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Pieniądze na inwestycje 
zabezpieczone
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni 
podjęli decyzję o zmianie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy. 

Aktualności

3

Ile zapłacimy
za wodę?
Od 1 maja nieznacznie wzrośnie cena wody 
w gminie Żarów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
wprowadza także tzw. opłatę abonamentową.

Aktualności

3

Terminarz 
piłkarski
Z uwagi na złe warunki atmosferyczne Komisja ds. 
Rozgrywek OZP Wałbrzych oraz Wydział Gier PPN 
Świdnica przesuwają inaugurację rundy wiosennej.8

Sport

Wesołego Alleluja!
Baranki wielkanocne, kurczaki i zajączki, jajka, świąteczny żurek, palmy wielkanocne to tylko 
nieliczne z symboli Wielkiej Nocy, najważniejszych świąt w kościele katolickim. Rozpoczyna je 

Niedziela Palmowa. Od czwartku natomiast katolicy uczestniczą w Triduum Paschalnym. 

î  Więcej na stronie 5.
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Chcą przeżyć niezapo-
mnianą przygodę. I być 
w centrum zainteresowania. 
Jednak, kiedy powstawał 
Teatr Bezdomny w Żaro-
wie nie było ich wielu. – 
Do 1998 roku funkcjonował 
jeszcze Teatr Tolerancja, któ-
ry działał przy Żarowskim 
Ośrodku Kultury. Potem 
przedstawienia teatralne 
wystawiane były na ple-
banii za zgodą ówczesne-

Jedyny taki teatr… jest w Żarowie
Już przeszło trzynaście lat na jego deskach wystawiane są 

spektakle teatralne. Debiutują tu młodzi i nieznani akto-
rzy. Przychodzą tutaj, bo chcą się nauczyć czegoś nowego. 

go proboszcza Zenona 
Ochla. Wystawialiśmy tam 
sztukę religijną „Hanusia”, 
która tak naprawdę zain-
spirowała mnie i zachęci-
ła do ponownego założenia 
teatru. Potem były jeszcze 
krótkie występy na świetli-
cy wiejskiej w Mrowinach 
– wspomina założyciel Tea-
tru Bezdomnego w Żarowie, 
Ryszard Dykcik. Rocznie 
żarowski teatr wystawia kil-

kadziesiąt spektakli teatral-
nych. Wszystkie zaskakują 
ciekawą formą i scenogra-
fią, wyrażają emocje i są 
na wysokim poziomie ak-
torskim. – Sztuki teatralne 
„Białe małżeństwo”, „Hanu-
sia”, „Wesele”, „Antygona 
w Nowym Yorku” i „Szma-
ragdowe tablice” śmiem po-
wiedzieć, że były na wyższym 
poziomie aktorskim niż te 
wystawiane we Wrocławiu 
czy w Warszawie – dodaje 
Dykcik. 

 
Więcej na stronie 7. 
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Protestują przeciwko po-
łączeniu szkół

Nie gasną emocje po de-
cyzji Rady Powiatu o prze-
niesieniu IV LO do siedziby 
III LO w Świdnicy. O po-
ważną debatę nad edukacją 
i rzeczywiste rozwiązywanie 
problemów apeluje w liście 
otwartym do starosty świd-
nickiego posłanka Prawa 
i Sprawiedliwości. Anna 
Zalewska wzywa Zygmun-
ta Worsę do dymisji. Posłan-
ka w liście wymienia także 
szereg – jej zdaniem – za-
niedbań i zaniechań starosty, 
związanych m.in. ze szpita-
lem Latawiec czy budową 
siedziby pogotowia. Prze-
ciwko opowiadają się także 
rodzice uczniów III Liceum 
Ogólnokształcącego w Świd-
nicy, wśród nich także wielu 
żarowian. Rada Rodziców 
wystosowała specjalny list do 
starosty oraz Rady Powiatu. 
Po raz kolejny temat zosta-

nie poruszony na sesji Rady 
Powiatu w środę, 27 marca. 
O sprawie będziemy infor-
mowali w kolejnym numerze 
Gazety Żarowskiej. 

Nowe miejsca pracy 
w Świebodzicach

W ciągu najbliższych mie-
sięcy powinna rozpocząć 
się budowa dwóch kolej-
nych zakładów w Podstre-
fie Świebodzice Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park”. Po-
zwolenie na budowę uzyskała 
firma SEGEPO-REFA oraz 
VASCO-TECH S.C Sp. z o.o. 
Szczególnie oczekiwana jest 
budowa zakładu SEGEPO  
(branża mechaniczna), po-
nieważ firma deklaruje za-
trudnienie 100 osób. Termin 
realizacji swojej inwestycji 
przedsiębiorstwo określa na 
koniec 2014 roku. Termin 
zrealizowania budowy za-
kładu firmy VASCO-TECH 

S.C (branża spożywcza) to 
31.12.2015 r. Ze względu na 
duże zautomatyzowanie pro-
dukcji firma zatrudni 6 pra-
cowników.

Wycięli krzaki
W pierwszym kwartale te-

go roku  przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych 
pracownicy Służby Drogo-
wej Powiatu Świdnickiego 
wykonali odkrzaczenie oraz 
korektę drzew drogi powia-
towej nr 2934 D na odcinku 
Jaroszów - Mikoszowa - Ła-
żany. To jedna z najbardziej 
zakrzaczonych dróg na te-
renie powiatu. Prace zostały 
wykonane na całej długości 
drogi tj. 4,950 km po jej obu 
stronach, przy czym część 
drogi przebiega przez gmi-
nę Strzegom, a część przez 
gminę Żarów.

Źródło: 

Swidnica24.pl 

oraz Powiat Świdnica

Co w powiecie piszczy?

Terminy płatności podatków, opłat oraz 
należności niepodatkowych w 2013 roku:

 
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2013 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2013 r.
III rata  - termin płatności upływa 16 września 2013 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2013 r.
 Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2013 r.
II rata – termin płatności upływa 16 września 2013 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności  31 marca 2013r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności 30 czerwca 2013 roku
Opłata od posiadania psa:
- od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa na terenie Gminy Żarów nie jest 
pobierana. Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości w opłacie od posiada-
nia psa, zobowiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.

Mimo wcześniejszych 
deklaracji,  firma Alba 
prawdopodobnie nie wy-
powie mieszkańcom gmi-
ny Żarów umów na wywóz 
śmieci. Jeśli mieszkańcy 
gminy nie otrzymali sto-
sownego pisma do 22 mar-

Wypowiedz umowę Albie
Do 31 marca mieszkańcy, którzy mają podpisaną umo-

wę na wywóz nieczystości z firmą Alba Dolny Śląsk 
powinni złożyć wypowiedzenie umów. 

ca, umowę wypowiedzieć 
muszą sami. Wypowiedze-
nie należy złożyć w siedzi-
bie ZUK w Żarowie Sp. 
z o.o. ul. Słowiańska 16, do 
dnia 31 marca br. W przy-
padkach, gdy mieszkaniec 
wnosi opłatę za śmieci na 

rachunek wspólnoty, to 
umowę na śmieci wypo-
wie firmie Alba zarządca lub 
zarząd wspólnoty mieszka-
niowej. Mieszkańcy posiada-
jący umowy z firmą Zakład 
Oczyszczania Miasta Sp. 
z o.o. ze Świdnicy nie mu-
szą wykonywać tej czynno-
ści, gdyż to ta firma wypowie 
umowy mieszkańcom.

Ag

- Właściciele czworono-
gów zobowiązani są nie tyl-
ko do bezwzględnej opieki 
nad nimi. Powinni również 
pamiętać o niewypuszcza-
niu swoich psów z miejsca 
swojego zamieszkania. Za ta-
kie przewinienie na każdego 
z nas może zostać nałożona 
kara grzywny w wysokości 
250 złotych – informuje Je-
rzy Daniel z żarowskiego 
komisariatu policji. 

