochodu w godz. 
0.00-5.00, a będzie się on 
poruszał w wymienionych 
godzinach nocnych, zosta-
nie zatrzymany do kontroli 
przez policję, która wyjaś-
ni tę sytuację poprzez kon-
takt z właścicielem pojazdu 
– dopowiada zastępca ko-
mendanta żarowskiej poli-
cji Jerzy Daniel. Niezbędne 

informacje w temacie poli-
cyjnego programu można 
uzyskać pod nr tel: 74 85 
82 232, 74 85 82 246, 74 
85 82 296, 997 i 112 lub na 
stronie internetowej www.
swidnica.policja.gov.pl

Jak zostać oszustem?
Zaciągają kredyty w ban-

kach lub firmach pożycz-
kowych i podają fałszywe 
oświadczenia. Nie tylko po-
padają w spiralę zadłużenia, 
ale grożą im poważne kon-
sekwencje karne. W samym 
tylko Żarowie komisariat 
policji wszczął już cztery 
postępowania wobec miesz-
kańców. - Niektórzy klienci 
takich firm pożyczkowych, 
korzystając z szerokiej ga-
my ofert, podają fałszywe 
oświadczenia o swoich do-
chodach lub rzeczywistej 
sytuacji finansowej. Czę-
sto nie spłacają również 
zaciągniętych kredytów. 
Trzeba pamiętać jednak, 
że takie działanie trakto-
wane jest jako przestępstwo 
i grożą za to poważne kon-
sekwencje karne – podkre-
śla Jerzy Daniel. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Więcej parkingów 
na Osiedlu Młodych

Mieszkańcy Osiedla Mło-
dych w Świdnicy będą mieli 
mniej problemów z parko-
waniem. Jeszcze w tym roku 
powstanie 57 miejsc posto-
jowych, a w przyszłym ko-
lejne 50. Od 9 września trwa 
również budowa 26 miejsc 
postojowych w ramach ko-
lejnego, piątego już etapu bu-
dowy parkingu przy ul. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Zada-
nie jest w trakcie realizacji, 
a prace zakończą się w dru-
giej połowie października. 

Pafal zostaje i zatrudnia
Przed rokiem wystawiono 

na sprzedaż nieruchomości 
jednego z ostatnich zakła-
dów, który przed laty obok 
ŚFUP-u  i Wagonów był 
przemysłowym symbolem 
Świdnicy. Kupiec się nie zna-
lazł, a Fabryka Aparatury Po-

miarowej „Pafal” S.A., której 
właścicielem jest giełdowa 
spółka Apator, z powodze-
niem utrzymuje się na rynku. 
Dziś produkująca liczniki fa-
bryka zdobywa kolejne ryn-
ki. Do końca września liczba 
zatrudnionych zwiększy się 
o 80 osób. Mimo kryzysu 
i dużej konkurencji  świd-
nicka fabryka utrzymuje się 
w dobrej formie. Szanse upa-
truje między innymi na ryn-
ku afrykańskim, gdzie wciąż 
jest duże zapotrzebowanie 
na liczniki starszej genera-
cji. W chwili obecnej zakład 
utrzymuje produkcję na po-
ziomie 700-800 tysięcy sztuk 
liczników rocznie.

Źródło: Świdnica 24.pl 

Zaproponuj swój 
udział w projekcie

Poradnictwo zawodowe 
i psychologiczne, szkolenia 
zawodowe i z zakresu zakła-

dania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, dotacja 
na uruchomienie działalności 
gospodarczej, podstawowe 
wsparcie pomostowe czy do-
radztwo w zakresie efektyw-
nego wykorzystania dotacji 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Między inny-
mi w takim zakresie będzie 
można uzyskać pomoc w ra-
mach projektu „Aktywiza-
cja rynku pracy na Dolnym 
Śląsku”. Europejski projekt, 
który realizowany będzie do 
końca kwietnia 2015 roku ma 
za zadanie pomóc osobom 
bezrobotnym zwolnionym 
z przyczyn dotyczących pra-
codawców. Więcej informa-
cji na temat projektu można 
uzyskać na stronie interne-
towej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Świdnicy  www.pra-
ca.swidnica.pl

Źródło: Powiatowy  

Urząd Pracy w Świdnicy

Ponad 40 kilogramów wa-
ży dynia wyhodowana 

przez Grzegorza Boreckie-
go, mieszkańca Mikoszo-
wej. Olbrzymią dynię, która 
wyrosła w stu procentach 
w naturalnych warunkach 
trudno utrzymać w rękach. 

– Po prostu zasadziłem zia-
renko w ziemi, regularnie 
podlewałem i dynia wyro-
sła. Nie było sztucznych na-
wozów i chemii – tłumaczy 
Grzegorz Borecki. Dynia 
olbrzym to nie jedyny taki 
okaz w ogródku mieszkań-
ca Mikoszowej. – Mam ich 
więcej, ale są już normal-
nych rozmiarów – śmieje 

Dyniowy mistrz!

się pan Grzegorz.
Do światowego rekordu 

dyni z Mikoszowej jednak 
jeszcze bardzo dużo brakuje. 
Ten bowiem wynosi ponad 

700 kilogramów. Jednak gi-
gantyczna dynia pana Grze-
gorza i tak robi piorunujące 
wrażenie.

Magdalena Pawlik 

Rio ma czarno-białą sierść. 
Jest oswojony i wyszkolo-
ny. Drugi to czarny kunde-
lek i wabi się Iskierka. Psy 
oddaliły się od właścicieli 
podczas spaceru w okolicach 
Wierzbnej, Kalna i Pankowa. 
Do dziś nie wróciły do swo-
ich opiekunów. Pomóżmy im 
wrócić do domu!

Właściciele czekają na 
każdy kontakt w tej sprawie 
pod nr tel. 785 960 043 lub 
drogą elektroniczną  
Maciej.Lula@Icc.pl

Na zdjęciu zaginiony pies. Wabi się Rio

Zaginęły psy. Pomóżmy je odnaleźć!

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Żarów Nr 126/2013 z dnia 10.09.2013r. 

Terminy płatności za śmieci!
Od 1 września obowiązywać zaczęły nowe stawki podatku śmieciowego. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej, mieszkańcy zapłacą 9 złotych za odpady selektywne i 11 
złotych za odpady zmieszane. Opłatę za odbiór śmieci należy uiszczać do 15 następ-
nego miesiąca. Warunki płatności pozostają bez zmian.
do 15 października – opłata za miesiąc wrzesień
do 15 listopada – opłata za miesiąc październik
do 15 grudnia – opłata za miesiąc listopad
do 15 stycznia 2014 r. – opłata za miesiąc grudzień
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zmienia się „krajobraz” naszej 
gminy. Nie ma chyba w Polsce 
takiej gminy, która by nie sko-
rzystała z pomocy Wspólnoty 
Europejskiej. I cieszy mnie, że 
burmistrz Żarowa robi wszyst-
ko, aby mieszkańcom żyło się 
lepiej i bardziej komfortowo. 
Takie inicjatywy zawsze po-
winny budzić naszą aprobatę. 
I dobrze, że widzą to również 
radni z opozycyjnego klubu 
„Razem dla Żarowa”.

