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I etap budowy kanali-
zacji w Mrowinach

I ŚLUBUJĘ Ci miłość,
wierność...

Kolejna droga 
z pozyskanych funduszy

To jedna z najdłużej 
wyczekiwanych przez 

mieszkańców Mrowin inwe-
stycji.

Kilka tygodni temu roz-
poczęły się pierwsze prace 
związane z budową kanali-

Droga przy cmentarzu 
parafialnym w Bukowie 

doczekała się modernizacji.
Remontowany odcinek 

drogowy zyskał już nową 
nawierzchnię asfaltową. In-
westycja realizowana była 
w ramach zadania „Przebu-

Najważniejszy jest wspól-
ny plan na życie.

Tak na pytanie, jaki jest 
sekret długiego i szczęśli-
wego pożycia małżeńskiego 
odpowiadają małżonkowie 
Stanisława i Stanisław 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW
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Dwa nowe wozy strażackie trafiły do 
OSP z terenu gminy Żarów. 

Zamykamy Kolejną Kapsułę Cza-
su w Żarowie. Tym razem każdy 
z nas może umieścić tam swoje 
materiały. Sprawdź jakie!

Kubeł zimnej wody wylali na głowy 
piłkarzy Zjednoczonych zawodni-
cy Kryształa Stronie Śląskie.

Więcej
na

str. 3

zacji w Mrowinach. Całe za-
danie podzielone jest na trzy 
etapy i w tym roku zrealizo-
wana zostanie jego pierwsza 
część, od sklepu do przejaz-
du kolejowego.

więcej na str. 5

Inwestycja rozpoczęła się od zerwania starej nawierzchni asfaltowej w 
centrum wsi.

dowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejsco-
wości Buków”, na który gmi-
na pozyskała dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych Województwa 
Dolnośląskiego.

więcej na str. 3

Zakończyły się już prace przy przebudowie drogi dojazdowej w Bukowie.

Wójcik, którzy w tym roku 
świętują jubileusz złotych 
godów oraz Bronisława i 
Tadeusz Sipiora, którzy 
niedawno obchodzili 66 
rocznicę ślubu. 

więcej na str. 4

Małżonkowie Bronisława i Tadeusz Sipiora obchodzą w tym roku 66 rocz-
nicę ślubu
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostały na maila, z prośbą o informacje. 
Marcin Z. 1. Panie Burmistrzu korzystam często z basenu krytego i nie podoba mi się, że w godzinach 
wieczornych często słyszę krytykę mieszkańców osiedla niezadowolonych z tego, że cześć osób korzystają-
cych z basenu, hali sportowo-widowiskowej parkuje swoje samochody na chodniku przy ul. Piastowskiej 
oraz na miejscach parkingowych przy blokach na przeciwko K. Wielkiego i B. Krzywoustego zabierając 
w ten sposób miejsca parkingowe mieszkańcom. Czy przed wejściem głównym na basen kryty nie można 

powiększyć parkingu np. kosztem przeniesienia 3 ławek do siedzenia w inne miejsce trawnika i wybrukowania go? Do kogo należy 
plac między ulicą Piastowską a ks. Jadwigi, czy nie można go wybrukować i zrobić parking z prawdziwego zdarzenia oraz zatoczki 
na autobusy szkolne?
Burmistrz Leszek Michalak: Właścicielem placu między ulicą Piastowską a Ks. Jadwigi jest Agencja Nieruchomości Rolnej, która 
udostępnia ten teren naszym mieszkańcom. Nie ma jednak możliwości prawnej jego przejęcia i zrealizowania tam jakiejkolwiek in-
westycji. Plac jest udostępniany na użytek mieszkańców, ale mało 
kto zostawia czy parkuje tam swój samochód. W obecnej sytuacji 
miejsca parkingowe dla klientów pływalni czy rodziców przywo-
żących dzieci na zajęcia organizowane przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu znajdują się przy basenie i z tyłu hali sportowej, 
w okolicach ulicy Korczaka, od strony boiska Orlik. Łącznie, na 
całym tym terenie do użytku jest około 80 miejsc parkingowych. 
Widać to będzie na dołączonej obok mapie miejsc parkingowych 
wokół basenu. Ławki oraz cały teren zielony przy parkingu ba-
senowym zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
w ramach realizowanego projektu unijnego i nie ma możliwości 
przeniesienia ich w inne miejsce. 
2. Pod prysznicami w godzinach wieczornych na basenie jest 
ciągle dużo wody i piany (przy jednym odpływie w podłodze), 
zamontowanie dodatkowych mat podczas przerwy technologicz-
no-gwarancyjnej pod prysznicami nie przyniosło zamierzonego 
efektu, woda jest roznoszona nawet do szatni, bo jedna sprzą-
taczka nie nadąża ze zbieraniem wody. Czy coś można w tym 
kierunku jeszcze zrobić, żeby ta woda sama spływała?
Burmistrz Leszek Michalak: 
W trakcie przerwy technologicznej, która realizowana była w 
okresie wakacyjnym na basenie zamontowano dodatkowe odwod-
nienia w bliskim sąsiedztwie zjeżdżalni i wanien jacuzzi, wykona-
no uszorstnienie nawierzchni nogomyjek, ponadto sprawdzono 
całą technologię basenową, dokonano przeglądów gwarancyj-
nych urządzeń zamontowanych na basenie, odświeżono również 
hol basenu. Kolejne zadania będą realizowane podczas przyszło-
rocznej przerwy technologicznej przeprowadzanej każdego roku. 
Dziękujemy za tak szczegółowe uwagi. Wszystkie zasugerowane 
przez Pana wskazówki zostaną uwzględnione.

Drugą część pytań mieszkańca dotyczącą funkcjonowania basenu w Żarowie opublikujemy w kolejnym numerze gazety. 

Piotr Borkowski, ul. Spokojna 1, 58-130 Żarów
e-mail: piotrboro@wp.pl, pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188

Zapraszamy do pracowni fotograficznej

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 183/2017 z dnia 25 października 
2017r. 

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 przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 173/2017 z dnia 18 
października 2017r. 

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 przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 193/2017 z dnia 30 
października 2017r. 

→ Sprzedam działki budowlane Mro-
winy ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 94 99
→ Sprzedam działkę rolną 96 a KL. III 
a w Bukowie. Tel. 609 174 940 
→ Kupię kawalerkę w Żarowie z ogrze-
waniem gazowym, najchętniej w no-
wym budownictwie. Tel.  887 521 677.

Znaleziono portfel
Funkcjonariusze policji w Żarowie poszukują właściciela port-
fela, który został znaleziony kilka dni temu w Żarowie. Portfel 
z całą zawartością jest do odbioru na komisariacie policji przy 
ul. Ogrodowej 2 w Żarowie. Wszelkich informacji na ten temat 
udzielają funkcjonariusze policji w Żarowie, nr tel. 74 858 05 
77.

Policjanci odzyskali skradziony rower
68-letni mieszkaniec Świdnicy został zatrzymany w wyniku 
bezpośredniego pościgu podczas kradzieży roweru pozosta-
wionego przed sklepem Tesco w Żarowie. - Wartość strat wyce-
niono na kwotę 800 złotych. Mienie odzyskano. Uciekinier został 
schwytany, a po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna kierował 
skradzionym rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Za 
próbę kradzieży grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności – mówi 
Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie. 

Zatrzymany za posiadanie marihuany
Kara grzywny i ograniczenie wolności nawet do 10 lat grozi 
22-letniemu mieszkańcowi gminy Środa Śląska, który został 
zatrzymany w Bożanowie, posiadając przy sobie narkotyki. 
- Mężczyzna posiadał przy sobie marihuanę o łącznej wadze 
4,98 g. W toku dalszych czynności w jego miejscu zamieszkania 
ujawniono jeszcze 12 g. marihuany. W efekcie przyznał się do 
przedstawionych zarzutów i dobrowolnie poddał się karze – do-
powiada komendant policji Katarzyna Wilk. 

Pomogli zatrzymać złodzieja
Mieszkańcy Żarowa (ojciec z synem) dokonali ujęcia obywa-
telskiego 45-letniego mieszkańca powiatu górowskiego, który 
dokonał włamania do samochodu Opel, skąd dokonał kradzie-
ży radioodtwarzacza, aparatu fotograficznego i telefonu. Suma 
strat to kwota 1000 złotych. Mienie odzyskano w całości.