Problematyka wałęsają-
cych się psów na terenie 
gminy Żarów omawiana by-
ła również podczas zebrania 
z mieszkańcami Wierzbnej.– 
Ustawa o ochronie zwierząt 
jasno i klarownie pokazuje, 
że żadne zwierzę nie jest rze-
czą i każdy z nas powinien 
o tym pamiętać. To my po-
winniśmy się nimi opiekować, 
chronić, a przede wszystkim 

Będą surowe kary!
Przypadek skatowanego psa, który znaleziony został na 

polnej drodze w Bukowie pokazuje, że sprawcom grozi 
odpowiedzialność przed wymiarem sprawiedliwości. Nie 
tylko jednak za nadużywanie przemocy wobec zwierząt 
mieszkańcy mogą ponieść kary. 

szanować. Niestety, ostatni 
przypadek w naszej gminie 
pokazuje, że wcale tak nie 
jest. Na właścicielu czworo-
nogów ciąży także obowiązek 
zapewnienia zwierzęciu od-
powiedniego pomieszczenia, 
chroniącego przed zimnem, 
upałami i opadami atmo-
sferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego i umożli-
wiającego swobodną zmianę 
pozycji ciała. Naszym pupi-
lom trzeba zapewnić posi-
łek i stały dostęp do wody 
– wyjaśnia Michał Domań-
ski, podinspektor ds. woj-
skowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Od dwóch do trzech lat 
pozbawienia wolności i ka-
ra grzywny w wysokości od 
500 do 10 0000 złotych gro-

zi każdemu, kto porzuci lub 
znęca się nad zwierzętami. 
– Nic nie usprawiedliwia 
zachowań przemocy wobec 
bezbronnych zwierząt i żad-
na kara nie będzie w takim 
przypadku dostatecznie wy-
soka. Jeżeli jednak kiedy-
kolwiek ktoś z nas będzie 
świadkiem takiego nieludz-
kiego zachowania, zobowią-
zany jest powiadomić o tym 
policję i inspekcję weteryna-
ryjną. Taką sprawę można 
także zgłosić w żarowskim 
Urzędzie Miejskim. Gmina 
Żarów płaci 2.600 złotych za 
odłowienie bezpańskiego psa. 
W kwotę wliczamy steryliza-
cję bądź kastrację, opiekę, 
oddanie do schroniska lub 
spisanie umowy adopcyjnej 
– dodaje Michał Domański.

Kara grzywny od 20 do 
500 złotych może również 
zostać nałożona na właścicie-
la czworonoga w przypadku 
braku obowiązkowego szcze-
pienia przeciwko wściekliź-
nie.

Magdalena Pawlik 

Razem imprezowali, 
potem się pobili

Licznymi siniakami, zła-
maniem szczęki i nosa oraz 
bólami głowy skończyła się 
dla dwóch mieszkańców Ża-
rowa impreza. W środę, 13 
marca do żarowskiego ko-
misariatu Policji zgłosił się 
40-latek. – Mężczyzna po-
wiadomił nas, że 10 marca 
w mieszkaniu jego kolegi, 
37-letniego mieszkańca Ża-
rowa, obydwaj zostali pobi-
ci przez czterech mężczyzn 
– wyjaśnia komendant ża-
rowskiej Policji Izabela 
Basztura. Policjantom udało 
się zatrzymać czterech męż-
czyzn podejrzanych o pobi-

cie. Wszyscy to mieszkańcy 
Żarowa w wieku od 18 do 
34 lat. Prokurator zastosował 
wobec nich dozór policyjny 
połączony z zakazem zbliża-
nia się do poszkodowanych 
oraz utrzymywania bliższych 
kontaktów, w tym także te-
lefonicznych. Mężczyznom 
za pobicie grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Idą święta, 
policja apeluje

O szczególne zachowanie 
ostrożności podczas lanego 
poniedziałku oraz zabez-
pieczenie swojego mie-
nia podczas świątecznych 
wyjazdów apeluje żarow-

ska policja.   - W związku 
ze zbliżającymi się święta-
mi wszystkim, którzy w tym 
czasie planują wyjazdy, przy-
pominamy o zabezpieczeniu 
swojego mienia przed kra-
dzieżą. Poprośmy sąsiadów 
o przypilnowanie domu, czy 
mieszkania, nie zostawiaj-
my też cennych przedmiotów 
w samochodach – apeluje 
komendant żarowskiego 
komisariatu Policji Izabe-
la Basztura. O szczegól-
ną ostrożność policja prosi 
także w lany poniedziałek. 
Funkcjonariusze w tym dniu 
planują wzmożone kontrole 
na terenie miasta i gminy. 

AG

Kronika Policyjna

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 35/2013 z dnia 05.03.2013r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 41/2013 z dnia 12.03.2013r. 

OGŁOSZENIA  DROBNE  
Sprzedam mieszkanie w Żarowie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Mieszkanie bezczynszowe, niskie koszty utrzymania, w spokojnej okoli-
cy. Panele, okna plastikowe, piec gazowy dwufunkcyjny. Tel. 695687307

Sprzedam działkę budowlaną w Żarowie  przy ul. Wiejskiej 
o pow. 8,12 arów. Cena do uzgodnienia. Tel. 609 145 374

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

Sprzedam bardzo ładne mieszkanie w Żarowie w starym budownictwie  na 
pierwszym piętrze, pow. 48 m2. Cena 127 tys. zł do negocjacji. Tel. 796 051 202
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Choć decyzja o jej zmianie 
mogła wywołać wiele kontro-
wersji, żarowscy radni zgod-
nie przyznają, że te inwestycje 
są gminie i jej mieszkańcom 
bardzo potrzebne. Ich reali-
zacja nie byłaby jednak moż-
liwa, gdyby gmina, zgodnie 
z tym, co zakładała, znacznie 
przyspieszyła spłatę zadłuże-

Pieniądze na inwestycje zabezpieczone

Zuzanna Urbanik to jedyna 
osoba, która zgłosiła chęć 
kandydowania w wyborach 
uzupełniających, zaplanowa-
nych w Wiebrznej i Bożano-
wie w niedzielę, 24 marca. 
Decyzją Komisarza Wybor-
czego mieszkańcy tych miej-
scowości do urn jednak nie 
poszli. Zgodnie bowiem z or-
dynacją wyborczą, jako je-
dyna kandydatka funkcję tę 
pełnić będzie właśnie Zuzan-
na Urbanik. Zaprzysiężenie 
nowej radnej odbędzie się na 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej Żarowa. 

Agnieszka Gryc

nia. – Zakładaliśmy w tym roku 
spłatę zadłużenia w wysokości 
nawet 3 milionów 800 tysięcy 
złotych. W porównaniu z latami 
poprzednimi, kiedy spłacaliśmy 
nieco ponad 1 milion złotych, 
byłoby to znaczne przyspiesze-
nie. I nie chcemy z tego w peł-
ni rezygnować. Środki unijne 
dają nam możliwości wyko-

nania na terenie naszej gminy 
wielu cennych inwestycji, bar-
dzo potrzebnych naszym miesz-
kańcom. Każda z nich, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
wymaga jednak wkładu włas-
nego, dlatego zaproponowałem 
Radzie Miejskiej, aby spłata 
zadłużenia była zmniejszona 
o 1 milion 145 mln do kwo-

ty 2 mln 695 tysięcy złotych, 
a więc i tak dwukrotnie więcej 
niż w roku ubiegłym – wyjaś-
nia burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Na realizację inwe-
stycji gmina zaciągnie także 
kredyt na 1 milion 615 tysię-
cy złotych. Za zmianą Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
gminy opowiedziało się dzie-
więciu radnych, przeciwko - 
trzech. – Choć nadal krytycznie 
oceniamy sytuację finansową 
gminy Żarów, i dlatego głoso-
waliśmy przeciwko wieloletniej 
prognozie finansowej, to jeste-
śmy za realizacją tych inwesty-
cji w naszej gminie. Osobiście 
podoba mi się kilka pomysłów 
burmistrza, zwłaszcza budowa 
kanalizacji dla mieszkańców 
Bożanowa, Kalna i domków 
jednorodzinnych w Żarowie. 
Uważam, że gra jest naprawdę 
warta świeczki. I tak, jak jesz-
cze niedawno, mówiłem o tym, 
że pozyskujemy zbyt mało środ-
ków unijnych, to teraz muszę 
przyznać, że jak uda się nam 
zrealizować kanalizację, to wy-
konamy duży skok cywiliza-
cyjny. Co pozwala z pewnym 
optymizmem patrzeć w przy-
szłość – mówił podczas sesji 

