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Aktualności Inwestycje Sport

Gimnazjum w Żarowie
ma 15 lat!
Pierwsza placówka szkoły mieściła się przy 
ul. Armii Krajowej 15 i ul. Ogrodowej. 

Na placu budowy sal
w Mrowinach i Zastrużu
Z dnia na dzień coraz wyżej wznoszą się 
mury dwóch wiejskich budynków.

Cenne przełamanie

Dwie porażki z rzędu sprawiły, iż Zjedno-
czeni PCO Żarów w spotkaniu wyjazdowym 
z Orłem Ząbkowice musieli zdobyć punkty.6 5 8

Praktycznie z dnia na dzień żarowski szpital może otworzyć bezpłatną 
Poradnię Rehabilitacyjną dla mieszkańców. Wszystkie warunki wymagane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia zostały spełnione. Placówka jest 
przygotowana, ale na dziś nie posiada kontraktu na świadczenie takich 
bezpłatnych usług.

Dokończenie na str. 3

Żarowscy seniorzy wrócili
na studia

„W cztery oczy” z burmistrzem 
Leszkiem Michalakiem

Uczą się języków obcych, obsługi komputera i śpiewają w chórze. Znajdują 
też czas na imprezy towarzyskie i wyjście do kina. Seniorzy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku nie próżnują. Wśród nich, nowy rok akademicki rozpocz-
nie dość spora grupa zupełnie nowych osób.

Może nie posiadają in-
deksów i nie podcho-

dzą do tradycyjnych egza-
minów, ale zapał do nauki i 
rozwoju własnych zaintere-
sowań mają nie mniejszy niż 
dwudziestolatkowie. 

Mowa o słuchaczach popu-
larnego w Żarowie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, któ-
rzy w piątek, 3 października 
zainaugurowali nowy rok 
akademicki. To już szósta in-
auguracja w historii uczelni. 
Seniorzy nie mogli doczekać 
się tej chwili, bo jak mówią 
żarowski Uniwersytet to ich 
drugi dom. – To dla nas nie 
tylko rozrywka, ale również 
sposób na rozwijanie wła-

Czas na podsumowanie 
kadencji burmistrza 

Leszka Michalaka. Jak pod-
sumowuje swój czteroletni 
okres urzędowania? W jakiej 
sytuacji finansowej znajduje 
się gmina? Co sądzi o kilku-
letniej współpracy z Radą 
Miejską? Z burmistrzem 
Leszkiem Michalakiem roz-
mawia Magdalena Pawlik.

- Gołym okiem widać, że 
Żarów bardzo się zmienił. 
To efekt realizacji wielu 
inwestycji, które finanso-
wane są z budżetu gminy 
i pozyskiwanych środków 
unijnych. W jakiej więc 
kondycji finansowej znaj-
duje się dziś gmina?

snych zainteresowań. A stu-
diowanie w tym wieku to tylko 
sama przyjemność – uważa 
Józefa Cichecka, student-
ka Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Żarowie.

Gdybym miał porównać 
sytuację finansową gminy z 
lat 2001-2006, kiedy pomimo 
ogromnych problemów finan-
sowych inwestowaliśmy w 
strefę ekonomiczną, oświatę 
i planistykę, dzisiejsza sytu-
acja gminy Żarów jest stabil-
na i z roku na rok coraz lep-
sza. Po latach skupionych na 
spłacie inwestycji w gospo-
darkę stać nas na dużo wię-
cej, bo sukcesywnie rosną i 
będą rosnąć nasze dochody. 
A to one właśnie są podsta-
wowym parametrem rozwoju 
gminy. To są fakty. Spośród 
wszystkich gmin powiatu 
świdnickiego, Żarów ma naj-
wyższy dochód podatkowy w 

Nauka i integracja senio-
rów jest w Żarowie pewnym 
fenomenem. Emeryci chęt-
nie zapisują się na zajęcia, 
uczą języków obcych.

dokończenie na str. 6

Co z rehabilitacją 
w Żarowie?

przeliczeniu na mieszkańca. 
I podkreślenia wymaga fakt, 
że jest on większy od średnie-
go dochodu krajowego, który 
został oszacowany przez Mi-
nisterstwo Finansów.

dokończenie na str. 5



Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 142/2014 z 
07 października 2014r.
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Do konkursu stanęło kilkanaście ogrodów z terenu obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu”. Jednym z najpiękniejszych przydomowych 
ogrodów został zielony zakątek Krystyny Faruń, mieszkanki Łażan. Pani 
Krystyna wie, co to ciężka praca w ogrodzie. To nie tylko planowanie, piele-
nie, sadzenie i podlewanie.  – Trzeba w to wszystko jeszcze wkładać dużo 
serca – przyznaje laureatka konkursu. Na zdjęciu Krystyna Faruń ze swoją 
nagrodą za najpiękniejszy przydomowy ogród na Granitowym Szlaku.

W konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2014” organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wzięło udział 47 wsi 
z 33 dolnośląskich gmin. Do grona wyróżnionych wsi dołączył Kruków jako 
jedna z najpiękniejszych. Udział w konkursie i realizacja projektu „Jak wieś 
Kruków realizuje Odnowę Wsi Dolnośląskiej” przyniosła mieszkańcom na-
grodę finansową. - Wygrana jest dla nas bardzo ważnym wyróżnieniem i 
pokazuje, że ciężka praca na rzecz naszej małej ojczyzny się opłaca. To 
dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz naszych Przyjaciół i Sympaty-
ków odnowa wsi w Krukowie idzie pełną parą - cieszy się Katarzyna Bana-
sik, mieszkanka Krukowa.

Obok burmistrza Żarowa, życzenia na ręce seniorom składali także Tade-
usz Pudlik przewodniczący Rady Miejskiej oraz kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anita Denes-Ziemkiewicz. Na zdjęciu przedstawiciele Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

W przyszłym roku mieszkańcy zapłacą mniej za po-
datek rolny. Rolnicy płacili dotąd 173,20 złotych, a od 
2015 roku będzie to kwota 153,43 złotych. Podobna 
sytuacja czeka mieszkańców pozostałych gospo-
darstw, dla których w 2013 roku stawka podatku rol-
nego wynosiła 346,40 złotych. W 2015 roku zapłacą 
306,85 złotych. To prawie o dwanaście procent mniej. 
Informacje o obniżeniu stawku podatku rolnego zostały 
ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Uwaga mieszkańcy!Mieszkańcy
w obiektywie…Sąsiad sąsiadowi nie równy

Scenariusz niczym z komedii „Sami Swoi”, a w rolach głównych 
Kargul i Pawlak. Akcja dzieje się w Mrowinach. Recz dotyczy: 
jak sąsiad sąsiadowi uszkodził ciągnik. Żarowski komisariat 
policji otrzymał zawiadomienie od mieszkańca Mrowin, że 
sąsiad dokonał uszkodzenia jego traktora. Policja ma teraz nie 
lada orzech do zgryzienia. Musi sprawdzić, czy podejrzenia te 
są rzeczywiście prawdziwe i co było ewentualną kością niezgo-
dy. Jeżeli przypuszczenia się potwierdzą, krzepkiemu sąsiadowi 
grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Uważaj na autostopowiczów!
Podziękował za jazdę i ukradł kierowcy portfel z całą zawarto-
ścią, w tym kartami bankomatowymi. Jadący samochodem męż-
czyzna nie przypuszczał, że podczas podróżny spotka go niemiła 
przygoda. Jadący w kierunku Wrocławia mężczyzna zabrał do 
swojego samochodu autostopowicza. Kiedy wysadził młodego 
mieszkańca, w połowie drogi zorientował się, że brakuje mu 
portfela. Nieuczciwego autostopowicza udało się namierzyć. To 
młody mieszkaniec Żarowa, który może trafić do więzienia na-
wet na pięć lat. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas 
zabierania do pojazdu nieznajomych osób. - Podróżując samo-
chodem nie powinniśmy pozostawiać torebek, plecaków i innych 
rzeczy na fotelu pasażera i tylnych siedzeniach, zabierać autosto-
powiczów z miejsc podejrzanych czy osób przypadkowo pozna-
nych podczas postoju i pozostawiać auta na postoju bez nadzoru, 
szczególnie, gdy bagaż widoczny jest przez szyby – apeluje Janusz 
Kozendra, komendant żarowskiego komisariatu policji.

