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Budowa suszarni odpadów
na półmetku
Powstała konstrukcja hali, wylano betono-
we posadzki, a w dalszej części rozpocznie 
się montaż specjalistycznych urządzeń.

Nowe ogrodzenie
na stadionie miejskim
Rozpoczął się właśnie kolejny etap mo-
dernizacji żarowskiego stadionu. I nie 
będą to jedyne zmiany.

Nowy sezon Electrolux 
Cup rozpoczęty!
To już VII edycja Żarowskiej Ligi Futsalu 
Electrolux Cup, która co roku gromadzi pa-
sjonatów halowej piłki nożnej.

6 4 8

Blisko 500 czapek mikołajowych, 60 kilogramów porcji kiełbasy 
z grilla, kilkadziesiąt kilogramów słodyczy i ponad 300 kubków 
gorącej czekolady rozdane. Żarów zamienił się na jeden dzień w 
Miasteczko Świętego Mikołaja. Pokaz balonowy, wspólne wycieczki 
wozem strażackim i świątecznym traktorkiem, pokaz sztucznych 
ogni, konkursy, zabawy, mikołajkowe karaoke, a co najważniejsze 
wizyta Świętego Mikołaja...

Dokończenie na str. 5

Burmistrz i Rada Miejska
zaprzysiężeni

Dzień Kolejarza w Żarowie

N iespełna miesiąc po 
wyborach samorzą-

dowych, po raz pierwszy 
w nowym składzie żarow-
scy radni spotkali się na 
pierwszej sesji Rady Miej-
skiej.

Odebrali od przewodni-
czącej Miejskiej Komisji 
Wyborczej zaświadczenia 
o zdobyciu mandatów, zło-
żyli uroczyste ślubowanie 
i wybrali spośród swojego 
grona przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej. Kadencja 
żarowskiej Rady Miejskiej 
2014-2018 rozpoczęła się 
oficjalnie w poniedziałek, 
1 grudnia. 

Od dwóch lat żarowski 
Zespół Szkół kształci 

młodych ludzi w zawodzie 
kolejarza.

To tutaj młodzi Żarowianie 
uczą się, poznają najważniejsze 
zagadnienia dotyczące kolejnic-
twa, korzystają z praktycznych 
zajęć i uczestniczą w między-
narodowych targach. Ucznio-
wie technikum transportu 
kolejowego w poniedziałek, 8 
grudnia uczcili Dzień Koleja-
rza. Uczcili go nietypowo, bo 
sami musieli zmierzyć się z 
niełatwym zakresem pytań do-
tyczącym kierunku ich nauki. – 
Najlepsi uczniowie, którzy koń-
czą edukację i uzyskują dyplom 
technika transportu kolejowego 
mają wielką szansę otrzymać 
tuż po szkole zatrudnienie. W 

Tradycyjnie prowadzenie 
sesji, do wyboru oficjal-
nego przewodniczącego 
Rady Miejskiej powierzo-
no radnemu seniorowi 
Tadeuszowi Reruchowi. 

Najważniejszym punktem 
pierwszej uroczystej sesji 
Rady Miejskiej było za-
przysiężenie burmistrza i 
radnych.

Więcej na str. 3

trakcie odbywania nauki mogą 
również uzyskać stypendium 
ufundowane przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Warunkiem 
jego otrzymania jest uzyskanie 
po pierwszym semestrze nauki 
jak najwyższej średniej ocen 
i utrzymanie takich wyników 
przez cały okres kształcenia. 
Dziś, wspólnie z zaproszonymi 
gośćmi nasi uczniowie odpo-
wiadali na pytania, związane z 
kierunkiem ich kształcenia. Jak 
sami mogli się przekonać, za-
gadnienia wcale nie były takie 
proste – mówi Dorota Jasztal, 
dyrektor Zespołu Szkół w Ża-
rowie.

Wśród zaproszonych gości 
na spotkaniu zorganizowa-
nym przez uczniów Zespołu 
Szkół w Żarowie nie zabrakło 

miłośników kolei. Byli także 
wśród nich ci młodzi Żaro-
wianie, którzy dopiero co roz-
poczynają swoją przygodę z 
tym zawodem. 

Magdalena Pawlik 

Pod koniec września 30-osobowa 
grupa uczniów żarowskiego Ze-
społu Szkół uczestniczyła w tar-
gach branży kolejowej InnoTrans 
w Berlinie. Szkoła stawia także na-
cisk na zajęcia typowo praktyczne.