przewodniczący klubu Razem 
dla Żarowa Robert Kaśków. 
Tylko w tym roku, przy udzia-
le środków unijnych w gminie 
rozpocznie się m.in. budo-
wa kanalizacji w Bożano-
wie i Wierzbnej z przesyłem 
do Żarowa, budowa boiska 
lekkoatletycznego przy Szko-
le Podstawowej w Żarowie, 
przebudowa świetlicy wiej-
skiej w Krukowie, powsta-
nie sześć nowych dróg oraz 
dokończona zostanie rewitali-
zacja miasta – Udało nam się 
pozyskać środki unijne na re-
alizację tych inwestycji, dla-
tego warto z nich skorzystać. 
Albo idziemy do przodu, rea-
lizujemy inwestycje, albo sto-
imy w miejscu. Nie ma innej 
drogi. Przypominam także, 
że żadnej gminie nie uda się 
pozyskać środków bez kredy-
tu. Wszyscy doskonale zda-
jemy sobie sprawę z tego, że 
większych inwestycji nie da 
się dziś zrealizować bez kre-
dytu. Dlatego głosowaliśmy 
„za” propozycją burmistrza. 
Dziwi mi jednak fakt, że rad-
ni Klubu Razem Dla Żarowa, 
mimo iż podczas sesji głosi-
li, że chcą realizacji tych in-

Jest nowa radna

Zuzanna Urbanik z Wierzbnej 
została nową radną Rady Miej-
skiej w Żarowie. Zastąpi  Ma-
riusza Bryłę, który w grudniu 
z powodów osobistych złożył 
mandat. 

Ile zapłacimy 
za wodę?

Ponadto wprowadzając do 
uchwały zapis o możliwości 
pozyskania przez sołectwa 
dodatkowych środków w je-
go ramach. Jeśli sołectwo na 
zadania inwestycyjne lub re-
montowe przeznaczy mini-
mum 95 procent kwoty, która 
mu przysługuje, otrzyma do-
datkowo 10 procent środków 
do wykorzystania. Kolejne 10 
procent mieszkańcy wsi będą 
mogli otrzymać na zadania 
budowlane, które wykonają 
samodzielnie. 

Nowa ulica 
w Mrowinach

Ulica Tarnawska, tak na-
zywać się będzie nowa uli-
ca w Mrowinach. Decyzję 

o nadaniu nazwy drodze 
publicznej, od ulicy Leśnej 
w Mrowiach do tzw. dawnego 
przysiółku Weselina (w kierun-
ku Tarnawy), żarowscy radni 
podjęli jednomyślnie. Nazwa 
ulicy pochodzi od sąsiadują-
cej z Mrowinami wsi Tarnawa, 
w kierunku której prowadzi 
nowo nazwana ulica. 

Uchwała 
śmieciowa 
uchylona

W związku z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie, żarowscy 
radni na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej zdecydowali o uchy-
lenie poprzedniej uchwały 

w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty i wysokości stawki 
za opłaty za pojemnik. Przy-
pomnijmy, na grudniowej sesji 
Rady Miejskiej radni podjęli 
decyzję o wprowadzeniu kwot 
bazowych, na podstawie, któ-
rych mieszkańcy gminy za-
płacą  za wywóz śmieci od 
1 lipca. Kwoty te miały być 
zróżnicowane i uzależnione 
od ilości osób zamieszkałych 
w danym gospodarstwie do-
mowym. Nowelizacja ustawy 
daje jednak gminom szerszy 
wachlarz możliwości przy 
określeniu stawki opłaty. Spra-
wą zajmie się teraz zespół rad-
nych żarowskiej rady.

Będą nowe 
świetlice?

Pyszczyn i Gołaszyce mają 
już tereny pod budowę świet-
licy wiejskiej. Radni podjęli 
uchwały w sprawie zmia-
ny miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego dla tych dwóch 
miejscowości. W obu przy-
padkach chodzi o budowę 
świetlic wiejskich. Jeśli tylko 
wojewoda dolnośląski po-
zytywnie rozpatrzy złożo-
ny przez gminę wniosek, na 
tym terenie, a także w Boża-
nowie, zostaną postawione 
zakupione, gotowe budynki 
świetlicowe.

Agnieszka Gryc

westycji i zgodnie twierdzili, 
że są , jak najbardziej „za” 
ich wykonaniem, w głosowa-
niu jednak opowiedzieli się 
przeciwko uchwale zmienia-
jącej Wieloletnią Prognozę 
Finansową gminy – dodaje 
wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Urszula Ganczarek.

Agnieszka Gryc

Od 1 maja nieznacznie wzrośnie cena wody w gminie 
Żarów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadza 

także tzw. opłatę abonamentową. Mimo że żarowscy rad-
ni na ostatniej sesji wstrzymali się od głosu za wprowa-
dzeniu tego typu stawek, zgodnie z prawem będą one 
obowiązywały. 

O 0,13 złotych więcej 
zapłacą odbiorcy za jeden 
metr sześcienny wody, o 0,49 
złotych zwiększy się także 
stawka za metr sześcienny 
ścieków. Nowe stawki bę-
dą obowiązywały od 1 maja 
2013 roku do końca kwietnia 
2014 roku. Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji, jako jeden 
z ostatnich w powiecie świd-
nickim, zdecydował się także 
na wprowadzenie tzw. opła-
ty abonamentowej. – Opła-
ta abonamentowa może być 
przyjmowana w różnych 
formach. My zdecydowali-
śmy się na taką, która bę-
dzie możliwie jak najmniej 
uciążliwa dla mieszkań-
ców gminy, czyli najniższą 
opłatę – wyjaśniał na sesji 
w czwartek, 21 marca pre-
zes żarowskiej spółki Wal-
demar Baranowski. – Ta 

opłata służy do utrzymania 
w gotowości każdego przyłą-
cza, razem z wodomierzami. 
I m.in. właśnie na wymianę 
wodomierzy, których legali-
zacja się kończy, chcemy ją 
przeznaczyć. Opłata abona-
mentowa będzie jednorazową 
opłatą miesięczną i wynie-
sie 2,19 złotych.  Za metr 
sześcienny wody od 1 ma-
ja mieszkańcy gospodarstw 
domowych zapłacą 3,16 
złotych. To najniższa staw-
ka w powiecie świdnickim. 
Najwięcej za metr sześcien-
ny wody płacą mieszkańcy 
Świebodzic, bo aż 4,63 zło-
tych oraz gminy Świdnica 
– 4,08 złotych. W Jaworzy-
nie Śląskiej stawka ta wynosi 
3,56 złotych, w Strzegomiu 
– 3,50, a w Świdnicy – 3, 
48 złotych. 

Agnieszka Gryc

FLESZ Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

Fundusz sołecki zaakceptowany
Żarowscy radni zabezpieczyli środki na fundusz sołecki. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w czwartek 21 marca, jed-

nogłośnie wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2014 roku środków na fundusz sołecki. 

Więcej informacji i zdjęć z gminy Żarów: www. um.zarow.pl

Kanalizacja Bożanowa i Wierzbnej, boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej 
w Żarowie, rewitalizacja miasta, modernizacja targowiska miejskiego oraz kilka 

mniejszych inwestycji, na które gmina pozyskała środki unijne ma szansę zostać zreali-
zowanych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o zmianie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy. 
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ZUPA 
CHRZANOWA
Danuty Gadziny 

z Łażan
To przepis przekazywany z pokolenia na pokolenia. 

W domu Danuty Gadziny gościł od zawsze. Ją samą 
zupę chrzanową nauczyła robić mama. Teraz Danuta 
Gadzina przekazuje go swoim koleżankom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Łażanach. Zupa chrzanowa doskonale 
może zastąpić na świątecznym stole tradycyjny żurek. 

Składniki:
30 dag białej kiełbasy

30 dag wędzonego boczku
włoszczyzna

1 liść laurowy
2 ziarenka ziela angielskiego

1 ząbek czosnku
1 słoik chrzanu (ok. 300 gramów)

Pół litra mleka
6 ugotowanych na twardo jaj

Przygotowanie:
Boczek i kiełbasę zalać 2 litrami wody i zagotować. 

