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Inwestycje Kultura Sport

Siłownia „Pod Chmurką” 
już w nowej odsłonie
Plac przy ścieżce zdrowia w Żarowie na-
brał zupełnie nowego wyglądu. Teren zo-
stał utwardzony, pojawiły się ławki.

Nie siedź w domu!
Zapisz się na zajęcia
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie proponuje udział w zajęciach. Zapo-
znaj się z propozycjami.

Fajdek ustanowił rekord 
Polski
Po bardzo dynamicznej i dobrej technicz-
nie próbie wyrzucił młot daleko poza gra-
nicę 80 metrów.

3 7 8

Pożegnanie wakacji
Regularnie trenując można osiągnąć bardzo wiele, ale tak jak w każdym sporcie trzeba mieć też talent. A tego i odrobiny 
szczęścia nie zabrakło mieszkańcom Żarowa, którzy po raz pierwszy wystartowali w mistrzostwach gry w bule.
Dokończenie na str. 5

Podziękują za plonyCo słychać na budowie basenu?

Nowe kąpielisko w Żarowie przybiera coraz to nowego kształtu

Budowa basenu w Żarowie 
idzie pełną parą. Na placu 

przy ul. Piastowskiej, gdzie 
powstaje nowoczesny obiekt 
od samego rana spotkać moż-
na ekipy budowlane.

Często przyjeżdżają również 
ciężkie maszyny, które wyle-
wają beton i przywożą nowy 
materiał dla pracowników. 
– Budowa kompleksu base-
nowego w Żarowie przebiega 
zgodnie z harmonogramem. 
Obecnie na terenie budowy 
trwają prace konstrukcyjno-
żelbetowe. Stoi już także pod-
ciąg ze ścianami osłonowymi, 
a następnie rozpocznie się 
montaż dachu. Ten etap, myślę, 
że zostanie zrealizowany jesz-
cze w październiku. Kolejna 
część inwestycji to będą prace 

wewnątrz obiektu i wykoń-
czeniowe prace zewnętrzne. 
Ruszymy z nimi pod koniec 
tego roku – wyjaśnia Roman 
Neczaj z firmy wykonawczej 
R-BUD, która pracuje przy bu-
dowie żarowskiego basenu.

Kompleks pływacki, który 

powstaje w tym miejscu bę-
dzie jednym z najnowocze-
śniejszych obiektów. Do dys-
pozycji mieszkańców, obok 
głównej niecki będzie również 
brodzik, jacuzzi i wiele atrak-
cji dla najmłodszych. 

dokończenie na str. 3

Rolnicy z gminy Żarów 
uczczą zakończenie 

tegorocznych żniw w nie-
dzielę, 14 września. Święto 
Plonów w tym roku będzie 
miało szczególny charakter.

Mieszkańcy spotkają się bo-
wiem na zmodernizowanym 
targowisku, aby właśnie tam 

podziękować za udane zbiory 
i świętować zakończenie prac 
polowych. Tym razem, to Ża-
rowianie będą gospodarzem 
dożynek i to oni, wspólnie 
z mieszkańcami Gołaszyc 
i Pyszczyna przygotują dla 
wszystkich uczestników wie-
le niezapomnianych atrakcji. 

- Tradycyjnie, gminne uro-
czystości dożynkowe zain-
auguruje Msza Święta dzięk-
czynna w intencji żarowskich 
rolników. Oprócz tradycyj-
nych konkursów, na wszyst-
kich mieszkańców czekać bę-
dzie dużo dobrej zabawy.

dokończenie na str. 4
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H. Sienkiewicz
-pisarz na
trudne czasy

Minęło 20 lat? 
Opłać grób
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Sobotnie popołudnie z twórczością Henryka Sienkie-
wicza? Dlaczego nie! Na rynkach, placach i w miej-
skich parkach w całej Polsce, 6 września na głos czy-
tane będą fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

A wszystko w ramach akcji 
„Narodowe Czytanie”, która 
zainicjowana została przez 
prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. Żarów 
również przyłączy się do tej 
ogólnopolskiej kampanii. Do 
wspólnego czytania żarow-
skich miłośników książek i 
polskiej twórczości zaprasza-
ją pracownicy biblioteki w 
Żarowie. - Czytelniczy mara-
ton rozpocznie się w sobotę, 6 
września. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych mieszkańców do 
głośnego czytania dzieł Sien-
kiewicza. Chętni będą mogli 
przeczytać swój ulubiony frag-
ment „Trylogii”. Dołącz do nas 

i wspólnie z nami popularyzuj 
czytelnictwo! Zmierz się z po-
nadczasowym humorem i bo-
gactwem języka dzieł Henryka 
Sienkiewicza. Wspólnie spraw-
my, aby kultura łącząca tra-
dycję z przyszłością stała się 
okazją do rozmowy i spędzenia 
ze sobą wolnego czasu – mówi 
Stanisława Biernacka, dy-
rektor żarowskiej biblioteki.

Miłośnicy książek spotka-
ją się w sobotę, 6 września 
na tarasie przed biblioteką w 
Żarowie. Dzieło Sienkiewi-
cza we fragmentach będzie 
można czytać w godz. od 
10.00 do 12.00.

Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 115/2014 z 14 sierpnia 2014r.

Burmistrz Miasta 
Żarów informuje

Na tablicy ogło-
szeń Biura Obsługi 

Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierża-
wy w oparciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Żarów Nr 
119/2014 z dnia 27 sierpnia 
2014r. 

Zorganizowanie pogrzebu 
w dzisiejszych czasach 

wiąże się z dużymi koszta-
mi. Płacimy między innymi 
za miejsce pochówku na 
cmentarzu.

Trzeba jednak pamiętać, 
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 pochowania należy 
ponowić opłatę za eksplo-
atację miejsca grzebalnego 
lub dokonać jego likwida-
cji. Opłatę trzeba również 
wnosić za grobowce, nieza-
leżnie od ilości osób w nim 
pochowanych. Przypomina-
my, że o podjętym stanowi-

sku należy poinformować 
właściciela cmentarza, czy-
li gminę Żarów – wyjaśnia 
Tomasz Kuska, Inspektor 
ds. Gospodarki Komunal-
nej Urzędu 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. Szczegó-
łowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eks-
ploatacją cmentarza można 
uzyskać w żarowskim Urzę-
dzie Miejskim, w pokoju nr 
10 bądź pod nr tel. 74 85 80 
591, wew. 334.

Magdalena Pawlik

● Do sprzedania mieszkanie 
w Żarowie na ul. Krzywo-
ustego, 36 m2, 2 pokoje, II 
piętro, po remoncie. Cena do 
negocjacji. Tel.: 501 034 367, 
504 256 718

● Sprzedam w Żarowie  
atrakcyjną działkę budowla-
ną w pełni uzbrojoną o pow. 
991 m2.
Cena do negocjacji. 
Tel.0049 1791124606, 0049 
1799665599

Uwaga!
Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z koniecznością przeprowadzenia 
prac remontowo-eksploatacyjnych na urządze-
niach energetycznych w Mielęcinie (numery: 1-28, 35-38 i dz. 
128/3, dz. 141/2, dz. 67/2) nastąpi przerwa w dostawie prądu 
elektrycznego. Mieszkańcy pozbawieni będą prądu w czwar-
tek i piątek, 11-12 września w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szukasz pracy? Przyjdź do Ultra 
Plus. Czekamy właśnie na Ciebie!
W związku z dynamicznym rozwojem 

nowej linii produkcyjnej poszukujemy:
- MISTRZÓW ZMIANOWYCH - BRYGADZISTÓW

- OPERATORÓW MASZYN DO PRODUKCJI MEBLI
(W TYM CNC)

- PRACOWNIKÓW DO MONTAŻU MEBLI

Jeśli pracujesz lub w przeszłości pracowałeś w bran-
ży meblarskiej i posiadasz w tym zakresie doświadcze-
nie, zgłoś się do nas pod poniżej podany numer telefo-
nu. Oferujemy zatrudnienie w zakładzie wyposażonym 
w najnowocześniejszy park maszynowy, co gwarantuje 
olbrzymi potencjał rozwoju twoich umiejętności , jak 
również bardzo atrakcyjne wynagrodzenie dodatkowo 

premiowane za jakość i wydajność pracy.

Kontakt: tel. 506 282 113 mail: kadry@ultraplus.pl

Wyjazd na AGRO SHOW Bednary
Jak co roku Urszula Ganczarek, przedstawicielka Dolnoślą-

skiej Izby Rolniczej we Wrocławiu organizuje w sobotę, 20 
września wyjazd na targi rolnicze w Bednarach. 