Pierwsze gratulacje na ręce burmistrza Leszka Michalaka złożył nowy 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny.

Mikołajowie
opanowali Żarów
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Kiermasz Bożonarodzeniowy
w Żarowie

Bombki i lukrowane pier-
niczki, stroiki i kartki 

świąteczne. Na smakoszy 
czekają też wigilijne specjały 
i słodkie przysmaki.

To wszystko będzie można 
nabyć podczas Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego, któ-
ry już po raz drugi Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem 
Granitu” organizuje w ża-
rowskim gimnazjum. Na 
kiermasz organizatorzy za-
praszają w ostatnią niedzielę 

przed świętami, 21 grudnia. 
– Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia nasze gimnazjum 
wypełni się zapachem trady-
cyjnych potraw wigilijnych, 
dźwiękami kolęd i radosną 
atmosferą zbliżających się 
świąt. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich mieszkańców 
do udziału w II Kiermaszu 
Bożonarodzeniowym. Na 
przygotowanych stoiskach 
swoje specjały zaprezentu-
ją nie tylko mieszkańcy po-

szczególnych sołectw, ale 
również panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Ze swoimi 
wyrobami pokażą się także 
przedstawiciele wiejskich 
stowarzyszeń oraz lokalni 
artyści. Każdy, kto wybierze 
się tego dnia na świąteczny 
kiermasz, będzie mógł tak-
że skosztować i zakupić re-
gionalne produkty lokalne 
– mówi Helena Słowik, dy-
rektor gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie.

Na świąteczny kiermasz będzie można się wybrać w niedzielę, 21 grudnia w godz. 
10.00-16.00 do żarowskiego gimnazjum.

● Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa.
Tel. 748589499
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie o pow. 49,75 m2 - 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka+WC, ogrzewanie na piece, wysoki parter. Do 
mieszkania przynależy komórka. Cena 90 tys. zł. Kontakt: 605 645 487
● Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną, w pełni uzbrojo-
ną, na Osiedlu Piastów ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. Cena do negocja-
cji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

ŚWIĘTA Z ŻYWĄ
CHOINKĄ

- świerki srebrne i pospolite

- jodły kaukaskie

- sosny 

W DONICACH I CIĘTE

Z WŁASNEJ PLANTACJI

Gospodarstwo Ogrodnicze

Jaworzyna Śl.

ul. Wolności 34

Tel. 605 22 60 10, 603 07 51 93

POLSKI  ŻYWY  KARP
smaczny – tani – dietetyczny

sprzedaż 20 grudzień /sobota/
Plac Gminnej Spółdzielni

ul. Armii Krajowej 32

Diler złapany na gorącym uczynku
28-letni mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy sprzedawał narkotyki. Teraz odpowie za to 
przed sądem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Żarowianin trafił już do policyjnego 
aresztu. Łącznie postawiono mu pięć zarzutów. – Mężczyzna wpadł w ręce policjantów, gdy sprzeda-
wał narkotyki. Wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy, gdy o 2.40 w nocy przy żarowskim dworcu 
kolejowym zebrała się dość liczna grupa młodych mieszkańców. Jak się potem okazało, diler próbował 
sprzedać im narkotyki. Młody mieszkaniec miał przy sobie znaczą ilość narkotyków twardych. O jego 
losie dalej zadecyduje sąd – mówi Janusz Kozendra, komendant komisariatu policji w Żarowie.

Po pijanemu wjechała do rowu
Żarowscy funkcjonariusze zatrzymali kobietę, która w stanie nietrzeźwym kierowała pojaz-
dem. Pijana kobieta w pewnym momencie straciła panowanie nad samochodem i wjechała do 
przydrożnego rowu. Badanie alkomatem wykazało prawie dwa promile alkoholu. Jakby tego 
było mało, kierowca samochodu nie posiadała przy sobie dokumentów. Za jazdę po pijanemu, 
spowodowanie kolizji i brak dokumentów może trafić do więzienia na dwa lata. Zostanie rów-
nież ukarana karą grzywny i zatrzymaniem prawo jazdy.