Oprac. Magdalena Pawlik

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Żarów w oparciu o art. 
38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity:  Dz. U. z 2014 r. Nr 261 poz. 518) 

odwołuje ogłoszony na dzień 20 października 2014r. na 
godz. 9.15 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej zabudowanej, położonej w Żarowie, 
obejmującej działkę nr 75/3 o  powierzchni 57 m2, Nr KW 
SWiS/00029527/5, z przeznaczeniem w planie  zagospo-
darowania  przestrzennego  Miasta Żarów  pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  Cena wywoławcza  wyno-
siła 2.100  zł, natomiast wadium  210  zł.

Odwołanie  przetargu  spowodowane  zostało  rezygnacją  
gminy Żarów ze sprzedaży  działki nr  75/3.

Warunkami  przetargu  było:
1. Wpłacenie na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie  

najpóźniej do dnia 16 października  2014r.  wadium  w wy-
sokości 10 % ceny  wywoławczej.

2. Zaliczenie  wadium  na  poczet  ceny  nabycia.
3. Utrata  wadium  w przypadku  uchylania  się przez oso-

bę, która wygra  przetarg od zawarcia  umowy  sprzedaży.
4. Ważność przetargu w przypadku  zaoferowania  ceny 

o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej.

5. Poniesienie przez nabywcę  kosztów  szacunkowych  i 
geodezyjnych  związanych z przygotowaniem  nierucho-
mości  do sprzedaży oraz kosztów notarialnych.

Wszystkich zainteresownych  tą  nieruchomością 
przepraszamy za zaistniałą  sytuację.

Zbliża się 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Tuż 
przed uroczystościami na cmentarzach panuje wielki 

ruch. To czas porządkowania grobów i przyległych terenów. 
Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z piasku, który przy-

wieziony został na teren żarowskiego cmentarza. Udostępnio-
ny zostanie mieszkańcom aż do końca października.

● Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie, 44 m2. Tel. 508 299 
700

● Sprzedam w Żarowie  
atrakcyjną działkę budow-
laną, w pełni uzbrojoną, na 
Osiedlu Piastów 

ul. H. Pobożnego, pow. 
991 m2. Cena do negocjacji. 

Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

● Kupię garaż murowany na Osiedlu Piastów w Żarowie, z 
energią elektryczną. Tel. 605 645 487

Wyprzedaż kwiatów i flakonów.

Centrum Ogrodnicze,

Żarów ul. Armii Krajowej

(koło „Biedronki”).

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 
oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 140/2014 z 
dnia 06 października 2014r. 

KRONIKA   POLICYJNA

Seniorzy świętowali

Integrują się na wieczorkach 
tanecznych, organizują wy-

cieczki krajoznawcze i wciąż 
rozwijają swoje zaintereso-
wania.

Tutaj każdy mówi sobie po 
imieniu, a każde ich spotkania 
kończą się wspólnym śpie-
wem. Seniorzy z żarowskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów to seniorzy z iskrą. 
- Młodość nie umiera nigdy, a 
gdy ma się obok siebie takich 
przyjaciół, można być zawsze 
otwartym na nowe pomysły. Bo 
my seniorzy z Żarowa wykorzy-
stujemy wolny czas kreatywnie 
i twórczo. Chcemy pomagać, 
uczestniczyć w imprezach 

oraz uroczystościach. Chcemy 
być aktywni! - mówi Danuta 
Kwiatkowska, prezes żarow-
skiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. 

Podczas Dnia Seniora bur-
mistrz Leszek Michalak od-
znaczył małą złotą odznaką 
Halinę Pietras. Podziękowania 
i gratulacje otrzymali również 
jubilaci, którzy ukończyli 75 lat: 
Stanisław Nycz, Helena Fu-
dalej, Stefania Finor, Elżbieta 
Kołpak. Podziękowania powę-
drowały także do najbardziej 
zaangażowanych przedstawi-
cieli związku: Teresy Fajdek, 
Danieli Bujak, Ireny Banach, 
Danuty Kwiatkowskiej.

Podatek rolny w dół
Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa
Mieczysław Myrta
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Co z rehabilitacją w Żarowie?
Praktycznie z dnia na dzień żarowski szpital może otworzyć bezpłatną Poradnię Rehabilitacyjną dla mieszkańców. Wszystkie warunki wymagane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia zostały spełnione. Placówka jest przygotowana, ale na dziś nie posiada kontraktu na świadczenie takich bezpłatnych usług.

Po prawie dwóch latach 
wypełniania skomplikowa-
nych procedur, trudnych 
negocjacji i dostosowywa-
nia obiektu do zalecanych 

Szpital w Żarowie dokonał adaptacji pomieszczeń pod potrzeby poradni 
fizjoterapii, wyposażając ją w nowoczesny sprzęt, pozwalający pacjentom 
na korzystanie z pełnego zakresu zabiegów. Remont szpitala pochłonął 
prawie 400 tysięcy złotych. Na zdjęciu, z pielęgniarką Bożeną Grzędą Do-
rota Podwórna, ordynator żarowskiego szpitala.

Na zdjęciu uhonorowani nauczyciele u burmistrza wraz ze swoimi dy-
rektorami.

Komentuje
Mariusz Borowiec, 
przewodniczący
Komisji Zdrowia Sportu 
i Pomocy Społecznej
Najważniejszy był pierwszy krok. 
Remont, na który zdecydowali 
się wspólnie burmistrz Leszek Mi-
chalak i dyrektor szpitala w Świd-
nicy NZOZ „Latawiec” Grzegorz 
Kloc otworzył przed szpitalem 
w Żarowie ogromną szansę. W 
chwili obecnej żarowski szpital 
przygotowany jest do otworzenia 
Poradni Rehabilitacyjnej. Posia-
da wszystkie sale (fizykoterapia, 
kinezyterapia, sala masażu) i 
spełnia określone standardy. Je-
dynym decyzyjnym podmiotem 
w kwestii uruchomienia poradni 
jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Liczę na to, że tak duży wkład na-
szej gminy zostanie doceniony.

Komentuje
Maria Tomaszewska, 
członkini
Stowarzyszenia
Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”
Kościół w Łażanach to największa 

„perełka” mieszkańców sołectwa. 
Wspólnym zaangażowaniem uda-
ło się nam pozyskać pieniądze na 
jego remont i mamy nadzieję, że 
budynek, jeśli nie w całości, to 
choć w części odzyska dawną 
świetność. Wprawdzie wymaga to 
wiele wysiłku, ale patrząc na od-
restaurowane kościoły w Bukowie 
i Pożarzysku, warto podejmować 
takie inicjatywy. 

Pracownia fizjoterapii w żarowskim szpitalu wyposażona jest w nowocze-
sny sprzęt. 

Oprócz prac porządkowych i malarskich, w planach mieszkańców jest rów-
nież renowacja figurek, które zdobią zabytkowy kościół pw. Bożego Ciała 
w Łażanach. 

wymagań szpital podjął 
konkretny ruch i złożył 
wniosek o ogłoszenie kon-
kursu na tego typu świad-
czenia. Choć jest już o krok 

bliżej do uzyskania takiego 
kontraktu, dalsze losy re-
habilitacji zależą teraz tyl-
ko od decyzji Narodowego 
Funduszu Zdrowia. – Na 
obecnym etapie podjęte zo-
stały przez szpital wszel-
kie możliwe kroki w stara-
niach o uzyskanie umowy 
na prowadzenie świadczeń 
fizjoterapeutycznych dla 
mieszkańców. Szpital Reu-
matologiczno-Rehabilitacyj-
ny w Żarowie dysponuje bar-
dzo dobrą kadrą medyczną, 
odpowiednim potencjałem 
diagnostycznym i bardzo 
dobrymi warunkami pobytu 
dla chorych – zaznacza Do-
rota Podwórna, ordynator 
żarowskiego szpitala.