Pamiętajmy o odblaskach!
Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze 

poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odblaskowy 
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu pie-
szych stosuje się do nowych przepisów, niestety zdarzają się 
osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętaj-
my, że pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kie-
rującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast 
pieszy, mający na sobie elementy odblaskowe, staje się widocz-
ny nawet z odległości 150 metrów. Elementami odblaskowymi 
mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki 
oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się 
umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki 
piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są 
dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Oprac. Magdalena Pawlik

~ PODZIĘKOWANIE ~
Chciałabym bardzo podziękować Policji z Żarowa za szybką i 
skuteczną akcję odzyskania skradzionego roweru spod Mar-
ketu w dniu 23.10.2017 r.    

wdzięczna mieszkanka Łażan

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego męża, 

ojca, dziadka, uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą w tym trudnym dla nas czasie
Krystyna i Katarzyna Cz.

Od wtorku, 7 listopada 
w GCKiS odbywać się 

będą zajęcia do pracowni 
fotograficznej.

To tu poznać będzie można 
tajniki fotografii analogo-
wej i cyfrowej, dowiedzieć 
się, jak poprawnie kompo-
nować kadr, co to jest głę-

bia ostrości i do czego służy 
„rybie oko”. 

Zajęcia odbywają się w 
każdy wtorek o godzinie 
16.30, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, ulica 
Piastowska 10a, Żarów.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Kolejna droga z pozyskanych
funduszy

Spotkanie Koła Różańcowego
w Kalnie

Nowa droga asfaltowa powstała przy cmentarzu parafialnym. Wizerunek 
zmieni tam również cały teren wokół cmentarza.

Spotkanie przy wspólnym stole z paniami z Koła Różańcowego to także 
dobra okazja do wspólnej integracji. 

Podpisanie umowy na przebudowę kolejnych dróg dojazdowych w Poża-
rzysku oraz Imbramowicach.

Droga przy cmentarzu 
parafialnym w Bukowie 

doczekała się modernizacji.
Remontowany odcinek 

drogowy zyskał już nową 
nawierzchnię asfaltową. In-
westycja realizowana była 
w ramach zadania „Przebu-
dowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejsco-
wości Buków”, na który gmi-
na pozyskała dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych Województwa 
Dolnośląskiego. - To już trzy-
dziesta siódma droga, która 
wykonana została w ramach 
modernizacji dróg do grun-
tów rolnych. Dofinansowanie 
na jej przebudowę otrzyma-
liśmy jeszcze w czerwcu. W 
tej chwili czekamy także na 
potwierdzenie otrzymania 
środków finansowych na ko-
lejne nasze drogi. Mam na-
dzieję, że pogoda pozwoli na 
zrealizowanie tych wszystkich 
inwestycji w najbliższym mie-
siącu, tak aby nasi mieszkań-
cy mieli suchy i bezpieczny 
dojazd do swoich domostw. 
Jest to już ostatnia zmoder-
nizowana droga przy cmen-
tarzu. Wszystkie pozostałe 
cmentarze mają utwardzony 
dojazd, zarówno w Żarowie, 

Imbramowicach, Wierzbnej, 
jak i teraz Bukowie – wyja-
śnia burmistrz Leszek Mi-
chalak.

W tym roku droga w Bu-
kowie jest pierwszą zmoder-
nizowaną drogą w ramach 
przebudowy dróg do gruntów 
rolnych. W kolejce oczekują 
jeszcze drogi w Pożarzysku 
i Imbramowicach. Nowa 
wyasfaltowana droga przy 
cmentarzu w Bukowie reali-
zowana jest w ramach zada-
nia inwestycyjnego „Moder-
nizacja dróg w miejscowości 
Żarów, Mrowiny, Wierzbna, 
Kruków, Buków, Pyszczyn, 
Imbramowice, Pożarzysko, 
Mikoszowa, Przyłęgów”. 
Inwestycja kosztowała do-
kładnie 196.760,34 złotych. 
Kwotę 105 tysięcy złotych 

gmina pozyskała z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnośląskie-
go. Remont, w części został 
także sfinansowany ze środ-
ków własnych budżetu gmi-
ny Żarów. 

Jeszcze w listopadzie roz-
pocznie się remont kolejnych 
dróg transportu rolnego w 
Pożarzysku oraz Imbramo-
wicach. Burmistrz Leszek 
Michalak podpisał umowy 
na realizację tych zadań z 
wykonawcą inwestycji Świd-
nickim Przedsiębiorstwem 
Budowy Dróg i Mostów. Prze-
budowa drogi dojazdowej w 
Pożarzysku kosztować będzie 
113.161,99 złotych, przyznane 
dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnośląskie-
go to kwota 35.700 złotych. 
Przebudowa drogi dojazdowej 
w Imbramowicach to koszt 
73.257,21 złotych, a dofinan-
sowanie zostanie przyznane 
po otrzymaniu oficjalnej de-
cyzji. W 2018 roku planowany 
jest remont dróg do gruntów 
rolnych w Żarowie, Mielęci-
nie, Wierzbnej, Pożarzysku, 
Imbramowicach, Pyszczynie, 
Krukowie i Łażanach.

Magdalena Pawlik

Radny Waldemar Ganczarek
To dobra wiadomość dla mieszkańców Bukowa, którzy czekali na re-

mont tej drogi przy cmentarzu. Choć jest to droga transportu rolnego 
prowadzi na cmentarz i dzięki jej modernizacji mieszkańcy będą mogli 
w bezpiecznych warunkach dotrzeć w to miejsce. To ważne, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym, kiedy przy polnych drogach zalega błoto 
i utrudnione jest przejście. Jest to również ważna droga dla rolników, 
którzy korzystają z niej, podczas żniw czy innych prac polowych. Teren 
przy cmentarzu również zmieni swój wygląd. Zostanie wyrównany, a z 
lewej i prawej strony przygotowywane są miejsca pod nowe miejsca par-

kingowe. To nie jedyne prace inwestycyjne, które prowadzone są na terenie naszej wsi. Do 
użytku mieszkańców oddany został już chodnik przy ul. Kwiatowej, a w tej chwili prowadzone 
są również prace przy budowie nowego ciągu pieszego przy ul. Lipowej.

Wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w latach 2011-2016:

2011r. Imbramowice (dwie drogi) i Siedlimowice: kwota 193.000,00 zł
2012r. Pyszczyn, Mikoszowa, Kruków, Gołaszyce, Marcinowiczki (dwie drogi): kwota 611.000,00 zł
2013r. Mrowiny (dwie drogi), Pożarzysko, Łażany (dwie drogi), Wierzbna (trzy drogi), Kalno: kwota 
698.000,00 zł
2014r. Buków (dwie drogi), Imbramowice, Mikoszowa (dwie drogi), Mrowiny, Łażany, Bożanów-Kal-
no: kwota 875.000,00 zł
2015r. Mrowiny, Kruków (dwie drogi), Pożarzysko, Pyszczyn (dwie drogi): kwota 688.000,00 zł
2016r.Żarów, Imbramowice, Kruków: kwota 440.000,00 zł i droga w Pyszczynie współfinansowana 
ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej.

Łącznie w latach 2011-2016 wykonano 36 dróg.

Jak każdego roku, pod ko-
niec października, panie z 

Koła Różańcowego w Kalnie 
spotykają się na świetlicy 
wiejskiej z okazji zakończenia 
modlitw różańcowych.  To już 
tradycja w Kalnie. 