Koszt 10 zł od osoby. Zapisy chętnych przyjmuje Gabriela 
Nastałek-Żygadło z żarowskiego Urzędu Miejskiego pod nr 
tel. 74 858 05 91, wew. 342 oraz bezpośrednio Urszula Gan-
czarek tel. 692 598 133.

KRONIKA   POLICYJNA
Nietrzeźwi kierowcy
Żarowska policja, w ostatnich dniach zatrzymała kilku nie-
trzeźwych kierowców, którzy kierowali pojazdem pod wpły-
wem alkoholu. Pijani kierowcy to mieszkańcy gminy Żarów. 
Zostaną ukarani utratą prawo jazdy, a nawet karą pozbawienia 
wolności do dwóch lat. – Wśród naszego społeczeństwa wciąż 
brakuje świadomości, że każda decyzja o kierowaniu pojazdem, 
po wcześniejszym spożywaniu alkoholu może doprowadzić do 
tragedii. Tym razem nic się nie stało, ale następnym razem może 
być inaczej. Pamiętaj, jeśli piłeś, nie siadaj za kierownicą – przy-
pomina komendant policji w Żarowie Janusz Kozendra.

Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy...
Taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie spra-
wy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści dzia-
łający metodą „na wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w 
błąd, podają się za członka rodziny i prowadzą rozmowę w 
taki sposób, że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozma-
wia z kimś z rodziny, wnuczkiem, bratankiem czy siostrze-
nicą. - Policjanci zatrzymują oszustów, lecz w ich miejsce 
pojawią się kolejni. W ostatnim czasie podają się nawet za po-
licjantów. Pamiętajmy, aby w takich sytuacjach natychmiast 
kontaktować się z policją. Apelujemy o ostrożność i czujność 
w kontaktach z obcymi. Gdy otrzymujemy telefoniczną proś-
bę o pomoc finansową dla krewnego sprawdzajmy, czy fak-
tycznie członek naszej rodziny pilnie potrzebuje gotówki. W 
przypadku jakichkolwiek podejrzeń powinniśmy natychmiast 
powiadomić policję – uczula komendant policji w Żarowie 
Janusz Kozendra. 

Pożyczył i nie oddał
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyź-
nie, który przywłaszczył sobie sześć pomp ciepła, będących 
własnością jednej z żarowskich firm. Straty zostały wycenio-
ne na kwotę 22 tysięcy złotych. Sprawa jest w toku i w tej 
chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich 
okoliczności zdarzenia.
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Siłownia „Pod Chmurką”
już w nowej odsłonie

Plac siłowni „Pod Chmurką” przed remontem

Przy żarowskiej podstawówce przy ul. Armii Krajowej powstaje nowy par-
king. Na przyszkolnym terenie zostanie położone 90 metrów nowej kostki 
betonowej. W tej chwili trwają prace przygotowawcze. Zniknęła również 
stara brama wjazdowa

Remiza strażacka w Pożarzysku z nowym dachem. Stary i zniszczony nie 
nadawał się już do użytku. Dach został wyłożony nową papą. Dokonano 
także wymiany obróbek blacharskich. Inwestycja strażacka pochłonęła w 
sumie ponad 18 tysięcy złotych. Środki finansowe pochodziły z budżetu 
gminy Żarów.

Jak zapewnia wykonawca firmy, do końca tego roku obiekt basenowy ma 
zostać w całości zadaszony

To najbardziej wyczekiwana inwestycja w Żarowie

Plac przy ścieżce zdrowia w Żarowie nabrał zupełnie nowego wyglądu. Gdy 
tylko dopisuje pogoda, mieszkańcy przychodzą tutaj niemal codziennie

Dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku 
przy ul. Piastowskiej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży be-
tonowych oraz ławek, koszy na śmieci i krzewów”, realizowa-
nego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na placu przy żarowskiej ścieżce zdrowia często można spotkać aktywnych mieszkańców. Jedni popra-
wią swoją sportową kondycję na specjalnych urządzeniach, a inni odpoczywają i relaksują się na zmo-
dernizowanym terenie.

Jest gdzie zregenerować siły, 
bowiem na placu, który utwar-
dzony został betonową kostką, 
pojawiły się również nowe 
ławki, świeże trawniki i na-
sadzenia. Żarowska siłownia 
zewnętrzna, po remoncie pre-
zentuje się dziś bardziej oka-
zale. – Zakończył się drugi etap 
zagospodarowania tego terenu. 
Dzięki kolejnym pozyskanym 
środkom finansowym miejsce 
to stało się bardziej atrakcyjne 
i estetyczne. I nic dziwnego, że 
Żarowianie, wspólnie z rodzina-
mi chętnie spędzają tutaj swój 

wolny czas. Tuż obok czeka na 
nich kolejna atrakcja, która zre-
alizowana została na prośbę 
żarowskich seniorów, boisko do 
gry w bule. Liczę na to, że bę-
dzie równie często wykorzysty-
wane, co nasza żarowska siłow-
nia „Pod chmurką” – przyznaje 
burmistrz Leszek Michalak.

Na nowe wyposażenie placu 
przy ścieżce zdrowia gmina 
Żarów pozyskała 12 tysięcy 
złotych dodatkowego wspar-
cia finansowego. Cały etap 
pochłonął w sumie 25 tysięcy 
złotych.

Nie podrzucaj
śmieci!

Oddaj za darmo
do PSZO

Co słychać na budowie basenu?

Masz zużyte opony, wy-
czerpały ci się baterie 

lub chcesz wymienić stare 
meble? Nie stawiaj ich przy 
boksach śmietnikowych i nie 
podrzucaj na teren ogródków 
działkowych.

Przyjdź do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów, 
gdzie za darmo możesz pozbyć 
się niebezpiecznych śmieci. 
Z punktu przystosowanego 
do magazynowania tego typu 
odpadów komunalnych korzy-
stać mogą wszyscy mieszkań-
cy gminy Żarów. – W każdy 
poniedziałek, w godz. od 16.00 
do 18.00 i sobotę od 10.00 do 
12.00 można bezpłatnie zosta-
wić dowolną ilość odpadów w 
firmie Agro system Sp. z o.o. 
Andrzej Konieczny przy ul. 
Armii Krajowej 34 w Żarowie. 
Do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów przyjmowane są 
zużyte sprzęty RTV i AGD (te-
lewizory, lodówki, zamrażarki, 
baterie, akumulatory i inne), 
meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, zużyte opony od 
pojazdów osobowych, zużyte 
leki i chemikalia, a w workach 
tworzywa sztuczne, papier, tek-
tura, szkło i metale. Raz w mie-
siącu można przekazać również 
do 0,5 m3 gruzu budowlanego. 
Przypominamy, że dostarczając 
odpady do Punktu Selektywnej 

Zbiórki należy mieć ze sobą 
dowód osobisty – wyjaśnia To-
masz Kuska, inspektor ds. go-
spodarki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

W każdy ostatni piątek mie-
siąca mieszkańcy gminy Ża-
rów mogą również oddawać 
odpady wielkogabarytowe. 
Chęć oddania tego typu od-
padów jednak należy zgłosić 
telefonicznie w żarowskim 
Urzędzie Miejskim najpóźniej 
w dzień poprzedzający ko-
nieczność odbioru. – Odpady 
w postaci mebli, meblościanek, 
krzeseł, stołów i dywanów pro-
simy wówczas wystawiać przed 
nieruchomość. Zbiórka tego 
typu odpadów odbywać się 
będzie w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godz. 8.00 rano. 
Przypominamy również, że 
odpady biodegradowalne, jak 
trawa, liście, gałęzie czy chwa-
sty powinny podlegać kom-
postowaniu w przydomowych 
kompostownikach. Można je 
również bezpłatnie oddać do 
żarowskiego Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów. Firma 
wywozowa nie będzie opróż-
niała pojemników, w których 
zalegać będą takiego typu 
odpady – dopowiada Tomasz 
Kuska z Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Budowa basenu w Żarowie 
idzie pełną parą. Na placu 

przy ul. Piastowskiej, gdzie 
powstaje nowoczesny obiekt 
od samego rana spotkać moż-
na ekipy budowlane. Często 
przyjeżdżają również ciężkie 
maszyny, które wylewają be-
ton i przywożą nowy materiał 
dla pracowników.

– Budowa kompleksu base-
nowego w Żarowie przebiega 
zgodnie z harmonogramem. 
Obecnie na terenie budowy 
trwają prace konstrukcyjno-
żelbetowe. Stoi już także pod-
ciąg ze ścianami osłonowymi, 
a następnie rozpocznie się mon-
taż dachu. Ten etap, myślę, że 
zostanie zrealizowany jeszcze 
w październiku. Kolejna część 
inwestycji to będą prace we-
wnątrz obiektu i wykończenio-
we prace zewnętrzne. Ruszymy 
z nimi pod koniec tego roku 
– wyjaśnia Roman Neczaj z 
firmy wykonawczej R-BUD, 

która pracuje przy budowie ża-
rowskiego basenu.

