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Aktualności Inwestycje Sport

Miasteczko Świętego
Mikołaja w Żarowie
Gdzie można spotkać Świętego Mi-
kołaja? To oczywiste, że w Żarowie.  
I to już niebawem.

Budowa świetlic na
półmetku
Budowa świetlic środowiskowych w Za-
strużu i Mrowinach znacznie przyspie-
szyła.

Udana pierwsza runda

W ostatniej rozegranej w tym roku kolejce 
Zjednoczeni PCO Żarów ulegli Olimpii Ko-
wary 3:1.

2 3 8

Kolejna kadencja dla 
Leszka Michalaka. Tak, 
podczas minionych wyborów 
samorządowych zdecydowali 
mieszkańcy gminy Żarów. Leszek 
Michalak wygrał w pierwszej 
turze wyborów, uzyskując 
wyraźną przewagę nad swoimi 
kontrkandydatkami. W numerze 
prezentujemy również nowy skład 
Rady Miejskiej Żarowa. 

Dokończenie na str. 4

Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa 
Trzy” w gronie wyróżnionych

Żarowianie złożyli kwiaty
i oddali hołd bohaterom

Początkowo mało kto 
przypuszczał, że bę-

dzie to początek nowej 
historii w ich życiu. Kie-
dy, w  2010 roku zakładali 
Spółdzielnię Socjalną „Raz 
Dwa Trzy” nie wierzyli, że 
im się uda.

Droga do sukcesu była 
trudna i bardzo długa. 
Najpierw żmudne kursy 
i szkolenia, a potem wal-
ka z biurokracją. Dziś, 
po czterech latach funk-
cjonowania przyznają, że 
warto było wziąć los we 
własne ręce. - Nikt z nas 
nie ukrywa, że początki 
działalności spółdzielni 
były bardzo trudne. Mamy 

Najpierw uroczysta msza 
święta w intencji Oj-

czyzny i przemarsz ulicami 
miasta, a potem składanie 
wieńców pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej oraz XVI 
Festiwal Pieśni Patriotycz-
nej.

Tak wyglądały obchody 
Święta Niepodległości w Ża-
rowie. – Ofiarą własnej krwi 
i życiem zdobyliście dozgon-
ną wdzięczność tych, którzy 
dzisiaj składają Wam hołd. 
Staliście się chlubą naszego 
narodu, a krzyże i frunące 
na wietrze biało-czerwone 
sztandary, które postawiliśmy 
na Waszych mogiłach zna-
czą dziś granice wolnej Pol-

jednak przeświadczenie, że 
praca, którą na co dzień 
się zajmujemy przynosi 
nam satysfakcję. I to jest 
najważniejsze – przyznaje 
Lucyna Skorupska, pre-

zes żarowskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Raz Dwa Trzy”. 
Zasługi żarowskiej spół-
dzielni socjalnej już nie 
raz zostały docenione. 

dokończenie na str. 4

ski. Składamy cześć Waszej 
pamięci – przemawiał pod-
czas uroczystości burmistrz 
Leszek Michalak. Pamięć 
o bohaterach narodowych 
uczcili przedstawiciele ża-

rowskiego samorządu, radni 
Rady Miejskiej, pracownicy 
żarowskiego Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, funk-
cjonariusze policji...

dokończenie na str. 3

11 listopada to dzień, który obfituje w wiele wydarzeń upamiętniających 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Żarowianie każdego roku zbierają 
się pod żarowskim Pomnikiem Pamięci Narodowej, aby oddać cześć boha-
terom walczącym o wolną Polskę.

Na swoim koncie żarowska Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa Trzy” ma 
wiele sukcesów. Zaczynali od podpisywania umów z zarządcami wspólnot 
mieszkaniowych na terenie gminy Żarów. Później była umowa z gminą 
na oczyszczanie miasta. A teraz... nie narzekają na brak zleceń. Na zdję-
ciu: Paweł Gołaszewski, Andrzej Lulek, Katarzyna Kabaczko, Sandra 
Skorupska, Andrzej Juda, Monika Skorupska, Justyna Kozłowska, 
Grażyna Rudnicka, Wojciech Michałowicz, Aleksandra Smejda, Re-
nata Chęcik, Lucyna Skorupska. 

Żarowianie
zdecydowali:
Leszek Michalak
ponownie
burmistrzem
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Miasteczko Świętego Mikołaja
w Żarowie

Minęło 20 lat? Opłać grób

KRONIKA   POLICYJNA
Podpalił samochód i uciekł
Gdy dojechali na miejsce, płonęła przednia część samochodu. Żarowscy funkcjonariusze policji szu-
kają nieznanego sprawcy, który podpalił samochód w Mrowinach. Wszystko wskazuje na to, że było 
to celowe podpalenie. – Otrzymaliśmy zawiadomienie, że zaparkowany tuż przed posesją Fiat Dablo 
płonie. Na miejscu okazało się, że przód samochodu spalił się doszczętnie. W tej chwili trwają czynności 
ustalenia tożsamości nieznanego sprawcy. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – wy-
jaśnia Sławomir Jankowski, zastępca komendanta policji w Żarowie.

Okradli salon gier
Nieznani sprawcy włamali się do salonu gier przy ul. Szkolnej w Żarowie, zniszczyli maszyny i wy-
nieśli stamtąd 1,5 tysiąca złotych w bilonie. O całym incydencie policję poinformowała mieszkanka 
Żarowa. Najprawdopodobniej w zdarzeniu brały udział dwie osoby. – Nawet 10 lat mogą spędzić w 
więzieniu dwaj mężczyźni, którzy włamali się i okradli salon gier. Nie tylko zniszczyli automaty do gier, 
ale ukradli również pieniądze. Straty zostały wycenione na 6,5 tysiąca złotych – mówi Sławomir Jan-
kowski z żarowskiego komisariatu policji.

Uszkodził drzwi samochodu
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nieznanemu mężczyźnie, który uszkodził zamek 
w drzwiach samochodu marki Audi A4. Incydent miał miejsce w Żarowie i na razie nie wiadomo, 
czy zamierzeniem sprawcy była tylko dewastacja samochodu, czy może kryło się za tym coś więcej. 
Sprawę bada żarowska policja.

Nietrzeźwy za kierownicą
Żarowscy policjanci zatrzymali na drodze Żarów-Kalno nietrzeźwego kierowcę, który w takim sta-
nie kierował samochodem. Mężczyzna zostanie ukarany utratą prawo jazdy, a nawet karą pozba-
wienia wolności do dwóch lat. – Wśród naszego społeczeństwa wciąż brakuje świadomości, że każda 
decyzja o kierowaniu pojazdem, po wcześniejszym spożywaniu alkoholu może doprowadzić do tragedii. 
Tym razem nic się nie stało, ale następnym razem może być inaczej. Pamiętaj, jeśli piłeś, nie siadaj za 
kierownicą – przypomina zastępca komendanta policji w Żarowie Sławomir Jankowski. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Organizatorami Miasteczka Świętego Mikołaja są Młodzieżowa Rada Miejska, Ża-
rowska Wspólnota Samorządowa, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie.