Do środka dodać obraną włoszczyznę, liść laurowy, 
ziele angielskie oraz ząbek czosnku. Wywar gotować 
godzinę, boczek i kiełbasę wyjąć i drobno pokroić. 
Następnie podgrzać mleko i wlać całość do zupy. Na 
koniec dodać chrzan i wrzucić kiełbasę i boczek. Do-
prawić do smaku, dodać jajka i posypać pietruszką. 
Smacznego!

Gotuj razem z nami
Przepisy na wyjątkowe, świąteczne potrawy zdradzają gospodynie z gminy Żarów.

PASCHA 
WIELKANOCNA

Władysławy Salamon 
z Kalna

Pascha Wielkanocna od wielu lat gości na świątecznym 
stole państwa Salamon z Kalna. Tajniki jej przygoto-
wania kobiety przekazują sobie w tej rodzinie z poko-
lenia na pokolenia. Władysława Salamon otrzymała 
go od swojej matki. Dziś nie wyobraża sobie świąt 
bez Wielkanocnej Paschy. 

Składniki:
1 kg białego sera

20 dag masła
150 ml śmietany

25 dag cukru pudru
3 żółtka

Bakalie: rodzynki, migdały, smażona 
skórka pomarańczy

Przygotowanie:
Masło ucieramy z cukrem i żółtkami, łączymy ze 
śmietaną i serem. Gdy masa jest gładka dodajemy 
pokrojone bakalie. Przygotowaną masę wyłożyć 
do foremki na babkę i pozostawić w chłodnym 
miejscu do stężenia. Formę przed podaniem zanu-
rzyć na chwilkę w gorącej wodzie. Następnie wy-
jąć na półmisek, obłożyć plasterkami pomarańczy 
i migdałami. Pascha jest już gotowa do podania. 
Smacznego!

GALANTYNA 
Z KURCZAKA

Danuty Kwiatkowskiej 
z Żarowa

Danuta Kwiatkowska z Żarowa od dziecka uwielbia 
gotować i piec ciasta. Sama chętnie wymyśla także 
przepisy na coraz to nowe potrawy. Pomysł na galan-
tynę z kurczaka zrodził się w jej głowie kilkanaście lat 
temu. Na jedną z rodzinnych uroczystości chciała przy-
gotować coś dietetycznego. Potrawa tak bardzo zasma-
kowała, że teraz co roku, w każde święta wielkanocne 
gości na stole w domu Pani Danuty.

Składniki:
kurczak

dwie piersi z kurczaka
żelatyna

majeranek, czosnek
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kurczaka należy wydrylować z kości, mięso rozło-
żyć następnie na desce, dołożyć do niego dwie piersi 
z kurczaka. Mięso przyprawić solą, pieprzem, majeran-
kiem i czosnkiem, a następnie obsypać żelatyną. Całość 
zrolować i włożyć do foliowego woreczka. Następnie 
obwiązać jak szynkę i parzyć na wolnym ogniu przez 
godzinę. Do środka można też dodać jajko, śliwki, mo-
rele, marchewkę lub mięso. Galantyna najlepiej sma-
kuje z domowym, prawdziwym chlebem. Smacznego!

Zebrała: Agnieszka Gryc
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- W mojej rodzinie bar-
dzo ważne jest uczestnictwo 
duchowe w obchodzonych 
świętach, dlatego już od 
Wielkiego Czwartku do Wiel-
kiej Soboty uczestniczymy 
w nabożeństwach w koście-
le. W Niedzielę Wielkanoc-
ną o godzinie 6.00 rano całą 
rodziną idziemy na rezurek-
cję. Po powrocie z kościoła 
szykujemy śniadanie wielka-
nocne, które rozpoczynamy 
od podzielenia się chrzanem, 
jajkiem i chlebem. To nasza 
tradycja – mówi Władysła-
wa Salamon z Kalna. Śnia-
danie wielkanocne to jeden 
z najważniejszych momen-
tów świąt Wielkanocnych. 
- Tradycję świąt wielkanoc-
nych przekazujemy sobie 
w mojej rodzinie z pokolenia 
na pokolenie. Śniadanie je-
my w gronie rodzinnym, a na 

Wesołego Alleluja!
Baranki wielkanocne, kurczaki i zajączki, jajka, świąteczny żurek, palmy wielkanocne 

to tylko nieliczne z symboli Wielkiej Nocy, najważniejszych świąt w kościele kato-
lickim. Rozpoczyna je Niedziela Palmowa. Od czwartku natomiast katolicy uczestniczą 
w Triduum Paschalnym. 

świątecznym stole nie może 
zabraknąć jaj faszerowanych 
na różne sposoby, kiełbasy, 
szynki i boczku, buraczków, 
chrzanu i oczywiście trady-
cyjnego żurku na zakwasie 
z białą kiełbasą, szynką i jaj-
kiem – dodaje Krystyna Fa-
ruń z Łażan. Mało kto jednak 
wie, że w Niedzielę Wiel-
kanocną panował niezwykły 
zwyczaj robienia sobie psi-
kusów. – Zabawy i śmiechu 
było przy tym co nie miara. 
Mężczyźni wciągali na stodo-
ły wozy strażackie, zamieniali 
bramy sąsiadom albo wywozi-
li do innej miejscowości. Tak, 
że później trzeba było szukać 
swoich rzeczy – wspomina Ja-
nina Jarosz z Kalna. Tradycja 
ta z czasem zanikła, podob-
nie, jak dziś nie obchodzi się 
już tak, jak  kiedyś, śmigusa 
- dyngusa. W Wielkanocny 

Poniedziałek tradycja nakazu-
je bowiem oblewanie się wo-
dą. – Pamiętam czasy, kiedy 
w każdym domu było mokro. 
Później trzeba było suszyć dy-
wany czy pierzyny. Ale wtedy 
też nikt za to się na nikogo 
nie obrażał. A na wiosce nie 
było chyba ani jednej osoby, 
która byłaby sucha – tłuma-
czy Władysława. Zdarzały 

się także zabawne sytuacja. 
– Pamiętam, jak mój szwa-
gier chwycił w tym ferworze 
garnek, który stał w koryta-
rzu. Był pewny, że jest w nim 
woda. Tymczasem w garnku 
znajdował się bigos – doda-
je ze śmiechem mieszkanka 
Kalna. Coraz częściej w za-
mian w polskich domach go-
ści tradycja zajączka, czyli 

obdarowywania siebie drob-
nymi prezentami. Żarowianie 
jednak przyznają, że raczej 
niechętnie ulegają tej mo-
dzie. - W moim domu nie 
ma tradycji obdarowywania 
się prezentami, ale myślę, że 
dla moich wnucząt zawsze 
znajdzie się coś słodkiego – 
mówi Krystyna Borgusz. 

Agnieszka Gryc

W  polskim zwyczaju, 
po porannej rezurek-
cji rodzina zasiada do 

uroczystego śniadania wielka-
nocnego, które rozpoczyna się 
składaniem życzeń i dzieleniem 
się święconką z koszyczka. Na 
stołach znajdują się jajka, węd-
liny, wielkanocne baby i mazur-
ki. Stoły zdobione są bukietami 
z bazi i pierwszych wiosennych 
kwiatów. W niektórych regio-
nach, np. na Śląsku, rodzice 
chowali w domu, ogrodzie ko-
szyczki ze słodyczami, prezen-
ty od wielkanocnego zajączka, 
na poszukiwanie których wyru-
szały dzieci. Zwyczaj ten obec-
nie rozpowszechnił się w formie 
obdarowywania się w tym dniu 
drobnymi upominkami, tzw. za-
jączkami.
Święta Wielkanocne to naj-
ważniejsze święta w kościele 
katolickim. Rozpoczyna je Nie-
dziela Palmowa. Od czwartku 
natomiast katolicy uczestniczą 
w Triduum Paschalnym.