Znieważył funkcjonariusza policji
Młody mieszkaniec Żarowa odpowie przed sądem za znieważenie funkcjonariusza policji. Pa-
trol został wezwany na interwencję związaną z zakłóceniem porządku publicznego. Na miej-
scu funkcjonariusze zastali mężczyznę, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Policjanci 
wylegitymowali lokatora, jednak on zachowywał się wobec nich agresywnie. Wielokrotnie 
używał wobec nich wulgarnych słów i kierował do nich groźby. Nie stosował się także do wy-
dawanych przez mundurowych poleceń. Mężczyznę zatrzymano do wyjaśnienia okoliczności 
tego zdarzenia. Grozi mu do roku pozbawienia wolności.

Rozdawał papierosy nieletnim
Często był widywany w okolicach żarowskiego 
dworca kolejowego. To właśnie tam próbował 
nakłonić młodych ludzi do palenia papierosów. 
Rozprowadzał wśród nich papierosy. Został 
złapany na gorącym uczynku. Grożą mu co 
najmniej 3 lata więzienia. – Mężczyzna został 
natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu. Okazało się, że sprawca był już wcze-
śniej poszukiwany przez sąd. W tej chwili czeka 
na wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy 
– wyjaśnia Janusz Kozendra, komendant ża-
rowskiego komisariatu policji.

Kronika Policyjna

Podziękowanie dla Wyborców
Składamy serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy oddali na nas swój głos w wybo-

rach samorządowych 2014r. do Rady Miejskiej Żarowa z okręgu nr 1 i nr 2.
Gratulujemy wszystkim, którzy te wybory wygrali.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Reruch i Robert Kaśków



Gazeta Żarowskanr 21 / 10 grudnia 2014 3Aktualności

Tuż po zaprzysiężeniu podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej nowy prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny zajął miejsce tuż obok bur-
mistrza Leszka Michalaka. 

Burmistrz Leszek Michalak wygłosił podczas pierwszej sesji nowej kaden-
cji swoje przemówienie. Wygrał w pierwszej turze wyborów, uzyskując 
wyraźną przewagę nad swoimi  kontrkandydatkami. Zdeklasował rywalki i 
otrzymał ponad 75-procentowe poparcie mieszkańców gminy Żarów.

W Radzie Miejskiej pojawiły się też nowe twarze. Obok radnej Pauliny 
Trafas, na zdjęciu od lewej radni Ewa Góźdź, Barbara Zatoń i Waldemar 
Ganczarek. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożyło 15 radnych: Iwona Nieradka, Waldemar Ganczarek, Barbara Zatoń, Kazimierz Kozłowski, 
Roman Konieczny, Norbert Gałązka, Paulina Trafas, Mieczysław Myrta, Tadeusz Pudlik, Mariusz Borowiec, Maria Tomaszewska, Tadeusz Re-
ruch, Zuzanna Urbanik, Robert Kaśków i Ewa Góźdź.

Pierwszą najważniejszą decyzją nowych radnych był wybór przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Żarowa. 

Roman Konieczny nowym przewodniczącym Rady Miejskiej

Jeszcze do niedawna z 
powodzeniem kierował 

Szkołą Podstawową im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 
To tutaj mieszka od uro-
dzenia. Tutaj jest znany i 
szanowany.

To właśnie jemu zaufali 
mieszkańcy Mrowin, powie-
rzając mandat radnego Rady 
Miejskiej. Podczas pierwszej 

sesji nowej kadencji w po-
niedziałek, 1 grudnia został 
wybrany przewodniczącym 
Rady Miejskiej. W tajnym 
głosowaniu poparło go 14 
radnych. Jakie plany na bie-
żącą kadencję ma nowy szef 
Rady Miejskiej w Żarowie? 
Co będzie teraz najważniej-
szym zadaniem nowej Rady 
Miejskiej? I czy trudno będzie 
mu pogodzić pracę zawodową 
z samorządową? Z Roma-
nem Koniecznym rozmawia 
Magdalena Pawlik.

- W wyborach samorzą-
dowych uzyskał Pan wy-
raźną przewagę nad swo-
imi kontrkandydatami. 
Teraz przed Panem kolejny 
sprawdzian, bo trzeba speł-
nić się w nowej roli.