Jest tort i upominki, którymi 
obdarowywane są wszystkie 
członkinie Koła Różańcowe-
go. Do wszystkich pań, rów-
nież tych, które przynależą 
do grupy żywego różańca, 
powędrowały w tym roku 
kalendarze i róże. To tak-
że forma podziękowania za 
ich całoroczną aktywność w 
życiu parafii. - Nasze panie 
nigdy nie odmawiają sobie 
wspólnego spotkania na świe-
tlicy wiejskiej. To sprawia im 
najwięcej radości. Dziękujemy 

im za zaangażowanie i pomoc 
przy pielęgnacji Kapliczki w 
Kalnie. To wyjątkowe miejsce, 
zadbane, a w wazonach przez 
cały rok zawsze są tam świeże 
kwiaty. To dzięki ich wspólnej 
pracy nasza wiejska Kaplicz-
ka zawsze wygląda wyjątko-
wo. Dziękujemy im również za 

wspólne modlitwy w różnych 
intencjach. Za tych, którzy są 
w potrzebie, chorobie, mają 
rocznicę i tak można by wymie-
niać jeszcze więcej – przyznaje 
Ewa Wołek z Kalna, która za-
wsze uczestniczy w tych wy-
jątkowych spotkaniach.

Magdalena Pawlik

BURMISTRZ ŻAROWA, LESZEK MICHALAK 
ZAPR ASZA NA M I EJ S KI E O BC H O DY 

NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Program

10 LISTOPADA 2017

16.00 - XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej, 
dzień I, występy solistów - sala kameralna GCKiS, ul. Piastowska 10a

11 LISTOPADA 2017

11.30 Msza święta za Ojczyznę, 
parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa, Żarów

13.00 Uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, 
Bolesława Chrobrego, Żarów 

14.00 XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej, 
dzień II, występy chórów -hala widowiskowo-sportowa GCKiS, ul. Piastowska 10a

17.00 Koncert finałowy
Występ laureatów XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej

„A źródło wciąż bije”  - Studio Piosenki MDK Świdnica 
pod kierunkiem Mirosława Jabłońskiego

Zapraszamy!Gmina 
Żarów

Burmistrz Le-
szek Michalak 

zaprasza wszyst-
kich mieszkańców 
na miejskie ob-
chody Narodowe-
go Święta Niepod-
ległości.

Ś w i ę t o w a n i e 
rozpocznie się 
już w piątek, 10 
listopada XIX Fe-
stiwalem Pieśni 
Patriotycznych. 
W sobotę, 11 listo-
pada odprawiona 
zostanie w ża-
rowskim kościele 
msza święta w 
intencji Ojczyzny, 
a tuż po niej odbę-
dą się uroczysto-
ści przy Pomniku 
Pamięci Narodo-
wej. W Gminnym 
Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie 
trwać będzie także 
drugi dzień XIX 
Festiwalu Pieśni 
Patriotycznych, 
gdzie na scenie, w 
repertuarze pieśni 
patriotycznych, za-
prezentują się chóry i zespoły 
wokalne. W tym roku, po raz 
pierwszy przewidziano także 
koncert finałowy wszystkich 
laureatów XIX Festiwalu Pie-
śni Patriotycznej, który odbę-
dzie się o godz. 17.00. 

Zapraszamy
na obchody Święta 

Niepodległości

Zwieńczeniem święta 11 
listopada będzie koncert „A 
źródło wciąż bije” - Studio 
Piosenki MDK Świdnica pod 
kierunkiem Mirosława Ja-
błońskiego. Imprezą towarzy-
szącą żarowskim obchodom 

Święta Odzyskania Niepodle-
głości będzie także wystawa 
„Marszałek Piłsudski” otwar-
ta w Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu przy ul. Piastow-
skiej 10A w Żarowie, od godz. 
14.00.
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Uczniowie uczcili 
Dzień Papieski

Uczniowie SP Mrowiny za udział w konkursie o Janie Pawle II także otrzy-
mali nagrody i podziękowania.

Na zdjęciu laureaci konkursu „Jan Paweł II – Papież i Człowiek” ze SP w 
Zastrużu z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

Podczas uroczystości małżonkowie odnowili także przysięgę małżeńską.

Wspólne zdjęcie jubilatów Stanisławy i Stanisława Wójcik wraz z rodziną i 
zaproszonymi gośćmi. 

Z okazji 50 rocznicy ślubu małżonkowie zostali odznaczeni medalami pre-
zydenta RP.

I ŚLUBUJĘ Ci miłość, wierność...

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/13 1182 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 55.000 zł 5.500 zł 9 00

961/14 1328 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 61.000 zł 6.100 zł 9 05

961/22 1309 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 60.000 zł 6.000 zł 9 10

961/23 1434 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 66.000 zł 6.600 zł 9 15

1. Przetarg odbędzie się  28 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank 
Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 24 listopada 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.206,92 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługi – symbol D. 2-3 
MN/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu 
aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu 
i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych

położonych przy ulicy Modrzewiowej w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i usługi 

Idziemy naprzód z nadzieją” 
- pod takim hasłem obcho-

dzony był tegoroczny XVII 
Dzień Papieski.

Z tej okazji w Szkole Podsta-
wowej im. Anny Jenke w Mro-
winach i Szkole Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastru-
żu odbyły się uroczyste akade-
mie. Uczniowie przypominali 
życiorys Ojca Świętego Jana 
Pawła II i wspólnie odśpiewali 
Jego ulubioną pieśń „Barkę”. 
Do zwycięzców powędrowa-
ły także nagrody za udział w 
konkursach plastycznych „Jan 
Paweł II – Papież i Człowiek”. 
Program artystyczny przygo-
towany został pod przewod-
nictwem katechetki Marii 
Tomaszewskiej. - Jan Paweł 
II, papież Polak, na zawsze po-
zostanie w naszej pamięci. Aby 
uczcić pamięć o naszym wiel-
kim rodaku, uczniowie szkoły w 
Zastrużu i Mrowinach przygo-
towali uroczystą akademię. Nie 
zabrakło także ulubionej pieśni 
papieża „Barki”. Rozstrzy-
gnięty został również konkurs 
plastyczny, w którym udział 
wzięli nasi uczniowie. Prace 

zaprezentowano na specjalnej 
wystawie przygotowanej w 
szkołach. Serdecznie dziękuję 
dzieciom za przygotowany pro-
gram. To był dla nas wyjątkowy 
dzień i ważny także dla naszych 
uczniów, którzy przypomnieli 
sobie historię życia papieża. 
Tak bogate dziedzictwo pozo-
stawił nam święty Jan Paweł 
II, aby z tego korzystać – mówi 
Maria Tomaszewska, która 
była organizatorem Dnia Pa-
pieskiego w szkołach.

Nagrody wyróżnionym 
uczniom za wykonane prace 
plastyczne wręczali ks. Pa-
weł Szajner proboszcz pa-
rafii pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Mrowinach, ks. 
Damian Mroczkowski wice-
dyrektor Wydziału Kateche-
tycznego Kurii Świdnickiej, 
burmistrz Leszek Micha-
lak, sekretarz gminy Sylwia 
Pawlik, radni Rady Miejskiej 
Waldemar Ganczarek i 
Maria Tomaszewska (także  
katechetka w szkołach) oraz 
dyrektor placówek Krystyna 
Wardach i Barbara Nowak. 

Magdalena Pawlik

Najważniejszy jest wspólny plan na życie. Tak na pytanie, jaki jest sekret długiego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego odpowiadają małżonkowie Stanisława 
i Stanisław Wójcik, którzy w tym roku świętują jubileusz złotych godów oraz Bronisława i Tadeusz Sipiora, którzy niedawno obchodzili 66 rocznicę ślubu.

Z tej okazji jubilaci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, 
upominki i kwiaty, które 
parze wręczył burmistrz Le-
szek Michalak. - Przeżyte 
razem lata to dowód wzajem-
nej miłości, zrozumienia i ak-
ceptacji. To wspaniały wzór 
mądrego życia i przykład dla 
młodych, którzy decydują się 
związać węzłem małżeńskim 
zakładając rodzinę. Serdecz-
nie gratuluję tak pięknego 
jubileuszu i życzę, aby dalej 
cieszyli się Państwo z każdej 
przeżytej wspólnie chwili - 
składał gratulacje dostojnym 
jubilatom burmistrz Leszek 
Michalak.

Stanisława i Stanisław 
Wójcik sakramentalne 
„TAK” powiedzieli sobie 
50 lat temu. Poznali się w 
szkole powszechnej. Na po-
czątku łączyły ich stosunki 
koleżeńskie, ale z czasem 
pojawiło się głębsze uczucie. 