Gdzie można spotkać 
Świętego Mikołaja? To 

oczywiste, że w Żarowie.
I to już niebawem, bo 7 

grudnia od godz. 15.00 ża-
rowskie targowisko zamieni 
się w Miasteczko Świętego 
Mikołaja. Tak samo jak w 
poprzednich latach nie za-
braknie konkursów i zabaw 
dla dzieci oraz występów 
artystycznych. Na kiermaszu 
bożonarodzeniowym będzie 
można podziwiać ozdoby 
świąteczne i skosztować oko-
licznościowych wypieków. – 
Każde dziecko wie, że Święty 

Mikołaj bez pomocy elfów nie 
dałby sobie rady z natłokiem 
pracy. Dlatego w jego Mia-
steczku zostanie zorganizo-
wana również Szkoła Elfów. 
Tu najmłodsi będą mogli pod-
szkolić się w sztuce robienia 
ozdób choinkowych. Nieza-
leżnie od warunków atmosfe-
rycznych odbędzie się też mi-
kołajkowy kulig. Dodatkowo 
mieszkańcy będą mieli okazję 
spróbować swoich sił w miko-
łajkowym karaoke – wylicza 
Jakub Błaszczyk, burmistrz 
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Żarowie.

To tylko część atrakcji, któ-
re w tym roku przygotowują 
organizatorzy Miasteczka 
Świętego Mikołaja. Na sam 
pomysł jego utworzenia w 
Żarowie wpadł Krystian 
Chęciek, były burmistrz ża-
rowskiej Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. – To najbardziej mi-
kołajkowa impreza w powiecie 
świdnickim. Serdecznie zapra-
szamy do udziału całe rodziny, 
a szczególnie najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. 
Dobra zabawa gwarantowana 
– mówią radni Młodzieżowej 
Rady Miejskiej z Żarowa.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235) 
podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środo-
wisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie podjętej przez 
Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/417/2014 z dnia 24 października 2014r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu 
miejscowego w terminie do dnia 18 grudnia 2014r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. 
Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, 
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

● Zatrudnię opiekunkę do zdrowej starszej pani z zaawansowaną demen-
cją starczą. Tel. 602 318 253

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 44 m2. Tel. 508 299 700
● Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa.  

Tel. 748589499
● Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną, w pełni uzbrojoną, 

na Osiedlu Piastów ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 
0049 1799665599

Zorganizowanie pogrzebu 
w dzisiejszych czasach 

wiąże się z dużymi kosztami. 
Płacimy między innymi za 
miejsce pochówku na cmen-
tarzu.

Trzeba jednak pamiętać, że 
opłata ta obowiązuje przez 
20 lat. Przez ten czas nie ma 
możliwości pochowania in-
nej osoby w tym samym gro-
bie. – Po upływie 20 lat od 
pochowania należy ponowić 
opłatę za eksploatację miejsca 
grzebalnego lub dokonać jego 

likwidacji. Opłatę trzeba rów-
nież wnosić za grobowce, nie-
zależnie od ilości osób w nim 
pochowanych. Przypominamy, 
że o podjętym stanowisku na-
leży poinformować właściciela 
cmentarza, czyli gminę Żarów 
– wyjaśnia Tomasz Kuska, 
Inspektor ds. Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej wy-
kupienie grobu na następne 
20 lat, niezależnie od ilości 

pochowanych osób wynosi 
259,20 złotych. Szczegółowe 
informacje związane z funk-
cjonowaniem i eksploatacją 
cmentarza można uzyskać w 
żarowskim Urzędzie Miej-
skim, w pokoju nr 10 bądź 
pod nr tel. 74 85 80 591, wew. 
334.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

OGŁOSZENIE PŁATNE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy mi zaufali i oddali na mnie głos w 

wyborach do Rady Powiatu. Dziękuję za pozwolenie wywieszenia plakatów na witrynach. 
Rodzinie dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. 

Urszula Ganczarek

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos w wyborach 

do Rady Powiatu. 
Helena Słowik
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Żarowianie złożyli kwiaty 
i oddali hołd bohaterom

Najpierw uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i przemarsz ulicami miasta, a potem składanie wień-
ców pod Pomnikiem Pamięci Narodowej oraz XVI Festiwal Pieśni Patriotycznej. Tak wyglądały obchody 
Święta Niepodległości w Żarowie. – Ofiarą własnej krwi i życiem zdobyliście dozgonną wdzięczność tych, 
którzy dzisiaj składają Wam hołd. Staliście się chlubą naszego narodu, a krzyże i frunące na wietrze 
biało-czerwone sztandary, które postawiliśmy na Waszych mogiłach znaczą dziś granice wolnej Polski. 
Składamy cześć Waszej pamięci – przemawiał podczas uroczystości burmistrz Leszek Michalak.

W hołdzie historii. Wśród mieszkańców gminy Żarów, jak co roku pod Po-
mnikiem Pamięci Narodowej spotkali się strażacy z wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu rywalizowało 260 uczestników w 34 formacjach. Na zdjęciu chór 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Martyna Proniewicz w tym roku zajęła pierwsze miejsce w kategorii soliści 
12-16 lat. Wywalczyła również główną nagrodę Grand Prix. Na zdjęciu z 
burmistrzem Leszkiem Michalakiem, poseł na Sejm RP Izabelą Katarzyną 
Mrzygłocką i senatorem Wiesławem Kilianem. 

Prace przy budowie świetlic środowiskowych trwają każdego dnia. Na 
zdjęciu powstający obiekt w Zastrużu.

Tak dziś prezentuję się już budynek świetlicy, który powstaje przy Szkole 
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.

Pamięć o bohaterach narodo-
wych uczcili przedstawiciele 
żarowskiego samorządu, radni 
Rady Miejskiej, pracownicy 
żarowskiego Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, funk-
cjonariusze policji i strażacy 
z terenu całej gminy, dyrek-
torzy i uczniowie wszystkich 
placówek oświatowych, se-
niorzy ze Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów, Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
i Miejsko-Gminnego Koła 
Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycz-
nych, przedstawiciele jed-
nostek funkcjonujących na 
terenie gminy Żarów, opie-
kunowie świetlic środowi-
skowych i członkowie Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej, 

Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”, Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
PCK, Żarowskiego Stowarzy-
szenia „Edukacja”, Fundacji 
„Nasze Dzieci”, przedstawi-
ciele Wspólnoty Samorządo-
wej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, Platformy 
Obywatelskiej, Prawa i Spra-

wiedliwości oraz Klubu „Ra-
zem dla Żarowa”.

Zgodnie z tradycją w świę-
to Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości do Żarowa 
zjeżdżają muzycy z całego re-
gionu. A wszystko w ramach 
XVI już Festiwalu Pieśni Pa-
triotycznej, który odbył się w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Muzycy 

oraz zespoły wokalno-instru-
mentalne swoimi wokalnymi 
występami udowodnili, że 
pieśni patriotyczne wcale nie 
muszą być nudne i ponure. 
Festiwal, już po raz kolejny 
honorowym patronatem objęli 
poseł na Sejm RP Izabela Ka-
tarzyna Mrzygłocka oraz se-
nator Wiesław Kilian, którzy 
wspólnie ufundowali nagrodę 

Grand Prix. W tym roku głów-
na nagroda powędrowała do 
Martyny Proniewicz. Spon-
sorem festiwalu był BZ WBK 
oddział w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Sprawdź termin ważności
swojego dowodu osobistego!

Budowa świetlic
na półmetku

Mało kto zwraca uwagę 
na termin ważności 

swojego dowodu osobiste-
go.