O przywrócenie bezpłat-
nej rehabilitacji w Żarowie 
zabiegało bardzo wiele 
osób, w tym również za-
angażowani mieszkańcy. 
Dzięki temu, szpital stoi 
teraz przed wielką szan-
są otrzymania umowy na 
świadczenie bezpłatnych 
usług rehabilitacyjnych. – 
Każdy, kto obiecał wspomóc 
działania burmistrza Leszka 

Michalaka w tej sprawie do-
trzymał słowa. Obiekt został 
wyremontowany i już nic, 
prócz kontraktu nie stoi na 
przeszkodzie, aby uruchomić 
darmowe świadczenia dla 
naszych mieszkańców. Bar-
dzo zależy mi na tym, dla-
tego proszę wszystkich, aby 
poparli naszą inicjatywę i 
wpisywali się na listę popar-
cia – mówi Helena Słowik, 
prezes Żarowskiego Stowa-
rzyszenia „Edukacja”.

Brak rehabilitacji w Ża-
rowie to duży problem nie 
tylko dla starszych miesz-
kańców miasta, którzy na 
takie zabiegi zmuszeni są 
dojeżdżać do sąsiednich 
miejscowości. Coraz czę-
ściej z problemami rehabi-
litacyjnymi zgłaszają się do 
takich placówek również 
młodzi. – Pracownię w Ża-
rowie stworzyliśmy głównie 
z myślą o pacjentach z te-
renu miasta i gminy, którzy 
obecnie nie mają dostępu do 
rehabilitacji ambulatoryjnej. 
Jest to niewątpliwie ważny 
problem społeczny, bowiem 
pacjent o często ograniczo-

nej sprawności ruchowej, 
mimo posiadanego ubezpie-
czenia zdrowotnego, musi 
przemieszczać się do innych 
miejscowości, aby uzyskać 
należne mu niezbędne, war-
te często kilka lub kilkana-
ście złotych świadczenie – 
przyznaje Grzegorz Kloc, 
dyrektor NZOZ Latawiec w 
Świdnicy.

Najważniejsza teraz jest 
decyzja Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. – Wspólnie 
z burmistrzem Leszkiem 
Michalakiem i dyrektorem 
świdnickiego szpitala  NZOZ 
„Latawiec” Grzegorzem 
Klocem zorganizowaliśmy 
spotkanie z dyrektorem Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia we Wrocławiu. Wierzę, 
że przekonamy naszymi ar-
gumentami zarząd NFZ-u, 
co pozwoli mieszkańcom, tu 
na miejscu w Żarowie korzy-
stać z darmowych świadczeń 
zdrowotnych. O efektach bę-
dziemy Państwa na bieżąco 
informowali – dopowiada 
Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka, poseł na Sejm RP.

Magdalena Pawlik

Zabytkowy kościół w remoncie Nasi nagrodzeni
nauczyciele

Trwa remont zabytko-
wego kościoła pod we-

zwaniem Bożego Ciała w 
Łażanach. Wokół świątyni 
powstanie chodnik, a sam 
budynek zyska nową ele-
wację. Trzynastowieczny 
zabytek odzyska w końcu 
utracony blask.

O środki finansowe na 
jego remont aplikowali 
sami mieszkańcy Łażan. 
Jako członkowie Stowarzy-
szenia Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś” złożyli 
wniosek do Fundacji Polska 

Miedź w Lubinie i otrzy-
mali na rzecz „swojego” 
kościoła darowiznę w wy-
sokości 49 tysięcy złotych. 
– Pierwszy etap prac, który 
w tej chwili rozpoczął się w 
naszym kościele dotyczyć 
będzie remontu elewacji i 
zbicia tynków. W następnej 
kolejności ekipa remontowa 
wykona opaskę z kostki gra-
nitowej o szerokości półtora 
metra oraz nowy chodnik. 
Prace przewidziane zostały 
do końca listopada – wy-
jaśnia Mieczysław Faruń, 
prezes Stowarzyszenia Mi-
łośników Łażan „Przyjazna 
Wieś”.

Choć, całościowy koszt 
prac remontowych zamknie 
się w kwocie przewyższają-
cej otrzymane dofinansowa-
nie, sami mieszkańcy rów-
nież dołożą pieniądze, ale i 
własną pracę społeczną. – 
Remont kościoła pochłonie 
blisko 70 tysięcy złotych. Po-
zostałą część sfinansujemy z 
datków wiernych parafian. A 
myślę, że nie zabraknie tutaj 
także naszego zaangażowa-
nia społecznego. Gospoda-
rzem tego obiektu jest pro-
boszcz naszej parafii ksiądz 
Paweł Szajner, który wspo-
maga nas swoją wiedzą i 
doświadczeniem. Wspólnie z 
parafianami ks. Szajner koń-
czy budowę kościoła w Mro-
winach. Nadzoruje również 
budowę kościoła w Zastrużu 
– dopowiada prezes Stowa-
rzyszenia w Łażanach Mie-
czysław Faruń. 

Tuż po zakończeniu prac 
remontowych mieszkańcy 
Łażan zamierzają znów za-
biegać o pozyskanie środ-
ków finansowych na dalszy 
remont zabytkowej świąty-
ni. W planach jest uporząd-
kowanie terenu wokół ko-
ścioła, posadzenie kwiatów 

i rabatek oraz malowanie 
wnętrza budynku. Ale to 
już na wiosnę.

Magdalena Pawlik Dziś od wystawnych uro-
czystości najlepszym pre-

zentem są dla nich sukcesy i 
osiągnięcia uczniów. 

Swoich wychowanków za-
chęcają do wysiłku i motywują 
do nauki. Wspierają, doradzają, 
ale również wymagają. Wśród 
przekazywanych podczas Dnia 
Edukacji Narodowej życzeń ża-
rowscy nauczyciele najczęściej 
winszowali sobie satysfakcji z 
pracy i cierpliwości. 

Wśród żarowskich nauczycie-
li również nie brakuje takich, 
którzy swoją pracę traktują jako 
coś więcej niż tylko zawód. Za 
zasługi, kreatywność, rozwi-
janie talentów wśród uczniów 

i aktywność we wtorek, 14 
października burmistrz Le-
szek Michalak wyróżnił pię-
ciu pedagogów: Dorotę Góra 
(Bajkowe Przedszkole w Ża-
rowie), Jolantę Anusz (Szkoła 
Podstawowa im. UNICEF w 
Imbramowicach), Małgorzatę 
Kownacką (Szkoła Podsta-
wowa im. Anny Jenke w Mro-
winach), Elżbietę Borowską 
(Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Żarowie) i Iwonę Nieradka 
(Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie).

Odznaczeni nauczycie-
li otrzymali od burmistrza 
Leszka Michalaka nagrody 
finansowe.
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60 urodziny Żarowa

O tym, że Żarów to brzmi dumnie mówił podczas wykładu najpierw z młodzieżą, a potem mieszkańcami profesor Jan Miodek, który z okazji jubileuszu 60 
rocznicy nadania miastu praw miejskich przyjechał na zaproszenie burmistrza Leszka Michalaka. Czego życzył mieszkańcom? - Żeby się tu czuli gospo-
darzami i powiem to jako Górnoślązak - żeby czuli w sobie coraz głębsze pokłady swojej śląskości. Nie tej śląskości z krwi, ale tej śląskości geograficznej i 
historycznej – takie życzenia mieszkańcom składał znany językoznawca Jan Miodek.

Dzisiejszy Żarów nie przypomina tego sprzed lat. Powstało wiele nowych obiektów, przybywa mieszkańców, tworzą 
się nowe firmy i zakłady, kamienice i budynki nie straszą już swoim wyglądem, zmodernizowano wiele miejsc. Jakby 
to był inny świat… Duży tu wpływ tych, którzy decydowali o rozwoju miasta. Pierwszych i kolejnych burmistrzów 
miasta Zbigniewa Chlebowskiego, Lilli Gruntkowskiej, a teraz Leszka Michalaka. - Dzisiejszy jubileusz to święto 
miasta, ale także tych, którzy go tworzą, pracują dla niego, wszystkich tych, którzy się w nim urodzili i tych, którzy 
chcą w nim żyć – mówił podczas jubileuszu burmistrz Leszek Michalak. Z burmistrzem Żarowa, na zdjęciu prezes 
żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Markiewicz. Uczelnia dla dorosłych skończyła w tym roku 
pięć lat.