Kompleks pływacki, który 
powstaje w tym miejscu będzie 
jednym z najnowocześniej-
szych obiektów. Do dyspozycji 
mieszkańców, obok głównej 
niecki będzie również brodzik, 
jacuzzi i wiele atrakcji dla naj-
młodszych. Pływalnia spełni 
także rolę miejsca do nauki 
pływania, którego tak bardzo 
w Żarowie brakowało. – Basen 
w Żarowie nie wygląda już tyl-
ko jak pobojowisko, a niektóre 
elementy kąpieliska nabierają 
nawet konkretnych kształtów. 
Prace idą w szybkim tempie, 
ale co się dziwić, skoro na placu 
budowy codziennie widać ro-
botników i ciężki sprzęt. Basen 
podobno ma być nowoczesny. 
Nie możemy się doczekać jego 
końcowego efektu – mówią 
Żarowianie, którzy obserwują 
postęp prac przy budowie base-
nu. Czekali na niego wiele lat. 

Teraz w końcu inwestycja zna-
lazła swój szczęśliwy finał.

Tak nowoczesny obiekt kosz-
tować będzie ponad 9 milio-
nów złotych. Współfinanso-
wany jest również środkami 
finansowymi pozyskanymi z 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Przypomnijmy, że 

gmina Żarów pozyskała na 
ten cel 2,5 miliona złotych. 
Najwięcej, spośród wszystkich 
gmin ubiegających się o wspar-
cie finansowe na tego typu 
inwestycje sportowe. Budowa 
basenu planowo ma się zakoń-
czyć w pierwszym kwartale 
2016 roku.

 PODZIĘKOWANIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie składa podzięko-
wanie Helenie Słowik prezes Żarowskiego Stowarzyszenia 
„Edukacja” za ogromne wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ra-
mach stażu realizowanego dzięki projektowi „Aktywni 15-64 
w Gminie Żarów”. Przez kilka miesięcy mogliśmy korzystać 
z profesjonalnego wsparcia stażystki realizującej usługi opie-
kuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznej. Dzięki Pani 
wsparciu udało się rozjaśnić codzienność mieszkanki naszej 
gminy, która bez wsparcia osoby drugiej, nie byłaby w stanie 
samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania. 
Za bezcenne wsparcie serdecznie dziękujemy, gratulując jed-
nocześnie skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
z których korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Zespół żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wraz z wdzięczną Podopieczną

W obiektywie...
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DOŻYNKI
GMINNE
‘2014

Zmodernizowane
Targowisko

Miejskie�w Żarowie

14
września

PROGRAM�UROCZYSTOŚCI:

Imprezy�towarzyszące:

-�11.30�-�Msza św,�kościół pw.�NSPJ�w Żarowie

-�13.00�-�przejście�na�Targowisko�Miejskie��w�korowodzie�dożynkowym

-�13.10�-�Przywitanie – Obrzęd�przekazania�chleba

-�13.20�-�15.30�-�przegląd�zespołów�wiejskich

-�15.30�-�konkurs�na�najpiękniejsze�stoisko�wiejskie�oraz�najciekawszą
potrawę regionalną z�terenu�LGD „Szlakiem�Granitu”

-�16.00�-�zabawa�taneczna

-�pokazy�jazdy�samochodem

-�zabawy�i�dmuchańce�dla�dzieci

ZAPRASZAMY!

Podziękują
za plony

Tym razem, to Żarowianie 
będą gospodarzem dożynek i to 
oni, wspólnie z mieszkańcami 
Gołaszyc i Pyszczyna przygo-
tują dla wszystkich uczestni-
ków wiele niezapomnianych 
atrakcji. - Tradycyjnie, gminne 
uroczystości dożynkowe zainau-
guruje Msza Święta dziękczynna 
w intencji żarowskich rolników. 
Podczas liturgii celebrowanej o 
godz. 11.30 w kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie poświęcone zostaną 
wieńce i chleby wypieczone z te-
gorocznego ziarna. Po kończą-

Rolnicy z gminy Żarów uczczą zakończenie tegorocznych żniw w niedzielę, 
14 września. Święto Plonów w tym roku będzie miało szczególny charak-
ter. Mieszkańcy spotkają się bowiem na zmodernizowanym targowisku, aby 
właśnie tam podziękować za udane zbiory i świętować zakończenie prac 
polowych. 

cym uroczystości religijne bło-
gosławieństwie, o godz. 13.00 
korowód dożynkowy przejdzie 
na żarowskie targowisko miej-
skie, by tam obrzędem dożynko-
wym rozpocząć oficjalną część 
uroczystości. Ponadto, rozstrzy-
gnięte zostaną konkursy na naj-
piękniejsze stoisko wiejskie oraz 
najciekawszą potrawę regional-
ną przygotowane przez Lokalną 
Grupę Działania „Szlakiem 
Granitu”. Gminne dożynki, 
tradycyjnie zakończy zabawa 
dożynkowa – wylicza Gabriela 
Nastałek-Żygadło z Referatu 

Oświaty Funduszy Zewnętrz-
nych i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Oprócz tradycyjnych konkur-
sów, na wszystkich mieszkań-
ców czekać będzie dużo dobrej 
zabawy, wspólne muzykowa-
nie z zaproszonym zespołem 
oraz dużo swojskiego jadła i 
napitku na stoiskach sołeckich. 
Wyjątkową niespodzianką dla 
wszystkich mieszkańców bę-
dzie również specjalnie przy-
gotowany pokaz bezpiecznej 
jazdy samochodem.

Magdalena Pawlik

Bezpieczniej dla pieszych

Na co fundusz sołecki?

Małe ABC działkowca
W Imbramowicach powstaje właśnie 220 metrów bieżących nowego 
chodnika

Ekipy remontowe można też spotkać w Pożarzysku. Ponad 300 metrów 
kwadratowych nowej kostki zostanie wyłożone na budowanym chodniku

Od kilku tygodni trwają 
prace remontowe przy 

budowie nowych chodni-
ków w Pożarzysku i Imbra-
mowicach.

Nowe inwestycje popra-
wią bezpieczeństwo nie 
tylko samych mieszkańców, 
ale także uczestników ru-
chu drogowego. Zwłaszcza 
teraz, kiedy rozpoczął się 
nowy rok szkolny. – Nowy 
ciąg pieszy powstaje przy ul. 
Żarowskiej w kierunku ko-
ścioła, a także przy budynku 
samej szkoły. Tuż przed nim 
kierowcy będą mogli zosta-
wiać swoje auta na nowym 
parkingu. Wszystko z myślą 
o bezpieczeństwie najmłod-
szych, którzy powrócili już 
w szkolne mury. W Pożarzy-
sku natomiast powstanie 200 
metrów bieżących nowego 
chodnika. Prace wykonują 
pracownicy prac interwen-
cyjnych i robót społecznych 
– wyjaśnia Patryk Wojak 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

O budowę nowego chod-
nika w Pożarzysku wnio-
skowali również sami 

mieszkańcy. Na to zadanie 
przeznaczyli część środków 
z funduszu sołeckiego. – 
Odcinek drogi, przy której 
powstaje nowy chodnik jest 
bardzo ruchliwy. Dociera-
ły do nas sygnały od innych 
mieszkańców, aby powstał 

właśnie w tym miejscu. Cie-
szymy się, że zrobi się tutaj 
bezpieczniej. Zwłaszcza dla 
naszych najmłodszych po-
ciech – mówi Łukasz Brań-
ka, sołtys Pożarzyska.

Magdalena Pawlik

Przyznawane co roku środki 
z funduszu sołeckiego mają 

służyć poprawie życia miesz-
kańców. I to oni, corocznie 
decydują, na jakie zadania je 
przeznaczyć.