Rzeczywiście to odpowie-
dzialne wyzwanie. Cieszę się, 

że radni zaufali mi i powierzy-
li funkcję przewodniczącego. 
W pierwszym momencie było 
to dla mnie zaskoczenie, choć 
nie ukrywam, że bardzo miłe. 
Podjąłem już decyzję zmierze-
nia się z nowym wyzwaniem. I 
mam nadzieję, że nasza ka-
dencja, która rozpoczęła się 1 
grudnia będzie godną konty-
nuatorką kadencji minionych. 
Wierzę, że nowa Rada Miej-
ska pod moim przewodnic-
twem będzie dobrze pracowa-
ła, a sesje będą prowadzone 
merytorycznie i rzeczowo. 
Nie ukrywam, że liczę też na 
owocną współpracę wszyst-
kich radnych.

- Co będzie teraz najważ-
niejszym zadaniem nowej 
Rady Miejskiej?

Pierwszą najważniejszą decy-
zją radych był wybór przewod-

niczącego i wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej. Oprócz 
powołania stałych Komisji 
Rady Miejskiej teraz, przed 
nami ważna dyskusja nad bu-
dżetem na 2015 rok. Uchwała 
budżetowa będzie naszą ko-
lejną ważną decyzją, jaką po-
dejmować będziemy każdego 
roku. To na jej podstawie bur-
mistrz będzie mógł realizować 
zadania samorządu.

- Czy trudno będzie po-
godzić pracę zawodową z 
samorządową?

Nie odsuwam się w cień. 
Dalej związany będę ze 
Szkołą Podstawową w Mro-
winach jako nauczyciel. 
Jestem także wiceprezesem 
Stowarzyszenia „Mrowiny 
Na Swoim”. Teraz radnym 
i przewodniczącym Rady 
Miejskiej. Znam siebie i 

wiem, że pogodzę stare i 
nowe obowiązki, choć mo-
mentami będzie wymagało 
to ode mnie dużego wysiłku. 
Zająłem się już dokładnie 
poznaniem zakresu moich 
obowiązków i dokonaniem 
zmian organizacji mojego 
dnia, by go podzielić mię-

dzy pracę zawodową a sa-
morządową i aby żadna sfe-
ra mojej aktywności na tym 
nie ucierpiała. Pierwsze 
doświadczenia pokazują, że 
da się to wszystko pogodzić. 
Trzeba być tylko uporządko-
wanym i systematycznym.

Magdalena Pawlik

Burmistrz i Rada Miejska zaprzysiężeni
Niespełna miesiąc po wyborach samorządowych, po raz pierwszy w nowym składzie żarowscy radni spotkali się na pierwszym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej. 
Odebrali od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o zdobyciu mandatów, złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali spośród swojego grona prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kadencja żarowskiej Rady Miejskiej 2014-2018 rozpoczęła się oficjalnie w poniedziałek, 1 grudnia.

Tradycyjnie prowadzenie 
sesji, do wyboru oficjal-
nego przewodniczącego 
Rady Miejskiej powierzono 
radnemu seniorowi Tade-
uszowi Reruchowi. Naj-
ważniejszym punktem 
pierwszej uroczystej sesji 
Rady Miejskiej było za-
przysiężenie. Nowi radni 
Rady Miejskiej podczas 
sesji zostali oficjalnie za-
przysiężeni. Od tej pory, 
przez kolejne cztery lata 
to oni będą decydować o 
najważniejszych dla gminy 
sprawach. Podczas uroczy-
stej sesji, po raz pierwszy 
w tej kadencji głosowali w 
sprawie wyboru przewod-
niczącego Rady Miejskiej. 
Zgodnie z ich wolą został 
nim Roman Konieczny, do 
niedawna jeszcze dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 
Kandydatura Romana Ko-
niecznego, którego na prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej zaproponowała radna 

Iwona Nieradka uzyskała 
14 głosów „za”. Funkcję 
zastępcy przewodniczą-
cego Rady Miejskiej radni 
powierzyli Kazimierzowi 
Kozłowskiemu. Tę kandy-
daturę również poparło 14 
radnych. – To dla mnie za-
szczyt i uznanie sprawować 
funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Dlatego li-
czę, że nasza współpraca 
będzie się dobrze układała. 
Mam nadzieję, że wspólnie 
będziemy rzetelnie dbać 
o dobro naszej gminy i jej 
mieszkańców poprzez kon-
struktywną i rzeczową pra-
cę w samorządzie – mówił 
tuż po wyborze nowy prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny.