Kazimierz 
Kozłowski, 
przewod-
niczący 
Komisji ds. 
Budżetu 
i Gospo-
darki

Jako radni zdajemy sobie 
sprawę z tego, że realizacja 
tych inwestycji wymaga za-
ciągnięcia koniecznego zobo-
wiązania w postaci pożyczki. 
Nie można dopuścić do sy-
tuacji w której gmina prze-
stanie się rozwijać. A dzięki 
trafnym decyzjom pieniądze 
trafiają tam, gdzie jest potrze-
ba. Powstają nowe obiekty, 
modernizowane są budynki, 
budowane drogi i chodniki, 
inwestuje się w rozwój bazy 
sportowej i oświatowej. Dobre 
inwestycje to dobre inicjatywy. 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, 

Gm i na

Obligacje zostaną wyemi-
towane w 2013 roku w sześ-
ciu seriach. – Wyemitowanie 
obligacji oznacza dalszy roz-
wój gminy i dalsze inwesty-
cje. Gmina Żarów zachowa 
w ten sposób zdolność do ko-
rzystania z unijnych dotacji 
na nowe inwestycje w latach 
2014-2020 – mówił podczas 
sesji Grzegorz Osiecki, za-
stępca burmistrza.

Stanowiska w tej sprawie nie 
wyraził klub radnych „Razem 
dla Żarowa”. Mimo to,podczas 
sesji Rady Miejskiej przewod-
niczący tego klubu oponował. 
- To kolejne duże pieniądze, 
które  spłacać będą nasi na-
stępcy. Potrzeb jest bez liku, 
ale koszty długu zdecydowa-
nie nas przerosną. I ja na to 
zgody nie wyrażam – stwier-
dził Robert Kaśków, prze-
wodniczący klubu „Razem 
dla Żarowa”.

Wykup pierwszych obliga-
cji nastąpi po upływie 7 lat, 
kolejnych natomiast w la-
tach 2021-2025. Pozwoli to 
spłacić wcześniej zaciągnię-

Gmina wyemituje obligacje
Obligacje komunalne o wartości 7,6 mln złotych na spła-

tę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek wyemituje gmina Żarów. Zdecydowaną większością 
głosów na sesji w czwartek, 26 września żarowscy radni 
poparli ten projekt. 

te zobowiązania i ubiegać się 
o dofinansowania na następne 
zadania inwestycyjne. – Albo 
idziemy do przodu i realizu-
jemy inwestycje, albo stoimy 
w miejscu. Nie ma innej dro-
gi. To najlepsze rozwiązanie 
dla naszej gminy, dlatego gło-
sowaliśmy „za” propozycją 
burmistrza. I dziwi mnie sta-
nowisko radnych klubu „Ra-
zem dla Żarowa”, którzy za 
każdym razem oponują i ne-
gują dobre inicjatywy. Gmi-
na Żarów wciąż inwestuje, 
rozwija się i pozyskuje środ-
ki zewnętrzne, które prze- Łącznie około 3,9 miliona 

złotych gmina Żarów zaciągnie 
na realizację tych dwóch inwe-
stycji. Jednogłośnie w tej kwe-
stii wypowiedzieli się wszyscy 
radni podczas sesji Rady Miej-
skiej w czwartek, 26 wrześ-
nia. - Pożyczki jednak nie 
obciążą budżetu naszej gmi-
ny. Aby móc zrealizować te 
zadania, na które pozyskali-
śmy unijne dofinansowania, 
musimy najpierw sami sfinan-
sować ich realizację. Dopie-
ro po zakończeniu wszystkich 
prac Unia Europejska zwróci 
nam środki, które pozyskali-
śmy. Nie chcemy jednak ob-
ciążać budżetu gminy, dlatego 
zaciągamy pożyczki w instytu-
cjach, którym po zakończeniu 
wszystkich zadań unia zwróci 
środki – uzasadniała projekt 
uchwały Renata Dawlewicz, 
skarbnik gminy Żarów.

Urszula 
Ganczarek, 
wiceprze-
wodniczą-
ca Rady 
Miejskiej 
Żarowa

Dzięki rea-
lizowanym inwestycjom po-
prawiają się warunki życia 
naszych mieszkańców. Wia-
domo, że potrzeb jest jesz-
cze bardzo dużo, ale powoli 

Wykorzystują 
unijne wsparciaznacza się na najważniejsze 

przedsięwzięcia. Kiedy wró-
cimy pamięcią do 2007 roku, 
z tymi inwestycjami rzeczywi-

ście bywało różnie. Koncepcja 
ówczesnego burmistrza Mar-
ka Zywera opierała się głów-
nie na funkcjonowaniu gminy 
Żarów bez szkół, straży po-
żarnych, Ludowych Zespołów 
Sportowych i innych instytucji. 
Dziś wszystkie jednostki gmin-
ne funkcjonują, a ich kondycja 
jest coraz lepsza. Tylko takimi 
rozwiązaniami, a nie uporem 
i negacją możemy realizować 
inwestycyjne zamierzenia – 
podkreślała wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej 
Urszula Ganczarek.

Magdalena Pawlik 

W celu realizacji dwóch kluczowych in-
westycji: modernizacji targowiska 

miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie 
i budowy sieci wodociągowej z przyłącza-
mi w Bożanowie i Wierzbnej i sieci kanali-
zacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie 
i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gmi-
nie Żarów gmina zaciągnie około 3, 9 milio-
na złotych kredytu. Nie obciąży to jednak 
budżetu gminy Żarów. Dlaczego? Wyjaśnia 
skarbnik gminy Renata Dawlewicz. 

Jeszcze w tym roku kierow-
cy będą mogli poruszać się 

zmodernizowanymi droga-
mi. Kolejnych siedem dróg 
w gminie Żarów doczeka się 
remontu. 

Tym razem remontowa-
ne będą drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych w Ła-
żanach, Pożarzysku, Mro-
winach, Kalnie i Wierzbnej. 
Remont dróg, na które gmina 
Żarów otrzymała dofinanso-
wanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego potrwa do 
końca października.  - Wy-
konawca robót, Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów został wyło-
niony w przetargu i realizuje 
zadania w ramach zawartej 
z gminą Żarów umowy, któ-
ra obejmuje roboty ziemne, 
wykonanie podbudowy i na-
wierzchni asfaltobetonowej, 
regulację studzienek oraz wy-
konanie poboczy – wyjaśnia 
Piotr Weiland, kierownik 
Referatu Inwestycji i Dróg 

Nowe drogi na wsiach

Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Corocznie w gminie Żarów 
przybywa nowych i wyasfal-
towanych dróg. W ubiegłym 
roku wyremontowane zostały 
drogi w Krukowie, Pyszczy-
nie, Gołaszycach, Miko-
szowej i Marcinowiczkach. 
Jednak z nowych inwestycji 
cieszą się najbardziej miesz-
kańcy. - W przypadku więk-
szych opadów drogi często 
zamieniają się w błotnisko, 
a w upały dokucza nam kurz, 
który wzniecany jest przez 
przejeżdżające po nich sa-
mochody. Jako mieszkańcy 
nie ukrywamy, że nieutwar-

dzone drogi sprawiają wie-
le problemów. Cieszę się, że 
w tym roku również Łażany 
dołączą do kolejnych miej-
scowości w naszej gminie, 
które będą miały nową dro-
gę – mówi Danuta Gadzi-
na, sołtys Łażan.

Całkowity koszt remontu 
dróg wyniesie prawie 700 ty-
sięcy złotych, z czego 50 pro-
cent pokryje dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
przyznane w ramach działa-
nia: ochrona, rekultywacja 
i poprawa jakości gruntów 
rolnych.

Magdalena Pawlik 

w której zaprzepaszczona zo-
stałaby szansa na skorzystanie 
z unijnych środków. Dlatego 
głosowaliśmy o zaciągnięciu 
tych pożyczek.