Tradycyjnie, środki finan-
sowe wydatkowane są na re-
monty i wyposażenia świetlic 
wiejskich, budowę nowych 
chodników, nowe wiaty przy-
stankowe, sprzęt dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, remonty dróg, budowę 
ulicznego oświetlenia czy or-
ganizację cyklicznych imprez. 
A jak będzie w przyszłym 
roku? Od poniedziałku, 15 
września rusza cykl zebrań 
wiejskich. Burmistrz Leszek 
Michalak spotka się z miesz-
kańcami wszystkich sołectw, 
które zadecydują, na jakie za-
dania przeznaczyć pieniądze w 
następnym roku. – Fundusz so-
łecki to środki, które gmina od-
daje do dyspozycji wsi. Ich wy-

sokość jest ustalana corocznie 
i zależy od liczby mieszkańców 
sołectwa oraz bieżących do-
chodów gminy. Nie są to środki 
sołectwa, ale przeznaczane są 
dla mieszkańców wsi na popra-
wę warunków ich życia. W tym 
roku do ich podziału jest ponad 
220 tysięcy złotych – mówi 
Gabriela Nastałek-Żygadło 
z Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Podczas cyklu zebrań wiej-
skich ze wszystkimi sołectwa-
mi, które odbyły się począt-
kiem 2014 roku mieszkańcy 
wypowiedzieli się za wyodręb-
nieniem środków z funduszu 
sołeckiego. Teraz decydować 
będą na jakie zadania przezna-
czyć pieniądze w przyszłym 
roku. A pula środków finan-
sowych w ramach funduszu 
sołeckiego jest większa. Do-
datkowe pieniądze, decyzją 
burmistrza Żarowa otrzymają 

te sołectwa, które na zadania 
inwestycyjne lub remontowe 
przeznaczą minimum 95 pro-
cent kwoty, która przysługuje 
wsi w ramach funduszu so-
łeckiego. Kolejne 10 procent 
mieszkańcy będą mogli otrzy-
mać na zadania budowlane, 
które wykonają samodzielnie. 
– Z roku na rok obserwujemy 
coraz większe zaangażowa-
nie mieszkańców i dbałość o 
miejsce, w którym mieszkają. 
Myślę, że to bardzo dobra for-
ma również, żeby pobudzić ich 
do aktywności na rzecz swojej 
miejscowości – dopowiada bur-
mistrz Leszek Michalak.

Terminy i godziny wiejskich 
spotkań zostały wywieszo-
ne w każdej miejscowości na 
tablicy ogłoszeń. Pełny har-
monogram zebrań dostępny 
jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Żarowscy działkowcy będą 
mogli pochwalić się swo-

imi ogródkami.
Najładniejszy z nich ma 

szansę zdobyć wysoką loka-
tę w konkursie okręgowym 
„Rodzinny Ogród Dział-
kowy 2014”, do udziału 
którego przystąpił Rodzin-
ny Ogród Działkowy „Re-
laks”. Będzie to okazja dla 
wszystkich mieszkańców, 
aby pokazać, w jaki sposób 
pielęgnują ogrody. – Histo-
ria ogrodnictwa działkowe-
go w Żarowie jest bardzo 

bogata. Samo Pracownicze 
Ogrodnictwo Działkowe 
rozwijało się najintensyw-
niej w latach 60-tych i 70-
tych i w tym właśnie okre-
sie został zbudowany Dom 
Działkowca „Relaks”. Wte-
dy użytkowanych było aż 57 
ha gruntów, czyli w sumie 
1016 działek w 13 rejonach 
ogrodu. W miarę upływu lat 
i malejącej liczby zapalo-
nych działkowiczów obszar 
ROD „Relaks” sukcesywnie 
się zmniejszał i ostatecznie 
zajmuje 43 ha, podzielone 

na 939 działek. Dziś, wspól-
nie staramy się efektywnie i 
racjonalnie gospodarować 
naszymi zasobami, dbać o 
działki i wizerunek całego 
Rodzinnego Ogródka Dział-
kowego. Teraz startujemy w 
konkursie okręgowym, gdzie 
konkurencja jest bardzo 
duża, ale wierzę, że nasze 
starania zostaną docenione 
– mówi Jolanta Brońska, 
wiceprezes zarządu Ro-
dzinnych Ogródków Dział-
kowych w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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Nowe miejsca pracy 
w ŻarowiePożegnanie wakacji

Najmłodszy zawodnik gry w bule miał nieco ponad kilka lat. Swoich sił, pod-
czas sobotniego pikniku z okazji zakończenia wakacji próbowali również 
dorośli, prezentując całkiem niezłą formę sportową. Nie jednak o wiek tu 
chodziło, a o wspólną i dobrą zabawę. Pomagali w tym sędziowie gry, stu-
denci żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy sprawiedliwie oce-
niali i przyznawali kolejne punkty. – Magia tej gry polega przede wszystkim 
na jej prostocie i przejrzystych i nieskomplikowanych zasadach. Grać w nią 
mogą wszyscy, od małego do dużego. Grają w nią całe rodziny! Wystarczy 
tylko wyjść na usypaną z piasku lub żwiru alejkę i już możemy rzucać kula-
mi – przyznaje Dorota Nicieja, studentka żarowskiej uczelni dla dorosłych. 
Wśród najlepszych zawodników dorosłych w żarowskich mistrzostwach w 
bule pierwsze miejsce wywalczyli: Ewa Łękarska i Marian Marzec, drugie 
miejsce zajęli Maria Dzikoń i Józefa Paszko, na trzecim miejscu uplasował 
się duet Wiktor Siemiochin i Marek Ignatowicz.

Są nowi najmłodsi mistrzowie gry w bule! W żarowskim starciu walczyli 
nie tylko dorośli. Wśród zwolenników tej gry były również dzieci, których 
do samego końca dopingowali ich rodzice i żarowscy żacy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Za świetną rywalizację i wysoki poziom gry zwycięzcy 
turnieju w bule do lat 15 wywalczyli puchary. – Nasi seniorzy to już stali 
uczestnicy gry w bule. Możemy pochwalić się wieloma medali zdobytymi 
na zawodach rozgrywanych we Wrocławiu. Mamy doświadczenie, które 
przyda nam się 6 września podczas pierwszych zawodów rozegranych na 
nowym boisku w Żarowie. Naszymi rywalami będą przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego. I mamy nadzieję, że zaprezentujemy równie wysoki poziom – 
dopowiada Krystyna Markiewicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Żarowie.
Na zdjęciu uhonorowani laureaci: Wiktor Knap i Dawid Bogucki (I miej-
sce), Kornelia Felker i Paweł Siemiochin (II miejsce) oraz Oliwia Bekas 
i Amanda Wardzyńska (III miejsce). 

Młodzi Żarowianie próbowali swoich sił także w sportowych konkurencjach. 
Było z czego wybierać i chętnych do stanowisk nie brakowało. Tym  bar-
dziej, że każdy udział w turnieju był premiowany słodkimi nagrodami. Nad 
sprawną organizacją zawodów czuwali jak zawsze członkowie żarowskie-
go TKKF „Chemik”. – Najmłodsi mieszkańcy nie zawiedli i tym razem. W 
zawodach dzielnie wspierali ich rodzice, czasami podpowiadając i wskazu-
jąc najlepsze rozwiązania. Nikt jednak nie wyszedł bez słodkiego upomin-
ku, bez względu na końcowy wynik turnieju – mówi Kazimierz Bordulak z 
TKKF „Chemik” w Żarowie. 

A w salonie Elżbiety Kulas dziecięce twarze nabierały zupełnie nowego 
wyglądu. Tak na zakończenie wakacji…- Plenerowo witaliśmy wakacje i w 
takim samym klimacie je pożegnaliśmy. Jak każdego roku, wśród atrakcji 
przygotowanych z okazji zakończenia lata nie zabrakło również tych dla 
najmłodszych. A i dorośli znaleźli coś dla siebie. Śmiałkowie gry w bule 
natomiast będą mogli szlifować swe sportowe talenty w na nowym boisku 
do gry w bule, które powstało obok żarowskiej ścieżki zdrowia. Czeka już 
na pierwszych zawodników – podkreśla burmistrz Leszek Michalak.

Regularnie trenując można osiągnąć bardzo wiele, ale tak jak w każdym sporcie trzeba mieć też talent. 
A tego i odrobiny szczęścia nie zabrakło mieszkańcom Żarowa, którzy po raz pierwszy wystartowali w 
mistrzostwach gry w bule. Tak Żarowianie pożegnali tegoroczne wakacje. Podczas pikniku z okazji zakoń-
czenia lata, wierną publiczność miały również konkursy, zabawy i sportowe turnieje przygotowane przez 
żarowski TKKF „Chemik” i Gminne Centrum Kultury i Sportu.

Na razie zapewni zatrud-
nienie kilkudziesięciu 

mieszkańcom, ale kierownic-
two firmy zastrzega, że wraz 
z rozwojem zakładu, zatrudni 
kolejne osoby. Żarowska fir-
ma Ultra Plus, która funkcjo-
nuje od 1996 roku otwiera 
nową halę montażową.