Pierwsze posiedzenie se-
sji Rady Miejskiej w nowej 
kadencji nie mogło obejść 
się bez zaprzysiężenia 
burmistrza. W obecności 
radnych, sołtysów, dyrek-
torów szkół, pracowników 
Urzędu Miejskiego oraz 

mieszkańców Leszek Mi-
chalak złożył uroczyste 
ślubowanie. - Obejmując 
urząd Burmistrza Miasta 
Żarów uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tyl-
ko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkań-
ców. Tak mi dopomóż Bóg 
- z chwilą wypowiedzenia 
tych słów rozpoczęła się 
druga już kadencja Leszka 
Michalaka na stanowisku 
burmistrza Żarowa. Tuż 
po przysiędze, burmistrz 
raz jeszcze złożył ser-
deczne podziękowania za 
oddane na jego osobę gło-
sy w ostatnich wyborach 
samorządowych. – Ponad 
75-procentowe poparcie 
wśród wyborców zobowią-
zuje. Pragnę jeszcze raz 
serdecznie podziękować za 
docenienie mojej dotych-
czasowej pracy samorzą-
dowej i  za zaufanie, jakim 
obdarzyli mnie Państwo już 

po raz drugi, powierzając 
na kolejne cztery lata urząd 
burmistrza Żarowa. Wynik, 
jaki otrzymałem w dniu 
wyborów, to wyróżnienie, 
ale jednocześnie ogromna 
odpowiedzialność i mobili-
zacja do dalszej, wytężonej 
pracy. Uczynię wszystko, 
aby ponownie nie zawieść 
Państwa zaufania. Nową 
Radę proszę o współpracę, 
abyśmy w najbliższych czte-
rech latach mogli wspólnie 
wykonać wszystkie zada-
nia, jakie sobie założyliśmy. 
Żarowianie wrzucając kar-
ty do urn wyborczych od-
rzucili politykę kłamstw, 
oszczerstw, agresji i pomó-
wień. Pokazali jednak, że 
oczekują naszej efektyw-
nej pracy. Chcą widzieć i 
odczuwać, jak zmienia się 
miejsce, w którym żyjemy. 
Jest to rzeczywiste zobo-
wiązanie dla nas wszystkim 
– powiedział burmistrz tuż 
po ślubowaniu.

Magdalena Pawlik
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Zabytkowy kościół po remoncie

Zabytkowy kościół w Łażanach wymagał kapitalnego remontu.

Dzięki nowym inwestycjom żarowski stadion sportowy zmieni swój wizeru-
nek. Obok stadionu sportowego, nowe ogrodzenie zostało również zamon-
towane tuż przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie.  

Tak wyglądają nowe trybuny dla kibiców. Każda oferuje miejsca dla 50 
osób.

Tak, po remoncie prezentuje się kościół pod wezwaniem Bożego Ciała w 
Łażanach. Na jego modernizację Stowarzyszenie Miłośników Łażan „Przy-
jazna Wieś” pozyskało darowiznę w wysokości 49 tysięcy złotych.  

Zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej świątyni w Łażanach. Ze środków finansowych, pozyskanych przez Stowarzyszenie Miłośników Łażan „Przyja-
zna Wieś” z Fundacji Polska Miedź w Lubinie i datków parafian została odnowiona elewacja budynku, powstał nowy chodnik i granitowa opaska wokół świątyni.

Prace remontowe zostały już 
komisyjnie odebrane w obec-
ności proboszcza parafii księ-
dza Pawła Szajnera, konser-
watora zabytków, kierownika 
budowy i wykonawców in-
westycji. - Trzynastowieczny 
kościół jest jednym z najpięk-
niejszych zabytków w naszej 
miejscowości. Jako społecz-
ność dokładamy więc starań, 
aby obiekt odzyskał utracony 
blask.  Oprócz remontu ścian 
zewnętrznych i prac ziemnych 
polegających na ułożeniu gra-
nitowej opaski  cały teren wo-
kół kościoła został uporząd-
kowany, a mur naprawiony. 
Wewnątrz kościół został rów-
nież pomalowany. I duża w tym 
zasługa mieszkańców, którzy 

zaangażowali się w prace na 
rzecz naszej świątyni – mówi 
Mieczysław Faruń prezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”. 