Ewa Góźdź
Święta Wielkanocne to bardzo rodzin-

ny czas. Tradycyjnie co roku spędzam 
je w gronie rodzinnym. Najpierw całą 
rodziną uczestniczymy w porannej mszy 
świętej, a resztę dnia spędzamy przy 
rodzinnym stole. Moim świątecznym 

rytuałem są także wiosenne spacery i jak tylko pogoda do-
pisze, chętnie spędzę świąteczny czas również na świeżym 
powietrzu. Sądzę, że Święta Wielkiej Nocy są równie ważne 
jak bożonarodzeniowe. Mają specyficzny charakter, integrują 
całą rodzinę i sprawiają, że możemy się sobą nacieszyć. Na-
turalnie nie zapominam również o śmigusie-dyngusie i w la-
ny poniedziałek wspólnie z rodziną, symbolicznie kropimy 
się wodą. Nie praktykuję jednak coraz bardziej popularne-
go zwyczaju obdarowywania się prezentami. Uważam, że ta 
tradycja ma swoje wyjątkowe znaczenie, ale tylko w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia.

Irena Larquet
Święta Wielkanocne corocznie spę-

dzam w pracy. Od przeszło trzydziestu 
lat jestem mieszkanką Paryża, a tam nie 
przywiązujemy tak wagi do tradycji ich 
obchodzenia. Kiedy miałam małe dzie-
ci, starałam się podtrzymywać  polskie 

obyczaje. Jednak tam żyje się zupełnie inaczej i dziś, kiedy 
wracam do mojego rodzinnego Żarowa, często wspominam 
rodzinne święta. Co prawda, w Paryżu są polskie kościoły 
i są rodziny, które uczą swoje dzieci tego,  co najpiękniejsze 
w naszej polskiej tradycji. Moje dzieci już jednak są doro-
słe, a ja zazwyczaj w Święta Wielkiej Nocy jestem w pracy. 

Edward Stanaszek
W dzisiejszych czasach, gdy każdy 

dzień mija niezauważony, to właś-
nie święta sprawiają, że mamy czas, 
by nacieszyć się sobą. To dni, gdy 
z przyjemnością odwiedzamy swo-
ich bliskich i przyjaciół. Siedząc przy 

świątecznym stole, w wyjątkowym i podniosłym nastro-
ju, mamy okazję do spotkań i długich rozmów. Dlatego 
Święta Wielkanocne spędzam tradycyjnie w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Na stołach królują wielkanocne po-
trawy i naturalnie nie zapominamy pokropić się wodą 
w lany poniedziałek. Nie praktykuję zwyczaju wielka-
nocnego zająca, który przynosi domownikom prezenty. 
Uważam, że ta tradycja najlepiej sprawdza się w wigi-

lijny wieczór. 

Jadwiga Chromińska
Jak co roku, w drugi dzień Świąt 

Wielkanocnych jestem w pracy. Dla-
tego ten pierwszy wykorzystuję na 
wspólne rodzinne świętowanie. Na 
świątecznym stole w moim domu nie 

brakuje wielkanocnych potraw. Jest żurek w chlebie, jaj-
ka i świąteczne wypieki. Już nie praktykuję zwyczaju 
polewania się wodą w śmigus-dyngus. Jak dzieci były 
mniejsze, to nigdy nie zapominaliśmy o lanym ponie-
działku. Dziś jednak ta tradycja zanika i wydaje mi się, 
że tak jest w wielu rodzinach. Nie dajemy sobie również 
prezentów, dzielimy się natomiast święconką i składa-
my sobie świąteczne życzenia.

Magdalena Pawlik/Agnieszka Gryc

W niedzielę palmową, 24 
marca żarowianie nie tyl-
ko zwiedzali świąteczną 
wystawę. Mogli również 
rozkoszować się smakiem 
świątecznych potraw. - Cie-
szę się, że tegoroczny kon-
kurs wielkanocny wzbudził 
tak duże zainteresowanie. 
W tym roku rywalizacja by-
ła zacięta. Do naszego kon-
kursu zgłosiło się ponad 
dwieście uczestników z Mro-
win, Wierzbnej, Pyszczyna, 
Imbramowic, Mielęcina, Kal-
na, Siedlimowic, Przyłęgowa, 
Łażan, Bożanowa i Żarowa. 
Wszystkie prace zachwyca-
ły swoim wykonaniem i za-
dziwiały pomysłowością. 
Jednak jak to w konkursach 
bywa, zwycięzca mógł być 

tylko jeden – mówiła pod-
czas rozstrzygnięcia wielka-
nocnego konkursu Elżbieta 
Kulas z Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu.

Niedzielne spotkanie 
w Żarowie było również oka-
zją do złożenia mieszkańcom 
świątecznych życzeń. A te 
popłynęły od przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Tade-
usza Pudlika. - Niech pokój 
i dobro na stałe napełni na-
sze serca, otwierając je na 
potrzeby innych ludzi  – ży-
czył Tadeusz Pudlik.

Zwycięzców wielkanoc-
nego konkursu można 
poznać na stronie interne-
towej żarowskiego centrum 
www.centrum.zarow.pl

Magdalena Pawlik 

Zdaniem Mieszkańców
Choć Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w naszym kraju, coraz częściej Polacy odcho-

dzą od tradycyjnego sposobu ich spędzania. To już niekoniecznie suto zastawiony stół, tradycja malowania 
jaj i atmosfera odprężenia w domowym zaciszu. Jak te święta spędzają mieszkańcy gminy Żarów? Jakie zwycza-
je starają się pielęgnować? I czy obdarowują się wielkanocnymi prezentami?

Przy wielkanocnych stołach
Najpiękniejsze pisanki i kraszanki. Najładniejsze palmy 

wielkanocne. I wreszcie najsmaczniejsze wypieki wielka-
nocne. Takie ozdoby i pyszności królowały na świątecznych 
stołach w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
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- Skąd pomysł na taką 
ścieżkę w życiu – przez 
sztukę i teatr?

Zwykle rządzi tym przy-
padek, zbieg okoliczności, 
jakieś spotkanie, przeczyta-
na książka… Ze mną było 
jednak inaczej. Już od przed-
szkolaka fascynował mnie 
teatr. Kiedy byłem małym 
chłopcem, postanowiłem sam 
urządzić sobie teatr w do-
mu. Znalazłem wtedy tek-
turowe pudło i wystawiałem 
sztuki dla dzieci mieszkają-
cych w sąsiedztwie. Wpad-
łem jeszcze na pomysł, żeby 
pobierać za to pieniądze i tak 
szybko skończyła się moja 
dziecięca fascynacja. Póź-
niej inspiracja sztuką przy-
szła w szkole średniej. A to 
już za sprawą mojej wycho-
wawczyni, profesor Sabiny 
Rucińskiej. Była dla mnie 
więcej niż pedagogiem. Po-
kazała mi wszystkie możliwe 
sztuki teatralne. Począwszy 
od teatru klasycznego, pan-
tomimy, a skończywszy na 
operze. Pokochałem wte-
dy teatr i tak zostało już do 
dzisiaj.

ŚWIDNICA
6 kwietnia

Świdnickie Noce Jazzowe (Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, 
godz. 19.20, bilety 15 zł. i 20 zł.)

14 kwietnia
Piosfera: Ogólnopolski Festiwal Piosenki (sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz. 18.00, wstęp wolny)

19 kwietnia
„Od Piaf do Garou” – recital Michała Bajora (sala teatralna 
Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz. 19.00, bilety 
do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej w Świdnicy)

ŚWIEBODZICE
  7 kwietnia

Promocja książki dr. Janusza Kujata „Pieniądz zastępczy w re-
jencji wrocławskiej w latach 1914-1924” (Miejski Dom Kultu-
ry, ul. Wolności 13, godz. 16.30)

 19 kwietnia
Japonia i Korea Południowa – wyprawa w znane i nieznane. 
Wernisaż wystawy fotograficznej z podróży Andrzeja Wojtonia 
(Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 18.00)

 23 kwietnia
Busem przez świat. Spotkanie autorskie z twórcami wielkiego 
studenckiego projektu podróżniczego (Miejski Dom Kultury, 
ul. Wolności 13, godz. 18.00)

STRZEGOM
 19 kwietnia

Spektakl „Pod niemieckimi łóżkami” w wykonaniu Tamary 
Arciuch, Bartosza Opani i Bartłomieja Kasprzykowskiego 
(Strzegomskie Centrum Kultury, ul. Paderewskiego 36, godz. 
19.00, bilety 65 zł)

 ŻARÓW
4 kwietnia

Spektakl teatralny „Elizka w Nymburku” (Teatr Bezdomny, 
ul. Zamkowa 15, godz. 19.00)

11 kwietnia
Spektakl teatralny „Współwinni” (Teatr Bezdomny, ul. Za-
mkowa 15, godz. 19.00)

21 kwietnia
I Festiwal Origami „Czar Poskładanych Kartek” (Żarowska Iz-
ba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40. Od 21.04-10.05. prace 
wystawione będą w Izbie Historycznej. Więcej informacji na 
temat festiwalu na www.centrum.zarow.pl).