Za udział w konkursach „Żarów wczoraj, Żarów dziś”, „Żarów widziany 
oczami dziecka” i „Żarów w akwareli, szkicu i grafice” najmłodsi mieszkań-
cy Żarowa zostali nagrodzeni.

Największą niespodzianką dla wszystkich mieszkańców był koncert symfonicznej Filharmonii Sudeckiej. - Piękna muzyczna uczta w Żarowie. Tego jeszcze u nas nie było - cieszyli się Żarowianie. A 
było czego słuchać: Uwertura do operetki „Zemsta nietoperza”, Walc „Róże Południa”, Polska „Tic-tac”, Uwertura do operetki „Orfeusz w piekle”, Marsz florentyński czy fragmenty z opery „Carmen” 
i musicalu „Skrzypek na dachu”. 

Podczas uroczystości 60-lecia nadania praw miejskich w niedzielę, 12 października burmistrz odznaczył również 
jubilatów, którzy w tym roku obchodzą rocznice swojego funkcjonowania. Byli wśród nich strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Żarowa (65 lat funkcjonowania) i przedstawiciele Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych (45 lat funkcjonowania), Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK (40 lat funkcjonowa-
nia), Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Żarowie (35 lat funkcjonowania), Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
(15 lat funkcjonowania), Gimnazjum im. Jana Pawła II (15 lat funkcjonowania), Teatru Bezdomny im. Bohumila 
Hrabala (15 lat funkcjonowania), Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” (10 lat funkcjonowania), Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (5 lat funkcjonowania). W tym roku jubileusz swojego 25-lecia obchodzili także przedstawiciele 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Żarowie.

7 października 1954 roku to data, która na stałe wpisała się w historię Żarowa. Rozporządzeniem Rady Ministrów Żarów otrzymał wówczas prawa miejskie. Od 
tego momentu minęło już 60 lat… Żarowianie uczcili ten piękny jubileusz występami artystycznymi, wykładem z samym profesorem Janem Miodkiem, konkur-
sami literackimi, plastycznymi i graficznymi oraz koncertem symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, który dedykowany był miastu i mieszkańcom.

Burmistrz Leszek Michalak za udział w konkursach o 60-leciu nadania praw miejskich nagrodził najmłodszych. Wyróżnienia otrzymali: Anna Kosiarska, Katarzyna 
Domańska, Jakub Pęcherski, Sara Matuszak, Agata Mazur, Klaudia Cidyło, Konrad Skóra, Zuzanna Darosz, Marzena Kania, Nela Matuszak, Patrycja Kubicka, Kajetan 

Kwiecień, Julia Bujak, Mateusz Dąbrowski, Anna Bogatko, Wiktoria Zając, Kacper Lesiak, Róża Kulpińska, Elżbieta Chodyniecka, Mateusz Stańczyk, Martyna Owczarska, 
Aleksandra Biłas, Laura Bias, Konrad Marcjan, Zofia Domagała, Karolina Stopa, Barbara Chodyniecka, Aleksandra Heród, Julia Hanc, Szymon Janaszek, Maciej Pasternak, 
Maria Zdunik, Roksana Nowak, Bartosz Ciastoń, Karolina Marczyńska, Oliwia Kutyba, Iga Wasilewska, Krzysztof Dobrowolski, Alicja Bernatowicz, Wiktoria Mann, 

Hanna Korbabicz, Natalia Ślązak, Kinga Reruch, Natalia Grzybowska i Wiktoria Wójcikowska.

Uroczystość została współfinan-
sowana przez BZ WBK Oddział 
w Żarowie
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OGŁOSZENIE PŁATNE

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania dla Panów Sołtysów, 
Rad Sołeckich, Rad Parafialnych, Proboszcza Mariusza 
Walasa i wszystkich mieszkańców wsi Buków, Marcino-
wiczki, Pyszczyna i Zastruże za lata udanej współpracy, 
przyjazne relacje i aktywność na rzecz swojej społeczno-
ści. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i dalszej owoc-
nej pracy.

Radna Urszula Ganczarek

„W cztery oczy” z burmistrzem
Leszkiem Michalakiem

Czas na podsumowanie kadencji burmistrza Leszka Michalaka. Jak podsumowuje swój czteroletni okres urzędowania? W jakiej sytuacji finansowej znajduje 
się gmina? Co sądzi o kilkuletniej współpracy z Radą Miejską? Z burmistrzem Leszkiem Michalakiem rozmawia Magdalena Pawlik.

- Gołym okiem widać, że 
Żarów bardzo się zmienił. 
To efekt realizacji wielu 
inwestycji, które finanso-
wane są z budżetu gminy 
i pozyskiwanych środków 
unijnych. W jakiej więc 
kondycji finansowej znaj-
duje się dziś gmina?

Gdybym miał porównać 
sytuację finansową gminy z 
lat 2001-2006, kiedy pomi-
mo ogromnych problemów 
finansowych inwestowali-
śmy w strefę ekonomiczną, 
oświatę i planistykę, dzi-
siejsza sytuacja gminy Ża-
rów jest stabilna i z roku 
na rok coraz lepsza. Po la-
tach skupionych na spłacie 
inwestycji w gospodarkę 
stać nas na dużo więcej, bo 
sukcesywnie rosną i będą 
rosnąć nasze dochody. A 
to one właśnie są podsta-
wowym parametrem roz-
woju gminy. To są fakty. 
Spośród wszystkich gmin 
powiatu świdnickiego, Ża-
rów ma najwyższy dochód 
podatkowy w przeliczeniu 
na mieszkańca. I podkre-
ślenia wymaga fakt, że jest 
on większy od średniego 
dochodu krajowego, który 

został oszacowany przez 
Ministerstwo Finansów.

- A co z zadłużeniem 
gminy?

Dziś nie ma żadnych pro-
blemów z obsługą zadłu-
żenia. Od tego roku każda 
gmina ma swój indywidu-
alny wskaźnik zadłużenia, 
którego nie może przekro-
czyć. Nasza gmina ma ten 
wskaźnik zachowany i co 
więcej nie jest on w żaden 
sposób zagrożony. Wyli-
czając zadłużenie według 
wskaźników obowiązują-
cych do 2013 roku mamy 
37 procent zadłużenia przy 
dopuszczalnych 60 pro-
centach. Takiego wyniku, 
zresztą od wielu lat nie 
było. Wieszczenie klęski bu-
dżetowej, straszenie miesz-
kańców długami gminy i 
blokowanie wielu inicjatyw 
to stara metoda opozycji, 
zresztą znana już u nas od 
lat. Ale jak widać nie ma-
jąca nic wspólnego z praw-
dą. Dziś, gdy inne gminy z 
roku na rok borykają się ze 
spłatą zadłużenia, my – co 
podkreślam z całą stanow-
czością – możemy spokojnie 
patrzyć w przyszłość.

- Jak ocenia Pan cztero-
letnią współpracę z Radą 
Miejską?

Budowanie dialogu to 
najważniejszy aspekt pracy 
na linii burmistrz – rada. 
Nie mogę powiedzieć, że 
takiego dialogu w ogóle 
nie było. Zabrakło mi go 
jednak ze strony radnych z 

klubu „Razem dla Żarowa”, 
dla których hasłem było 
najczęściej stosowane „Nie, 
bo nie...” Jako burmistrz 
mijającej właśnie kadencji, 
ale i przez wiele lat pracy 
jako zastępca byłem, jestem 
i zawsze będę człowiekiem, 
który rozmawia i słucha w 
gminie każdego, kto ma do-

Na placu budowy sal w Mrowinach i Zastrużu

Zagraj
w Electrolux Cup!