Tymczasem jego przedaw-
nienie może mieć dla nas nie-
przyjemne skutki. Jednym z 
nich jest brak możliwości 
opuszczenia granic kraju. 
Bez aktualnego dowodu oso-
bistego nie załatwimy także 
formalności urzędowych 
i bankowych. A przecież 
wystarczy tylko spojrzeć 
na prawy dolny róg swoje-
go dokumentu tożsamości, 
bo właśnie tam znajduje się 
informacja o dacie upływu 
jego ważności. - Przypomi-
namy również, że dowód oso-
bisty traci ważność nie tylko 
w wyniku upływu terminu, 
na jaki został wydany. Doku-
ment przestaje być aktualny 
w przypadku zmiany danych, 
które są na nim uwidocznio-
ne. Jeśli dotyczą one zmiany 
nazwiska, imion czy adresu, 
po upływie trzech miesięcy 
od dnia ich zmiany i w przy-
padku nie złożenia wniosku o 

wymianę dokumentu, dowód 
traci ważność -  tłumaczy 
Maria Kosiorowska z Urzę-
du Stanu Cywilnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Dowody osobiste są wyda-
wane osobom pełnoletnim 
na okres 10 lat. Przy jego 
wymianie nie jest pobierana 
żadna opłata. - Dziesięć lat 
upłynęło właśnie tym oso-
bom, które swój dokument 
tożsamości wyrabiały w 
2004 roku. Dowody osobi-
ste (plakietki), które zostały 
wydane w latach 2001-2003 
też utraciły już ważność. W 
przypadku dowodów tym-
czasowych wydawanych dla 
osób niepełnoletnich wymie-
niane są po 5 latach od daty 
wydania. Osoby po 65 roku 
życia mogą otrzymać dowód 
ważny bezterminowo – dopo-
wiada Maria Kosiorowska 
z żarowskiego Urzędu Miej-
skiego.

Chcąc wymienić dowód 
osobisty należy przynieść 
ze sobą czytelnie wypełnio-
ny wniosek, dwie aktual-

ne fotografie i stary dowód 
tożsamości. Na nowy do-
kument oczekuje się 30 dni 
od daty złożenia wniosku, 
dlatego warto złożyć wnio-
sek jeszcze przed upływem 
terminu ważności dowodu. 
- Do wniosku o ponowne 
wydanie dowodu osobistego 
nie załącza się odpisu aktu 
stanu cywilnego, jeżeli dane 
zawarte w dowodzie osobi-
stym nie uległy zmianie, a 
w dokumentacji dowodowej 
znajdują się te odpisy lub 
dokumenty te zostały spo-
rządzone w urzędzie stanu 
cywilnego miejsca, w którym 
osoba ubiega się o wydanie 
dokumentu – zaznacza Ma-
ria Kosiorowska z Urzędu 
Miejskiego. 

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, dzieci wyjeżdżające 
poza granice Polski muszą 
również posiadać własny do-
kument tożsamości. Może to 
być właśnie dowód osobisty, 
który można wyrobić nawet 
niemowlakowi lub paszport.

Magdalena Pawlik

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/417/2014 z dnia 24 paź-
dziernika 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów (pawilon handlowy przy ul. Armii 
Krajowej). Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.  
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, 
w terminie do dnia 18 grudnia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Budowa świetlic środo-
wiskowych w Zastrużu i 

Mrowinach znacznie przy-
spieszyła.

Choć do końcowego efektu 
zostało jeszcze trochę pra-
cy, plac budowy zmienia się 
z dnia na dzień. Świetlice, w 
zasadzie pełnić mają funkcję 
obiektów przeznaczonych do 
zajęć z wychowania fizyczne-
go, ale już dziś wiadomo, że 
odbywać się tam będą zajęcia 
pozalekcyjne i spotkania kółek 
zainteresowań. - Niewykluczo-
ne, że mieszkańcy będą chcieli 
zagospodarować nowy obiekt 
również na różnego rodzaju 
cykliczne spotkania i uroczy-
stości. Ważne, że najmłodsi 
będą mogli korzystać z pełno-
wymiarowego obiektu sporto-
wego. Takiego w Mrowinach 
brakowało - mówi Roman 
Konieczny, dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach. 

Budowa nowych świetlic 
środowiskowych kosztować 
będzie ponad 800 tysięcy zło-
tych. Zgodnie z zapewnienia-
mi firmy wykonawczej, nieba-
wem mają się rozpocząć prace 
wewnątrz obiektów. - Będą to 
typowe obiekty wielofunkcyjne. 

Najmłodsi nie mogą się już do-
czekać, kiedy zajęcia rozpocz-
ną się właśnie w tym nowym 
budynku. Mam nadzieję, że na-
stąpi to jak najszybciej - dodaje 
burmistrz Leszek Michalak.

Zgodnie z podpisaną umową, 
nowe obiekty mają być gotowe 
do końca tego roku.

Magdalena Pawlik

Więcej zdjęć i całościowe 
wyniki XVI Festiwalu Pie-
śni Patriotycznej znajdują się 
na stronie www.um.zarow.pl 
i www.centrum.zarow.pl
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Żarowianie zdecydowali: Leszek Michalak 
po raz drugi burmistrzem 

Kolejna kadencja dla Leszka Michalaka. Tak, podczas minionych wyborów samorządowych zdecydowali 
mieszkańcy gminy Żarów. Leszek Michalak wygrał w pierwszej turze wyborów, uzyskując wyraźną przewa-
gę nad swoimi kontrkandydatkami. Zdeklasował rywalki, uzyskując poparcie 73,30 procent osób, które wzię-
ły udział w głosowaniu. Swój głos oddało na niego 3625 mieszkańców gminy Żarów. Dwie kontrkandydatki, 
Katarzyna Potoczna i Halina Lewandowska uzyskały znacznie mniejsze poparcie społeczeństwa. Na pierw-
szą kontrkandydatkę zagłosowało 14,72 procent wyborców, a drugą poparło 9,40 procent mieszkańców. W 
tegorocznych wyborach samorządowych zagłosowało w sumie 4945 mieszkańców gminy Żarów.

Czuję ogromną satysfakcję i wdzięczność. O ile poprzednie wybory to był kredyt zaufania ze strony mieszkańców naszej gminy, 
o tyle tegoroczne potwierdziły, że nasze działania zyskują uznanie i to jest dla mnie największa nagroda. Składam serdeczne 
podziękowania wszystkim wyborcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos. Wyrazy podziękowania kieruję 
również w stronę wszystkich, którzy pomogli mi w przygotowaniach do wyborów, a była to znaczna grupa osób. Dołożę wszel-
kich starań, aby nie zawieść tych, którzy na mnie głosowali i będę się starał, aby przekonać do siebie również nieprzekonanych. 
Przed nami niebawem pierwsza sesja Rady Miejskiej, podczas której nowo wybrani radni wybiorą ze swojego grona Przewodni-
czącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady. Podejmą także decyzję, jakie komisje będą pracowały i kto im będzie przewodniczył 
przez następne cztery lata. W moim programie wyborczym, który prezentowałem w trakcie spotkań z mieszkańcami mówiłem o 
zadaniach, które są już realizowane i które będą dalej kontynuowane. Do tego potrzebna jest też konstruktywna praca radnych 
Rady Miejskiej, którzy we współpracy z burmistrzem podejmować będą decyzje z myślą o mieszkańcach naszej gminy.

Plac budowy żarowskiego basenu nie przypomina już terenu porośnięte-
go trawami i krzakami, który stoi i niszczeje. Dziś to miejsce pracy eki-
py remontowej. Miejsce, w którym powstaje nowoczesna pływalnia dla 
mieszkańców Żarowa. Wkrótce cały obiekt basenowy zostanie przykryty 
dachem. 