21 października 1967 roku 
narzeczeni zawarli związek 
małżeński w Urzędzie Stanu 
Cywilnego, a dzień później 
powiedzieli sobie sakra-
mentalne „Tak” w Kościele 
Parafialnym w Żarowie. Do-
czekali się czterech synów, 
siedmiorga wnucząt i dwóch 
prawnuczek, w których wy-
chowaniu i opiece czyn-
nie uczestniczą. Obecnie 
najważniejszym zadaniem 
dziadka jest odbiór Emilki 
ze szkoły. W wolnych chwi-
lach chętnie spędzają czas 
na ogródku. Pan Stanisław 
przez całe życie był wiel-
kim społecznikiem. Radny 
kilku kadencji Rady Miej-
skiej w Żarowie, wieloletni 
prezes OSP w Mrowinach 
(piastował tę funkcję przez 
40 lat), komendant gminny 
OSP w Żarowie, członek za-
rządu powiatowego OSP w 
Świdnicy, członek Komisji 

Rewizyjnej Zarządu Woje-
wódzkiego OSP we Wrocła-
wiu. Pasjonat sportu, członek 
zarządu LZS w Mrowinach, 
czynny zawodnik drużyny 
piłkarskiej w Mrowinach i 
drużyny „Ceramik” Żarów i 
wieloletni sędzia piłkarski. 
Zakochany w swojej „Sta-
si”, ale również w swojej wsi 
Mrowinach. Wieloletni czło-
nek Rady Sołeckiej Mrowin, 
dzięki jego żmudnej pracy 
wieś posiada kronikę, którą 
prowadzi od 70-tych lat. Nie 
byłoby tej bogatej działalno-
ści, gdyby nie wsparcie mał-
żonki, która w czasie jego 
nieobecności zajmowała się 
domem i dziećmi.

Bronisława i Tadeusz Si-
piora poznali się w Żarowie 
w 1950 roku. Po okresie na-
rzeczeństwa 28 października 
1950r. złożyli sobie przysię-
gę małżeńską w Kościele w 

Gościsławiu, a 30 czerwca 
1951r. zawarli związek mał-
żeński w żarowskim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. Pan 
Stanisław oprócz tego, że 
był ostoją rodziny, przez całe 
życie był wielkim pasjonatą 
muzyki i samochodów. Na-
leżał do przyzakładowej Or-
kiestry Dętej, grał w zespole 
muzycznym na akordeonie. 
Obecnie chętnie spędza swój 
wolny czas na majsterko-
waniu. Jego małżonka, pani 
Bronisława uprawia ogró-
dek, a zwłaszcza kwiaty. Z 
nostalgią wspomina czas 
swojej wczesnej młodości i 
pobytu w Paryżu, miejscu 
swego urodzenia. Miała oka-
zję kilkakrotnie odwiedzić 
przyjaciół w tym magicznym 
mieście, w którym, jak sama 
przyznaje, zostawiła kawa-
łek serca.

Magdalena Pawlik
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Dwa nowe wozy strażackie 
trafiły do strażaków z jed-

nostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej z terenu gminy Żarów. 
Pierwszy sześcioosobowy 
Volvo jest już w posiadaniu 
druhów w Wierzbnej, a drugi 
nowy MAN będą w swojej co-
dziennej służbie wykorzysty-
wać strażacy z Pożarzyska.

- Nie ukrywamy, jak wielka 
jest nasza radość. To dla nas 
historyczna chwila. Fabrycz-
nie nowy samochód zasilił jed-
nostkę strażacką w Wierzbnej. 
Takie chwile nie zdarzają się 
często, a czekaliśmy na ten 
moment tak długo. To praw-
dzie strażackie „cacko”. Speł-
niło się nasze marzenie. A jak 
wiadomo lepszy sprzęt to dla 

każdego strażaka gwarancja 
bezpieczniejszej pracy - mówi 
Grzegorz Opioła prezes OSP 
Wierzbna. 

Nowy nabytek, który trafił 
do strażaków z Wierzbnej zo-
stał sfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (kwota 80 
tysięcy złotych), Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego (kwota 220.647,00 zło-
tych) i budżetu gminy Żarów 
(kwota 445.225,00 złotych). 
Wyprodukowany w tym roku 
Volvo(S) średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy kosztował 
dokładnie 745.872,00 złotych. 

Nowy MAN, który trafił do 
OSP Pożarzysko został za-

kupiony w ramach projektu 
„Zakup sprzętu do prowa-
dzenia akcji ratowniczych i 
usuwania skutków zjawisk 
katastrofalnych lub poważ-
nych awarii celem wspar-
cia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych - projekt 
partnerski gmin pod prze-
wodnictwem Gminy Świdni-
ca” realizowanego wspólnie z 
innymi gminami: Brzeg Dol-
ny, Dzierżoniów, Jaworzyna 
Śląska, Leśna, Męcinka, Sie-
kierczyn, Strzegom, Świdni-
ca i Udanin. Kosztował do-
kładnie 761.000.00 złotych. 
Dofinansowanie w wysoko-
ści 509.440,00 złotych zosta-
ło przyznane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020, ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. - To już trzeci nowy sa-
mochód, który będą w swojej 
służbie wykorzystywać nasi 
strażacy. Jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Poża-
rzysku i Wierzbnej znajdują się 
w Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Gaśniczego, dlatego 
tak ważne jest, aby do swojej 
dyspozycji miały nowoczesny 
i niezawodny sprzęt. A bez-
pieczeństwo mieszkańców to 
podstawa, dlatego od kilku lat 
systematycznie, przy współ-
udziale pozyskanych środków 
finansowych oraz własnych 
z budżetu naszej gminy, wy-
posażamy jednostki w nowo-
czesny sprzęt - wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Magdalena Pawlik

Doposażamy jednostki OSP

Historyczny mural w Żarowie

Zupełnie nowy samochód strażacki MAN trafił również do OSP Pożarzysko. 
To już trzeci nowy wóz w gminie Żarów. 

Tak prezentuje się nowy mural, który zadedykowany został byłym pracownikom „Silesii” oraz Dolnośląskich Zakła-
dów Chemicznych „Organika”.Na zdjęciu nowy nabytek OSP Wierzbna: samochód Volvo(s).

Fotografie przedstawiające 
panoramę dawnej fabry-

ki funkcjonującej na terenie 
miasta zdobią ściankę przy ul. 
Wojska Polskiego w Żarowie.

To ozdobny mural „Silesia/
DZCH Organika”, który zo-
stał stworzony przez „Grupę 
BNKT” w składzie Robert 
Mrowiński, Kamil Tobiasz 
na podstawie wcześniej opra-
cowanej grafiki. Mural został 
przez jego inicjatorów zadedy-
kowany byłym pracownikom 
„Silesii” oraz Dolnośląskich 
Zakładów Chemicznych „Or-
ganika”. Inicjatorem projektu 
jest Fundacja Inicjatywa B. 
- Grafika została stworzona, 
aby promować lokalną historię 
miasta i gminy Żarów. Bardzo 
ważnym obiektem, który wpły-

wał na życie mieszkańców 
naszego miasta była fabryka, 
w której pracowały całe poko-
lenia. Dlatego postanowiliśmy 
zadbać o jej pamięć realizując 
artystyczny malunek w prze-
strzeni miejskiej – czytamy na 
oficjalnej stronie internetowej 
Fundacji Inicjatywa B.

Inspiracją do stworzenia 
muralu stały się pozyskane w 
ramach projektu „Biblioteka 
Dziedzictwa Kulturowego 
i Historycznego Gminy Ża-
rów” unikatowe materiały 
historyczne. Wśród nich 
przedwojenne pocztówki 
przedstawiające zabudowa-
nia fabryki z początku XIX 
wieku oraz reprint obrazu 
wiszącego w biurach dy-
rekcji zakładowej. Ponadto 

wykorzystane zostały także 
stare plany sytuacyjne fa-
bryki. 

Organizatorem projektu 
jest Fundacja Inicjatywa B. 
Mural został sfinansowany 
dzięki wpłatom mieszkań-
ców Żarowa: Wojciecha 
Majstrzyka, Grzegorza 
Niczyporuka, Kamila Cho-
lewa, Stowarzyszenia „Ro-
werowy Żarów” , Zielony 
Zieliński i Tomasza Nycza. 