„Rośnie” również nowy budynek sali w Mrowinach. Wedle zapewnień firmy 
już w listopadzie budynek ma zostac przykryty dachem. 

Pogoda czy niepogoda, ekipy budowlane pracują przy budowie nowych 
świetlic środowiskowych. Tu na zdjęciu powstająca sala w Zastrużu.

Postępują prace przy bu-
dowie dwóch świetlic 

środowiskowych w Mrowi-
nach i Zastrużu.

Z dnia na dzień coraz wy-
żej wznoszą się mury dwóch 
wiejskich budynków. I choć 
obiekty przeznaczone mają 
być na zajęcia wychowa-
nia fizycznego, nie brakuje 
również innych planów, co 
do ich wykorzystania. - W 
tej chwili jesteśmy na etapie 

wznoszenia ścian fundamen-
towych. Pogoda nam sprzy-
ja, dlatego już niebawem 
ekipa budowlana przystąpi 
do kolejnych prac. A zosta-
ło ich jeszcze trochę. Mam 
tu na myśli wykonanie ele-
wacji, położenie posadzek, 
przykrycie budynku dachem 
czy roboty wewnętrzne wy-
kończeniowe. Przymierzamy 
się również, aby początkiem 
listopada przykryć budynek 

dachem - wyjaśnia Tadeusz 
Broński z firmy „Zakład 
ogólnobudowlany Tadeusz 
Broński”, wykonawca bu-
dowy świetlicy środowi-
skowej w Mrowinach.

Nowe sale gimnastyczne 
mają być gotowe do końca 
roku. Zostaną wyposażone 
w pomieszczenia socjalne, 
trzy toalety, w tym jedną 
do użytku osób niepełno-
sprawnych oraz salę do 

ćwiczeń. Głównie z prze-
znaczeniem na realizację 
zajęć z wychowania fi-
zycznego.

Mrowiny i Zastruże dołą-
czą do grona tych miejsco-
wości, w których funkcjonu-
ją świetlice środowiskowe. 
Są to jedyne placówki, które 
nie posiadają przyszkolnych 
sal gimnastycznych. Już nie-
bawem się to zmieni.

Magdalena Pawlik

bre pomysły i konstruktyw-
ne uwagi. 

- Kampania ruszyła i 
słychać głosy, że nie stać 
nas na basen, że zamiast 
niego trzeba dokończyć 
kanalizowanie gminy, że 
są ważniejsze inwestycje.

Nie mam żadnych wątpli-
wości, że basen to najbar-
dziej oczekiwana inwesty-
cja dla mieszkańców gminy 
i należy ją jak najszybciej 
dokończyć. Tym bardziej, że 
po latach starań pozyskali-
śmy na to zadanie duże do-
finansowanie, którego nie 
można przeznaczyć na nic 
innego. 

- Wybory samorządowe 
niespełna za miesiąc. Są 
jeszcze dwie kandydat-
ki na stanowisko burmi-
strza Żarowa. Jak ocenia 
Pan swoje szanse w tych 
wyborach?

W nadchodzących wy-
borach samorządowych 
wystartuję ze swojego, 
podkreślam bezpartyjnego 
komitetu wyborczego. Uwa-
żam, że w gminie im mniej 
polityki tym lepiej. Propo-
nuję Państwu również mo-
ich kandydatów do Rady 
Miejskiej. Nie porównuję się 
z innymi kontrkandydatami. 
Moja kampania wyborcza 
to cztery lata pracy mojej i 
mojego zespołu. Wyborcom 
pozostawiam wszelkie oce-
ny. Pamiętać jednak nale-
ży, że zarządzanie gminą to 
nie zabawa w piaskownicy. 
Nie można obrazić się, za-
brać swoje zabawki i wyjść, 
czego wszyscy już w gminie 
doświadczyliśmy. Dlate-
go proszę mieszkańców o 
odpowiedzialne oraz roz-
ważne decyzje i zapraszam 
wszystkich na wybory. 

Ruszyły zapisy do 7. edycji 
Żarowskiej Ligi Futsalu 

Electrolux Cup. 
Zgłoszenia drużyn biorących 

udział w poprzednim sezonie 
należy dokonać do 17.11.2014 
r. Nowo powstałe drużyny do 
14.11.2014 na adres: ul. Pia-
stowska 10A, 58-130 Żarów, 
fax. (074) 858-07-53, e-mail: 
sport@centrum.zarow.pl. Obo-
wiązuje kolejność zgłoszeń.

W tym terminie do organi-
zatora należy dostarczyć wy-

pełniony formularz zgłosze-
niowy, który można pobrać na 
oficjalnej stronie rozgrywek: 
www.electroluxcup.zarow.pl 
I kolejka rusza 22 listopada!

Uwaga! Przerwa w dostawie
energii elektrycznej

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remon-
towo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych w 
Mielęcinie (numery: 1-38 i dz. 128/3, dz. 141/2, dz. 422/2, 
dz. 67/2) nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego. 
Mieszkańcy pozbawieni będą prądu we wtorek, 4 listopada 
w godzinach od 8.00. do 15.00.
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Gimnazjum w Żarowie ma 15 lat!
Historia szkoły sięga 1999 roku, kiedy gimnazjum było rozbite na pięć budynków. Na  jego czele stała dyrektor Beata Pis. Pierwsza placówka szkoły mieściła 
się przy ul. Armii Krajowej 15 i ul. Ogrodowej. Rzeczywistość szkolną tworzyło wówczas 214 uczniów w ośmiu klasach. Tak było aż do 1 września 2002 roku.

W Żarowie powstał wtedy 
nowoczesny budynek gimna-
zjum, w którym przez 15 lat 
uczęszczało 1939 absolwen-
tów. Rozpoczął się okres dy-
rektorowania Heleny Słowik, 
który z wielkim powodze-
niem trwa do dnia dzisiejsze-
go. Od tego momentu minę-
ło 15 lat…- Historię szkoły 
tworzy każdy dzwonek, każde 
wejście dzieci rano do szkoły 
i każde wyjście absolwentów 
kolejnego rocznika. Dziękuję 

Życzeniom nie było końca… Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak składa 
list gratulacyjny dyrektor Helenie Słowik.

Specjalnie na tę okazję, jubileusz 15-lecia, żarowskie gimnazjum wydało okolicznościowy biuletyn. Wszyscy zapro-
szeni goście mogli wspólnie wspominać minione lata.

Wyjazd do Lohmar nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego gminy 
Żarów i Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. W podzięko-
waniu za przybycie uczniowie gimnazjum z Żarowa (na zdjęciu) otrzymali 
od burmistrza Lohmar Horsta Krybus 500 euro na dodatkowe atrakcje. 

Seniorzy nie tylko uczą się, ale też biorą udział w olimpiadach, chodzą z kij-
kami, ćwiczą, pływają i jeżdżą na rowerze. Prezesem uczelni dla dorosłych 
jest Krystyna Markiewicz, która aktualnie działa w zarządzie.

wszystkim, którzy wspierali i 
dalej wspierają naszą szkołę. 
To dla nas radość i przywilej 
być w gronie jubilatów tego 
miasta. Podziękowania skła-
dam również burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi i jego 
poprzedniczce Lilli Grunt-
kowskiej za to, że zawsze są 
blisko gimnazjum i nigdy nie 
opuszczają go w potrzebie. 
Oni również tworzyli historię 
naszej szkoły. Najważniejsi są 
jednak nasi uczniowie i ich 

rodzice, którzy swoje dzieci 
powierzają nam do nauki i 
wspólnego wychowania – 
mówiła podczas jubileuszu 
15-lecia gimnazjum Hele-
na Słowik, dyrektor szkoły. 
Życzenia na ręce dyrektor 
gimnazjum składał również 
Tadeusz Pudlik, przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Od 2002 roku żarowskiemu 
gimnazjum patronuje Święty 
Jan Paweł II. Toteż podczas 
jubileuszu 15-lecia szkoła 

obchodziła również Dzień 
Patrona. Była prezentacja po-
święcona papieżowi, jego sen-
tencje, aforyzmy i cytaty oraz 
program artystyczny wykona-
ny przez uczniów żarowskiego 
gimnazjum. Odbył się także 
drugi zjazd absolwentów, któ-
rzy bardzo ciepło wspominali 
czasy gimnazjum. – W dość 
zimnych murach liceum często 
też tęsknię za tą specyficzną, 
„magiczną” atmosferą, która 
zawsze panowała przed świę-
tami – o stojącej ogromnej 
choince, ustrojonej lampkami 
w patio, mogłabym opowiadać 
każdemu. Poza tym przyjaź-
nie, które się zawiązały bądź 
umocniły w gimnazjum – trwa-
ją do dziś – wspomina Anna 
Parużyńska, absolwentka 
gimnazjum z 2012 roku. W 
tym miejscu dobrze czuli się 
również inni absolwenci. – 
Choć od  momentu ukończenia 
szkoły gimnazjalnej minęło już 
prawie 10 lat, wracając myśla-
mi do tamtego okresu niezwy-
kle ciepło i miło wspominam 
ówczesny czas. Bardzo dobrze 
wyposażone sale szkolne, pięk-
ne patio, którym na terenie 