Na swoim koncie żarowska Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa Trzy” ma 
wiele sukcesów. Zaczynali od podpisywania umów z zarządcami wspólnot 
mieszkaniowych na terenie gminy Żarów. Później była umowa z gminą 
na oczyszczanie miasta. A teraz... nie narzekają na brak zleceń. Na zdję-
ciu: Paweł Gołaszewski, Andrzej Lulek, Katarzyna Kabaczko, Sandra 
Skorupska, Andrzej Juda, Monika Skorupska, Justyna Kozłowska, 
Grażyna Rudnicka, Wojciech Michałowicz, Aleksandra Smejda, Re-
nata Chęcik, Lucyna Skorupska. 

Raz na trzy lata środowisko spółdzielni socjalnych oraz kapituła Ogólnopol-
skiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przyznaje specjalne 
wyróżnienie spółdzielniom socjalnym, funkcjonującym na terenie Polski. 
Jedną z trzech odznaczonych w tym roku była Spółdzielnia Socjalna „Raz 
Dwa Trzy” w Żarowie. Na gali rozdania statuetek „Przyjaciel Spółdzielczo-
ści” Żarów reprezentował burmistrz Leszek Michalak oraz Leszek Bu-
chowski, wiceprezes żarowskiej spółdzielni socjalnej. 

Budynek świetlicy wiejskiej w Siedlimowicach już od dłuższego czasu wy-
magał remontu. Teraz zyska nie tylko nowy dach, ale również dobudowane 
kominy. Remont pochłonie blisko 70 tysięcy złotych, wydatkowanych ze 
środków budżetu gminy Żarów.

Plac przy ulicy Dworcowej w Żarowie dalej przechodzi wielką metamorfozę. 
Na końcowy efekt trzeba jeszcze trochę poczekać, ale gołym okiem widać 
już zmiany. Nie ma starego przystanku autobusowego, a na całości terenu 
kładziona jest nowa kostka betonowa. Niebawem pojawi się nowa wiata 
przystankowa. 

W obiektywie

Kto do Rady Powiatu?

Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa Trzy” w gronie wyróżnionych

Znane są oficjalne wyniki 
wyborów do Rady Po-

wiatu Świdnickiego.
Na wszystkie listy we 

wszystkich okręgach wy-
borczych do Rady Powiatu 
oddano 50.722 głosów waż-
nych. Najwięcej mandatów 
zdobył PSL i Komitet Wy-
borczy Wyborców Wspólny 
Powiat. Wśród 27 kandyda-
tów, którzy otrzymali man-
dat radnego powiatowego jest 
trzech reprezentantów gminy 
Żarów. Są to Zygmunt Bed-
narz, Urszula Ganczarek i 
Marek Zywer. 

Komitet Wyborczy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, 
z którego wystartował Zyg-
munt Bednarz otrzymał 
6880 głosów.

Komitet Wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości, z którego 
kandydowała Urszula Gan-
czarek otrzymał 7138 gło-
sów.

Komitet Wyborczy Wybor-
ców Wspólny Powiat, kan-
dydatem którego był Marek 
Zywer uzyskał 2978 głosów. 

Źródła:
Swidnica24.pl, ws-24.pl

Początkowo mało kto 
przypuszczał, że będzie 

to początek nowej historii 
w ich życiu. Kiedy, w  2010 
roku zakładali Spółdzielnię 
Socjalną „Raz Dwa Trzy” nie 
wierzyli, że im się uda. Dro-
ga do sukcesu była trudna i 
bardzo długa.

Najpierw żmudne kursy i 
szkolenia, a potem walka z 
biurokracją. Dziś, po czte-
rech latach funkcjonowania 
przyznają, że warto było 
wziąć los we własne ręce. - 
Nikt z nas nie ukrywa, że po-
czątki działalności spółdziel-
ni były bardzo trudne. Mamy 
jednak przeświadczenie, że 
praca, którą na co dzień się 
zajmujemy przynosi nam sa-
tysfakcję. I to jest najważniej-
sze – przyznaje Lucyna Sko-
rupska, prezes żarowskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Raz 
Dwa Trzy”.

Zasługi żarowskiej spół-
dzielni socjalnej już nie raz 
zostały docenione. Podczas 
VI Ogólnopolskiego  Forum 
Spółdzielczości Socjalnej w 

Warszawie we wtorek, 18 
listopada burmistrz Leszek 
Michalak odebrał statuetkę 
„Przyjaciela Spółdzielczo-
ści”, które przyznawane są 
raz na trzy lata. Otrzymały 
je tylko trzy spółdzielnie 
socjalne w całej Polsce. W 
gronie najlepszych znala-
zła się również Spółdzielnia 
Socjalna „Raz Dwa Trzy” w 
Żarowie. - Mieliśmy to szczę-
ście, że trafiliśmy na grupę 
pasjonatów, którzy swoim 
uporem i determinacją udo-
wodnili, że w Żarowie wszyst-
ko jest możliwe. To oni dbają 
o wizerunek naszego miasta, 
są zawsze chętni do pomocy i 
z zaangażowaniem wykonują 
swoje obowiązki – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Spółdzielnia Socjalna „Raz 
Dwa Trzy” zatrudnia 15 osób. 
Choć przez lata sami byli 
bezrobotni, dziś sami poma-
gają bezrobotnym mieszkań-
com. Sprzątają ulice, klatki 
schodowe, podwórka przy 
wspólnotach mieszkanio-
wych, koszą rowy, obcinają 

żywopłoty. To już nie tylko 
praca na terenie gminy Ża-
rów. - Sprzątamy również 
biura i pomieszczenia socjal-
ne na terenie świdnickiej pod-
strefy ekonomicznej. Chcemy, 
żeby nasza spółdzielnia dalej 
tak dobrze się rozwijała. My-

ślę, że przy wsparciu naszej 
gminy i wielu innym jednostek 
jeszcze wiele dobrego może 
się wydarzyć – dopowiada 
Lucyna Skorupska z żarow-
skiej spółdzielni socjalnej.

Magdalena Pawlik
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PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wyborcom, którzy poparli nas w tegorocznych wyborach samorządowych. Pragniemy zapewnić, że nie zawiedziemy Państwa za-

ufania i w nowej kadencji będziemy wspólnie i efektywnie pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dołożymy wszelkich starań, aby godnie reprezentować gminę Żarów i dbać o 
interes jej mieszkańców.
Radni Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Michalaka:
Waldemar Ganczarek, Roman Konieczny, Barbara Zatoń, Paulina Trafas, Maria Tomaszewska, Kazimierz Kozłowski, Mariusz Borowiec, Iwona Nieradka, Ewa Góźdź, Nor-

bert Gałązka.

Burmistrz i Rada Miejska wybrani
Zakończyły się tegoroczne wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybierali burmistrza, radnych Rady Miejskiej, Powiatu i Wo-
jewództwa. Żarowianie po raz drugi zaufaniem obdarzyli Leszka Michalaka, który zdobył kolosalną przewagą nad swoimi kontrkandy-
datkami. W minionych wyborach samorządowych poparło go ponad 73 procent mieszkańców gminy Żarów. Nową kadencję rozpoczną 
również radni Rady Miejskiej, którzy w większości są kandydatami z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Michalaka.

EWA GÓŹDŹ
Lat 62, handlowiec, dwoje dzieci i troje wnucząt. Mieszkanka Żarowa, która 
tutaj prowadzi sklep RTV AGD.