Renata 
Dawlewicz, 
Skarbnik 
gminy 
Żarów

Na mo -
dernizację 
targowiska 

miejskiego w Żarowie przy ul. 
Dworcowej zostanie zaciągnię-
ta pożyczka z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w wysokości 
510.448 zł. Drugie zadanie 
inwestycyjne „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami 
w Bożanowie i sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w Bo-
żanowie i Wierzbnej z prze-
syłem do Żarowa w gminie 
Żarów” zostanie sfinansowane 
ze środków pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości około 
3,4 miliona złotych oraz po-
życzką z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w wysokości 
4 mln zł. Nisko oprocentowa-
na pożyczka planowana do za-
ciągnięcia w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 
„Budowę sieci wodociągowej 
z przyłączami w Bożanowie 
i sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w Bożanowie 
i Wierzbnej z przesyłem do 
Żarowa w gminie Żarów” 
jest niezbędna do zapewnie-
nia wkładu własnego Gmi-
ny w realizacji tego zadania.  
Zaciągane pożyczki są nie-
zbędne, do wykonania tych 
inwestycji. Bowiem na ich 
realizację otrzymamy dofi-
nansowanie unijne w łącznej 
kwocie ponad 4,5 miliona zł.  
Aby jednak otrzymać środki 
z Unii Europejskiej musimy 
najpierw zakończyć wszystkie 
prace, sami sfinansować ich re-
alizację, rozliczyć się z wyko-
nawcami tych zadań i dopiero 
wtedy możemy wnioskować 
o środki unijne. Dlatego też po-
życzki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w łącznej kwocie 
ponad 4,5 mln zł zostaną za-
ciągnięte jedynie na czas ocze-
kiwania na zwrot poniesionych 
nakładów na realizację tych 
zadań - ze środków Unii Eu-
ropejskiej, które to środki jed-
nocześnie spłacą zaciągnięte 
pożyczki w BGK.

Magdalena Pawlik 
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– Budowa nowych ciągów 
pieszych to nie jedyna dro-
gowa inwestycja, która reali-
zowana jest w gminie Żarów. 
Chcemy kontynuować dobre 
praktyki i wzorem lat ubie-
głych, korzystając z unijne-
go wsparcia budujemy nowe 
drogi na wsiach, remontuje-
my świetlice wiejskie i koń-
czymy budowę nowych alejek 
cmentarnych. W kontynua-
cji są również przewidziane 
prace porządkowe na osied-
lu domków jednorodzinnych 

Blisko 8 tysięcy złotych kosztowała budowa nowego chodnika 
w Siedlimowicach. Środki finansowe na ten cel pochodziły z budżetu gminy 
Żarów. Decyzją mieszkańców pieniądze na budowę nowego chodnika zostały 
przeznaczone z puli środków funduszu sołeckiego

Inwestycje 
z myślą o mieszkańcach

Ponad 800 metrów bieżących nowych 
chodników powstanie w gminie Żarów. 

To efekt współpracy, jaką gmina Żarów 
corocznie podejmuje ze Służbą Drogową 
Powiatu Świdnickiego. Nowe ciągi pie-
sze, które w tym roku powstały w Imbra-
mowicach, Żarowie, Pożarzysku, Bukowie 
i Mrowinach   wpłyną na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców. 

w Żarowie, przy których zo-
stała już położona nowa war-
stwa asfaltobetonowa. Wciąż 
trwają także prace remonto-
we przy utwardzeniu drogi na 
ul. Księżnej Jadwigi w Żaro-
wie – tłumaczy Leszek Mi-
chalak, Burmistrza Żarowa.

Bezpieczniej będą mogli się 
poczuć również mieszkańcy 
Mrowin. Dzięki staraniom 
gminy Żarów powstanie no-
we oświetlenie w kierunku 
dojazdu na żarowską strefę.  

Magdalena Pawlik 

– Oświetlenie uliczne, które powstanie na tym odcinku 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poruszających 
się tą drogą w kierunku strefy ekonomicznej. Inwestycja 
ta zostanie sfinansowana środkami z budżetu gminy 
Żarów oraz z puli pieniędzy przeznaczonych z funduszu 
sołeckiego. Prace najprawdopodobniej potrwają do 
końca października – wyjaśnia Patryk Wojak z Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Ponad 7 milionów kosz-
tować będzie budowa 

sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej, które powstaną 
na terenie gminy Żarów. 
W poniedziałek, 16 wrześ-
nia podpisano umowę z wy-
konawcą tej inwestycji. 

Rozpoczyna się długo 
oczekiwana inwestycja dla 
mieszkańców Wierzbnej 
i Bożanowa.– Prace wykony-
wać będzie firma wyłoniona 
z przetargu Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Specjalistycz-
nego i Melioracji z Legnicy, 

która zgodnie z podpisaną 
umową inwestycję zakończy 
do listopada 2014 roku. W jej 
ramach wymieniona zosta-
nie sieć wodociągowa na od-
cinku Żarów-Bożanów oraz 
wybudowana sieć kanaliza-

cyjna we wsi Wierzbna i Bo-
żanów z odnogą w kierunku 
Kalna. Całość zostanie połą-
czona do sieci kanalizacyjnej 
w Żarowie – wyjaśnia Piotr 
Weiland, kierownik Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Pierwszy etap związany 
z przygotowaniem proce-
duralnym gmina Żarów ma 
już za sobą. Od teraz do prac 
przystępować będzie ekipa 

Ruszyła budowa 
kanalizacji

rozbudowująca sieć kanaliza-
cyjną w gminie. – Inwestycja 
ta w dużej mierze pozwoli 
na uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie 
naszej gminy. A dzięki temu 
poprawią się warunki życia 
mieszkańców gminy Żarów. 
Nie bez przyczyny więc jest to 
jedna z kluczowych inwesty-
cji. Kanalizacja to medium, 
do którego w dzisiejszych 
czasach powinien mieć do-
stęp każdy cywilizowany 
człowiek. Poza tym, wiado-
mo, że kanalizacja przyczy-
ni się nie tylko do ochrony 
zdrowia ludzkiego, bo dzię-

ki niej przestaną dostawać 
się zanieczyszczenia do wód 
gruntowych, ale również do 
poprawy całego ekosystemu 
– dopowiada Leszek Micha-
lak, burmistrz Żarowa.

Budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami w Bo-
żanowie i sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami 
w Bożanowie i Wierzb-
nej z przesyłem do Żaro-
wa współfinansowana jest 
z pozyskanych środków Unii 
Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 
a wysokość dotacji to kwota 
4 milionów złotych. Środki 
finansowe z budżetu gminy 
Żarów na realizację tej in-
westycji wynosić będą około 
3 milionów złotych. Połowę 
z nich Żarów zapłaci dzięki 
spłaceniu zadłużenia w Na-
rodowym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Pieniądze te zostaną 
zainwestowane w poprawę 
jakości życia mieszkańców 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik 

Rozpoczęta inwestycja 
przy żarowskiej Szkole 

Podstawowej im. Jana Brze-
chwy rozkręca się w naj-
lepsze i nawet złe warunki 
pogodowe nie wstrzymały 
prac na budowie. Już nieba-
wem dzieci i młodzież roz-
wijać będą swoje sportowe 
talenty na nowoczesnym 
boisku  lekkoatletycznym. 

Nie będzie już żadnego 
problemu z uprawianiem 
jakiejkolwiek dyscypliny 
lekkoatletycznej. - Prace 
remontowe wykonujemy 
zgodnie z zaplanowanym 
wcześniej harmonogramem. 
Wykonane zostały już insta-
lacje kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, przyłączyliśmy 
również kable napięciowe. 
W najbliższych dniach na 
wytyczonych obrzeżach kła-
dziona będzie warstwa po-
liuretanowa, jeśli pozwoli 
na to pogoda. Kolejnym 
etapem będzie wysypanie 
warstwy miału kamienne-
go do przygotowanej kon-
strukcji. Teren budowy jest 

Niesprzyjająca aura atmosferyczna nie przeszkodziła w pracach przy budowie 
boiska lekkoatletycznego. Już dziś widać, jak będzie wyglądał nowy plac 
sportowy.