Nie są to jeszcze wszystkie 
prace, które na rzecz kościo-
ła zamierzają zrealizować 
mieszkańcy Łażan. - Reno-
wacja kościoła w Łażanach 
kosztowała blisko 70 tysięcy 
złotych. Znaczną część tych 
środków finansowych pozy-
skaliśmy jako darowiznę z 
Fundacji Polska Miedź w Lu-
binie. Do remontu dołożyli się 
także sami parafianie, również 
swoim zaangażowaniem i pra-
cą społeczną. A na tym jeszcze 
nie koniec. W przyszłym roku 
planujemy zagospodarować 

teren tuż przy kościele, po-
sadzić tam trawę, rabatki i 
kwiaty – zaznacza Maria 
Tomaszewska, członkini 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Łażan „Przyjazna Wieś” 
funkcjonuje na terenie gmi-
ny Żarów już trzy lata. Re-
mont kościoła w Łażanach to 
nie jedyny projekt, na który 

mieszkańcy pozyskali dota-
cję. Ich pierwszym sukcesem 
były pieniądze z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, które prze-
znaczyli na wydanie mate-

riałów promocyjnych. Teraz 
planują aplikować o kolejne 
dofinansowanie. Tym razem 
na rozbudowę świetlicy wiej-
skiej.

Magdalena Pawlik

Nowe ogrodzenie
na Stadionie Miejskim

Zmiany w powiecie świdnickim

Maszty oświetleniowe, 
nowe miejsca siedzące, 

a teraz również nowe ogro-
dzenie. Rozpoczął się właśnie 
kolejny etap modernizacji ża-
rowskiego stadionu. I nie będą 
to jedyne zmiany, które czeka-
ją sportowy obiekt.

W planach jest jeszcze mon-
taż kolejnych trybun sporto-
wych, dokończenie budowy 
ogrodzenia, a w dalszej ko-
lejności również zadaszenie 
obiektu nad trybunami. – W 
tym roku planujemy montaż 
200 metrów bieżących nowego 
ogrodzenia. Kolejne prace przy 
montażu ogrodzenia dalszej 
części stadionu realizowane 
będą już w przyszłym roku. Na 
stadionie niebawem pojawią 
się też kolejne nowe trybuny 
dla kibiców i przyjezdnych 
mieszkańców. Inwestycję reali-
zuje firma FOX z Chrząstowa – 
mówi Patryk Wojak z Refe-
ratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Stadion sportowy w Żarowie 
to miejsce tłumnie odwiedza-
ne nie tylko przez piłkarzy. To 
tutaj trenują również młodzi 

mieszkańcy, którzy właśnie 
rozpoczynają swoją przygodę 
z piłką nożną. Każdorazowo 
podczas meczów do Żarowa 
zjeżdżają kibice drużyn spor-
towych. A jako że drużyna 
sportowa Zjednoczeni Żarów 
awansowała w tym roku do IV 
ligi, aby mecze tej rangi mogły 
być rozgrywane na stadionie w 
Żarowie, niezbędna była jego 
modernizacja. – Nasz stadion 
jest rozbudowywany i to bar-
dzo cieszy. Miasto zapewnia 
nam znaczną część finansów, z 
czego jesteśmy bardzo usatys-
fakcjonowani. Jednak nie by-

łoby znacznie więcej inwesty-
cji, gdyby również nie pomoc 
naszych sponsorów, kibiców, 
zawodników i rodziców mło-
dych adeptów. Za to wsparcie 
także serdecznie dziękujemy – 
podkreśla Norbert Gałązka, 
wiceprezes Klubu Sportowego 
Zjednoczeni Żarów. 

Jeszcze w tym roku żarowski 
stadion sportowy wyposażony 
zostanie w kolejne nowe try-
buny. Będzie znacznie więcej 
miejsc siedzących niż było 
przed remontem. Nowe inwe-
stycje na tym etapie to koszt 
prawie 25 tysięcy złotych. Fi-
nansowane całkowicie z bu-
dżetu gminy Żarów. 

Na razie to tylko pierwszy etap 
przebudowy stadionu. Kolejne, 
znacznie większe realizowane 
będą tuż po otrzymaniu dofi-
nansowania projektów współ-
finansowanych przez Aglome-
rację Wałbrzyską. Wśród nich 
jest także przebudowa obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. 
Szanse na otrzymanie dodat-
kowych środków finansowych 
są bardzo realne. 