Cały projekt: remont ścia-
ny (zakup materiałów, poło-
żenie listw narożnych oraz 
siatki podtynkowej, dwu-
krotne gruntowanie, tyn-
kowanie), zakup farb oraz 
zlecenie wykonania muralu, 
kosztował 1700,00 złotych. 

Oprac. Magdalena Pawlik

I etap budowy kanalizacji w Mrowinach
To jedna z najdłużej wyczekiwanych przez mieszkańców Mrowin inwestycji. Kilka tygodni temu rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową kanalizacji 
w Mrowinach. Całe zadanie podzielone jest na trzy etapy i w tym roku zrealizowana zostanie jego pierwsza część, od sklepu do przejazdu kolejowego.

Burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał już oficjalną 
umowę, na mocy której Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wyraził zgodę na 
wykorzystanie środków fi-
nansowych powstałych z 
oszczędności poprzetargo-
wych z budowy kanalizacji 
w Łażanach. - Ponad milion 
złotych oszczędności, które 
pozostały z inwestycji reali-
zowanej w Łażanach będzie 
wykorzystane na pierwszy 
etap budowy kanalizacji w 
Mrowinach. Prace realizo-
wane są na odcinku, gdzie w 
minionym roku wymieniliśmy 
całą sieć azbestowo-cemento-
wą. Kolejny etap prac przy ul. 
Wojska Polskiego powinien 
ruszyć na wiosnę. W trzecim 
etapie zostanie skanalizo-
wana pozostała część wsi – 

wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Inwestycja będzie wiązać 
się z utrudnieniami w ruchu 
drogowym, co odczuwa-
ją już sami mieszkańcy. W 
związku z trwającymi pra-
cami została zerwana stara 
nawierzchnia asfaltowa. - W 
pierwszej kolejności wykona-
liśmy frezowanie na całym 
odcinku, gdzie będzie przebu-
dowywana kanalizacja. W tej 
chwili koncentrujemy się przy 
głównej pompowni, która 
znajduje się przy sklepie. In-
westycja może być uciążliwa 
dla mieszkańców, bo zasta-
nawiamy się, czy w pewnym 
momencie całkowicie nie za-
mknąć drogi, ponieważ tutaj 
są przewidziane do zrealizo-
wania kanalizacje sanitarne, 
deszczowe oraz wodociąg. 
Jak warunki atmosferyczne 

na to pozwolą, to będziemy 
kontynuować prace w zimie, 
a jeśli nie, zrobimy przerwę w 
budowie i wrócimy z pracami 
na wiosnę. Tu jest zaprojek-
towana całkowita odbudowa 
nowej nawierzchni, stara zo-
stanie zlikwidowana, łącznie 
z kostką, która zalega pod 
asfaltem – mówi Bronisław 
Bernad kierownik budowy.

Pierwszy etap budowy ka-
nalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Mrowinach 
będzie realizowany dzięki 
środkom finansowym, któ-
re pozostały z oszczędności 
przetargowych z inwestycji 
realizowanej w tym roku w 
Łażanach. Trzeba jednak 
było na to zadanie pozyskać 
zgodę w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 
Wniosek gminy Żarów na 

przeniesienie tych pieniędzy 
na inwestycję w Mrowinach 
popierał także poseł na Sejm 
RP Wojciech Murdzek. - Z 
ogromnym przekonaniem 
rekomendowałem w Naro-
dowym Funduszu, żeby te 
środki finansowe zostały w 
gminie i aby przeznaczyć je 
na inną inwestycję, tak waż-
ną i potrzebną dla mieszkań-
ców. Biorąc pod uwagę dobre 
przygotowanie gminy i do-
brze napisane wnioski, myślę, 
że na pewno będzie dalszy 
ciąg tych inwestycji – mówi 
Wojciech Murdzek poseł na 
Sejm RP.

Ten etap prac w Mrowi-
nach kosztować będzie 
1.999.000,00 złotych. Łącz-
nie, wszystkie trzy etapy 
pochłoną ponad 9 milionów 
złotych.

Magdalena Pawlik

Radny Roman Konieczny
Mieszkańcy Mrowin czekali na taką informację kilkanaście lat. To bardzo 
potrzebna inwestycja, dzięki której nasza wieś będzie mogła dalej rozwi-
jać się w dobrym kierunku. Będzie wiązała się z utrudnieniami w ruchu 
drogowym, ale mam nadzieję, że mieszkańcy uzbroją się w cierpliwość i 
poczekają do końca jej realizacji. O każdych nowych utrudnieniach bę-
dziemy wszystkich na bieżąco informowali. Jest to wielkie przedsięwzię-
cie i myślę, że te kilka miesięcy będziemy mogli  przeczekać i przetrwać 
wszelkie niedogodności z jej realizacją związane.

Obecnie prace realizowane są przy głównej przepompowni. 

Podpisanie umowy z NFOŚ, w obecności przewodniczącego Rady Roma-
na Koniecznego i sołtys Mrowin Krystyny Popek. 
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Zamykamy Kapsułę Czasu na 25 lat
Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Urząd Miejski w Żarowie zapraszają mieszkańców gminy Żarów do udziału w projekcie „Kapsuła 
Czasu – Zamykamy na 25 lat”. Akcja już się rozpoczęła i każdy z nas może umieścić w kapsule czasu unikatowe materiały. Organizatorzy zachęcają, aby były 
to zarówno dokumenty drukowane (koperty zawierające listy drukowane i pisane ręcznie), jak i cyfrowe.

- Chcesz wziąć udział w 
niesamowitym projekcie? 
Schowaj „cząstkę siebie” 
na 25 lat... napisz list do 
rodziców, rodzeństwa lub 
wnuków... kapsuła czasu 
zostanie otwarta komisyjnie 
za 25 lat i dostarczy Nam 
wszystkim, społeczności ża-
rowskiej wielu informacji 
na temat ówczesnego Żaro-
wa. Jak otworzymy kapsułę 
czasu wszystkie zaklejone 
koperty trafią do adresatów, 
nie otwieramy Państwa ko-
respondencji, zadbamy o 
to, aby poczta historyczna 
dotarła na wskazany na ko-
percie adres. Pliki cyfrowe 
skopiujemy, wgramy nowe 
pliki, a następnie... zamknie-
my kapsułę na kolejne 25 lat 
– mówi Tomasz Nycz po-
mysłodawca projektu.

Materiały zbierane są 

w różny sposób. Koperty 
można wrzucać do skrzyn-
ki poczty historycznej lub 
zostawić na Regale Pamię-
ci w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Żarów. 
Pliki cyfrowe wysyłamy 
na adres: wezmeudzial@
inicjatywab.pl. W tytule 
wiadomości należy wpisać 
„Kapsuła czasu - Zamy-
kamy na 25 lat”.

Listy, zamknięte w koper-
cie, na której należy napi-
sać: IMIĘ I NAZWISKO 
ADRESATA należy wrzu-
cać do „Skrzynki poczty 
historycznej”, która zain-
stalowana jest pod „telebi-
mem” przy Armii Krajowej 
40. Koperty z zawartością 
można także dostarczać 
do Biblioteki Publicznej 
w Żarowie, w godzinach 
funkcjonowania placówki: 

(od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 9.00 do 
17.30). Pliki elektroniczne, 
tj. autorskie nagrania au-
dio, wideo, pliki tekstowe, 
zeskanowane zdjęcia z al-
bumów rodzinnych, współ-
czesne fotografie miasta 
i najbliższych, refleksje i 
przemyślenia wysyłamy na 
adres: wezmeudzial@ini-
cjatywab.pl. Dozwolone 
formaty plików to: MP3, 
MP4, JPG, PNG, PDF. 

Kapsuła Czasu powstanie 
w ramach projektu „Opo-
wiadania o mieście”, który 
składa się z trzech współgra-
jących ze sobą części: Mapa 
Opowiadań Historycznych 
(teksty „historyczne” prze-
czytane są na ulicy przez 
zaproszonych wcześniej do 
współpracy mieszkańców 
miasta), Część wizualna (re-

trospektywne foto-slajdery, 
składające się z zeskanowa-
nej wojennej pocztówki oraz 
autorskiej, współczesnej fo-
tografii) oraz Kapsuła Czasu 
(pliki wchodzące w skład 
„mapy opowiadań historycz-
nych”, wspomnienia narra-
cyjne bohaterów projektu, 
zeskanowane pocztówki).