Lekkoatletyczne boisko 
w przygotowaniu

szczelnie zamknięty i ogro-
dzony. Ale już dziś widać, 
że realizowana inwestycja 
przybiera zupełnie innego 
wyglądu – wyjaśnia Jacek 
Harla kierownik budowy 
z Konsorcjum Lider-DA-
BRO-BAU Paweł Dąbrow-
ski i Agnieszka Dąbrowska 
ze Świdnicy, które wygrało 
przetarg na budowę nowego 
boiska w Żarowie. 

Na nowym boisku lek-
koatletycznym w Żarowie 
znajdą się stanowiska do 
uprawiana konkretnych 
dyscyplin. Z czterotoro-
wej bieżni lekkoatletycznej 
z nawierzchnią syntetycz-
ną, sześciotorowej bieżni 
do sprintu, skoczni w dal 
z 40-metrowym rozbiegiem, 
stanowiska do pchnięcia ku-
lą i boiska wewnątrz bież-
ni uczniowie żarowskich 
szkół korzystać będą już 
pod koniec października. 
- Nowy obiekt posłuży nie 
tylko dzieciom i młodzie-
ży. Mamy usportowionych 
mieszkańców, więc zapew-
ne i oni szlifować będą tam 

sportowe talenty. Sportowa 
baza żarowskiego boiska 
była w bardzo złym stanie 
technicznym i nie nadawała 
się już do użytku. Zwłaszcza 
przez najmłodszych. Teraz 
będzie bezpieczniej i nowo-
cześniej – dopowiada Iwo-
na  Nieradka, radna Rady 
Miejskiej Żarowa.

Budowa nowego boi-
ska kosztować będzie pra-
wie 800 tysięcy  złotych, 
z czego 300 tysięcy pokryje 

dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskie-
go. Uczniowie żarowskich 
szkół mają do dyspozycji 
również inne nowoczesne 
kompleksy sportowe. Boi-
sko sportowe Orlik i hala 
sportowa Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu wciąż 
cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. 

Magdalena Pawlik 

Nie bez przyczyny więc 
jest to jedna z kluczo-

wych inwestycji. Kanalizacja 
to medium, do którego w dzi-
siejszych czasach powinien 
mieć dostęp każdy cywilizo-
wany człowiek. 
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Uczniowie szkół mie-
li nietypową okazję, aby 
przepytać najwybitniejsze-
go żarowskiego sportow-
ca. Jednak to mistrz świata 
przywiózł dla nich nietypo-
wą niespodziankę. - Pamię-
tam, jak byłem w Waszym 
wieku, to nawet nie przy-
puszczałem, że będę mógł 
spełniać swoje sportowe ma-
rzenia. Dziś chcę powiedzieć 
każdemu z Was, że warto 
ciężko pracować, być kon-
sekwentnym w tym, co się 
robi, żeby osiągnąć sukces. 
Przy dużej dozie samoza-
parcia także w gminie Ża-
rów można osiągnąć sukces. 
I chcę Wam w tym pomóc. 
Wspólnie z żarowskimi tre-
nerami będziemy koordyno-
wać Wasze sportowe talenty. 
A jak będziecie już wielki-
mi sportowcami i ktoś Was 
się zapyta, od czego trze-
ba zacząć. Odpowiecie im 

Rowerzyści opanowali Żarów
Kierowcy musieli uzbroić się w cierpli-

wość. Żarowskie ulice we wtorek, 1 
października zostały oddane w ręce rowe-
rzystów. To jednak nie była jedyna atrak-
cja, jaka przygotowana została na obchody 
Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu. 
Kulminacyjnym punktem żarowskich obcho-
dów było spotkanie z mistrzem świata Paw-
łem Fajdkiem. 

wtedy, że zawsze trzeba za-
czynać od sportu, bo sport 
to przygoda i tak trzeba go 
traktować– mówił podczas 
spotkania z uczniami żarow-
skich szkół Paweł Fajdek.

Wspólnie z najmłodszymi 
Żarowianami Międzynaro-
dowy Dzień Bez Samochodu 
świętowali samorządowcy, 
parlamentarzyści, radni Ra-
dy Miejskiej, sołtysi, dyrek-
torzy gminnych jednostek 
i nauczyciele placówek 
oświatowych oraz trenerzy. 
Tego dnia amatorem dwóch 
kółek był również żarowski 
sportowiec Paweł Fajdek, 
któremu w barwnym peleto-
nie rowerowym towarzyszyli 
trenerzy i samorządowcy. – 
Może nie wszyscy pamiętają, 
że nasz mistrz świata, wy-
chowanek klubu sportowego 
ULKS Zielony Dąb trenował 
nie tylko rzut młotem. Ska-

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu lub Europej-
ski Dzień Bez Samochodu obchodzony jest 22 wrześ-

nia. Pomysł świętowania tego dnia zrodził się w 2000 
roku z inicjatywy Komisji Europejskiej i po dziś dzień ob-
chodzony jest 22 września. W wielu miastach kierowcy 
są zachęcani do korzystania z komunikacji miejskiej lub 
rowerów. Celem tej kampanii jest również kształtowanie 
zachowań proekologicznych i pokazanie, że życie w mie-
ście bez czterech kółek jest możliwe. Dzień ten jest także 
zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, w którym w wielu miastach europejskich ulice 
są zamknięte dla samochodów, a z komunikacji miejskiej 
korzysta się bezpłatnie. 

kał w dal, pchał kulą, biegał 
na sto metrów, uczestniczył 
w biegach ulicznych. I dziś 
jest dla Was młodzieży przy-
kładem i inspiracją, że nawet 

w tak małej gminie, jak Ża-
rów można osiągnąć sukces 
– podkreślała Jolanta Ku-
mor, była trenerka Fajdka.

Magdalena Pawlik

Czy Paweł Fajdek może być inspiracją dla młodych 
uczniów żarowskich szkół? Czy warto pielęgno-

wać swoje talenty i być wytrwałym w tym, co się 
robi? Co zrobić, żeby osiągnąć sukces? O swoich re-
fleksjach opowiadają uczniowie gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie.

Wiktor Galicki
Trzeba i należy korzystać ze 

wsparcia doświadczonych lu-
dzi. Paweł Fajdek jest przykła-
dem sportowca, który nie bał się 
marzyć. Tyle, że jego marzenia 
w stu procentach się spełniły. 
W dzisiejszych czasach jednak 

trudno jest mieć taką wolę samozaparcia, ale wydaje 
mi się, że warto się starać i trzeba słuchać głosu do-

rosłych.

Martyna Proniewicz
Cieszę się, że nasza gmina mo-

że poszczycić się takim sportow-
cem, jakim jest Paweł Fajdek. 
Dziś możemy z niego brać przy-
kład i wzorować się na jego do-

świadczeniu. Cieszymy się również, że obiecał nam 
uczniom pomoc. W takiej atmosferze na pewno zawsze 
towarzyszyć nam będzie sportowy duch. I nie ważne 
w jakiej dyscyplinie sportowej.

Anna Bartosiak
Warto poświęcać swój czas na 

to, co się kocha. Trzeba szlifo-
wać swoje zdolności, póki jest 
się młodym. Czy to się kiedyś 
w życiu opłaci? Tego nie wiemy, 
ale jeśli nie będziemy się starać, 
czegoś później będziemy żało-

wać. Myślę, że Żarów jest dobrym miastem do tego, 
żeby właśnie tutaj rozwijać swoje skrzydła.