KAZIMIERZ KOZŁOWSKI
Lat 65, żonaty, dwoje dzieci, 2 wnucząt, handlowiec. Mieszkaniec Żaro-
wa, gdzie prowadzi piekarnię „Jutrzenka”. Radny Rady Miejskiej kadencji 
2010-2014.

TADEUSZ RERUCH
Lat 68, żonaty, troje dorosłych dzieci. Mieszkaniec Żarowa, emeryt. Radny 
Rady Miejskiej dwóch kadencji 2006-2010 i 2010-2014. 

PAULINA TRAFAS
Lat 44, mężatka, troje dzieci. Mieszkanka Imbramowic, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich. Pracuje jako sprzedawca. Radna Rady Miej-
skiej kadencji 2010-2014.

WALDEMAR GANCZAREK
Lat 56, żonaty, dwoje dzieci, rolnik. Mieszkaniec Bukowa, gdzie wraz z 
żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Od 8 lat przewodniczący Rady Sołec-
kiej w Bukowie, członek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

IWONA NIERADKA
Lat 47, nauczycielka, syn Kamil. Od 26 lat jest nauczycielem najmłodszych 
dzieci, obecnie związana ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w 
Żarowie. Radna Rady Miejskiej dwóch kadencji 2006-2010 i 2010-2014.

NORBERT GAŁĄZKA
Lat 28, kawaler, mieszkaniec Żarowa. Od wielu lat angażuje się w dzia-
łalność sportową, obecnie pełni funkcję wiceprezesa Klubu Sportowego 
Zjednoczeni Żarów. Radny Rady Miejskiej kadencji 2010-2014.

TADEUSZ PUDLIK
Lat 59, żonaty, dwoje dzieci i czworo wnucząt. Członek Zarządu PZPN w 
Wałbrzychu, handlowiec. Mieszkaniec Żarowa, prowadzi sklep „Witamin-
ka”. Radny Rady Miejskiej dwóch kadencji 1998-2002 i 2010-2014 jako 
przewodniczący Rady Miejskiej. 

BARBARA ZATOŃ
Lat 67, emerytka. Mieszkanka Mikoszowej. Przez cały okres swojej pracy 
zawodowej związana była z mieszkańcami gminy Żarów. Aktywnie działa 
w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mikoszowa.

MIECZYSŁAW MYRTA
Lat 55, żonaty, dwoje dzieci, rolnik. Radny Rady Miejskiej dwóch kadencji 
2006-2010 i 2010-2014. 

MARIUSZ BOROWIEC
Lat 33, z zawodu magister  fizjoterapii, żonaty, dwoje dzieci. Mieszkaniec Żaro-
wa, prowadzi własną działalność fizjoterapeutyczną. Współpracuje jako fizjote-
rapeuta z 3-ligowym zespołem piłkarskim Polonia-Stal Świdnica oraz Dolnoślą-
skim Związkiem Piłki Nożnej. Radny Rady Miejskiej kadencji 2010-2014. 

ROBERT KAŚKÓW
Lat 48, żonaty, jedno dziecko, nauczyciel, doktor  nauk  humanistycznych. 
Obecnie dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w 
Świdnicy. Radny Rady Miejskiej dwóch kadencji 2006-2010 jako Przewod-
niczący Rady Miejskiej i 2010-2014.

MARIA TOMASZEWSKA
Lat 46, pielęgniarka, mężatka, troje dzieci. Mieszkanka Łażan, gdzie wraz 
z mężem prowadzi gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą. Od 
lat członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Radna dwóch kadencji 2006-
2010 i 2010-2014. 

ROMAN KONIECZNY
Lat 46, nauczyciel, żonaty, dwoje dzieci. Mieszkaniec Mrowin, gdzie jest 
dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke. Wiceprezes Stowarzy-
szenia „Mrowiny Na Swoim”.

ZUZANNA URBANIK
Lat 38, mężatka, córka Alicja. Mieszkanka Wierzbnej, gdzie wspólnie z ro-
dzicami prowadzi sklep spożywczy. Od 8 lat jest członkiem Rady Sołeckiej 
w Wierzbnej.
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Na zakupy do nowych sklepów

Fachowa i życzliwa obsługa w każdym sklepie to również klucz do suk-
cesu.

Trzylatki z Bajkowego Przedszkola udowodniły, że być przedszkolakiem 
zobowiązuje…

Młodzi żarowscy lekkoatleci, reprezentanci programu „Dolny Śląsk dla 
Królowej Sportu” byli już na podium. Podczas lekkoatletycznych zawodów 
Grand Prix Dolnego Śląska wywalczyli medale i zajęli wysokie lokaty. 

Żarowianie przyzwyczaili się, że zawsze w tym miejscu był sklep, gdzie 
można było zakupić świeże owoce i warzywa. Choć zmienił się właściciel, 
asortyment dalej jest w bardzo dobrej jakości. 

Jedne się zamykają, inne przenoszą, a jeszcze kolejne otwierają. W handlu wszystkie „chwyty” dozwolone. 
Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się zarówno te sklepy, które tu w Żarowie funkcjonują od dobrych 
kilkudziesięciu lat, ale i te nowe. Tutaj mieszkańcy równie chętnie zaglądają i robią zakupy. Bo inny asorty-
ment i atrakcyjne ceny. Ulica Armii Krajowej w Żarowie od kilku tygodni bogatsza jest o nowy sklep.

Choć miejsce te same i po-
dobny rodzaj działalności, 
sklep ma nie tylko nowe-
go właściciela, ale całkiem 
nowy wizerunek. Do sklepu 
POJKAS Żarowianie przy-
chodzą po artykuły spożyw-
cze i gotowe wyroby garma-
żeryjne, które przywożone 

są ze świdnickiej restauracji 
„Turysta”. – Asortyment jest 
naprawdę bardzo bogaty. 
Do wyboru są pierogi ru-
skie, ze szpinakiem, kapustą 
i grzybami, krokiety i gołąb-
ki. Produkty cieszą się dużą 
popularnością i schodzą jak 
przysłowiowe ciepłe bułeczki. 

Oprócz artykułów spożyw-
czych, w sprzedaży mamy 
również alkohol, a już nie-
bawem będziemy rozszerzać 
naszą działalność o wyroby 
wędliniarskie – mówi Bogu-
sława Paśko, ekspedientka 
w żarowskim sklepie POJ-
KAS.

Tym, co przyciąga klien-
tów jest nie tylko atrakcyjna 
cena. Nowy biznes zawsze 
wzbudza duże zaintereso-
wanie. Choć to konkurencja 
dla innych przedsiębiorców, 
dla mieszkańców możliwość 
wyboru i sięgnięcia po towar 
dobrej jakości. – Widać, że 
naszym lokalnym przedsię-
biorcom nie brakuje determi-
nacji. I słusznie, bo na zyski 
trzeba cierpliwie poczekać. A 
my klienci, tak już mamy, że 
długo dojrzewamy do decyzji 

– przyznaje klientka sklepu, 
mieszkanka Żarowa.