Projekt realizowany jest 
w ramach stypedium, któ-
re przyznało: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Twórca projektu: 
Tomasz Nycz. Organizator: 
Fundacja Inicjatywa B, Sto-
warzyszenie Labiryntarium.
pl oraz Urząd Miejski w Ża-
rowie, Partner: Puruno, igu-

tek.pl. Wsparcie organiza-
cyjne: Agencja Reklamowa 
GEOSPACE 

Materiały można dostarczać 
do 20 listopada. Kapsuła Cza-
su zostanie zamknięta w sobo-
tę, 25 listopada o godz. 17.00. 
Organizatorzy zapraszają do 
udziału w tym wydarzeniu.

Oprac. Magdalena Pawlik

Wizyta w żarowskim Electroluxie

Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem

To był dla nich dzień pe-
łen wrażeń. Podczas wi-

zyty w żarowskiej fabryce 
Electrolux Poland uczniowie 
drugiej klasy Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie mogli z bliska zaob-
serwować, jak wygląda pro-
ces produkcji zmywarek.

Ale nie tylko. Pod okiem 
pracujących tam specjalistów 
dzieci obejrzały halę produk-
cyjną i przetestowały gotowe 
już sprzęty. Wśród atrakcji  dla 

małych gości nie zabrakło tak-
że poczęstunku i upominków 
przygotowanych przez firmę 
z Żarowa. - Dzięki spotkaniu, 
nasi uczniowie mogli podziwiać 
nowoczesne maszyny i przyglą-
dać się produkcji wyrobów do-
stępnych w ofercie żarowskiego 
Electroluxu. Już sama wizyta 
była dla nich  przeżyciem i wzbu-
dziła duże zainteresowanie. To 
był dla nich dzień pełen atrakcji. 
Pracownicy firmy bardzo chęt-
nie opowiadali o swojej pracy. 

Wizyta w żarowskiej fabryce zmywarek Electrolux Poland wzbudziła wśród 
najmłodszych duże zainteresowanie. 

Pozwalali dzieciom z bliska ob-
serwować to co robią. Składa-
my seredczne podziękowania za 
tak miłe przyjęcie naszej grupy 
i mamy nadzieję, że nie była to 
ostatnia wizyta w Electroluxie 
– mówi Iwona Nieradka ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Drugoklasiści także miło 
wspominają wizytę w żarow-
skim Elektroluxie. Dla jed-
nych była to ciekawa lekcja, 
a dla innych jeszcze, kolejne 

ważne doświadczenie. - Naj-
bardziej podobało mi się testo-
wanie gotowej zmywarki przez 
panią nazwaną żartobliwie 
„wróżką”. W zakładzie nie tyl-
ko pracują pracownicy, ale tak-
że roboty. Widzieliśmy montaż 
różnych elementów zmywarki. 
Zmywarki do magazynu jadą 
windą do góry, potem taśmo-
ciągiem i znów windą na dół. 
Pan wózkiem widłowym usta-
wia je jedna na drugiej. To była 
bardzo fajna wycieczka – przy-
znały zgodnie Monika i Na-
talia uczennice drugiej klasy 
w żarowskiej podstawówce. 

Chcesz być jak Święty Mikołaj? Lubisz pomagać innym? 
Przyłącz się do akcji organizowanej już po raz piąty przez 

żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej i pomóż uszczęśliwić 
najmłodszych mieszkańców. 

Drogowskaz dla Świętego Mikołaja:
Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz piąty pilnie po-
szukuje Świętego Mikołaja, który pomoże nam uszczęśliwić 
małych mieszkańców naszej gminy, do których bez Wasze-
go wsparcia Święty Mikołaj może nie trafić!  Pragniemy być 
drogowskazem dla Świętego Mikołaja, aby nasz  ukochany 
Święty szybko, bez błądzenia trafił do naszych dzieci, które z 
utęsknieniem wyczekują prezentu.

Prosimy Cię Znajdź
lub Bądź Świętym Mikołajem

Waszym zadaniem jest przygotowanie paczki dla wybranego 
milusińskiego, a my gwarantujemy ludzką uczciwością, że 
prezent nie tylko trafi do obdarowanego, ale zadbamy, aby był 
to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu dziecka.

Uwaga !
Plan poszukiwania Świętego Mikołaja 

jest następujący:
1. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (Ża-

rów, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3, koordynator akcji: 
Marta Łoboda) otrzymasz podpowiedź z imieniem i wie-
kiem dziecka do którego dzięki Tobie Mikołaj dotrze. Dzieci 
zasłużyły na prezent, a rodzice z powodu trudnej sytuacji fi-
nansowej najprawdopodobniej nie złożyli jeszcze zlecenia do 
Świętego Mikołaja.

2. Chcemy, aby u jak największej liczby dzieci pojawił się 
uśmiech przy odbiorze prezentu. Dlatego do 17 listopada 
2017r. wybierz swojego „Szczęśliwca” i namów swoich zna-
jomych do tego samego.

3. Przygotowaną paczkę dostarcz do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej: Żarów, ul. Armii Krajowej 54 w dniach 27-29.11.2017 r. w 
godz. 8.00 – 15.00. Prezent musi być podpisany Imieniem obdaro-
wanego dziecka oraz jego wiekiem. Ponadto na załączonej kartce 
należy wskazać numer dziecka z listy głównej, którą otrzymasz 
kontaktując się z koordynatorem.

4. Prosimy nie pakuj do paczki owoców, aby się nie popsuły, 
chipsów, żywności (np. makaron, zupy instant, kasza itp.), cu-
kierków z alkoholem oraz jogurtów, a także używanych rze-
czy tj. zabawki, ubrania. Nie martw się też, że nie otrzymałeś 
podpowiedzi rozmiaru buta, odzieży. Nie o takie prezenty 
nam chodzi. Postaw na swoją intuicję. Niestety nie mamy też 
możliwości, aby dotrzeć do listów pisanych do Mikołaja, ale 
wiemy, że nasze dzieci są wdzięczne z otrzymywanych pre-
zentów. Aby prezenty nie były zbyt zróżnicowane, prosimy 
o zachowanie tradycji. Z doświadczenia wiemy, że najwięcej 
prezentów szacowało się w kwocie 60-80 zł.  

5. Paczki trafią do dzieci do 6 grudnia, a Ty już na zawsze 
będziesz Świętym Mikołajem, który znalazł drogowskaz i 
tym razem dotarł do dzieci !

Prosimy Bądź z Nami !!!
Z wyrazami wdzięczności: Anita Denes - Ziemkiewicz

Blisko pięć godzin potrze-
bowali szachiści Gońca 

Żarów, by pokonać drużynę 
UKS GIECEK Radków w roz-
grywkach III Dolnośląskiej 
Ligi Szachowej.

Zwycięstwa w meczu od-
nieśli: Damian Daniel, Zbi-
gniew Zieliński oraz Klara 
Czaplewska, natomiast swój 

pojedynek zremisował Woj-
ciech Kowalczuk.

W ostatniej kolejce Goniec 
uległ 4.0-1.0 KSz Miedii II 
Legnica, a jedyną wygraną 
odniósł Czesław Stec. 

W stawce dwunastu zespo-
łów po trzech kolejkach Goniec 
Żarów zajmuje piątą pozycję. 