Bartosz Skorek
Paweł Fajdek jest dla mnie au-

torytetem. Być może dla tego, że 
również uprawiam sport i jestem 
wielkim fanem zdrowego try-
bu życia. Uważam, że w naszej 
gminie można osiągnąć sukces, 
jednak trzeba włożyć w niego 

dużo wysiłku. I dać z siebie wszystko, co najlepsze.
Magdalena Pawlik 

Początkiem sierpnia za-
kończyły się już wszyst-

kie prace remontowe 
w ramach projektu rewita-
lizacji Żarowa. Szesnaście 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz jeden budynek gminny, 
dzięki projektowi rewitaliza-
cji miasta dziś nie straszą już 
swoim wyglądem. 

Teraz remontów doczeka-
ły się również budynki ko-
munalne. Prawie 160 tysięcy 
złotych gmina Żarów prze-
znaczy na remonty dachów, 
wymianę dachówek, prze-

Remontują i wymieniają
murowywanie kominów, 
wymianę więźby dachowej, 
doświetlenia strychu i montaż 
okien dachowych. W czwar-
tek, 19 września zakończyły 
się prace remontowe budyn-
ku w Łażanach.- W  odstę-
pie kilku lat jest to już piąty 
wyremontowany dach, któ-
ry został całkowicie sfinan-
sowany środkami z budżetu 
gminy Żarów. Kompleksowy 
remont dachu tego budynku 
zamknął się w kwocie ponad 
80 tysięcy złotych. Na etapie 
zakończenia są również pra-
ce remontowe budynku przy 

ulicy Żarowskiej 55 w Imb-
ramowicach. I najprawdopo-
dobniej budynek ten zostanie 
odebrany już początkiem paź-
dziernika – mówi Grzegorz 
Osiecki, zastępca burmistrza 
Żarowa.

Największe powody do 
radości mają jednak miesz-
kańcy tych budynków. 
W większości z nich skoń-
czą się już problemy z prze-
ciekającymi dachami. - Dach 
naszego budynku był w kata-
strofalnym stanie i nie nada-
wał się już do użytku. Każdy 
padający deszcz budził nasz 

niepokój. Dziś nie obawia-
my się już, że woda będzie 
nam kapać na głowę. Cie-
szę się również, że prace zo-
stały wykonane tak solidnie 
i fachowo. Ekipa remontowa 
uwinęła się bardzo szybko 
i sprawnie – tłumaczył Zbi-
gniew Biesiada, mieszka-
niec Łażan.

Budynki komunalne w gmi-
nie Żarów modernizowane są 
w każdym roku. Ze środków 
finansowych, które przezna-
czane są na remonty finanso-
wane są również ekspertyzy 
kominiarskie i inwentaryza-
cje budowlane budynków ko-
munalnych. 

Magdalena Pawlik 

Żarowianie będą mogli korzystać z kolejnej formy wy-
poczynku na świeżym powietrzu. Przy Gminnym Cen-

trum Kultury i Sportu w Żarowie powstała właśnie ścieżka 
zdrowia, która pozytywnie wpłynie na kondycję wszyst-
kich mieszkańców.

Połącz spacer z gimnastyką

 Zainstalowano na niej 9 
urządzeń do ćwiczeń sporto-

le innych. Wybór jest więc 
naprawdę duży. Nowe urzą-
dzenia kosztowały ponad  31 
tysięcy złotych. Jednak na re-
alizację tej inwestycji Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 25 tysięcy zło-
tych  z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – wyjaśnia 

Przemysław Sikora, kierow-
nik Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Z nowej ścieżki zdro-
wia cieszą się najbardziej 
mieszkańcy gminy. Jak sa-
mi przyznają, na taką for-
mę rekreacji czekali już od 
dawna. - Cieszymy się, że ta-
kie obiekty powstały właśnie 
w Żarowie. Dzięki nowoczes-
nym urządzeniom będziemy 
mogli zażywać ruchu i po-
czuć się zdrowo. Dzisiejszy 
świat wymaga od nas dużej 
aktywności  zawodowej. Sie-
dząc długie godziny w pracy, 
poruszając się samochodem, 
nie mamy czasu, by zadbać 
o zdrowie i uprawiać sport. 

A przecież ruch ma zbawien-
ny wpływ na cały organizm, 
poprawia kondycję i chro-
ni przed chorobami cywili-
zacyjnymi. I to jest właśnie 
dobry przykład gospodaro-
wania środkami finansowymi 
– tłumaczy Kazimierz Koz-
łowski, radny Rady Miej-
skiej Żarowa.

Plac przy żarowskiej ścież-
ce zdrowia nabierze również 
nowego wyglądu. W planach 
jest budowa nowego chod-
nika pomiędzy wszystkimi 
urządzeniami. Plac zdobić 
będą również ozdobne krze-
wy, które nasadzone zostaną 
wraz z początkiem sezonu 
wiosennego. 

Magdalena Pawlik wych, które poprawiać będą 
kondycję ruchową mieszkań-

ców. - To pierwszy takiego 
typu obiekt w naszej gminie, 
który ma zachęcić mieszkań-
ców do aktywnego spędzania 
czasu. Wśród urządzeń na si-
łowni zewnętrznej znajdują 
się masażery, wyciągi górne, 
prasy nożne, twistery i wie-
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– Wierzę  w ideę pomysłu 
utworzenia Młodzieżowej Ra-
dy Miejskiej. Myślę, że ma-
my ciekawą wizję działania, 
z którą każdy mieszkaniec mo-
że się utożsamiać. Jesteśmy 
ekipą  zgranych ludzi, którzy 
chcą stworzyć dobry klimat 
do działania – mówi Kry-
stian Chęciek, burmistrz ża-
rowskiej Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.

Miasteczko Świętego Mi-
kołaja, Wakacje Uśmiechu, 
Nocne Maratony Filmowe, 
Statuetki „Maciuś” to tyl-
ko niektóre udane pomysły 
młodych radnych, które na 
dobre wpisały się już do ka-
lendarza imprez gminnych. 
Dziś, piętnastoosobowa grupa 
młodzieży uczy się, jak być 
dobrymi samorządowcami. 
Chce zajmować się sprawa-
mi, które bezpośrednio doty-
czą wszystkich mieszkańców. 
Angażować się w życie miasta 
i gminy. Być na wyciągnięcie 
dłoni. – Liczne uroczystości, 
których często jesteśmy pomy-
słodawcami są dla nas dowo-
dem, że warto się starać, ale 

Żarowscy młodzieżowi radni podczas wyjazdu na Filipiny uczestniczyli w europejskim projekcie „Międzynarodowa Konwergencja Młodzieżowa na temat 
zatrudnienia, bezrobocia i edukacji. Jego głównym pomysłodawcą było Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia

Angażują się w sprawy gminy
R

ozpędza się żarowska Młodzieżowa 
Rada Miejska. Minęło już trzy lata, 
od kiedy rozpoczęła swoje funk-
cjonowanie. Do tej pory nastoletni 

radni mają za sobą realizację wielu udanych 
inicjatyw i przedsięwzięć, uczestnictwo 
w konkursach, debatach, wykładach i uro-
czystościach oraz udział w prestiżowych 
projektach zagranicznych. 

również doświadczać czegoś 
nowego. Takimi przykładami 
jest nasz udział w konferen-
cjach i warsztatach. W 2011 
roku mieliśmy okazję uczest-
niczyć w konferencji podsu-
mowującej projekt „Rozwój 
mechanizmów partycypacji 
i rzecznictwa interesów mło-
dzieży na Dolnym Śląsku”, 
podczas której została do-
ceniona nasza działalność. 
Zdobyliśmy wówczas drugie 
miejsce na najlepiej działającą 
Młodzieżową Radę Miejską na 
Dolnym Śląsku – wspomina 
Krystian Chęciek.. Także unij-
ne projekty, w których uczest-
niczyli młodzi samorządowcy 
były dla nich źródłem cieka-
wych inspiracji. – Zagraniczne 
projekty to dla nas również in-
spiracja do działania. Wyjazd 
do Kowna na Litwie w 2011 
roku i na Filipiny w minio-
nym roku to kolejne kreatywne 
projekty. W Kownie uczest-
niczyliśmy w projekcie „The 
Twin Cities”, w której udział 
brało 7 europejskich państw. 
Podczas wyjazdu na Filipiny 
poznawaliśmy kulturę innych 

państw i wspólnie pracowa-
liśmy nad polityką młodzie-
żową. Nie zabrakło również 
wycieczek, wieczorów kultu-
ralnych i naszej polskiej pre-
zentacji. Zwieńczeniem całego 
projektu było wspólne wypra-
cowanie strategii rozwoju 
polityki młodzieżowej. Całe 
przedsięwzięcie finansowa-
ne było ze środków unijnych  
w ramach projektu „Młodzież 
w działaniu” skierowanego 
do Dolnoślązaków – dodaje 
Mateusz Michalak, przewod-
niczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Żarowie. 