Dolnego Śląska chyba tylko 
nasze gimnazjum może się po-
szczycić, a w którym spędziłam 
wiele przyjemnych chwil mię-
dzylekcyjnych. Dziękuję całe-
mu gronu pedagogicznemu, 
jak i wszystkim osobom, które 
miały wkład w powstanie na-
szego gimnazjum – tak czasy 
gimnazjalne wspomina De-
bora Chrebela, absolwentka 
gimnazjum rocznika 2005.

15 lat w historii gimnazjum 
to nie tylko piękny czas dla pa-
miętających o nim uczniów. Z 
nostalgią i sentymentem wspo-
minają go również nauczy-
ciele. – Piętnastolecie naszej 
szkoły to dla mnie 15 lat pra-

cy w tym samym miejscu, pięć 
„osobistych” klas i mnóstwo 
wspomnień. W ciągu tylu lat 
zdarzały się też chwile zwątpie-
nia. Lekarstwem okazywały się 
zawsze ostatnie prace klasowe 
trzecioklasistów, czyli listy pi-
sane do mnie przez absolwen-
tów. „Dzięki pani zrozumiałem 
matematykę”, „Kocham panią 
za to, że wierzyła pani we mnie 
i tyle wymagała”… Takie sło-
wa dają motywację do dalszej 
pracy, ładują „nauczycielskie 
akumulatory” – wspomina 
dziś Elżbieta Borowska, na-
uczycielka gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie.

Magdalena Pawlik

To już dziewiąta wymiana…
i młodzież coraz bardziej zgrana!

Żarowscy seniorzy 
wrócili na studia

Tak przynajmniej twier-
dzą uczniowie żarow-

skiego gimnazjum, którzy 
odwiedzili swoich niemiec-
kich przyjaciół z Lohmar.

Jedni przełamywali językowe 
bariery, drudzy nawiązywali 
nowe znajomości, a jeszcze inni 
po prostu dobrze się bawili. To 
już dziewiąta taka wymiana 
międzynarodowa. Zapocząt-
kowana w 2005 roku przez 
samą dyrektor szkoły Helenę 
Słowik i Wolfganga Martina 
dyrektora szkoły niemieckiej 
Realschule. – Spotkania pol-
sko-niemieckie, które każdego 
roku wspólnie organizujemy to 
najlepsza okazja do wymiany 
doświadczeń i poglądów mię-
dzy młodymi ludźmi. Kiedy po 
raz pierwszy braliśmy udział w 
wymianie postawiliśmy sobie za 
cel nawiązanie przyjaźni między 
jej uczestnikami, bo to chyba 
najlepszy sposób na przełama-
nie różnych stereotypów. Przez 
dziewięć lat odwiedzaliśmy 
naszych niemieckich przyjaciół 
z Lohmar. Oczywiście dzieci z 
Niemiec każdego roku też do 
Żarowa przyjeżdżają. Efektem 
tej kilkuletniej już wymiany są 
wspólnie realizowane przedsię-
wzięcia i oczywiście przyjaźń, 

która trwa prawie dziesięć 
okrągłych lat – mówi Helena 
Słowik, dyrektor gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie.

Tutaj nie ma czasu na nudę. 
Program wymiany polsko-
niemieckiej jest tak skonstru-
owany, aby młodzież czerpała 
z tego jak najwięcej przyjem-
ności. I tak rzeczywiście jest. 
Tegoroczna wizyta w Lohmar 
to oprócz zajęć dydaktycz-
nych i warsztatowych rów-
nież zwiedzanie miasta, wy-
pady na kręgielnię, wieczory 
grillowe, pobyt w wesołym 
miasteczku Phantasialand i 
parku rozrywki, wizyta w ki-
nie 3D i 4D czy przejażdżki 
karuzelami. – Czas naszego 
pobytu spędziliśmy bardzo 
aktywnie. Dwudziestoosobo-
wa grupa uczniów wróciła do 

Żarowa pełna wrażeń i mam 
nadzieję, z dobrą motywacją 
do nauki języków obcych. Jest 
to kapitalne rozwiązanie prak-
tyczne. Gimnazjaliści szlifo-
wali „swój” niemiecki, a kiedy 
mieli z tym problem próbowa-
li dogadać się po angielsku. 
Taka praktyczna wiedza jest 
nie do zastąpienia – przyznaje 
Agnieszka Żydek, nauczy-
cielka języka niemieckiego z 
żarowskiego gimnazjum.

Po przyjeździe do Żarowa 
opiekunowie wymiany pol-
sko niemieckiej w składzie 
Agnieszka Żydek, Alek-
sandra Kajdanek i Adam 
Ciupiński z żarowskiego 
gimnazjum usłyszeli: Wszę-
dzie dobrze, ale w gimnazjum 
najlepiej… 

Magdalena Pawlik

Może nie posiadają in-
deksów i nie podcho-

dzą do tradycyjnych egza-
minów, ale zapał do nauki i 
rozwoju własnych zaintere-
sowań mają nie mniejszy niż 
dwudziestolatkowie.

Mowa o słuchaczach popu-
larnego w Żarowie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, któ-
rzy w piątek, 3 października 
zainaugurowali nowy rok 
akademicki. To już szósta in-
auguracja w historii uczelni. 
Seniorzy nie mogli doczekać 
się tej chwili, bo jak mówią 
żarowski Uniwersytet to ich 
drugi dom. – To dla nas nie 
tylko rozrywka, ale również 
sposób na rozwijanie wła-
snych zainteresowań. A stu-
diowanie w tym wieku to tylko 
sama przyjemność – uważa 
Józefa Cichecka, student-
ka Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Żarowie.

Nauka i integracja seniorów 
jest w Żarowie pewnym fe-
nomenem. Emeryci chętnie 
zapisują się na zajęcia, uczą 
języków obcych i obsługi 
komputera czy wyjeżdżają 
na wycieczki. Nic dziwnego, 
że frekwencja w żarowskim 
Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku stale rośnie. – Na 
studia zapisanych jest już po-
nad 150 osób i wciąż jeszcze 
przybywa nowych. W tego-
rocznym programie zaplano-
waliśmy wykłady, spotkania z 
ciekawymi ludźmi, wycieczki 
krajoznawcze, sportowe tur-
nieje i wiele uroczystości. 
Nowością są zajęcia zumby 
i mam nadzieję, że wzbudzą 
duże zainteresowanie. Jak wi-
dać zatem, nie mamy czasu na 
starość. Czujemy się aktywni 
i potrzebni. A dzięki dobrej 
współpracy z burmistrzem 
Żarowa możemy kształcić 
się w bardzo dobrych wa-
runkach, bezpłatnie użyczać 