Krzysztof Dutkiewicz

Dobra forma Gońca



Zgodnie z opinią geologiczną podłoże gruntowe działki jest niestabilne, zbudowane z nasypu niekontrolowanego (zalecana płyta betonowa) – opinia do wglądu w siedzibie UM w Żarowie
1. Przetarg odbędzie się 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  
najpóźniej do dnia 24 listopada 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł, kosztów dokumentacji 
w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – symbol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
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Amerykański samolot
bombowy B-17 pod Wierzbną

część
II

Miejsce katastrofy samolotu 
bombowego Boeing B-17G 
Y-46697-60-DL (15. Armia 
Powietrzna USA AF, 429 
Szwadron II Grupy Bombo-
wej), który 22 marca 1945 
roku runął na pole w pobliżu 
miejscowości Wierzbna (niem. 
Würben), było już kilkukrotnie 
celem wypraw poszukiwaw-
czych organizowanych przez 
Żarowską Izbę Historyczną. 
Prace takie podejmowane były 
w 2012, 2015 i 2017 roku. W 
tegorocznym przedsięwzięciu, 
mającym na celu odnalezienie 
i zabezpieczenie pozostałych 
elementów amerykańskiego 
samolotu bombowego uczest-
niczyła m.in. Grupa Eksplora-
cyjno-Historyczna „Hunter” z 
Polkowic, Wrocławska Grupa 
Poszukiwawcza oraz Żarow-
ska Grupa Poszukiwawcza 
„Fridericus Borussorum Rex”. 
W trakcie prac, udało się od-
naleźć kilkaset różnego ro-
dzaju elementów wspomnia-
nej maszyny B-17G oraz jej 
uzbrojenia. Do najliczniejszej 
grupy znalezisk należą poci-
ski oraz łuski nabojów kaliber 
12,7x99 mm (.50 BGM), które 
stanowiły amunicję ciężkich 
karabinów maszynowych typu 
Browning M2 (samolot B-17G 
uzbrojony był w 13 karabinów 
M2). Pośród tych ostatnich 
znajdują się egzemplarze łu-
sek z następującymi oznacze-

niami: SL 4 i SL 43 (fabryka 
Saint Louis Ordnance Plant 
– Saint Loius, Missouri, lata 
1943-1944), TW 4 (fabryka 
Twin Cities Ordnance Plant – 
Minneapolis, Minnesota, 1944 
r.), DM  (fabryka Des Moines 
Ordnance Plant – Ankeney, 
Iowa, 1944 r.), LC 42 i LC43 
(fabryka Lake City Arsenal – 
Independence, Missouri, lata 
1943-1944). 

Do najbardziej interesują-
cych elementów wyposażenia 
samolotu, które udało się od-
naleźć pod Wierzbną należą: 

kontrolki z kokpitu pilotów 
(m.in. pokazujące stan poło-
żenia klap komory bombo-
wej), tabliczka znamionowa 
prostownika mocy PP-51/
APQ-9 wchodzącego w skład 
urządzenia radarowego AN/
APQ-9, wyprodukowanego 
przez Hudson American Cor-
poration, zaciski węża (1 kom-
pletny, 2 fragmenty) wypro-
dukowane przez firmę Wittek 
Manufacturing Co., Chicago 
– Ilinois, która od lat 30-tych 
XX wieku, była dostawcą 
tego roczaju akcesoriów dla 
wytwórni samolotów: Bell, 

Beech, Boeing, Brewster, 
Cessna, Consolidated, Curtis-
s-Wright, Douglas, Fairchild, 
Lockheed, Lycoming, Martin, 
North American, Northrop, 
Republic Aviation, Vega, Vul-
tee, Wright. Do wyposażenia 
komory bombowej samolotu 
B-17G Y-46697-60-DL nale-
żały odnalezione trzy stalowe 
haki, na których zaczepiana 
była listwa zrzutowa z umoco-
waną bombą (na każdą przypa-
dały 2 haki). Samolot Boeing 
B-17G mógł zabrać łącznie do 
7983 kg ładunku bombowego. 

Na wspomnianych hakach 
mocowane mogły być na-
stępujące wagomiary bomb: 
45 kg, 135 kg, 225 kg, 450 
kg, 720 kg, 900 kg. Podczas 
prac poszukiwawczych pod 
Wierzbną odnaleziony został 
także niekompletny odbiornik 
ANB-H-1 wyprodukowany 
przez firmę Western Electric 
Manufacturing Company, 
New York, który pierwotnie 
zamontowany był w zestawie 
słuchawkowym lub lotniczym 
hełmofonie (typ A-11) jednego 
z członków załogi rozbitego 
samolotu B-17G Y-46697-

60-DL. Z innych znalezisk 
wymienić można: drobne ele-
menty urządzeń pokładowych, 
gumowe osłony okablowania, 
fragment butli z instalacji po-
wietrznej, pompa z instalacji 
hydraulicznej, łącznik insta-
lacji powietrznej, fragment 
wzdłużnicy statecznika (z 
zachowaną powierzchniową 
malaturą), końcówka prze-
wodu antenowego/radiowego, 
końcówka przewodu hydrau-
licznego, fragmenty moco-
wania pasów bezpieczeństwa, 
zawór/wyłącznik prądowy, 
elementy instalacji powietrz-
nej, pompka instalacji hydrau-
licznej lub paliwa, obudowa 
wskaźnika/zegara pokłado-
wego (dolnego panelu?), frag-
ment obudowy wskaźnika/ze-
gara pokładowego, fragment 
wspornika wnętrza kadłuba/
kabiny pilotów (z zachowaną 
powierzchniową malaturą). 
Spora część odnalezionych 
elementów aluminiowych 
poszycia kadłubu samolotu 
B-17G Y-46697-60-DL, zo-
stała stopiona (forma zbry-
lonego aluminium) w skutek 
pożaru, jaki wybuchł na po-
kładzie po walce z samolota-
mi myśliwskimi i awaryjnym 
lądowaniu pod Wierzbną. W 
zbiorach Żarowskiej Izby Hi-
storycznej znajduje się rów-
nież kompletna przetwornica 
prądu wymontowana z wraku 
wspomnianego samolotu jesz-
cze w 1946 roku. 

Opracowanie
Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

66/19 921 SW1S/00080163/0 Sprzedaż na własność 33.000 zł 3.300 zł 9 20

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej

położonej przy ulicy 1 Maja w  Żarowie  przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Oferta pracy w AKS 
Precision Ball Polska
Firma  AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie jest 

japońską firmą produkującą kulki stalowe do  łożysk tocz-
nych przeznaczonych do różnego typu  maszyn i urządzeń, 
w tym także dla branży motoryzacyjnej. AKS Precision Ball 
Polska Sp. z o.o. w Żarowie istnieje na rynku od 2002 roku 
i zlokalizowana jest w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
OPERATOR MECHANIK/

MECHANIK/ MAGAZYNIER
Warunki zatrudnienia: 
- umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą
- wynagrodzenie do 4500 zł 
- dofinansowanie dojazdów do pracy
- benefity pozapłacowe:
- system kafeteryjny (świadczenia z zakresu sportu, kultury, 
rekreacji, wypoczynku, medycyny)
- dopłata do wyżywienia
- korzystanie z hali sportowej w GCKiS w Żarowie
- fundusz socjalny (w tym pożyczki na cele mieszkaniowe)
- szeroki zakres szkoleń zawodowych ( m.in. obsługa suwnic i 
żurawi, obsługa wózków widłowych, elektryczne)
- stabilne warunki zatrudnienia
Oczekiwania:
- gotowość do pracy w systemie zmianowym ( w tym week-
endy )
- chęć zdobywania wiedzy 
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@aksball.com.pl  lub na adres:  AKS Precision Ball 
Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 58 - 130 Żarów. Poda-
nia można także składać bezpośrednio w portierni zakładu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 
133 poz. 883)”.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/9 1.012 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 40.000 zł 4.000 zł 9 00

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 05

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 10

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 15

808/15 1.944 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 60.000 zł 6.000 zł 9 20

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 25

1. Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach podanych 
w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 21 listopada 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.093,26 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę 
oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol C.26 MN i 
C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 21.11.2017r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i 
ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA VI PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych

położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Kryształ z punktami w Żarowie

Kolejny start,
kolejny sukces

Piłka młodzieżowa

Co wiemy o sporcie?

Przez cztery dni w hali MCS 
we Wrocławiu rywalizo-

wały najlepsze zespoły szkol-
ne Dolnego Śląska w Finale 
Igrzysk Dzieci i Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Unihokeju.

Ta dyscyplina cieszy się 
rosnącą z roku na rok po-
pularnością. Wzrasta także 
poziom sportowy poszcze-
gólnych reprezentacji, a nas 
bardzo cieszy fakt, iż Szkoła 
Podstawowa w Imbramowi-
cach na stałe wpisała się w 
czołówkę drużyn naszego 
województwa. 