Wyjazd żarowskich przed-

stawicieli został sfinansowa-
ny ze środków finansowych 
indywidualnych sponsorów.

Żarowska Młodzieżowa 
Rada Miejska nie tylko jest 
pomysłodawcą wielu uroczy-
stości. Wspiera również ak-
cje, które od lat organizowane 
są w gminie Żarów. Co roku 
bierze udział w Dniach Żaro-
wa, Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy, Żarowskim 
Święcie Profilaktyki, Dniu 
Dziecka, Wieczerzach Wigi-
lijnych i spotkaniach z ucz-
niami żarowskich placówek 
oświatowych.

Magdalena Pawlik 

Iwona 
Nieradka 
radna Rady 
Miejskiej 
Żarowa 
i opiekun 
żarowskiej 
Młodzieżo-

wej Rady Miejskiej 

Utworzenie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej było świet-
nym pomysłem. 16 kwietnia 
minęło już trzy lata, od kiedy 
odbyło się inaugurujące spot-
kanie młodych radnych. Po 
trzyletniej przerwie pojawił 
się pomysł reaktywowania 

tej grupy społecznej. Z per-
spektywy czasu – uważam 
– że był to bardzo dobry po-
mysł. Dzięki pracy w radzie 
młodzi ludzie poznają z bli-
ska, jak funkcjonuje samo-
rząd i biorą aktywny udział 
w kształtowaniu wizerunku 
gminy. To dla nich dosko-
nała lekcja debatowania, ar-
gumentacji i przekonywania 
innych do swoich pomysłów. 
Uczą się nie tylko organizacji 
i pracy w zespole, ale rów-
nież realizowania konkret-
nych projektów o charakterze 
obywatelskim, edukacyjnym, 
sportowym i kulturalnym. 

Kiedy nie ma gdzie po-
grać w piłkę, trzeba tyl-

ko poszukać odpowiedniego 
miejsca i zakasać rękawy do 
roboty. Tak właśnie zrobiła 
grupa młodzieży z Kalna. Na 
terenie rekreacyjno-sporto-
wym, obok płyty tanecznej 
sami urządzili sobie boisko 
do siatkówki. 

– Najpierw wykonany i wy-
równany został teren, na któ-
rym miało powstać boisko do 
siatkówki. W tej społecznej 
inicjatywie, naszej miejsco-
wej młodzieży pomagali rów-
nież rolnicy, którzy przywieźli 
60 ton piasku. Mieszkanki 
Kalna grabiami wygładziły 
teren, przy słupkach został 

Na nowym boisku będą organizowane różne turnieje. Być może kibice, już w najbliższym 
czasie uczestniczyć będą w meczu samorządowców i Rady Sołeckiej Kalna?

Urządzili boisko do siatkówki

Zdobyli umiejętności kom-
puterowe i uzyskali Euro-

pejski Certyfikat Kompetencji 
Komputerowych. Mieszkań-
cy gminy Żarów intensyw-
nie pogłębiali swoją wiedzę 
w ramach projektu „Zostań 
e-Obywatelem z ECDLem”. 

Szkolenie pozwoliło im po-
znać bogate możliwości wyko-
rzystywania wiedzy w zakresie 
informatyki. - Kolejna już gru-
pa mieszkańców uczestniczyła 
w bezpłatnym szkoleniu kom-
puterowym, który realizowany 

wylany beton, powieszono 
siatkę i rozciągnięto linie. 
Dziś służy wszystkim, którzy 
chętnie spędzają wolny czas 
na świeżym powietrzu. Nowe 
boisko do siatkówki, które 
powstało w Kalnie zostało 
sfinansowane ze środków 
własnych Rady Sołeckiej – 
informuje Ewa Wołek, prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej 
Kalna.

Z nowego boiska do siat-
kówki najbardziej cieszą się 
najmłodsi mieszkańcy Kal-
na. Piłkarze i gimnazjaliści 
również wspomagali budowę 
nowego obiektu sportowe-
go.  – Już trwają tam treningi 
i sportowe rozgrywki. I za-
pewne trwać będą tak długo, 

jak pozwolą na to warunki 
atmosferyczne. Przed miesz-
kańcami Kalna stoi teraz za-
danie uporządkowania terenu 
wokół boiska. Trzeba przy-
wieźć ziemi, wyrównać teren, 
zasiać trawę i zamontować 
nowe ławki, które zostały już 
zamówione z myślą o naszych 

lokalnych kibicach – dopo-
wiada Ewa Wołek z Kalna.

Na co dzień, młodzież 
trenuje również na sporto-
wych obiektach żarowskiego 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, hali sportowej i boi-
ska sportowego Orlik.

Magdalena Pawlik 

Nauka zawsze się opłaca

był w ramach projektu współ-
finansowanego przez Europej-
ski Fundusz Społeczny. Cieszę 
się, że w naszej gminie jest tylu 
kreatywnych    mieszkańców, 
otwartych na to co nowe i nie-
znane. Nauka popłaca w każ-
dym wieku – podkreśla Helena 
Słowik, dyrektor gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie.

Zgłoszenia do kolejnej edycji 
bezpłatnego szkolenia przyj-
mowane są pod numerem te-
lefonu 601 054 745.

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

Śladami historii Co? Gdzie? Kiedy? 

Trzecia część historii 
tajnego lotnictwa

Czy obiekty dawnej cegielni 
w Imbramowicach przekształ-

cone zostały na potrzeby niemie-
ckiej Luftwaffe? Czy istniało tutaj 
utajnione lotnisko polowe wraz 
z ośrodkiem szkoleniowym i bazą 
remontową samolotów, z których 
korzystać mogła owiana tajemnicą 
i legendą specjalna jednostka KG200 
(Kampfgeschwader 200)?