Do zrobienia zakupów za-
chęca także nowy sklep wa-
rzywno-spożywczy, który 
klientów przyciąga przede 
wszystkim dobrym asorty-
mentem. Warzywa, które 
można tutaj kupić pocho-
dzą z własnej produkcji w 
Mrowinach. Ale to nie tylko 
warzywa, owoce i artykuły 
spożywcze. Od samego rana 
do dyspozycji kupujących 
jest też świeże pieczywo z lo-
kalnej piekarni. – W tej chwili 
sklep otwieramy codziennie o 
godzinie 7.00 rano, ale na wy-
raźną prośbę klientów godzi-
na ta ulegnie zmianie. I sklep 
otwarty będzie o godzinie 
6.00 rano. Od dziesięciu lat 
swoje produkty sprzedajemy 
również na naszym żarow-

skim targu i mam nadzieję, 
że tutaj w tym nowym miej-
scu będą się cieszyć równie 
dużym zainteresowaniem. 
Stawiamy na jakość i propo-
nujemy naszym klientom pro-

dukty w bardzo korzystnych 
cenach – podkreśla Karol 
Borowski, który prowadzi 
warzywno-spożywczy sklep 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Sklep POJKAS przy ulicy Armii Krajowej 50 w 
Żarowie zaprasza klientów codziennie, od poniedział-

ku do niedzieli w godz. od 6.00 do 22.00. Jego właścicie-
lem jest Kazimierz Pojasek. Sklep warzywno-spożywczy 
WARZYWKA U BOROWSKICH przy ul. Chrobrego w 
Żarowie czynny jest codziennie, w godz. 7.00-18.00, a w 

soboty od godz. 7.00 do 14.00.

W gronie prawdziwych przedszkolaków i uczniów

Szlifują sportowe talenty

Ślubowali dbać o dobre 
imię szkoły. Okazywać 

innym szacunek i uczyć się 
sumiennie. 

W tym roku do grona spo-
łeczności uczniowskiej zo-
stało przyjętych 134 naj-
młodszych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie. W tym 
wyjątkowym dla nich dniu 
towarzyszyli im rodzice, 
opiekunowie i dziadkowie. 
Nie mogło również zabrak-
nąć nauczycieli, którzy przez 
ostatnie dwa miesiące przygo-
towywali uroczystość. - Przez 
całe życie uczycie się mówić 
różne słowa, ale najważniej-

szą ich cechą jest to, że nie da 
się ich cofnąć. Dzisiejsza przy-
sięga wypowiedziana w obec-
ności rodziców, nauczycieli 
i zaproszonych gości będzie 
miała również szczególne zna-
czenie, bo zobowiązuje was do 
konkretnej postawy. Gratuluję 
wspaniałego występu i jestem 
przekonana o tym, że kolejny 
etap szkolnej przygody bę-
dzie pomyślny dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły - mó-
wiła podczas uroczystości 
pasowania pierwszoklasistów 
dyrektor żarowskiej podsta-
wówki Urszula Rurarz.

Swój wielki dzień mia-
ły również przedszkolaki 

z żarowskiego Bajkowego 
Przedszkola, które wstąpi-
ły w szeregi przedszkolnej 
społeczności. - To był ważny 

dzień dla naszych najmłod-
szych – podkreślała Elżbieta 
Wierzyk, dyrektor żarow-
skiej placówki. - Dzieci były 

bardzo przejęte wystąpie-
niem, rodzice nieco zestre-
sowani, ale wszystko poszło 
bardzo dobrze.

Do grona pełnoprawnych 
przedszkolaków dołączyła 25-
osobowa grupa maluchów.

Magdalena Pawlik

Odkąd do dyspozycji 
mieszkańców Żarowa 

jest nowe boisko lekko-
atletyczne, młodzi miesz-
kańcy chętniej uprawiają 

sport. 
Choć nie trzeba ich do 

tego namawiać, żarowskie 
placówki oświatowe roz-
poczęły realizację progra-

mów sportowych, w któ-
rych udział biorą wszyscy 
uczniowie szkół. Wśród 
nich są Grand Prix Dolnego 
Śląska w lekkiej atletyce, 
MultiSport, Umiem Pływać 
i Mały Mistrz, które dofi-
nansowane są ze środków 
Województwa Dolnoślą-
skiego.

● Grand Prix Dolnego 
Śląska w lekkiej atletyce:

Zakłada popularyzację 
lekkiej atletyki jako wio-
dącej dyscypliny sportu 
służącej wszechstronnemu 
rozwojowi dzieci i mło-
dzieży. Wiodącą grupą do-
celową w tym programie 
stanowią dzieci z klas IV-

VI, a także uczniowie gim-
nazjum. Realizowany jest 
od 1 lipca do końca tego 
roku.

● MultiSport:
Adresowany do dzieci ze 

szkół podstawowych (kla-
sy IV-VI), a którego głów-
nym celem jest zwiększe-
nie aktywności ruchowej 
i rozwoju zainteresowań 
sportowych jako czynni-
ków chroniących przed 
używaniem substancji psy-
choaktywnych. Realizo-
wany od kwietnia do końca 
tego roku.

● Umiem Pływać:
To program powszechnej 

nauki pływania, dedyko-

wany dla uczniów klas III 
szkół podstawowych w 
całej Polsce. Zakłada sys-
tematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zaję-
ciach sportowych z zakresu 
nauki pływania. W gminie 
Żarów w projekcie uczest-
niczyć będzie 99 uczniów 
ze wszystkich szkół pod-
stawowych. 

● Mały Mistrz:
Wszystkie szkoły z terenu 

gminy Żarów będą realizo-
wać program przez kolejne 
trzy lata. Skierowany jest 
do dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych, a jego ideą 
jest propagowanie aktyw-

nej postawy. Formuła Ma-
łego Mistrza opiera się na 
sześciu zasadniczych blo-
kach sportowych, gdzie 
uczeń ma szansę opanowa-
nia określonych umiejęt-
ności i wiadomości. Za to 
nagradzany jest odpowied-
nią odznaką. Bloki te to 
Rowerzysta-Turysta, Gim-
nastyk-Tancerz, Sanecz-
karz-Narciarz-Łyżwiarz, 
Piłkarz, Lekkoatleta, Pły-
wak-Wodniak. 

Zajęcia sportowe prowa-
dzą Przemysław Drąg, 
Adam Ciupiński, Ma-
riusz Kozakow i Michał 
Mossoń.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu pierwszaki z żarowskiej podstawówki.
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Neogotycki zamek w Żarowie
- rezydencja w stylu angielskim Śladami historii

część
3

Próżno nam szukać w opracowaniach dotyczących dolnośląskich zamków i pałaców, informacji o znanym 
mieszkańcom Żarowa zamku, który wraz z przyległym parkiem położony jest w północnej części miasta. 
Najstarsza część (skrzydło 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 zo-
stał w stylu neogotyckim z cechami zamków angielskich. Dlaczego neogotycki i co ma wspólnego z odległą 
Anglią? To właśnie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Północną ścianę z dwoma 
ryzalitami flankują dodatko-
wo wieżyczki sterczynowe. 
Ściana wschodnia ozdob-
na jest w lizeny oraz fryzy 
neogotyckie. W narożnik 
przy klatce schodowej nr 15 
wkomponowana jest kolejna 
wieżyczka sterczynowa. Tu-
taj znajdują się także dwa pi-
lastry ścienne, czyli lokalne 
pogrubienia ściany w formie 
płaskich filarów ustawio-
nych przy ścianie, nieznacz-
nie występujących przed jej 
lico. Czworoboczna wieża, 

pseudobaszta oraz ściana 
zachodnia zwieńczone są 
ozdobnym krenelażem. Po-
sadowiona w północno-za-
chodnim narożniku pseudo-
baszta oraz czworoboczna 
wieża posiadały niegdyś 
balkony na wysokości 
pierwszego piętra. Po pierw-
szym z nich pozostały do 
dziś tylko żelazne podpory, 
drugi natomiast został roze-
brany w czasie późniejszej 
rozbudowy zamku. Do kor-
pusu głównego budowli od 
strony południowej przyle-

gała pierwotnie, prostokątna 
w zarysie klatka schodowa, 
przedzielona na dwie części: 
jedno- i dwupiętrową. Obie 
wieńczył ozdobny krenelaż.