Dotychczas, w dwóch po-
przednich zakładach w Ża-
rowie i Rusku produkowane 
były krzesła i stoły biurowe w 
bardzo szerokiej gamie modeli 
i kolorystyki. W nowej firmie 
zmieni się produkt działalno-
ści. Wykonywane tam będą 
meble biurowe z płyt lamino-
wanych, które następnie trafią 
do dużych firm zagranicznych 
i krajowych, zajmujących się 
handlem artykułami wyposa-
żenia wnętrz biurowych. – W 
pierwszej kolejności powięk-
szamy powierzchnię produk-
cyjną w nowym zakładzie, co 
z założenia powinno przynieść 
trzykrotny wzrost wydajności 
produkcji dotychczasowych 
produktów oferowanych przez 
firmę. Po zakończeniu procesu 
rozruchowego przystąpimy do 
wdrażania nowej linii produk-
cyjnej. Mamy zamiar rozwinąć 
nową firmę do formatu dużego 
przedsiębiorstwa, nie zapomi-
nając jednak przez cały czas o 
zachowaniu wysokich standar-
dów jakościowych – tłumaczy 
Julian Tupcik z żarowskiej 
firmy Ultra Plus.

Firma Ultra Plus ma swoją 
siedzibę przy ul. Armii Kra-
jowej 65 w Żarowie. Tam przy 
produkcji nowych krzeseł 
i stołów biurowych pracuje 
blisko 70 osób. Na nowej hali 
produkcyjnej, która urucho-

miona zostanie przy ul. Kwia-
towej 4 w Żarowie zatrudnie-
nie znajdzie dodatkowo 40 
kolejnych mieszkańców. W 
tym również kobiety, które 
właśnie tutaj mogą liczyć na 
znalezienie nowej pracy. – W 
związku ze specyfiką zadań, na 
nowej hali produkcyjnej jedna 
z linii montażowych została za-
planowana ze znaczną obsadą 
kobiet. Będą to głównie prace 
związane z konfekcją i pako-
waniem elementów meblowych 
w opakowania – dopowiada 
Julian Tupcik z Ultra Plus w 
Żarowie.

Działająca na terenie Żaro-
wa od 18 lat firma Ultra Plus, 
dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu dziś jest jednym 
z najbardziej stabilnych przed-
siębiorstw branży meblarskiej 
w kraju. A to dobra wróżba dla 
wszystkich mieszkańców. – 
Żarowska firma Ultra Plus we 
wrześniu uruchamia nową halę 
montażową. To bardzo dobra 
informacja dla naszych miesz-
kańców, również tych młodych, 
którzy tu na miejscu w Żarowie 
mają szansę, tuż po zakończe-
niu edukacji szkolnej na stałą 
pracę. I to w dobrze prospe-
rującej i wyposażonej w naj-
wyższej jakości park maszyn 
firmie. Cieszę się, bo to kolejna 
inwestycja rozwojowa w naszej 
gminie – zaznacza burmistrz 
Leszek Michalak.

Teren nowego zakładu Ultra 
Plus przy ul. Kwiatowej 4 w 
Żarowie już niebawem zosta-
nie oświetlony i zyska również 
nowy chodnik oraz parking. A 
te, we współpracy z lokalną 
firmą wykona gmina Żarów.

Magdalena Pawlik

Do pracy w nowej firmie Ultra Plus poszukiwani są nie tylko specjaliści, 
operatorzy i montażyści meblowi, ale również osoby do przyuczenia, ze 
zdolnościami manualnymi. Nowa firma to dodatkowa szansa znalezienia 
pracy dla mieszkańców Żarowa

Nową halę montażową odwiedził również burmistrz Leszek Michalak. 
Na zdjęciu, z przedstawicielem żarowskiego Urzędu Miejskiego i pra-
cownikami firmy Ultra Plus



www.um.zarow.plRozmaitości6Gazeta Żarowska

MISTRZOWIE
w swoim fachu!

Do sklepu Zofii Nocoń i Anny Nocoń-Kurzeja zaglądają nie tylko Żarowia-
nie. Po produkty i dobry sprzęt przyjeżdżają również mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości. Sklep zaprasza klientów codziennie od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9.00-17.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.

Od pięciu lat niezmiennie organizatorami turnieju judo jest gmina Żarów, 
UKS Judoka Imbramowice, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

Jak kwiaty są na zewnątrz, to zawsze sklep jest otwarty – przyznaje pani 
Ewa Góźdź, która często w pracy jest znacznie dłużej niż godziny jego 
otwarcia. I dodaje – Lubię układać towar na półkach, przyklejać ceny i 
często zostają po godzinach w pracy, aby dokończyć, to co wcześniej za-
częłam. Klienci mogą odwiedzać sklep w godz. 9.00-17.00 i w soboty od 
9.00 do 13.00. 

Klient Nasz Pan! Przyznają zgodnie żarowscy handlowcy i swoich klientów 
traktują bardzo profesjonalnie. Widzą w nich partnera w interesach. Są eks-
pertami i specjalistami w swojej dziedzinie. Dokładni, rzetelni i życzliwi. Żaro-
wianie chętnie zaglądają do ich sklepów i to nie tylko po zakupy. Przychodzą 
tutaj, aby porozmawiać, a czasami nawet usłyszeć dobre słowo. Ich punkty 
handlowe na dobre wpisały się już w krajobraz Żarowa. Toteż mieszkańcy 
często korzystają z ich usług, bo najpilniejsze produkty mogą kupić tutaj na 
miejscu, w Żarowie.

Dobry sprzęt gospodar-
stwa domowego od zawsze 
był w cenie. Wiedzą o tym 
właściciele żarowskich 
sklepów AGD, dlatego czę-
sto swoim klientom oferu-
ją różne promocje. Jednak 
i bez nich, mieszkańcy 
z przyjemnością robią u 
nich zakupy. Od ponad 30 
lat przychodzą – do pani 
Noconiowej – przyzna-
ją zgodnie. To tutaj mogą 
kupić nawet najdrobniej-
sze, podręczne i często 
specjalistyczne produkty 
czy narzędzia, niezbędne 
w każdym gospodarstwie 
domowym. – Praca z klien-
tem to dla mnie ogromna 
przyjemność – mówi Anna 
Nocoń-Kurzeja, która od 
ponad 30 lat wspólnie z 
mamą Zofią Nocoń prowa-
dzi rodzinną firmę. – Nigdy 
nie miałam wątpliwości, że 
będę handlowcem i tuż po 
skończeniu szkoły, zaję-
łam się właśnie tym bizne-
sem. Choć różnie czasami 
bywało, jak to w handlu, 
sklep pani Noconiowej, jak 
mówią słusznie klienci za-
wsze był w tym miejscu. Na 
początku handlowaliśmy 
również telewizorami, lo-
dówkami czy pralkami, ale 
z czasem przerzuciliśmy się 
na drobniejszy sprzęt AGD. 
Ponadto, klienci mogą u nas 
również zakupić żyrandole, 
dywany i wszystko to, co w 
każdym domu być powinno. 
Od niedawna, po uzyskaniu 
tytułu mistrza florystyki 

rozkręcam biznes także w 
tym zakresie – przyzna-
je Anna Nocoń-Kurzeja, 
współwłaścicielka sklepu 
przy ul. Sikorskiego 7 w 
Żarowie. 

Do takiego sklepu, gdzie 
sprzedawca potrafi dobrze 
doradzić, zawsze wita z 
uśmiechem na twarzy, za-
gada i jest szczery klienci 
zawsze powracają. – Często 
mówią o nas, że jesteśmy 
mistrzami sprzedaży, ale tak 
naprawdę doświadczenie 
handlowe nabywa się przez 
wiele lat – tłumaczy Ewa 
Góźdź ze sklepu „BONUS” 
w Żarowie. – Kocham swoją 
pracę i kocham ludzi, dla-
tego cieszę się, że chętnie 
mnie odwiedzają. Nie tyl-
ko w charakterze klienta, 
ale zwykłego mieszkańca, 
który czasami chce tylko 
zamienić parę słów. Często 
mówię innym, że w sklepie 

służymy pomocą nie tylko 
w handlu. W tej chwili nasz 
sklep oferuje klientom duże 
obniżki sprzętu AGD. Mamy 
promocje na zakup lodó-
wek, kuchenek, pralek czy 
telewizorów. Choć obniżki 
obowiązują również na inne 
towary. Ceny są atrakcyj-
ne, ale często negocjujemy 
je jeszcze, aby klient był 
jak najbardziej zadowolony 
– dopowiada Ewa Góźdź, 
która w sklepie przy ul. 
Armii Krajowej 47 w Żaro-
wie pracuje od 1976 roku. 
Pani Ewa to doświadczony 
handlowiec. Sama, tuż po 
ukończeniu szkoły handlo-
wej podjęła pracę sprze-
dawcy. I nigdy tego nie ża-
łowała. Wyszkoliła wielu 
praktykantów i do dziś swój 
zawód traktuję z wielką pa-
sją. Przez ponad 20 lat sklep 
prowadziła wspólnie z Bar-
barą Koza. Dziś, prowadzi 
go sama, ale na brak klien-
tów nie narzeka.