lokale oraz pomieszczenia i 
korzystać ze współfinansowa-
nych zajęć. To dla nas bardzo 
ważne – mówi Krystyna 
Markiewicz, prezes żarow-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Dzięki wsparciu gminy Ża-
rów, życzliwości i pomocy ze 
strony Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu oraz gimna-
zjum dziś Uniwersytet Trze-
ciego Wieku jest dowodem 
na to, że aktywność w życiu 
wcale nie kończy się wraz z 
przejściem na emeryturę. – 
Drzwi Uniwersytetu otwarte 
są dla każdego. Nasi żarow-
scy seniorzy nie wiedzą co to 
nuda, bo mają niekończący 
się apetyt na życie. Gratuluje 
Wam tego – podkreśla bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik
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Neogotycki zamek w Żarowie
- rezydencja w stylu angielskim Śladami historii

część
1

Próżno nam szukać w opracowaniach dotyczących dolnośląskich zamków i pa-
łaców, informacji o znanym mieszkańcom Żarowa zamku, który wraz z przyle-
głym parkiem położony jest w północnej części miasta. Najstarsza część (skrzy-
dło północne) tej mało popularnej, a okazałej przecież budowli powstała około 
1860 roku. Inicjatorem budowy był właściciel tutejszych fabryk Carl Friedrich von 
Kulmiz – osoba majętna, którą stać było na wiele, także na luksus posiadania 
własnej rezydencji.Ten XIX-wieczny obiekt wybudowany został w stylu neogo-
tyckim z cechami zamków angielskich. Dlaczego neogotycki i co ma wspólnego 
z odległą Anglią ? To właśnie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Neogotyk będący stylem w 
architekturze oraz rzemiośle 
artystycznym powstał oko-
ło XVIII wieku w Anglii i 
trwał do początków XX wie-
ku. Zaliczany jest do tzw. hi-
storyzmu, będącego niczym 
innym jak naśladownic-
twem stylistyki minionych 
epok, w tym przypadku 
średniowiecznego gotyku, 
stąd właśnie nazwa neogo-
tyk (nowy gotyk). Naślado-
wanie gotyku, rozpoczęte w 
romantycznych ogrodach i 
zamkach angielskich końca 
XVIII wieku, rozpowszech-
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Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW

22 października – 19 listopada
Wystawa „Żarów jakiego nie znacie”(Żarowska Izba Histo-
ryczna, ul. Armii Krajowej 40, każda środa w godz. 10.00-
17.00 i niedziela w godz. 10.00-14.00 oraz w każdy dzień roboczy, oprócz piątku i świąt w 
godz. 8.00-16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, wstęp bezpłatny)

8 listopada
Finał Dolnośląski w warcabach 100-polowych w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS (hala 
sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, godz. 10.00)

9 listopada
XVI Turniej piłki siatkowej kobiet o puchar Okręgu Wałbrzyskiego TKKF „Sudety” (Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A)

11 listopada
XVI Przegląd Pieśni Patriotycznych (hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, 
godz. 15.00. Karta zgłoszeniowa i regulamin znajdują się do pobrania na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl)

22 listopada
7. edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup I kolejka (hala sportowa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, godz. 14.40)

ŚWIDNICA
5-31 października

Wystawa „170 lat kolei w Świdnicy. Świdnicka kolej dawniej i dziś (Wieżą Ratuszowa. Histo-
ria kolei na starej fotografii, stare widokówki, archiwalne rozkłady jazdy i mapy, stare bilety, 
lampy, czapki i inne eksponaty kolejowe)

24 października
Spektakl teatralny „Klimakterium 2 czyli menopauzy szał” (sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, ul. Rynek 43, godz. 18.00, bilety 85 zł do nabycia w Informacji Turystycz-
nej)

14 listopada
Spotkanie z aktorką Joanną Brodzik (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, godz. 
18.00, wstęp wolny)

ŚWIEBODZICE
25 października

Charytatywny maraton Zumba fitness dla Kamila Cybulskiego (Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 
Ofiar Oświęcimskich 58)

7 listopada
Ekskluzywny wieczór dla kobiet z firmą Mary Kay (Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, 
godz. 18.00)

STRZEGOM
26 października

XXVI Spotkania z Piosenką Religijną i Refleksyjną (Strzegomskie Centrum Kultury, ul. Pa-
derewskiego 36, godz. 16.00)

niło się następnie szczegól-
nie w północnej i środkowej 
Europie, gdzie powstały 
setki zamków, tysiące ko-
ściołów, ratuszy, kamienic, 
dworców i hal targowych. 
Początkowo neogotyk zna-
lazł uznanie w architekturze 
wiejskich siedzib szlachec-
kich i pawilonów w parkach 
krajobrazowych. W jego 
rozwoju można wyodrębnić 
dwie zasadnicze fazy: deko-
racyjną (ok. 1750-ok. 1840) 
i strukturalną (ok. 1840-ok. 
1900). Pierwszą rezydencją 
w stylu neogotyckim było 

angielskie Strawberry Hill 
zbudowane ok. 1750 roku dla 
pisarza powieści Horacego 
Walpole’a. Potem powsta-
wały kolejne nieregularne, 
asymetryczne, malownicze 
bryły pałaców, zamków i 
rezydencji „najeżone” wie-
żami i wieżyczkami. Budo-
wane w innych rejonach Eu-
ropy zyskały miano zamków 
w stylu angielskim. 

Opracowanie: 
Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu
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Cenne przełamanie
Dwie porażki z rzędu sprawiły, iż Zjednoczeni PCO Żarów w spotkaniu wyjazdo-
wym z Orłem Ząbkowice musieli zdobyć komplet punktów. Wygrana dość bez-
piecznie oddaliła zespół Adama Łagiewki od strefy spadkowej.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Miedź II Legnica 11 33 11 0 0 53-10

2. KS Polkowice 11 31 10 1 0 35-9

3. Olimpia Kowary 11 21 7 0 4 14-14

4. Orkan Szczedrzykowice 11 21 6 3 2 24-7

5. Granica Bogatynia 11 20 6 2 3 21-18

6. BKS Bobrzanie Bolesławiec 11 17 5 2 4 20-16

7. LZS Stary Zleszów 11 16 4 4 3 23-17

8. Sokół Wielka Lipa 11 16 4 4 3 15-14

9. AKS Strzegom 11 14 4 2 5 10-14

10. Zjednoczeni Żarów 11 14 4 2 5 18-27

11. Orzeł Ząbkowice Śląskie 11 11 3 2 6 15-21

12. Widawa Bierutów 11 11 3 2 6 13-21

13. Nysa Zgorzelec 11 8 1 5 5 7-20

14. GKS Kobierzyce 11 6 1 3 7 10-23

15. Włókniarz Mirsk 11 4 1 1 9 11-36

16. Chojnowianka Chojnów 11 3 0 3 8 10-32

Mecz ułożył się po myśli 
gości. Już w 7. minucie za 
sprawą Pawła Zyla prowa-
dzili 1:0. Po pół godzinie 
gry pięknym strzałem dru-
giego gola strzelił Grzegorz 
Chopek, który wykończył 
wypracowaną akcję grające-
go trenera Adama Łagiew-
ki. Piłkarze z Ząbkowic za 
wszelką cenę próbowali 
wrócić do gry, często do-
środkowywali piłkę w pole 
karne gości, ale w bramce 
dobrze spisywał się Marcin 
Hruszowiec. Zjednoczeni 
dobrze grali w defensywie 
i jeśli nadarzyła się okazja, 
atakowali z kontry. Jedyną 

Zwycięstwa Pudłowskiego

Bez uśmiechów

Wyniki niższych lig piłkarskich

Ponad 50 zawodników i za-
wodniczek z pięciu państw 

przyjechało do Świdnicy na 
VIII Międzynarodowy Mło-
dzieżowy Turniej Bokserski. 
Zawody z udziałem reprezen-
tantów Polski, Czech, Słowacji, 
Niemiec i Ukrainy odbyły się w 
Galerii Świdnickiej. 

Organizacja zawodów 
bokserskich w obiekcie 
handlowym to absolutna 
nowość. Zawody oglądało 
sporo kibiców, a nawet ci 
przypadkowi przynajmniej 
na chwilę dali się porwać 
sportowym emocjom. Cała 
gala mogła przypaść do gu-
stu koneserom pięściarstwa. 
W sumie przez dwa dni 

odbyło się ponad 20 walk 
pięściarskich. Wśród tak 
licznej obsady znalazł się 
Wojciech Pudłowski, który 
pokonał 2:1 przeciwnika ze 
Słowacji. Tym samym bok-
ser walczący w kategorii 70 
kg zdobył złoty medal. 