„Pomysł się zawsze znajdzie”

Ryszard Dykcik na deskach Teatru Bezdomnego podczas premiery sztuki 
„Lekcja tańca dla starszych i zaawansowanych” Bohumila Hrabala.

Kocha teatr i lubi pracować z młodzieżą. Nie czuje się 
ani bardziej aktorem, ani bardziej reżyserem. Od 2000 

roku wystawia sztuki teatralne na deskach Teatru Bezdom-
nego w Żarowie. Jak zaczęła się jego przygoda ze sztuką? 
Co go inspiruje i motywuje do pracy? I jakie są sukcesy 
jedynego takiego teatru w Polsce? Z założycielem Teatru 
Bezdomnego w Żarowie Ryszardem Dykcikiem rozmawia 
Magdalena Pawlik.

- A artystyczne inspi-
racje?

Każdy twórca jest jak gąb-
ka, który nasiąka otaczają-
cą rzeczywistością. Trzeba 
jednak stale pielęgnować 
w sobie dziecięcą ciekawość 
świata i ludzi. Bo niemal każ-
da chwila niesie w sobie za-
lążek nowego scenariusza. 
A jako że światowa literatura 
jest tak bogata, toteż chętnie 
z niej korzystam. Cieszę się, 
że młodzi debiutanci również 
podzielają moją pasję. Uwiel-
biam ich emocje. Kocham ten 
stan, kiedy oni mną manipu-
lują. Choć ja także staram 
się im pokazać, że gra ak-
torska to tak naprawdę ciągła 
i ciężka praca. Nie wiem, ilu 
z nich w przyszłości zmierzy 
się z zawodem aktora. Mam 
tylko nadzieję, że będą po-
trafili czerpać przyjemność 
z życia i z tego, co będą ro-
bili na co dzień.

- W jaki sposób dobiera-
ni są aktorzy?

Począwszy od 1998 roku 
na deskach żarowskiego tea-
tru zagrało już ponad 200 ak-

torów. Część z nich wybrała 
właśnie taki sposób na życie. 
A dla innych z pewnością teatr 
to była tylko dobra przygoda. 
Każdy tak naprawdę może 
zostać aktorem. Jeżeli tylko 
ma jakiś pomysł i wie, jak 
go zrealizować może przyjść 
do naszego teatru. Aktorzy 
po prostu tutaj trafiają, sami 
przychodzą. Być może na-
mówieni przez innych, a być 
może sami chcą spróbować 
swoich sił w tej dyscyplinie 
artystycznej. Jestem wtedy ich 
przewodnikiem, to pod nich 
dobieram repertuary. Suge-
ruję, doradzam i wskazuję. 
I cieszę się, że oni wciąż są.

- W czwartek, 28 marca 
świętujemy Międzynarodo-
wy Dzień Teatru. Teatr Bez-
domny w Żarowie zamierza 
też świętować?

Nie mamy zwyczaju święto-
wać dnia teatru. Choć dobrze, 
że w naszym kalendarzu zna-
lazło się miejsce na celebrowa-
nie sztuki artystycznej. Swego 
czasu pamiętam życzenia, które 
przysyłane były z tej okazji. Od 
dłuższego czasu takie już nie na-
pływają. Dla mnie największym 
prezentem jest udana premiera, 
zadowolenie aktorów i niegasną-
ca ciekawość na twarzy widza.

- Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Pawlik  

Potem przedstawienia te-
atralne wystawiane były na 
plebanii za zgodą ówczes-
nego proboszcza Zenona 
Ochla. Wystawialiśmy tam 
sztukę religijną „Hanusia”, 
która tak naprawdę zainspi-
rowała mnie i zachęciła do 
ponownego założenia teatru. 
Potem były jeszcze krótkie 
występy na świetlicy wiejskiej 
w Mrowinach – wspomina 
założyciel Teatru Bezdom-
nego w Żarowie, Ryszard 
Dykcik. Rocznie żarowski 
teatr wystawia kilkadzie-

Co? Gdzie? Kiedy? 

Jedyny taki teatr… jest w Żarowie
Już przeszło trzynaście lat na jego deskach wystawiane są 

spektakle teatralne. Debiutują tu młodzi i nieznani akto-
rzy. Przychodzą tutaj, bo chcą się nauczyć czegoś nowego. 
Chcą przeżyć niezapomnianą przygodę. I być w centrum 
zainteresowania. Jednak, kiedy powstawał Teatr Bezdomny 
w Żarowie nie było ich wielu. – Do 1998 roku funkcjono-
wał jeszcze Teatr Tolerancja, który działał przy Żarowskim 
Ośrodku Kultury. 

siąt spektakli teatralnych. 
Wszystkie zaskakują cieka-
wą formą i scenografią, wyra-
żają emocje i są na wysokim 
poziomie aktorskim. – Sztu-
ki teatralne „Białe małżeń-
stwo”, „Hanusia”, „Wesele”, 
„Antygona w Nowym Yor-
ku” i „Szmaragdowe tablice” 
śmiem powiedzieć, że były na 
wyższym poziomie aktorskim 
niż te wystawiane we Wroc-
ławiu czy w Warszawie – do-
daje Dykcik. 

Jak każdy teatr, ten ma rów-
nież swoje sukcesy. Najwięk-

szym i niezaprzeczalnym jest 
jego samo istnienie. Ale to 
również nagrody i wyróżnie-
nia w teatralnych konkursach. 
– Nasze sztuki znalazły się 
w pierwszej szóstce najlep-
szych spektakli w Polsce. Wy-
różniono nas za interpretację 
sztuki Roberta Gawłowskiego 
„Drogi w ciemności”. Wyso-
ko zostaliśmy również ocenie-
ni w telewizyjnym konkursie 
Dolina Kreatywna za spektakl 
„Szmaragdowe tablice”. Suk-
cesem jest dla mnie także wy-
powiedź pewnej mieszkanki 
naszej gminy. Usłyszałem od 
niej podziękowania za urato-
wanie jej syna od alkoholizmu 
– wylicza Ryszard Dykcik. 
Na deskach żarowskiego te-
atru występowało przeszło 
200 młodych aktorów. Ich 
liczba ciągle rośnie, jednak 

o najciekawszych trudno 
zapomnieć. – Wszyscy akto-
rzy są dla mnie wyjątkowi. 
Z pewnością barwnymi po-
staciami Teatru Bezdomnego 
byli: Anna Szumańska, Wła-
dysław Bareja i Paweł Rołbo. 
To zdecydowani ci, których 
teatr inspiruje do dnia dzi-
siejszego – dopowiada.

Do swoich publicznych 
wystąpień przygotowują się 
bardzo intensywnie. Próby 
spektakli trwają od miesiąca 
do nawet pół roku.  – Plany 
na kolejne miesiące są szalo-
ne. Tak jak szalony jest nasz 
teatr. Przygotowujemy inter-
pretacje dwóch sztuk Jacka 
Chmielnika i Eustachego Ryl-
skiego. Będą one wystawio-
ne już w czerwcu – wyjaśnia 
Ryszard Dykcik.

Magdalena Pawlik 
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Śladami historii

Kurek z kościelnej wieży
Kościół pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Żarowie poświę-
cony został 29 września 1910 roku. 
Jest to budowla utrzymana w stylu 
neogotyckim o układzie halowym 
z tzw. pseudotranseptem oraz wie-
lobocznym prezbiterium wydzielo-
nym z bryły kościoła. 