Handlowiec niejedno ma 
imię. Mówią, że to akwizy-
tor, sprzedawca, specjalista 
do spraw sprzedaży, a nawet 
nowocześnie telemarketer. 
Jedno jest pewne, to praca, 
która przynosi dużo satys-
fakcji, ale wymaga rów-
nież cierpliwości. Żarowscy 
handlowcy traktują jednak 
swoją pracę jak swoją pasję, 
a każdy klient to dla nich 
równorzędny partner.

Magdalena Pawlik 

Młodzi judocy w Żarowie

Zachowaj paragon  za podręczniki

Młodzi judocy z polskich 
i zagranicznych klubów 

sportowych po raz piąty za-
walczą w Otwartych Mistrzo-
stwach Judo rozgrywanych w 
Żarowie.

Sportowy turniej, podobnie 
jak w poprzednich latach po-
łączony zostanie z obchodami 
jubileuszu XIII-lecia żarow-
skiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Invest-Park”. Tegoroczną, 
jubileuszową edycję Honoro-
wym Patronatem obejmie Am-
basada Japonii. - Nasza dyscy-
plina sportowa zyskała wielu 
sympatyków. A Żarów jest tego 
najlepszym przykładem. Tutaj 
trenują nawet przedszkolaki! Po 
cichu, liczę, że niektórym z nich 
uda się zrobić jeszcze wielką 
karierę sportową. Tak, jak Paw-
łowi Fajdkowi, ubiegłorocz-
nemu mistrzowi świata, który 
przecież też jest Żarowianinem. 
W poprzedniej edycji turnieju 
wystartowało blisko 320 spor-

towców z 28 klubów z Polski 
i Czech. Jako organizatorzy, 
mamy nadzieję, że w tym roku 
zwiększy się liczba uczestników 
i gości odwiedzających nasz 
turniej – mówi Miłosz Haber, 
trener Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judoka Imbramo-
wice.

Zawodników trenujących na 
sportowych matach spotkać 
będzie można na pierwszym 
wspólnym treningu, który za-
planowany został na piątek, 12 

września, w godz. 18.00-20.00. 
Zgłoszenia zawodników i za-

wodniczek przyjmowane będą 
w formie elektronicznej przed 
turniejem. Więcej informacji 
można uzyskać u trenera Mi-
łosza Habera, pod nr tel. 698 
223 354.

Sportową rywalizację będzie 
można oglądać w żarowskim 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w sobotę, 13 września.

Magdalena Pawlik

Początek nowego roku 
szkolnego to dla wielu 

rodziców  duży wydatek, 
dlatego nie należy zapomi-
nać o możliwości skorzysta-
nia ze zwrotu przynajmniej 
części tych kosztów.

Tylko do 12 września w 
szkołach przyjmowane będą 
wnioski o dofinansowanie 
zakupu podręczników w ra-
mach programu „Wypraw-
ka Szkolna 2014”. O pomoc 
ubiegać się mogą rodziny, 
których dochód nie pozwala 
na całkowite sfinansowanie 
zakupu książek, ale także, 
które mają trudną sytuację 
rodzinną lub wychowujące 
niepełnosprawne dziecko.
● Do kogo adresowany jest 
program?

Wysokość pomocy na do-
finansowanie podręczników 
jest zależna od dochodu, sy-
tuacji rodzinnej oraz klasy, 
do której uczęszcza uczeń. 
– Dofinansowanie będzie w 

tym roku wynosić od 175 do 
770 złotych. Programem ob-
jęci zostaną uczniowie klas: 
II-III szkoły podstawowej 
– do kwoty 225 zł, VI szkoły 
podstawowej – do kwoty 325 
zł, III zasadniczej szkoły za-
wodowej – do kwoty 390 zł, 
III szkoły ponadgimnazjalnej 
liceum ogólnokształcącego i 
technikum – do kwoty 445 zł. 
Dla uczniów klas II-III i VI 
szkoły podstawowej, II-III i 
VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, III szko-
ły ponadgimnazjalnej, za-
sadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego 
i technikum oraz VI ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, VI ogólnokształcą-
cej szkoły sztuk pięknych i III 
liceum plastycznego dochód 
na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć 539 złotych – 
wyjaśnia Katarzyna Janik 
z Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 

Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.
● Kiedy i gdzie składać 
wnioski?

Wnioski należy składać do 
dnia 12 września w szkole, 
do której będzie uczęszczał 
uczeń w roku szkolnym 
2014/2015. Do wniosku trze-
ba dołączyć zaświadczenie 
o wysokości dochodów, w 
przypadku trudnej sytuacji 
życiowej uzasadnienie wnio-
sku lub orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego 
wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. Niezbędny 
jest także dowód zakupu 
podręczników, czyli faktura 
VAT, rachunek lub paragon. 

Wnioski o dofinansowa-
nie podręczników, wykaz 
niezbędnych dokumentów i 
tabela kwot znajdują się na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Razem można więcej!
Zabytkowy kościół p.w. Bożego Ciała w Łażanach przejdzie gruntowną przemianę.

Pieniądze, na jego remont pozyskali członkowie Stowarzyszenia Miłośników Łażan „Przyjazna 
Wieś”. Darowiznę w wysokości 49 tysięcy złotych na rzecz kościoła w Łażanach, dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców przekazała Fundacja Polska Miedź w Lubinie. – Wspólnie działamy na rzecz na-
szej małej społeczności. Dzięki temu mamy szansę polepszyć wizerunek wsi i stworzyć przyjazne miej-
sce do życia dla swoich rodzin. A wszystko po to również, aby nasza wieś była atrakcyjnym miejscem 
do pracy, mieszkania i wychowywania dzieci. W działaniu potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią 
współpracować dla wspólnego dobra – mówi Krystyna Faruń, aktywna działaczka ze Stowarzysze-
nia Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”.

Środki finansowe, pozyskane przez Stowarzyszenie pozwolą na naprawę elewacji zabytkowego ko-
ścioła i wykonanie opaski odwadniającej terenu wokół obiektu. Do remontu dokładają się również 
sami mieszkańcy Łażan, którzy przez lata zbierali datki na ten cel.

Na terenie gminy Żarów prężnie funkcjonuje sześć stowarzyszeń założonych przez mieszkańców. 
Wszystkie, wspólnie działają na rzecz swoich małych społeczności. Dbają o to mieszkańcy Bukowa, 
Krukowa, Łażan, Mrowin, Kalna i Mikoszowa.
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Kamienny most oraz
1000- letni dąb z Zastruża

Projekt „Different Point of View” wspierała telewizja HBO Polska, Studio 
Munka, Stowarzyszenie  Filmowców Polskich, Firma Soul Seed Media, 
Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych O! pla, Agencja Reklamowa 
Geospace, Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie oraz firma Krzywy Kadr 
foto: Marcin Cudo

Projekt „Different Point 
of View” w Żarowie

Co?
Gdzie?
Kiedy?
ŻARÓW

6 września
Otwarcie boiska do gry w bule (plac przy siłowni, ul. Pia-
stowska, godz. 17.00. W programie towarzyski turniej, w 
którym grać będą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Uni-
wersytetu Trzeciegu Wieku i żarowskiej Młodzieżowej Rady 
Miejskiej). 

6-7 września
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycz-
nych (hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10A, od godz. 9.55. Pełny komunikat turnieju 
znajduje się na stronie internetowej www.goniec.zarow.pl)
7 września
Dożynki wiejskie w Wierzbnej (godz. 11.30) i Imbramowi-
cach (godz. 12.30)

13 września
Otwarte Mistrzostwa Judo z okazji XIII-lecia Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Żarów. Pod Hono-
rowym Patronatem Ambasady Japonii (hala sportowa Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A)

14 września
Dożynki gminne (Targowisko Miejskie, ul. Dworcowa, od 
godz. 11.30)
      
ŚWIDNICA
10-14 września
VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych 
„Okiem Młodych” (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury, Rynek 43, wstęp wolny)

Codziennie poruszamy się tymi samymi drogami, idziemy do pracy, do szkoły niemal nie zwracając uwagi 
na otoczenie. Tymczasem Ziemia Żarowska oraz pobliska okolica kryje w sobie wiele tajemnic historii 
oraz interesujących miejsc. Wiele z nich pozostaje nadal Nam nie znanych.