Do udanych nie zaliczą 
czwartej serii spotkań 

siatkarze PCO Volley Żarów 
na polu III ligi. Odnieśli trzecią 
porażkę z rzędu. Co gorsza nie 
urwali żadnych punktów w 
meczach ze swoimi rywalami. 

Arcytrudne zadanie czekało 
siatkarzy żarowskiego klubu 
w spotkaniu z ZTS Ząbkowice 
Śląskie. Ubiegłoroczny zwy-
cięzca ligi przyjechał do Żaro-
wa po trzypunktową zdobycz. 
Choć ostatecznie ta sztuka im 
się udała, to meczu z Volley 
PCO Żarów siatkarze z Ząbko-
wic nie zaliczą do łatwych. O 
zwycięstwie w pierwszym se-
cie zadecydowała gra na prze-
wagi. Ostatecznie lepsi okazali 
się zawodnicy ZTS, wygrywa-
jąc pierwszą odsłonę spotkania 

27:25. O sile gości mogliśmy 
się przekonać w drugim secie. 
Pewne zwycięstwo do szesna-
stu nie pozostawiło żadnych 
wątpliwości, kto w tej partii był 
zespołem lepszym. Zgoła od-
miennie wyglądała rywalizacja 
w decydującym dla losów spo-
tkania trzecim secie. Drużyny 
tasowały się w zdobyczach 
punktowych, co przyniosło 
spore emocje w końcówce. W 
ostatecznym rozrachunku go-
ście zwyciężyli 25:22.

W dwóch kolejnych spotka-
niach o porażce decydowały 
nieszczęśliwe dla siatkarzy 
Volley końcówki. A jak wia-
domo w wielu przypadkach 
siatkówka opiera się na umie-
jętności gry od 21. punktu. I 
właśnie tego w głównej mierze 

zabrakło w meczu z MTS Mię-
dzylesie (25:22, 25:23, 25:20).

Pomimo wygranej w pierw-
szym secie 25:19, zawodnicy 
PCO Volley Żarów w spotkaniu 
z UKS Tygrysy Strzelin scho-
dzili z parkietu z opuszczony-
mi głowami. Dwie porażki w 
dwóch kolejnych setach do 26 
zniechęciły do walki w czwar-
tej partii, którą ostatecznie 
przegrali 25:19. Mecz mógł się 
podobać. Walka o każdy cen-
tymetr boiska, gra na przewagi 
sprawiła, iż ostatecznie wiel-
kim niedosytem była porażka 
3:1 w całym spotkaniu.

Szansą na rehabilitację bę-
dzie najbliższy mecz z zamy-
kającym tabelę MKS Olavia 
Oława.

Zespół PKT M S MP

1. ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 12 4 12:0 302:222

2. MKS OLIMPIA KOWARY 9 4 11:6 385:341

3. UKS TYGRYSY STRZELIN 7 4 8:8 343:365

4. UKS DEKORIA ŚWIDNICA 6 4 7:6 297:287

5. ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ 5 4 8:10 308:389

6. MTS MIĘDZYLESIE 5 4 6:8 294:322

7. PCO VOLLEY ŻARÓW 3 4 4:9 299:252

8. MKS OLAVIA OŁAWA 1 4 3:12 307:357

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sudety Dziećmorowice 11 28 9 1 1 42-15

2.  Biały Orzeł Mieroszów 11 27 9 0 2 34-9

3.  Grom Witków 11 23 7 2 2 32-12

4.  Unia Jaroszów 11 23 7 2 2 36-17

5.  Cukrownik/Polonia Pszenno 11 22 7 1 3 26-16

6.  Granit Roztoka 11 22 7 1 3 19-22

7.  MKS Szczawno Zdrój 11 19 6 1 4 49-20

8.  Włókniarz GBuszyca 11 16 4 4 3 22-18

9.  Czarni Wałbrzych 11 14 4 2 5 21-26

10.  LKS Wi[niowa 11 11 3 2 6 14-28

11.  Zieloni Mrowiny 11 11 3 2 6 15-31

12.  Wenus Nowice 11 9 2 3 6 21-29

13.  Gwarek Wałbrzych 11 7 2 1 8 22-46

14.  Joker Jaczków 11 7 1 4 6 21-32

15.  KS Walim 11 6 1 3 7 17-41

16.  Nysa Kłaczyna 11 4 1 1 9 8-37

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Tęcza Bolesławice 11 27 8 3 0 29-14

2. Wierzbianka Wierzbna 11 26 8 2 1 47-20

3. Zryw Łażany 11 20 6 2 3 35-19

4. Herbapol Stanowice 11 19 6 1 4 31-22

5. Zjednoczeni II Żarów 11 18 5 3 3 42-21

6. LKS Marcinowice 11 16 4 4 3 22-21

7. LKS Piotrowice Św. 11 16 5 1 5 23-16

8. Błękitni SBotwina 11 15 4 3 4 28-30

9. Grom Panków 11 15 5 0 6 26-26

10. Kłos Lutomia 11 14 3 5 3 27-26

11. Błyskawica Kalno 11 14 4 2 5 17-23

12. Zjednoczeni Gościsław 11 14 4 2 5 31-38

13. Darbor Bolesławice 11 13 4 1 6 20-29

14. Sokół Kostrza 11 12 3 3 5 23-32

15. Orzł Witoszów 11 4 1 1 9 12-50

16. Płomień Dobromierz 11 3 0 3 8 14-40

Ponownie Pudłowski okazał 
się najlepszy podczas 14. Tur-
nieju Bokserskiego o Puchar 
Miasta Sokolov (Czechy). Re-
prezentujący Dolny Śląsk pię-
ściarz stoczył bardzo ciężkie 
pojedynki, w których ostatecz-
nie zwyciężył. 

kl. B
11 kolejka:
Orzeł Witoszów – Błyskawica Kalno 1:2, Darbor Bolesławice – Wierzbianka Wierzbna 2:5
Błękitni Słotwina – Zryw Łażany 1:0, Zjednoczeni II Żarów – Sokół Kostrza 8:2

kl. A
11. kolejka:
Zieloni Mrowiny – Granit Roztoka 0:2

Wojciech Pudłowski (z lewej) podczas walki bokserskiej w świdnickiej ga-
lerii. Fot. Wiktor Bąkiewicz

bramkę dla gospodarzy w 
końcówce spotkania zdo-
był Wandzel. Piłkarze Orła 
Ząbkowice kończyli mecz 
w dziesiątkę. Za dwie żółte 
kartki boisko opuścił Mar-
lon. Wynik do końca meczu 
nie uległ zmianie. 

Zjednoczeni zdobyli bar-
dzo ważne trzy punkty, któ-
re z pewnością podniosły 
morale drużyny. Aktualnie 
z dorobkiem 14 punktów 
zajmują 10. miejsce w tabe-
li. Do szóstego BKS Bole-
sławiec tracą zaledwie trzy 
punkty. W najbliższej ko-
lejce (26.10 o godz. 14:00) 
Żarowianie podejmą AKS 

Strzegom. Po słabym po-
czątku sezonu zawodnicy 
AKS odnieśli trzy zwycię-
stwa z rzędu (1:0 Chojno-
wianka Chojnów, 2:1 GKS 
Kobierzyce, 3:0 Olimpia 
Kowary). Remisem 1:1 za-
kończył się pojedynek z 
ostatnim rywalem Zjedno-
czonych – Orłem Ząbko-
wice Śląskie. Rozpędzony 
AKS w ostatniej kolejce 
zatrzymali zawodnicy BKS 
Bobrzanie Bolesławiec. 
Losy meczu rozstrzygnęła 
akcja z 83. minuty, kiedy 
stojącego między słupkami 
Nowaka pokonał rezerwo-
wy Wojciechowski.