Dodać tutaj należy, że polowe lot-
nisko w Imbramowicach nie figuruje 
w żadnym z wykazów sprzed 1945 
roku. Nie było też pustym lotniskiem 
zapasowym o czym świadczą informa-
cje o znajdujących się tam elementach 
lotniczych i samolotach. Najbliższy-
mi lotniskami Luftwaffe w 1945 roku 
była Świdnica, gdzie stacjonował 52. 
Pułk Myśliwski (Jagdgeschwader 52; 
w skrócie JG/52) oraz Mirosławice, 
gm. Sobótka z bazą lotniczej jednos-
tki specjalnej KG 200. W jakim więc 
celu i kiedy powstało lotnisko polo-
we w Imbramowicach ? Jaki stacjo-
nował tam pułk lotniczy ? Czy był 
to tajny obiekt z bazą lotniczą, sko-
ro nie istnieją żadne informacje poza 
relacjami polskich osadników ? Ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że 
w Imbramowicach stacjonował przez 
jakiś czas Kampfgeschwader 200. Tu-
taj można było naprawiać maszyny 

w hangarach adoptowanej cegielni, 
a także wykonywać loty testowe oraz 
szkolne. Miejsce było ku temu od-
powiednie i spokojne. Zabudowania 
cegielni znakomicie nadawały się do 
kamuflażu jednostki KG 200, która 
została oficjalnie utworzona rozkazem 
naczelnego dowództwa sił powietrz-
nych w dniu 20 stycznia 1944 r. Jej 
dowódcą został Werner Baumbach, 
później major Adolf Koch. W dyspo-
zycji nowej jednostki organizacyjnej 
było 32 typy samolotów, z których 
17 zostało obsadzonych w pełni wy-
szkolonymi załogami. Prowadzone 
intensywne szkolenie (między innymi 
w Mirosławicach, gm. Sobótka) do-
prowadziło, że w czerwcu 1944 roku 
było już 75 załog gotowych do wy-
konywania zadań, którymi były misje 
specjalne na tyłach wojsk nieprzy-
jacielskich (rozpoznanie, zrzucanie 
zaopatrzenia, bombardowanie). KG 

200 latał na różnego typu samolotach 
w tym zdobycznych pomalowanych 
w barwy przeciwnika. Na wyposa-
żeniu KG 200 znajdował się m.in. 
samolot Dornier Do 335 Pfeil, któ-
ry wyprodukowany został zaledwie 
w kilkunastu egzempalrzach ? (nigdy 
nie doszło do starcia Do 335 Pfeil 
z maszynami alianckim). Taki właśnie 
myśliwiec miał zostać utrwalony na 
fotografii przedstwiającej pas startowy 
lotniska polowego w Imbramowicach. 
Być może tutaj właśnie stacjonował 
7/KG 200 (szkolno-treningowy) lub 
V/KG200 (testy samolotów zdobycz-
nych)? Pytań jest wiele, na niektóre 
z nich spróbujemy odpowiedzieć już 
nie bawem. Po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń zamierzamy bowiem zbadać 
dno kopalni gliny i wydobyć ewen-
tualne pozostałości związane z lotni-
ctwem III Rzeszy.  

ŻARÓW

3 października
Premiera spektaklu teatralnego „Romanse” Jacka Chmiel-
nika (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp 
wolny)

6 października
IV Otwarte Mistrzostwa Judo połączone z obchodami jubile-
uszu XII-lecia żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” (hala sportowa Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu, godz. 10.00)

6-26 października
Wystawa na 170-lecie Kolei Wrocławsko-Świebodzkiej (Ża-
rowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, w każdą śro-
dę od 10.00 do 17.00 i niedzielę w godz. 11.00-14.00) 

10 października
Premiera spektaklu teatralnego „Kabaret” Mirona Biało-
szewskiego (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

12 października
Turniej strefy wałbrzyskiej w warcabach 100-polowych (gim-
nazjum im. Jana Pawła II, godz. 10.00, więcej informacji w 
temacie turnieju na stronie internetowej www.centrum.
zarow.pl)
Powiatowy Turniej Streetball Kobiet i Mężczyzn (hala sporto-
wa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, godz. 10.00)

15 października
Zbiórka krwi (Zespół Szkół, godz. 9.00-14.00) 

17 października
Premiera spektaklu teatralnego „Psychodrama” Jacka 
Chmielnika (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

SIEDLIMOWICE

13 października
800-lecie powstania Siedlimowic (w programie zaplanowa-
no uroczystą mszę św. o godz. 12.00, poświęcenie pamiątko-
wej tablicy, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i występy 
artystyczne)

ŚWIDNICA

4-6 października
III Ogólnopolski Kongres Małżeństw „Wojownik i Księżnicz-
ka” (więcej informacji w temacie kongresu na stronie inter-
netowej www.malzenstworodzina.pl) 

15 października
Spotkanie z Katarzyną Gniewkowską, polską aktorką filmo-
wą, serialową i teatralną (sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43, godz. 18.00, wstęp wolny)

20 października
Bajka muzyczna „O ósmej na Arce” (sala teatralna Świdni-
ckiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz. 16.00, bilety 10 zł 
do kupienia w Informacji Turystycznej)

ŚWIEBODZICE

11 października
Monodram Crisa Henry’ego „To moja Marylin Monroe” 
(Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 18.00, wstęp 
wolny)

STRZEGOM

20 października
„Klimakterium i już” (Strzegomskie Centrum Kultury, ul. Pa-
derewskiego 36, godz. 16.30 i 19.30, bilety w cenie 80 zł, 
więcej informacji w temacie www.sck.strzegom.pl)

Przed studentami żarow-
skiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku kolejny rok 
akademicki. Rok pełen wy-
zwań, ale również czas wy-
tężonej pracy i ciekawych 
spotkań z kulturą, rozryw-
ką, edukacją i innymi dzie-
dzinami życia społecznego. 

To już piąty rok funkcjo-
nowania żarowskiej uczelni, 
do której co roku przystę-
puje coraz więcej słuchaczy. 
W popołudniowy piątek, 27 
września studenci Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku spot-
kali się, aby zainaugurować 
nowy rok akademicki. – Fe-
nomen naszej uczelni dla do-
rosłych polega na tym, że 
stwarza odpowiednie moż-
liwości i warunki, przycią-
ga jak magnes ludzi, którzy 
poszukują nowych dziedzin 
aktywności. Łamiecie stereo-

W przyszłym roku studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie 
świętować będą jubileusz pięciolecia funkcjonowania uczelni

Dojrzali wiekiem, młodzi umysłem
typ emeryta i udowadniacie, 
że jesień życia niekoniecz-
nie maluje obraz znużone-
go seniora. Wy pokazujecie, 
że można i trzeba – mówiła 
podczas uroczystości inau-
guracji nowego roku aka-
demickiego Sylwia Pawlik, 
sekretarz gminy Żarów.

W szeregi uczelni wstąpi-
ło już ponad 130 chętnych 
słuchaczy. Lista zapisów 
wciąż jest jeszcze otwar-
ta. - Kiedy odwiedzają nas 
przedstawiciele innych do-
rosłych uczelni, wszyscy 
dziwią się, że nasi studenci 
mogą „kształcić” się w tak 
dobrych warunkach. Bez-
płatnie użyczamy lokale 
i pomieszczenia, w których 
odbywają się nasze spotka-
nia i korzystamy również 
z współfinansowanych za-
jęć. To efekt dobrej współ-
pracy z burmistrzem Żarowa 

i Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu. Sami również pła-
cimy składki członkowskie, 
które przeznaczane są na za-
jęcia, wycieczki i inne usługi. 
To jednak nie wystarczyło-
by na pokrycie finansowych 
zobowiązań. Cieszę się, że 
właśnie w takich kwestiach 
możemy liczyć na wsparcie 
naszej gminy – tłumaczyła 
Krystyna Markiewicz, pre-
zes żarowskiego Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku. 
Żarowscy studenci udo-

wadniają również, że są 
w świetnej formie fizycznej. 
Podczas zawodów strzele-
ckich, które rozegrane zo-
stały w sobotę, 28 września 
zdobyli pierwsze miejsce. 
Żarów znów był na podium, 
pokonując sześć drużyn z in-
nych Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku. 

Magdalena Pawlik 
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Wszystko zaczęło się 
w 2011 roku, kiedy to 
Krzysztof Wierzbicki, 
pomysłodawca i założy-
ciel sekcji siatkówki po-
stanowił rozpocząć pracę 
z młodzieżą.

- W wakacje zebrałem 
garstkę młodych ludzi, 
chcących uprawiać tę dy-
scyplinę sportu. Okres wol-
ny od nauki sprawił, iż na 
początku naszej przygo-
dy mieliśmy grupę sześciu 
zawodników. Co ważne, 
miałem wsparcie Artu-
ra Adamka, dyrektora ża-
rowskiego Centrum Kultury 
i Sportu. Ułatwiło mi to 
podjęcie późniejszych dzia-
łań – wyjaśnia Krzysztof 
Wierzbicki.  