Tuż nieopodal kamiennego 
mostu rósł niegdyś potężny 
dąb o blisko 7 metrowym ob-
wodzie pnia, zwany potocz-
nie 1000-letnim dębem „Die 
1000-jährige Eiche”, który 
był ozdobą zastrużańskiego 
parku. Do pnia potężnego 
drzewa w 1815 r. przybito 
tabliczkę z wierszem, będą-
cym rodzajem zapytania o 
sens życia i miejscu w nim 
natury. Jak głosi opowieść, 
przebywający w tym miejscu 
w 1828 r. książę Karol – syn 
króla Fryderyka Wilhelma 
III i królowej Luizy, stał 
się inicjatorem powstania 
drugiego wiersza, również 
umieszczonego na starym 
dębie, będącego odpowiedzią 
na wcześniejsze pytania. Ży-
wot starego drzewa zakoń-
czył się podczas straszliwej 

burzy, kiedy od uderzenia 
pioruna pień historycznego 
dębu został rozłupany. Wedle 
opisów w 1930 r. zachowany 
do wysokości 2 m pusty pień 
dębu wypełniony był ce-
głami. Przymocowane były 
do niego dwie duże żelazne 
tablice zawierające wersy 
obu wierszy umieszczonych 
odpowiednio w 1815 i 1828 
r. Pień 1000-letniego dębu 
utrwalony został na pocz-
tówce z początku XX w. O 
tym osobliwym pomniku 
przyrody wspomina również 
prof. dr. Theodor Schube w 
swoim opracowaniu pt. Die 
wichtigsten Natur – Denk-
mäler, 1928 Breslau, gdzie 
podaje lokalizację drzewa 30 
m na północny zachód od Jo-
hannisbrücke jest 3 metrowej 
wysokości pień dębu o ob-

wodzie 6,54 m. Potwierdza 
to plan parku w Zastrużu z 
1835 r., gdzie drzewo ozna-
czono jako tzw.Rieseneiche, 
czyli olbrzymi dąb. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury

i Sportu

część
II

Najpierw krótkie spotkania 
z filmem animowanym, 

fabularnym i dokumental-
nym (17 filmów, 12 twórców). 
A potem ciekawe warsztaty, 
spotkania autorskie i seanse 
filmowe.

Wszystko dla miłośników 
kina, i to plenerowego, przygo-
towanego w ramach autorskie-
go projektu „Different Point of 
View – Inny Punkt Widzenia” 
przez Fundację Teatr Bezdom-
ny. Plenerowe kino przypadło 
do gustu również mieszkań-
com Żarowa. - Wszystkie od-
słony plenerowe zobaczyło 
około 298 osób, za co serdecz-
nie dziękujemy. Tegoroczna, 
szósta już edycja tego projektu, 
ze względu na mnogość odsłon 

kina plenerowego była wyjąt-
kowa. Spotkania z filmami zna-
lazły swój wydźwięk w postaci 
seansów filmowych, autorskich 
spotkań i warsztatów. Zapra-
szamy na plenerowe spotka-
nia filmowe już za rok – mówi 
Tomasz Nycz, twórca żarow-
skiego projektu.

Szczegółowe informacje na 
temat żarowskiego kina ple-
nerowego znajdują się na fa-
cebooku www.facebook.com/
fundacjateatrbezdomny

Gospodarzem projektu „Dif-
ferent Point of View – Inny 
Punkt Widzenia” było Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu i 
żarowski Teatr Bezdomny im. 
Bohumila Hrabala.

Magdalena Pawlik

Nie siedź w domu!
Zapisz się na zajęcia

Wszystkim, którzy chcą aktywnie spędzać czas, roz-
wijać swoje zdolności, zdobyć nowe umiejętności i 

doświadczenia, spotkać ciekawe osoby czy wystąpić przed 
publicznością, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
proponuje udział w zajęciach. Zapoznaj się z propozycjami i 
znajdź coś dla siebie! Przyjdź, sprawdź i zapisz się:

● Pracownia Muzyczna
Koło gitarowe i fletowe oraz Mała Akademia Muzyki (nauka 
gry na keyboardzie, organach, pianinie, akordeonie i perkusji 
dla dzieci i młodzieży.

● Pracownia Taneczna
Zajęcia taneczne dla najmłodszych Zumba Kids & Kids jr 
(dzieci 3-6 lat i 7-10 lat) w Żarowie
Zajęcia taneczne dla najmłodszych (dzieci od 3 do 10 lat) w 
Kalnie

● Pracownia Teatralna 
Zajęcia w żarowskim Teatrze Bezdomnym ruszają początkiem 
września.

● Pracownia Plastyczna
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat i młodzieży 
powyżej 9 roku życia ruszają 16 września.
Akademia Malucha – zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca życia do 
4 lat. Pierwsze zajęcia zaplanowane na 18 września.

● Pracownia Ceramiczna
Zajęcia ceramiczne dla dzieci od 6 do 10 lat i młodzieży powy-
żej 10 roku życia. Ruszają 17 września.

● Sekcja Sportowa
Szkółka piłkarska dla dzieci w wieku 5-9 lat
Sekcja akrobatyki sportowej dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
Szkółka tenisowa, działająca we współpracy ze Szkołą Teniso-
wą 2012 ze Świdnicy.

Szczegóły dotyczące zajęć dostępne są 
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
przy ul. Piastowskiej 10 A w Żarowie. 
Więcej informacji uzyskać można rów-
nież pod nr tel. 74 858 07 53 (w godz. 
8.00-16.00) lub na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl

27 września
Koncert hitów okresu międzywojennego (sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury, godz. 18.00, bilety 30 zł nabycia w 
Informacji Turystycznej)

ŚWIEBODZICE
5 września
Wernisaż wystawy Teresy Anniuk–Gulak „Człowiek w foto-
grafii przeobrażonej” (Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, 
godz. 18.00)

7 września
Dożynki Świebodzice-Ciernie (w programie: uroczysta msza 
święta, występ zespołów tanecznych, zabawy i gry dla dzieci. 
Miejsce: boisko OSiR w Cierniach, od godz. 13.00)

STRZEGOM
14 września
Dożynki Dolnośląskie (w programie: od 12.45 msza św, cere-
moniał żnowno dożynkowy, prezentacje wieńców i chlebów, 
koncerty zespołów folklorystycznych i gwiazd wieczoru ze-
społu Fantastic Boys i Tercet Egzotyczny, pokaz sztucznych 
ogni)

27 września – 15 października 
Wystawa fotogramów upamiętniających utworzenie i działa-
nie Polskiego Państwa Podziemnego (Strzegomskie Centrum 
Kultury, ul. Paderewskiego 36)
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Fajdek ustanowił rekord Polski

Daniel Wasilewski (klęczy po prawej) wyprowadzał na boisko swoich idoli. 
Fot. Damian Filipowski, źródło www.sportowefakty.pl

Rekord Polski w rzucie młotem należy do Pawła Fajdka fot. Radosław Jóź-
wiak, źródło: Cyfrasport

Przed 5. Memoriałem Kamili Skolimowskiej wszyscy oczekiwali, że Anita Włodarczyk podejmie próbę bi-
cia rekordu globu. Mało kto przypuszczał, że jej występ przyćmi Paweł Fajdek. Mistrz świata pobił 13-letni 
rekord Polski należący do misztrza olimpijskiego Szymona Ziółkowskiego.

Fajdek już w drugiej pró-
bie posłał młot na odległość 
83.48, poprawiając wynik 
Ziółkowskiego o  całe 10 
centymetrów. Anita Włodar-
czyk wygrała konkurs kobiet 
z wynikiem 77.66, ustanawia-
jąc  rekord mityngu.

Kibice, zgromadzeni na 
Stadionie Narodowym bar-
dzo szybko doczekali się 
próby powyżej 80 metrów. 
Młot na odległość 80.19 
posłał Fajdek, co dało mu 
prowadzenie przed Węgrem 
Parsem.

To był przedsmak nadcho-
dzących emocji. W drugiej 
próbie wychowanek ULKS 
Zielony Dąb Żarów pode-
rwał kibiców z siedzeń. Po 
bardzo dynamicznej i dobrej 
technicznie próbie wyrzucił 
młot daleko poza granicę 80 
metrów. Spiker ogłosił, że 
prawdopodobnie padł nowy 
rekord Polski (83.38 Szymo-
na Ziółkowskiego z 2001 
roku – tytuł mistrza świata 
z Edmonton). Po chwili na 
tablicy wyników wyświetlił 
się rezultat 83.48, co ozna-

czało pobicie rekordu kraju 
o 10 centymetrów! Fajdek 
rozpoczął świętowanie na 
płycie stadionu.

To był jego dzień. W trze-
ciej próbie uzyskał 83.37, 
czyli zaledwie o 1 centy-
metr mniej od starego rekor-
du Polski. W kolejnej posłał 
młot na odległosć 82.16. 
Wszystkie te wyniki były 
lepsze od tych, którymi zdo-
był złoto Mistrzostw Świata 
i srebro Mistrzostw Europy.