W Finałach Dolnośląskich 
wystąpiło po osiem zespo-
łów: dwa najlepsze z każdej z 
czerech stref Dolnego Śląska. 
Mistrzami województwa zo-
stały reprezentacje dziewcząt 
z Polsko-Brytyjskiej Dwuję-
zycznej Szkoły Podstawowej 
z Wrocławia w grupie młod-
szej i reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Łozinie w 
grupie starszej. Wśród chłop-
ców odpowiednio zwyciężały 
Szkoła Podstawowa z Piławy 
Dolnej i Szkoła Podstawowa z 
Gaworzyc. 

W tym roku reprezentacja 
chłopców, wróciła do Imbra-
mowic z brązowymi medali, 
udowadniając tym samym, iż 
szkolenie dzieci stoi na wyso-
kim poziomie.

- Serdecznie dziękuje za 
udział i zaangażowanie 
uczniów. Sukces nie byłby 
możliwy, gdyby nie wsparcie 
rodziców oraz radnej Pauli-
ny Trafas, którzy partycypo-
wali w kosztach transportu. 
Wszystkim serdecznie dziękuje 
– dopowiada opiekun Janusz 
Dominik. 

Krzysztof Dutkiewicz

Reprezentacja chłopców SP Im-
bramowice podczas dekoracji

W Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Ża-

rowie po raz trzeci rywalizo-
wali uczestnicy Mistrzostw 
Kibiców Sportowych.

W pierwszej części wszyscy 
zawodnicy odpowiadali na 
pytania zarówno z tematyki 
ogólnosportowej, dotyczącej 
wydarzeń na świecie, jak 
również żarowskiego sportu. 
Po przeprowadzonej rundzie 
eliminacyjnej, do ścisłego 
finału awansowała trójka 
kibiców, która na tym etapie 
konkursu zgromadziła naj-
większą ilość punktów. Osta-
tecznie najlepszym znawcą 
tematyki sportowej i tym sa-
mym tegorocznym mistrzem 
gminy Żarów został Edward 
Buszka.Zwycięzca otrzymał 
nagrodę finansową w wyso-
kości 200 zł.

Konkurs poprowadził po-
mysłodawca turnieju Ry-
szard Prawdzik, któremu 

pomagali Ewa Wołek oraz 
Jan Caliński.

Miłym akcentem była 
obecność trzykrotnego mi-
strza świata w rzucie młotem 
Pawła Fajdka oraz trenerki 
Jolanty Kumor. Podczas 
wydarzenia wręczone zosta-
ły statuetki przyjaciela spor-
tu, które na ręce Ewy Wo-
łek, Jolanty Kumor, Jana 
Calińskiego, Pawła Fajdka 
oraz Ryszarda Prawdzika 
złożył dyrektor GCKiS w 
Żarowie Tomasz Pietrzyk. 
Dodatkowo Jan Caliński, 
trener Wicemistrza Polski, 
piłkarskiego Śląska Wro-
cław, wyróżnił osiągnięcia 
żarowskiego lekkoatlety, 
przekazując piłkę z autogra-
fami od wszystkich zawod-
ników wrocławskiego klubu. 
Wspólnych rozmów na temat 
sportu nie było końca. Do zo-
baczenia za rok.

Krzysztof Dutkiewicz

Kubeł zimnej wody wylali na głowy piłkarzy Zjednoczonych zawodnicy Kryształa Stronie Śląskie. W 13. 
kolejce wałbrzyskiej okręgówki pokonali żarowian aż 5:1!

Stadion Miejski w Żarowie 
nie jest łaskawy dla Zjedno-
czonych. W rundzie jesiennej 
biało-niebiescy na własnym 
obiekcie wygrali trzy razy, 
dwukrotnie zremisowali oraz 
odnieśli jedną porażkę. Zde-
cydowanie lepszy bilans pod-
opieczni Adama Łagiewki 
posiadają w meczach wyjaz-
dowych, gdzie osiągnęli sześć 
zwycięstw i jeden remis. 

Kryształ wyszedł na boisko w 
Żarowie bez większych kom-
pleksów. Goście od pierwszych 
minut dobrze zagrali taktycz-
nie, rozbijając ataki Zjednoczo-
nych i wyprowadzając groźne 
kontry. Po niespełna dwudzie-

stu minutach gry, Stronie Ślą-
skie cieszyło się z dwubram-
kowego prowadzenia. Nadzieję 
na korzystny rezultat przyniósł 
rzut karny dla Zjednoczonych. 
Tuż przed zmianą stron jede-
nastkę wykorzystał Krzysztof 
Goździejewski.

W drugiej części meczu 
Kryształ dosłownie znokau-
tował miejscowych. Szybko 
zdobyte trzy bramki ustawi-
ły przebieg całego spotkania. 
Dzięki zwycięstwu, Stronie 
Śląskie trzyma kontakt z czo-
łówką tabeli, co oznacza walkę 
o awans do rozgrywek wyższe-
go szczebla. 

W gronie drużyn premiowa-

nych do awansu znajdują się 
również piłkarze z Witkowa, 
tym bardziej, iż w zanadrzu 
mają jeszcze zaległy mecz 
w Świebodzicach. Przemy-
sław Kloc strzelił hat-tricka, a 
jego zespół mógł cieszyć się z 
pierwszego kompletu punktów 
po dłuższej przerwie.

Do końca rundy jesiennej 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Piast Nowa Ruda 13 34 11 1 1 43-16
2.  Zjednoczeni Żarów 13 30 9 3 1 40-19
3.  Grom Witków 12 26 8 2 2 27-18
4.  Kryształ Stronie Śląskie 13 25 8 1 4 43-27
5.  Skałki Stolec 13 22 6 4 3 31-18
6.  Granit Roztoka 13 21 7 0 6 23-20
7.  Zdrój Jedlina Zdrój 13 21 6 3 4 28-25
8.  Victoria Tuszyn 13 20 6 2 5 31-21
9.  LKS Bystrzyca Górna 13 18 5 3 5 20-14

10.
 Zamek Kamieniec 
 Ząbkowicki

13 18 5 3 5 24-32

11.  Piławianka Piława Górna 13 14 4 2 7 23-23
12.  Iskra Jaszkowa Dolna 13 11 3 2 8 26-31
13.  Orzeł Lubawka 13 10 3 1 9 23-49
14.  MKS Szczawno Zdrój 13 9 2 3 8 23-35
15.  Victoria Świebodzice 12 7 2 1 9 12-43
16.  Pogoń Duszniki Zdrój 13 7 2 1 10 18-44

pozostały dwie kolejki. Zjed-
noczeni w najbliższy weekend 
podejmą na wyjeździe LKS 
Bystrzycę Górną (12.11, godz. 
14:00) oraz na własnym boisku 
zmierzą się ze Skałkami Stolec 
(termin i godzina do uzgodnie-
nia). 
Wyniki 13 kolejki:

Pogoń Duszniki Zdrój – Vic-
toria Świebodzice 2:3, Piła-
wianka Piława Górna – Zamek 
Kamieniec Ząbk. 4:0, Piast 
Nowa Ruda – Granit Roztoka 
6:0, Victoria Tuszyn – Orzeł 
Lubawka 9:2, MKS Szczawno 
Zdrój – Skałki Stolec 2:1, Zdrój 
Jedlina Zdrój – LKS Bystrzyca 
Górna 3:2, Zjednoczeni Ża-
rów – Kryształ Stronie Śl. 1:5, 
Grom Witków – Iskra Jaszko-
wa Dolna 4:3.

Krzysztof Dutkiewicz

Na 6. miejscu zakończyli 
rundę jesienną młodzi 

piłkarze Zjednoczonych, wy-
stępujący w kl. terenowej 
trampkarzy. W ostatniej ko-
lejce pokonali zawodników z 
Piskorzowa 8:4.

Jesień trwa jeszcze dla po-
zostałych zespołów. Minio-
ny weekend przyniósł nastę-

pujące wyniki: kl. okręgowa 
jun. mł.: Bystrzyca Górna 
– Zjednoczeni Żarów 3:3, 
kl. terenowa jun. st.: Zjedno-
czeni Żarów – Górnik Bogu-
szów-Gorce 4:1, kl. okręgo-
wa młodzików Zjednoczeni 
Żarów - Górnik Boguszów-
Gorce 4:7.

Krzysztof Dutkiewicz