We wrześniu przy współ-
pracy nauczyciel i wy-
c howa n ia  f i zyc znego 
z Gimnazjum przeprowa-
dzono nabór. Zawiązała się 
grupa, na podstawie której 
można było zbudować dru-
żynę szkolną. 

-  Zrodził  się pomysł 
stworzenia Uczniowskie-
go Klubu Sportowego. 
Włączyliśmy naszą sek-
cję w istniejący klub UKS 
Harcek Żarów. Przy tych 
działaniach pomógł nam 
Arkadiusz Zdunik i Jerzy 
Ciupiński. Nie było piłek, 
dlatego dzięki uprzejmo-
ści TKKF Chemik korzy-
staliśmy z ich sprzętu. Od 
początku nieocenioną rolą 
jest współpraca z rodzica-
mi zawodników – dodaje 
Krzysztof Wierzbicki. 

Część siatkarzy włączo-
na została do kadry TKKF 
Chemik. Takie rozwiąza-
nie stworzyło możliwość 
ogrywania się młodych za-
wodników w Powiatowej 
Lidze Siatkówki TKKF.

Szansę gry w seniorskich 
rozgrywkach TKKF mia-
ła ograniczona ilość osób. 
Podczas wygranego sparin-
gu z kadetami AKS Strze-
gom narodził się pomysł 
połączenia dwóch drużyn. 
W sezonie 2012/13 żarow-
scy zawodnicy stanowili 
o sile zespołu kadetów 
i młodzików strzegomskie-
go klubu. W tym samym 
czasie Volley zgłoszony 
został do Powiatowej Ligi 
TKKF. Siatkarze zapłaci-
li duże frycowe, zajmu-
jąc przedostatnie miejsce 
w tabeli. 

- Wszystko zaczęło się roz-
rastać, warto by chłopcy się 
rozwijali. Ze strony rodzi-

ców padła propozycja, żeby 
stworzyć własny klub. Tak 
3 marca tego roku powstał 
UKS Volley Żarów, którego 
Prezesem jest Andrzej Bo-
rowski. Zapadła decyzja, iż  
od nowego sezonu drużyna 
zgłoszona zostanie do IV li-
gi – opowiada Krzysztof 
Wierzbicki.

W tym kierunku poszły 
przygotowania. Oprócz 
treningów i meczy spa-
ringowych Volley w po-
łowie sierpnia wziął udział 
w dwutygodniowym obo-
zie sportowym. Bazą przy-
gotowań był Trzciel. 

Zespół oparty jest na bar-
dzo młodych zawodnikach, 
wzmocniony kilkoma do-
świadczonymi ogniwa-
mi, chociażby w postaci 
grającego trenera Marci-
na Wójciaka i jego brata 
Artura Wójciaka. 

To o czym od dawna 
mówiło się w kuluarach 
dolnośląskiej siatkówki 
stało się faktem. Dolno-
śląski Związek Piłki Siat-
kowej postanowił połączyć 
III i IV ligę. W związku 
z powyższym w nowym 
sezonie do 13 zgłoszonych 
zespołów dołączył Vol-
ley Żarów. W pierwszym 
etapie rozgrywki toczyć 
się będą systemem każ-
dy z każdym, mecz i re-
wanż. Etap ten zakończy 
się 25 stycznia. Jak będzie 
przebiegała dalsza część 
rywalizacji, na razie nie 
wiadomo. DZPS nie ogłosił 
jeszcze regulaminu. Spo-
dziewać się jednak można, 
że kilka czołowych dru-
żyn z obu grup stworzy 
grupę mistrzowską i wal-
czyć będzie o awans do II 
ligi. Obecnie III liga jest 
ostatnim szczeblem ligo-
wej hierarchii.

- Chłopcy bardzo ciężko 
trenują, aby osiągnąć wy-
nik sportowy, dlatego to 
co jest im dzisiaj najbar-
dziej potrzebne, to wspar-
cie kibiców. Mając dobry 
zespół i tak wspaniałą ha-
lę, możemy razem stworzyć 
niezapomniane widowiska – 
apeluje Krzysztof Wierz-
bicki. - Gra bez stawiania 
celów jest daremna. Dlate-
go liczymy na awans do II 
Ligi Chcemy nawiązać do 
chlubnych tradycji żarow-
skiej siatkówki, którą two-
rzyli tacy zawodnicy jak 
Władysław Charęża, Ed-
ward Sypniewski, Zbigniew 
Sionko, Marian Dawlewicz, 

Kazimierz Bordulak i wie-
lu innych..

Wstęp na wszystkie me-
cze jest oczywiście bez-
płatny. Godziny spotkań 
podawane są dwa tygodnie 
wcześniej na stronie Dol-
nośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej. Dodatkowo na 
słupach ogłoszeniowych 
w mieście będą ukazywały 
się plakaty informacyjne 
o rozgrywanych meczach 
mistrzowskich.

W pier wszej  kolejce 
12 października o godz. 
17:00 Volley Żarów na 
własnym parkiecie zmie-
rzy się z Olimpią Kowary. 
Tydzień później siatkarzy 
czeka mecz wyjazdowy 
z zespołem Opal Kudo-
wa. Derbów powiatu do-
czekamy się już w piątej 
kolejce 9 listopada, gdzie 
gospodarz Volley Żarów 
podejmie Dekorię Świd-
nica. Siatkarze wybiegną 
na parkiet o godz. 18:00. 
W klubie czynnie trenu-
je ponad 30 zawodników. 
Od 1 października ruszył 
nowy nabór. Zapraszamy 
do wstępowania w szeregi 
Volley Żarów. W kolejnych 
wydaniach gazety prezen-
tować będziemy sylwetki 
zawodników, przyjrzymy 
się działalności klubu oraz 
osobom zaangażowanych 
w tworzenie żarowskiej 
siatkówki. 

Skład III ligi mężczyzn 
w sezonie 2013/14

Grupa A: Siatkarz Oleśnica, 
Ren But Złotoryja, Ogień 
Żmigród, Rosiek Syców, 
Pogoń Góra, Ikar Legnica, 
TOP Bolesławiec.

Grupa B: UKS Dekoria 
Świdnica, Volley Żarów, 
Opal Kudowa, Olimpia 
Kowary, Tygrysy Strzelin, 
Sudety Międzylesie, ZTS 
Ząbkowice.

Krzysztof Dutkiewicz

III liga siatkówki w Żarowie!

Volley Żarów: Górny rząd od lewej: Marcin Wójciak, Łukasz Domański, Michał Myrta, Grzegorz Niczyporuk, Dorian 
Kowalczyk, Bartosz Nowak, Artur Wójciak, Przemysław Borowski, Mateusz Demcio. Dolny rząd od lewej:  Kamil Nowak, 
Albert Przeor, Michał Serwicki, Radosław Świdziński.

Po wielu latach przerwy ponownie będziemy mogli oglądać zma-
gania siatkarzy w III lidze. Wszystko za sprawą klubu UKS Vol-

ley Żarów, który w sezonie 2013/14 występować będzie w grupie 
południowej. Pierwsze ligowe spotkanie odbędzie się 12 październi-
ka o godz. 17:00 w hali portowej GCKiS w Żarowie. Rywalem żaro-
wian będzie Olimpia Kowary.

To o czym od dawna 
mówiło się w kulua-

rach dolnośląskiej siat-
kówki stało się faktem. 
Dolnośląski Związek Pił-
ki Siatkowej postano-
wił połączyć III i IV ligę. 
W związku z powyższym 
w nowym sezonie do 13 
zgłoszonych zespołów do-
łączył Volley Żarów. 