W drugiej połowie XIX 
wieku zamek został rozbu-
dowany. Powstało skrzydło 
południowe – dziś oficyny 
mieszkalne przy ul. Zamko-
wej nr 13, 11 i 7 (kolejność 
na osi pn-płd.). W czasie 
rozbudowy, przestała istnieć 
jednopiętrowa część wspo-
mnianej wyżej klatki scho-
dowej. W miejsce to wznie-

siono od strony zachodniej 
masywną wieżę alkierzową 
zwieńczoną krenelażem. 
Również od strony parku 
powstała druga wieża alkie-
rzowa o podobnym zwień-
czeniu. Znacznie mniejsza, 
założona na planie kwadra-
tu, stanowiła niegdyś wysu-
nięte wejście do zamku pro-
wadzące portykiem. Część 
ta jest obecnie przebudowa-
na i stanowi siedzibę Teatru 
Bezdomnego. Wskutek roz-
budowy o wspomniane ele-
menty powstał istniejący do 

dziś niewielki, wewnętrzny 
dziedziniec zamku. Oficy-
ny mieszkalne nr 13 i 11 to 
trójkondygnacyjny budynek 
murowany, licowany cegłą 
z murowanym przyziemiem. 
Nakrywa go dwuspadowy 
dach z dachówką ceramicz-
ną. Ceramiczny detal deko-
racyjny stanowią: obramie-
nia okien, drzwi i szczytów, 
gzymsy podokienne oraz 

fryzy neogotyckie. Otwory 
okienne zwieńczone są łuka-
mi odcinkowymi. Północna 
ściana szczytowa, przylega-
jąca do klatki schodowej nr 
15, ozdobna jest w sterczyny 
schodkowe.

Opracowanie:
Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW

27 listopada
Spektakle teatralne „Spotkanie z Jonaszem Koftą” (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19.00, wstęp bezpłatny)

29 listopada
7. edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup I kolejka (hala sportowa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, godz. 16.40)

30 listopada 2014 - 18 stycznia 2015
Wystawa Ekslibrisów i grafik Ryszarda Łomańskiego (Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii 
Krajowej 40, wstęp wolny)

4 grudnia
Spektakle teatralne „Legendy Orlich Gniazd” (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp bezpłatny)

6 grudnia 2014 – 6 stycznia 2015 
Wystawa „Budowli z klocków lego” (Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, każ-
da 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)

7 grudnia
Miasteczko Świętego Mikołaja (Targowisko Miejskie, godz. 15.00, w programie: Szkoła El-
fów, taniec z ogniem, konkursy i zabawy dla dzieci, mikołajkowy kulig, kiermasz bożonaro-
dzeniowy, występy artystyczne, grill i wiele innych atrakcji)

11-12 grudnia
XXII Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych (sala widowiskowo-sportowa, ul. Ar-
mii Krajowej 60)

16 grudnia
Zbiórka krwi (Zespół Szkół, ul. Zamkowa 10, w godz. 9.00-14.00)

ŚWIDNICA
1 grudnia

Koncert Rock przeciw AIDS: Farben Lehre + Offensywa (Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, 
godz. 17.00, wstęp wolny)

13 grudnia
Spektakl teatralny „Romeo i Julka 1983” (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, ul. 
Rynek 43, godz. 18.00, wstęp 10 zł)

ŚWIEBODZICE
29 grudnia

II Mikołajkowe Zawody w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Stowarzysze-
nia Bona Fide (siłownia OSiR, ul. Mieszka Starego 6, godz. 12.00)

5 grudnia
Wernisaż wystawy Edyty Kulpy „Anioły” (Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 
18.00, wstęp bezpłatny)

5-7 grudnia
57. Krajowa Wystawa Psów Rasowych (hala sportowo-widowiskowa, ul. Mieszka Starego 6, 
piątek od godz. 15.00, sobota i niedziela od godz. 10.00)

Pracują na rzecz swojej wsi
W czynie społecznym siła! 

Wiedzą o tym miesz-
kańcy Bukowa, którzy chęt-
nie pracują na rzecz swojej 
miejscowości.

Ostatnio zaangażowali się w 
pracę przy modernizacji bo-
iska sportowego. Miejsce to 

zyskało nowe drewniane sie-
dziska. - To kolejne urządzenie 
rekreacyjne na terenie naszego 
boiska. W ten sposób zyskali-
śmy jeszcze jedno miejsce na 
spotkania przy ognisku. Wspól-
nie z mieszkańcami przenieśli-
śmy również kosz do koszyków-

ki, aby dzieciom i młodzieży 
stworzyć bezpieczne warunki 
do gry. Praca mieszkańców i 
fundusz sołecki zmieniają na-
sze miejscowości. To dzięki nim 
wieś pięknieje – mówi Henryk 
Rycerz, sołtys Bukowa.

Magdalena Pawlik

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Żarów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 późniejszymi zmianami) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/413/2014 z dnia 24 października 2014r. o 
przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Żarów.

Zmiana studium sporządzona będzie w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pod-
strefa Żarów. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy skła-
dać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie 
do dnia 18 grudnia 2014r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Sobotnie popołudnie grupa mieszkańców Bukowa spędziła bardzo pracowicie.
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Udana pierwsza runda
W ostatniej rozegranej w tym roku kolejce Zjednoczeni PCO Żarów ulegli Olimpii Kowary 3:1.

Już na początku spotkania za 
sprawą Szujewskiego Olim-
pia wyszła na prowadzenie. 
Wynik na 2:0 w 24 minucie 
podwyższył Krupa, wyko-
rzystując sytuację sam na sam 
z Hroszowcem. Po niespełna 
trzech 3 minutach gospodarze 
cieszyli się z kolejnej bramki. 
Drugi raz na listę strzelców 
wpisał się Szujewski. Słaba 
gra Zjednoczonych zapowia-
dała pogrom. Mobilizacja w 
obozie trenera Łagiewki spra-
wiła, iż Żarowianie zaatako-
wali, ale mimo kilku szans 

zdobyli tylko jedną bramkę. 
Celne trafienie zanotował 
Kloc. Po przerwie gospodarze 
pilnowali korzystnego wyni-
ku, który ostatecznie dowieźli 
do końcowego gwizdka.

Mecz z Kowarami rozegrany 
został w ramach pierwszej ko-
lejki rundy wiosennej. 

Zjednoczeni PCO Żarów po 
pierwszej rundzie zajęli naj-
wyższe miejsce wśród czte-
rech beniaminków. Rundę z 
pewnością można uznać do 
udanych. W ostatnich sezo-
nach beniaminkowie po roze-

graniu jednego sezonu wracali 
do klasy okręgowej (Victoria 
Świebodzice, Nysa Kłodzka, 
MKS Szczawno-Zdrój, Piast 
Nowa Ruda). Wśród wielu 
działaczy piłkarskiego środo-
wiska Żarowianie spisywani 
byli na szybki spadek do roz-
grywek niższego szczebla. 
Okazało się, iż Zjednoczeni 
potrafią walczyć z każdą dru-
żyną, a wynik sportowy na 
koniec rundy mówi sam za 
siebie. Niekwestionowanym 
liderem jest Miedź II Legnica. 