Świątynia ma 24 m długości i 15,7 
m szerokości. Wymiary prezbiterium 
wynoszą odpowiednio 8,8 i 4 m. 9 mar-
ca 1910 roku powstała czworoboczna 
wieża o wysokości 44 m, którą do-
stawiono do kościoła od strony pół-
nocno-zachodniej. Wieżę zwieńczono 
szpiczastym hełmem z wieńcem ośmiu 
mniejszych wieżyczek wokół niego. 
Nas interesuje szczególnie zakończe-
nie hełmu wieży, dziś z metalową kulą 
i posadowionym na niej krzyżem. Nie 
wszyscy wiedzą i pamiętają jednak, że 
od samego początku istnienia wieży ża-
rowskiego kościoła, aż do lat 60-tych na 
wspomnianym krzyżu, znajdował się 
blaszany kogut. Jego zarys widoczny 
jest na pocztówkach przedstawiających 
świątynię w 1 ćwierci XX w.

Z kogutem na żarowskim koście-
le związana jest interesująca historia. 

Jak wspominają niektórzy mieszkań-
cy, pewnego dnia (spore rozbieżności 
w umieszczeniu wydarzenia w cza-
sie: lata 1963-67 za ks. proboszcza Ja-
na Kurdybelskiego lub 1967-70 kiedy 
proboszczem był ks. Józef Szyca; wy-
darzenia tego nie odnotowuje kronika 
parafialna) trzej mężczyźni (najprawdo-
podobniej przyjezdni pracownicy jednej 
z żarowskich fabryk) ustanowili zakład, 
że jeden z nich wejdzie na wieżę miej-
scowego kościoła i zdejmie zatkniętego 
na jej szczycie blaszanego koguta. Ku 
wielkiemu zdziwieniu dwóch pozosta-
łych uczestników zakładu oraz miesz-
kańców Żarówa, ów śmiałek nie tylko 

wdrapał się po piorunochronie na szczyt 
kopuły wieży i strącił zatkniętego tam 
koguta, lecz także popisywał się akro-
batycznymi figurami. Ten niecodzienny 
pokaz oglądany przez spory tłum żaro-
wian zakończył się w momencie, kiedy 
sprawca zamieszania zszedł z kościel-
nej wieży i został aresztowany przez 
Milicję Obywatelską. Co stało się ze 
strąconym metalowym kogutem, nie 
wiadomo. Pewnym jest, że nigdy nie 
powrócił on na wieżę świątyni, któ-
ra odnawiana była w sierpniu 1970 
i marcu 1984 roku.

Bogdan Mucha / GCKiS Żarów

1. Rokowania odbędą się 22 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19, II piętro.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 15.10.2012, 31.12.2012 
oraz 19.02.2013r. jednak nie wyłoniły one nabywcy.
2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto: Bank Zachodni WBK I  oddz. Żarów 
65109023690000000602019458 najpóźniej do dnia 18 kwietnia  2013 
r. do godz. 15 00 zaliczki w gotówce w wysokości 10% ceny wyjściowej.
3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona 
zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się w ter-
minie 3 dni od dnia zakończenia rokowań.
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Ro-
kowania-lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Armii Krajowej 45” w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2,  najpóźniej do dnia  
18 kwietnia 2013 r. do godz. 15 00.
Oferty powinny zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta  lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, je-
żeli oferentem jest osoba prawna;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje 
te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
e) dowód wpłacenia zaliczki w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do 
oferty z napisem “zaliczka”.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozło-
żona na raty  i spłacana po zawarciu aktu notarialnego lub wpłacona w go-
tówce przed zawarciem umowy notarialnej.
6. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert.
8. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
9. Ogłoszenie o rokowaniach  umieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, tel. 74/8580-
591 wew. 339 i 301 pokój nr 21 w terminie do 18.04.2013r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA ROKOWANIA 

dotyczące sprzedaży

LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 62,26 m2  
w budynku nr 45 przy ul. Armii Krajowej w Żarowie

(plus piwnica o pow. 17,98 m2)

 Nu-
mer 

działki

Pow. 
dział-

ki
w  

m2

Numer
KW

Położe-
nie

Prze-
znacze-
nie w 
planie

Forma
oddania
nieruch.

Cena
wyjścio-
wa/mini-

malna

Wyso-
kość     
   wa-
dium      
     

Godz.
rozp.
prze-
tar-
gu

86/18 258
SW1S/

00026497
/4

Żarów
ul. Armii 

Kra-
jowej 
45/3

Zabu-
dowa 
miesz-
kanio-

wa

sprzedaż lokalu na 
własność wraz z 

udziałem w prawie 
użytkowania wie-
czystego gruntu 

15,14 %

90.000 zł 
w tym:

88.010  zł 
– lokal
1990 zł 
-udział

9.000 
zł

9 00
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W kategorii seniorów 
zwyciężył Marek Szmyd, 
najlepszą zawodniczką zo-
stała Jowita Dranka. Pierwsze 
miejsce w kat. juniorów star-
szych zdobył Damian Daniel 
(zwycięstwo w całym turnie-
ju!). Mistrzynią powiatu w 
kat. juniorek młodszych zo-
stała Natalia Dominik. Dawid 
Mozol nie miał sobie rów-
nych, pewnie wygrywając 
kat. junior młodszy. Tytuły 
wicemistrzowskie zdobyli: 
Patryk Piórek (kat. junior 
starszy), Ewelina Dominik 

Reprezentacja SP Żarów. Od lewej: N. Dominik, H. Zaremba, J. Dołharz, W. Zaremba.

Tydzień szachowych sukcesów Terminarz piłkarski
Z uwagi na złe warunki atmosferyczne Komisja ds. Rozgrywek OZP Wałbrzych oraz Wydział Gier PPN Świd-
nica przesuwają inaugurację rundy wiosennej. Z rozgrywek wałbrzyskiej okręgówki wycofał się drugi zespół 
Bielawianki Bielawy. Tym samym Zjednoczonych Żarów czeka przymusowa pauza w 17 kolejce. Do rundy re-
wanżowej kl. B nie przystąpią piłkarze Granitu Rogoźnica. Przedstawiamy terminarz piłkarski zespołów se-
niorskich gminy Żarów.

KL. O
16 kolejka: termin do uzgodnienia
Zjednoczeni Żarów – Kryształ Stronie Śląskie

18 kolejka: 07.04 – niedziela, godz. 16:00
Zjednoczeni Żarów – Trojan Lądek

19 kolejka: 14.04 – niedziela, godz. 16:00
Stal Świdnica – Zjednoczeni Żarów

20 kolejka: 21.04 – niedziela, godz. 16:00
Zjednoczeni Żarów – Unia Złoty Stok

21 kolejka: 28.04 – niedziela, godz. 16:00
MKS Szczawno Zdrój – Zjednoczeni Żarów

22 kolejka: 01.05 – środa, godz. 17:00
Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice

23 kolejka: 04.05 – sobota, godz. 17:00
Grom Witków – Zjednoczeni Żarów

24 kolejka: 12.05 – niedziela, godz. 17:00
Zjednoczeni Żarów – Iskra Jaszkowa Dolna

25 kolejka: 19.05 – niedziela, godz. 17:00
Zjednoczeni Żarów – Zjednoczeni Ścinawka Średnia

26 kolejka: 25.05 – sobota, godz. 17:00
Pogoń Pieszyce – Zjednoczeni Żarów

27 kolejka: 02.06 – niedziela, godz. 17:00
Zjednoczeni Żarów – LKS Bystrzyca Górna

28 kolejka: 08.06 – sobota, godz. 17:00
MKS Karolina Jaworzyna Śl. – Zjednoczeni Żarów

30 kolejka: 23.06 – niedziela, godz. 17:00
Piławianka Piława Górna – Zjednoczeni Żarów

KL. A
16 kolejka: termin do uzgodnienia
Włókniarz Głuszyca – Zieloni Mrowiny

17 kolejka: 30.03 – sobota, godz. 15:00
Zieloni Mrowiny – Granit Roztoka

18 kolejka: 07.04 – niedziela, godz. 11.00
Rawa Boleścin – Zieloni Mrowiny

19 kolejka: 14.04 – niedziela, godz. 16:00
Zieloni Mrowiny – Zagłębie Wałbrzych

20 kolejka: 21.04 – niedziela, godz. 16:00
Górnik Boguszów-Gorce – Zieloni Mrowiny