Fajdek poprawił 13-letni 
rekord Polski Szymona 

Ziółkowskiego, wyszedł 
na czoło światowych tabel, 
ustanowił nowy rekord ży-
ciowy oraz uzyskał najlep-
szy wynik w rzucie młotem 
na świecie od sześciu lat. Po-
lak ustanowił dodatkowo re-
kord Polski all-comers oraz 
przesunął się na 11 pozycję 
w tabelach historycznych 
rzutu młotem. 

Kamila Skolimowska, 
złota medalistka Igrzysk 
Olimpijskich zmarła niespo-
dziewanie 18 lutego 2009 
roku. Miała 27 lat. Piąty 

memoriał, upamiętniający 
jej osobę, zorganizowany 
został z dużym rozmachem. 
Siedem konkurencji męż-
czyzn i kobiet, zawody spor-
towców niepełnosprawnych 
i dzieci. Do tego prestiżo-

wa lokalizacja na Stadionie 
Narodowym i największa 
gwiazda lekkoatletyki obec-
nych czasów, sprinter Usain 
Bolt, który na dystansie 100 
m uzyskał czas 9.98.

Krzysztof Dutkiewicz

Zjednoczeni w czołówce

Walczyli w zawodach 
spinningowych

Szachowe zmagania
w Żarowie

Być wielkim piłkarzem

W swoim pierwszym 
meczu wyjazdowym 

4. ligi piłkarskiej KS Zjedno-
czeni PCO Żarów pokonał ze-
spół Widawy Bierutów 2:0. 
Bramki na wagę zwycięstwa 
zdobył Mateusz Kołodziej 
oraz Adam Łagiewka. 

Beniaminek rozgrywek w 
4. kolejce na własnym boisku 
podejmował Nysę Zgorzelec. 

Żarowianie wyszli na bo-
isko bez przesadnego respek-
tu wobec Nysy. Ofensywnie 
ustawienie Zjednoczeni z 
Damianem Uszczykiem 
na skrzydle i Krzysztofem 
Goździejewskim w roli roz-
grywającego od początku 
starali się przerywać akcje 
rywali w okolicach środka 
boiska i jednym – dwoma 
podaniami przedostać się 
pod bramkę Nysy Zgorzelec. 
Goście znacznie rzadziej byli 
przy piłce, ale to oni zdobyli 
pierwszego gola. W 15 mi-

nucie arbiter dopatrzył się 
przewinienia w polu karnym 
i wskazał na jedenasty metr. 
Pewnie strzelony rzut karny 
dał prowadzenie przyjezd-
nym, które nie trwało długo. 
Fenomenalnie wykonany 
rzut wolny przez Uszczyka 
pozwala biało-niebieskim na 
doprowadzenie do remisu. Po 
pół godziny gry Zjednoczeni 
grali w przewadze jednego 
zawodnika. Za niesportowe 
zachowanie boisko opuścił 
obrońca Nysy. Żarowianie 
doskonale trzymali grę z 
dala od własnego pola kar-
nego, jednak nie przełożyło 
się to na zdobycz bramkową. 
Swoich okazji nie wykorzy-
stał Mateusz Kołodziej oraz 
Łukasz Wawrzyniak. 

Pierwsze minuty po prze-
rwie nie zmieniły obrazu 
gry. Dyscyplina w obronie 
Zjednoczonych nie pozwala-
ła na zbyt wiele Nysie. Mno-

żył się natomiast festiwal 
nieskuteczności. W pięknym 
stylu uderzenie Uszczyka in-
stynktownie obronił golkiper 
ze Zgorzelca. Chwilę później 
znów dał znać o sobie bram-
karz Nysy, który tylko w so-
bie znany sposób dwukrotnie 
w jednej akcji ratuje swój 
zespół od utraty gola. Przy 
kolejnej dobitce z najbliższej 
odległości Felich uderza w 
poprzeczkę. Nysa Zgorze-
lec dowiozła remis do końca 
spotkania.   

Zjednoczeni PCO Żarów po 
4 kolejkach zajmują 5. miej-
sce w tabeli. Komplet punk-
tów zachowały trzy drużyny: 
Orkan Szczedrzykowice, 
KS Polkowice oraz Miedź II 
Legnica. To właśnie z drugą 
drużyną w ligowej hierar-
chii, KS Polkowice przyjdzie 
zmierzyć się Zjednoczonym 
w 6 serii spotkań. 

Krzysztof Dutkiewicz

Daniel Wsilewski (7 l.) 
wziął udział w dziecię-

cej asyście podczas meczu 
Śląsk Wrocław – Borussia 
Dortmund. Mały zawodnik 
Szkółki Piłkarskiej GCKiS Ża-
rów wyprowadził na mura-

wę wrocławskiego stadionu 
swoich idoli.

Aby wziąć udział w dzie-
cięcej asyście trzeba było 
wysłać zdjęcie, filmik, wier-
szyk lub plakat i pokazać, jak 
kibicuje się swojej drużynie. 

Na pomysł udziału w kon-
kursie wpadli rodzice.

- To wielka przygoda dla 
młodego piłkarza wyprowa-
dzać na murawę tej klasy 
zawodników. Przybicie piątki 
z Kubą Błaszczykowskim z 
pewnością jeszcze bardziej 
zmotywuje Daniela do praco-
wania nad swoim talentem... 
talentem, który jest ogromny 
– opowiada Krzysztof Dut-
kiewicz, trener piłkarza.

Od redakcji: W ostatnim 
numerze gazety, pojawił się 
omyłkowo błąd przy skła-
dzie. Zdjęcie z piłkarzem Da-
nielem Wasilewskim zostało 
skadrowane. Za błąd redak-
cja przeprasza czytelników.

Żarów będzie po raz kolejny 
gospodarzem Mistrzostw 

Dolnego Śląska Juniorów w 
Szachach Klasycznych. Turniej 
odbędzie się w dniach 6–7 
września.

- Zawody rozegrane zostaną 
systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund. W mistrzo-
stwach mają prawo udziału za-
wodnicy zrzeszeni w klubach 
szachowych Dolnego Śląska 
oraz niezrzeszeni szachiści bę-
dący mieszkańcami Dolnego 
Śląska, zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do udziału. Do 
obsadzenia mamy kategorie 
wiekowe 9, 11, 13, 15, i 17 lat. 

Pełen regulamin dostępny na 
stronie internetowej www.go-
niec.zarow.pl – wyjaśnia Artur 
Adamek, kierownik turnieju.

Pierwsza runda ruszy 7 wrze-
śnia o godz. 10:00 w hali spor-
towej Gminnego Centrum Kul-

tury i Sportu w Żarowie. Na 
święto dolnośląskich szachów 
zapraszają organizatorzy: Dol-
nośląski Związek Szachowy, 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie oraz klub 
szachowy Goniec Żarów.

Spotkali się na zbiorniku 
Topola-Kozielno, by tam 

zmierzyć się w spinningo-
wych zawodach seniorów.  
Żarowskim wędkarzom w 
Niedzielę, 24 sierpnia uda-
ło się złowić kilka okaza-
łych drapieżników. 

– Po kilku intensywnych 
godzinach  w spinningo-
wych zawodach  wędkar-
skich mistrzostwo koła zdo-
był Jarosław Wachowiak. 
Na drugiej pozycji zawody 
ukończył 

Jarosław Surma, a trze-
cie miejsce zajął Marek 
Bogusz. Zdobywcom ser-
decznie gratulujemy i

mamy nadzieję, że kolej-
ne zdobycze uda się złowić 
podczas następnych zawo-
dów wędkarskich. Pierw-

sza trójka będzie reprezen-
tować nasze koło podczas 
mistrzostw okręgu wałbrzy-
skiego – mówi Ryszard 
Wróbel z żarowskiego 
związku wędkarskiego. 

Krzysztof Dutkiewicz

Najlepszym spinningistą został 
Jarosław Wachowiak (w środku). 

Grały
niższe ligi 
piłkarskie
Po 4. kolejce wałbrzyskiej 

kl. A Zieloni Mrowiny 
zajmują 9 pozycję. Wśród 
zespołów gminy Żarów wy-
stępujących w kl. B najwyżej 
sklasyfikowaną drużyną jest 
Zryw Łażany – 6. miejsce.
kl. A
4. kolejka 
Zieloni Mrowiny
– Wenus Nowice
kl. B
4. kolejka
Błyskawica Kalno
– Sokół Kostrza
Zryw Łażany
– Płomień Dobromierz 5:0
Wierzbianka Wierzbna
– Zjednoczeni PCO II Żarów 
1:1