Na spotkania IV Dolnoślą-

skiej Ligi będziemy musieli 
poczekać do wiosny.

Wyniki ostatniej kolejki:
Miedź II Legnica – LKS Sta-

ry Śleszów 5:1 (2:1)
Olimpia Kowary – Zjedno-

czeni Żarów 3:1 (3:1)
Chojnowianka Chojnów – 

Widawa Bieruów 2:2 (1:1)
Sokół Wielka Lipa – Granica 

Bogatynia 3:0 (1:0)
AKS Strzegom – KS Polko-

wice 1:1 (0:1)
BKS Bobrzanie Bolesławiec 

– Włókniarz Mirsk 3:2 (0:2) 
GKS Kobierzyce – Nysa 

Zgorzelec 3:1 (1:0)
Zaległe spotkanie Orzeł Ząb-

kowice – Orkan Szczedrzyko-

wice zostanie rozegrane 14 
marca 2015 r.

Wierzbianka mistrzem jesieni

Warcabowy mistrz

Sportowy flesz
Po dziesięciu zwycię-

stwach, dwóch remisach 
i trzech porażkach liderem 
rundy jesiennej kl. B została 
Wierzbianka Wierzbna. 

Piłkarze z Wierzbnej mogą 
być w pełni usatysfakcjono-
wani, gdyż w końcu udało im 
się zostać najlepszą dużyną 
jesieni. Przewaga punktowa 
mogła być znaczniej okaza-
ła, gdyby nie potknięcia w 
dwóch ostatnich meczach 
(przegrane 1:0 z Błękitni 
Słotwina oraz 3:1 z LKS 
Piotrowice Św.). Wierzbian-
ka swój sukces zawdzięcza 
m.in. dużej skuteczności w 
ataku. Najwięcej bramek dla 
drużyny zdobył Damian Li-
nowski oraz Robert Chary-
tanowicz. Zespół ma aspi-
racje, a co najważniejsze, 
również umiejętności, by 
walczyć o awans do klasy A. 
Z powodu problemów kadro-
wych trzy lata temu, drużyna 

postanowiła wycofać się z 
rozgrywek wałbrzyskiej kl. 
A i rozpocząć grę szczebel 
niżej. Teraz sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej. W szerokiej 
kadrze znajduje się blisko 25 
zawodników. Taka sytuacja 
pozwala z optymizmem pa-
trzeć na dalszą cześć sezonu, 
sezonu, który Wierzbianka 

chce ukończyć na pierwszym 
miejscu. 

Po piętach piłkarzom z 
Wierzbnej depcze drugi re-
prezentant gminy Żarów, 
Zryw Łażany. Strata do lide-
ra wynosi zaledwie 2 punkty. 
Wiosenne mecze zapowiada-
ją się bardzo interesująco.

Krzysztof Dutkiewicz

Niepodległościowe biegi
W całej Polsce zorganizowano wiele imprez biegowych, których celem było uczcze-
nie 96. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W ten sposób patriotyczną 
manifestację świętował po raz kolejny Żarów. 13 listopada na starcie zobaczyliśmy 105 
uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Żarów. W swoich 
kategoriach wiekowych zwyciężyli: Róża Kulpińska, Matylda Kozak, Kamila Papis, 
Adrian Choiński, Dawid Bogacki, Kamil Wołek, Marlena Kanownik, Weronika 
Mattheis, Jagoda Dydyńska, Artur Geppert, Piotr Teszner, Bartosz Niezgoda.

Przełamanie w derbach
Miłą niespodziankę sprawili siatkarze PCO Volley Żarów. Mimo tego, że faworytami 
nie byli, w czterech setach pokonali Dekorię Świdnica (25:22, 20:25, 16:25, 18:25). To 
drugie zwycięstwo siatkarzy PCO Volley Żarów w tegorocznym sezonie III Dolnoślą-
skiej Ligi. 

Dobry występ 
Kolejny sukces na korcie odniósł dziesięcioletni Oliwier Hanc zajmując pierwsze miej-
sce w Otwartych Mistrzostwach Tenisa Ziemnego w Kędzierzynie-Koźle (woj. opol-
skie).

 
Zieloni wciąż w grze
Wciąż trwają spotkania o mistrzostwo kl. A. Piłkarze Zielonych Mrowiny w ostatniej 
kolejce ulegli 5:0 drugiemu zespołowi w tabeli Białemu Orłowi Mieroszów. Arcyważ-
ny mecz odbędzie się 30 listopada, kiedy to Zieloni w meczu wyjazdowym podejmą 
Gwarek Wałbrzych. Obydwie ekipy walczą o utrzymanie w rozgrywkach. To spotkanie 
zakończy zmagania piłkarskie w tym roku.

Bratobójczy pojedynek  
W pierwszym spotkaniu IV Dolnośląskiej Ligi Szachowej spotkały się dwie drużyny 
Gońca Żarów. Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem pierwszego zespołu 
4,5-0,5. Wyniki na szachownicach: Kowalczuk-Bieszczad 1:0, Szmyd-Mozol 1:1, Da-
niel-Woźny 1:0, Zieliński-Serwin 1:0, Borowski-Sojski 1:0.

O szablę Piłsudskiego
Damian Daniel okazał się najlepszym juniorem starszym w IV Turnieju Szachowym o 
Szablę Piłsudskiego. Podczas świdnickich zawodów drugi wśród juniorów młodszych 
był Dawid Mozol. W kategorii ośmiolatków drugą pozycję zajął Ernest Sojski. 

Liga TKKF na start
Rozpoczęły się zmagania 46. edycji Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF. W najstarszych 
amatorskich rozgrywkach na Dolnym Śląsku występuje zaledwie siedem drużyn. Ża-
rów reprezentują TKKF Chemik oraz Volley. TKKF, to najdłużej nieprzerwanie grający 
zespół w lidze. Ten sezon jest ich 39. Na inaugurację Chemik wygrał 3:1 z Bad Boys 
Strzegom. Volley uległ 3:0 Cleanet Świebodzice. 

Wypunktowały rywalki
Żeńska drużyna TKKF Chemik Żarów w pełni wykorzystała swoje atuty, dzięki czemu 
zwyciężyła w XVI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Okręgu Wałbrzyskiego TKKF 
Sudety. W nieoficjalnych mistrzostwach województwa amatorek, siatkarki z Żarowa 
okazały się lepsze od ekip z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy oraz Jeleniej Góry.

Krzysztof Dutkiewicz

Marek Barabasz po-
twierdził swoją klasę, 

zostając mistrzem woje-
wództwa w warcabach 100-
polowych. Ubiegłoroczny 
wicemistrz Europy nie miał 
sobie równych w swojej ka-
tegorii wiekowej.

- W hali sportowej GCKiS 
w Żarowie wystarowało 140 
osób. Prawo udziału w finale 
miało czterech najlepszych  
zawodników eliminacji stre-
fowych: wałbrzyskiej, legnic-
kiej,  jeleniogórskiej oraz 
wrocławskiej – mówi Artur 
Adamek, dyrektor żarow-
skiego centrum.

Wśród reprezentantów 
gminy Żarów tuż za podium 
znlaeźli się Ernest Sojski 
oraz Karolina Marczyńska, 

zajmując czwarte miejsca.
Finał przeprowadzony zo-

stał w ramach XV Dolnoślą-

skich  Igrzysk LZS i Miesz-
kańców Wsi. 

Krzysztof Dutkiewicz