21 kolejka: 28.04 –niedziela, godz. 16:00
Zieloni Mrowiny – Czarni Wamag Wałbrzych

22 kolejka: 01.05 – środa, godz. 17:00
Cukrownik Pszenno – Zieloni Mrowiny

23 kolejka: 05.05 – niedziela, godz. 17:00
Zieloni Mrowiny – Nysa Kłaczyna

24 kolejka: 12.05 – niedziela, godz. 17:00
Jedlina Zdrój – Zieloni Mrowiny

25 kolejka: 19.05 – niedziela, godz. 17:00
Zieloni Mrowiny – Victoria II Świebodzice

26 kolejka: 26.05 – niedziela, godz. 17:00
Sudety Dziećmorowice – Zieloni Mrowiny

27 kolejka: 02.06 – niedziela, godz. 17:00
Zieloni Mrowiny – Gwarek Wałbrzych

28 kolejka: 09.06 – niedziela, godz. 17:00
Skalnik Czarny Bór – Zieloni Mrowiny

29 kolejka: 16.06 – niedziela, godz. 17:00
Zieloni Mrowiny – Venus Nowice

30 kolejka: 23.06 – niedziela, godz. 17:00
Biały Orzeł Mieroszów – Zieloni Mrowiny

KL. B
17 kolejka: termin do uzgodnienia
Herbapol Stanowice – Wierzbianka Wierzbna
Błyskawica Kalno – WKS Goczałków
Wodospad Zastruże – Unia Jaroszów

18 kolejka: 07.04 – niedziela, godz. 11:00
Tęcza Bolesławice – Wodospad Zastruże
Błękitni Słotwina – Błyskawica Kalno
Wierzbianka Wierzbna – Orzeł Witoszów, godz. 12:00
WKS Goczałków – Zryw Łażany, godz. 14:00

19 kolejka: 14.04 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – Błękitni Słotwina
Błyskawica Kalno – Unia Jaroszów
Wodospad Zastruże – Płomień Dobromierz
LKS Marcinowice – Wierzbianka Wierzbna, godz. 12:00

20 kolejka: 21.04 – niedziela, godz. 11:00
Wodospad Zastruże – LKS Marcinowice
Tęcza Bolesławice – Błyskawica Kalno
PUO Wiśniowa – Wierzbianka Wierzbna
Unia Jaroszów – Zryw Łażany, godz. 15:00

21 kolejka: 28.04 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – Tęcza Bolesławice
Błyskawica Kalno – Płomień Dobromierz
Grom Panków – Wodospad Zastruże

22 kolejka: 01.05 – środa, godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Błyskawica Kalno
Płomień Dobromierz – Zryw Łażany
WKS Goczałków – Wierzbianka Wierzbna, godz. 14:00

16 kolejka: 03.05 – piątek, godz. 11:00
Błękitni Słotwina – Wodospad Zastruże
PUO Wiśniowa – Zryw Łażany
Wierzbianka Wierzbna – LKS Piotrowice Św., godz. 12:00

23 kolejka: 05.03 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – Wodospad Zastruże
Błyskawica Kalno – Grom Panków
Wierzbianka Wierzbna – Błękitni Słotwina godz. 12:00

24 kolejka: 12.05 – niedziela, godz. 11:00
Błyskawica Kalno – LKS Marcinowice
Grom Panków – Zryw Łażany
Wodospad Zastruże – LKS Piotrowice Św.
 Unia Jaroszów – Wierzbianka Wierzbna, godz. 15:00

25 kolejka: 19.05 – niedziela, godz. 11:00
Herbapol Stanowice – Wodospad Zastruże
Zryw Łażany – Błyskawica Kalno
Wierzbianka Wierzbna – Tęcza Bolesławica, godz. 12:00

26 kolejka: 26.05 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – LKS Marcinowice
Błyskawica Kalno – LKS Piotrowice Św.
Wodospad Zastruże – Orzeł Witoszów
Płomień Dobromierz – Wierzbianka Wierzbna

27 kolejka: 02.06 – niedziela, godz. 11:00
Herbapol Stanowice – Błyskawica Kalno
LKS Piotrowice Św. – Zryw Łażany
Wierzbianka Wierzbna – Wodospad Zastruże, godz. 12:00

28 kolejka: 09.06 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – Herbapol Stanowice
Błyskawica Kalno – Orzeł Witoszów 
Grom Panków – Wierzbianka Wierzbna
Wodospad Zastruże – PUO Wiśniowa

29 kolejka: 16.06 – niedziela, godz. 11:00
Orzeł Witoszów – Zryw Łażany
Wierzbianka Wierzbna – Błyskawica Kalno

30 kolejka: 23.06 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – Wierzbianka Wierzbna
Błyskawica Kalno – PUO Wiśniowa
Wodospad Zastruże – WKS Goczałków

Krzysztof Dutkiewicz

 

Zaczęło się w sobotę 16.03 w Żarowie, gdzie zawodnicy Gońca Żarów wygrali wszyst-
kie kategorie wiekowe w ramach mistrzostw powiatu świdnickiego, będące elimina-

cjami do tegorocznego finału Dolnośląskich Igrzysk LZS. 

(kat. seniorka), Wiktor Za-
remba (kat. junior młodszy). 
Przemysław Borowski za-
kończył rywalizację na 3. 
miejscu (kat. junior starszy). 
Przy szachownicach zoba-
czyliśmy blisko 50 zawod-
ników.

Tego samego dnia Jakub 
Dołharz okazał się najlep-
szy w Wiosennym Turnieju 
Szachowym rozegranym we 
Wrocławiu. Tydzień później 
9-latek triumfował we wroc-
ławskim Turnieju Krasnali.

23.03 w Żarowie odbył się 

finał strefy wałbrzyskiej w 
ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Gimnazjady. 
Drużyna Szkoły Podsta-
wowej w składzie: Natalia 
Dominik, Wiktor Zaremba, 
Jakub Dołharz, Hubert Za-
remba zajęła drugie miejsce. 
Sukces młodszych zawod-
ników powtórzyli gimna-
zjaliści: Michał Dołharz, 
Mateusz Kurczewski oraz 
Patryk Piórek. Obydwie 
szkoły awansowały do Fi-
nału Dolnośląskiego. 

Krzysztof Dutkiewicz

Niewiele wskazuje na 
to, aby ktokolwiek był 

w stanie przeszkodzić Ol-
boys Strzegom w sięgnię-
ciu po tytuł mistrzowski 44. 
edycji Powiatowej Ligi Siat-
kówki. Za ich plecami trwa 
zażarta walka o niższe stop-
nie podium.

Zacięta walka o podium
Drugą lokatę utrzymał 

MKS Jaworzyna Śląska, 
ale porażka 2:3 z Cleane-
tem Świebodzice może oka-
zać się bardzo kosztowna. 
Świebodziczanie wskoczy-
li na trzecie miejsce, jednak 
mają rozegrany jeden mecz 
mniej od MKS-u. W iden-

tycznej sytuacji są siatkarze 
TKKF Żarów. Piąty w staw-
ce LKS traci do wicelidera 
trzy punkty, ale ma od niego 
jedno spotkanie rozegrane 
mniej. To wszystko zwiastuje 
duże emocje na finiszu roz-
grywek.

KD

Sezon turystyczny
Miejskie Koło PTTK „Ża-

rodreptaki” rozpoczy-
na nowy sezon turystyczny. 
W kalendarzu przewidzia-
no siedem wycieczek kra-
joznawczych w malownicze 
miejsca. Zapraszamy do 
udziału w wyprawach gór-
skich.

Data Miejsce
01.05 Kocioł Jagniątkowski
12.05 XXXXVI Zlot na Wielkiej Sowie
02.06 Bardo-Kłodzka Góra-Kłodzko
16.06 Rajd rowerowy po skarb 

do Środy Śl.
30.06 Nowa Ruda – Góra św. Anny
wrzesień XXXXIX Rajd Górski PTTK Świdnica
13.10 XXXVII Zlot na Ślęży – zakończenie sezonu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 721 673 499