PODZIĘKOWANIE

Zawodnicy oraz cała 
społeczność piłkarska 

składają serdeczne podzię-
kowania sponsorom i oso-
bom prywatnym, którzy 
wsparli finansowo działal-
ność Klubu Sportowego 
„Zjednoczeni Żarów”:

● EURO-CAR 
Mariusz Nowak
●”KKZ – MEBLE” 
Jarosław Zawadzki, 
Jacek Kaletowski
● Roman Domański
● Jacek Marczyński
● Norbert Gałązka
● Zbigniew Przybylski
● P.H.U. „KUBUŚ” Aneta
i Krzysztof Andrzejewscy

● Tomasz Rudnik
● Mariola Zawisza
● Jan Pol i Jan Przybylski
● P.H.U. Grzegorz Pęcherski
● DAWI – STAL
Dawid Szczepaniak
● Arkadiusz Kościelski
● „AUTO – SHOP”
Przemysław Kościelski
● STREFA OKAZJI
ul. Dworcowa 5
● Halina Pudlik Sklep ogólno-
spożywczy „WITAMINKA”
● BUDECO Materiały i Usłu-
gi Budowlane Waldemar 
Chrobot
● MARTECH HENNIG
● P.P.H.U. „NAOMI”
Łukasz Szymczyk
● Sklep „ROGATEK”
Zofia Staruszkiewicz, Henryk 
Skotnicki

● S.C. Katarzyna i Piotr Zy-
wer „OSKAR”
● Daniel Valverde
„Pizzeria u Daniela” 
● Grzegorz Plizga
● Leszek Michalak
● Renata Dawlewicz
● Maria Tomaszewska
● Robert Kaśków
● Kazimierz Kozłowski
● Mieczysław Myrta
● Agnieszka Szybalska-Góra
● Halina Lewandowska
● Tadeusz Dalgiewicz
● Kamila Madej
● Zuzanna Urbanik
● Urszula Ganczarek
● Paulina Trafas
● Iwona Nieradka
● Mariusz Borowiec
● Tadeusz Reruch
● Tadeusz Pudlik

Piotr Fedorowicz, radny 
Platformy Obywatelskiej 

został nowym starostą po-
wiatu świdnickiego. Tak za-
decydowali radni powiatu 
w  poniedziałek, 8 grudnia 
podczas drugiej sesji Rady 
Powiatu.

Do tej pory stanowisko sta-
rosty powiatu świdnickiego 
piastował Zygmunt Worsa. 
Zgodnie z decyzją radnych 

Zygmunt Worsa zasiądzie 
teraz na fotelu wicestarosty. 

Piotr Fedorowicz (radny ze 
Świebodzic) uzyskał 19 gło-
sów, przeciw było 7 radnych. 
Wybór nowego starosty to 
efekt zawiązanej w Radzie 
Powiatu koalicji między PO, 
SLD, PSL, Wspólnym Po-
wiatem i Razem dla Powiatu.  
W sumie sojusz będzie miał 
19 na 27 mandatów.

Wśród 27 kandydatów, którzy 
podczas wyborów samorządo-
wych otrzymali mandat radne-
go powiatowego jest czterech 
reprezentantów gminy Żarów: 
Zygmunt Bednarz (Polskie 
Stronnictwo Ludowe), Urszula 
Ganczarek (Prawo i Sprawie-
dliwość), Zygmunt Worsa 
(Wspólny Powiat) i Marek Zy-
wer (Razem dla Powiatu). 

Źródło: Swidnica 24.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie składa serdeczne podziękowania Elżbiecie Mucha 
za wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ramach przekazanej odzieży dla dzieci, Sarze Sołtysiak za 

przekazanie wyprawki szkolnej dzieciom z gminy Żarów oraz Ireneuszowi Kret byłemu dyrekto-
rowi Zakładu Electrolux za nieodpłatne przekazanie 2 pralek na rzecz podopiecznych tutejszego 
Ośrodka.  Umiejętność dzielenia się z drugim człowiekiem jest nie tylko potwierdzeniem ludzkiej 
wrażliwości, ale również potwierdzeniem, że Jesteście z Nami. Serdecznie Państwu dziękujemy. 
Życzymy, aby szczęście dane innym wracało do Was i Waszych bliskich  wielokrotnie. 
Przypomnijmy, że w gronie nieustannie wspierających tutejszy Ośrodek  i zaopatrujących  na-
szych mieszkańców w odzież  jest również Marzena Zięba i Katarzyna Ślęzak. Jak to dobrze, że  
Jesteście z nami. Dziękujemy. 

W imieniu:
Zespołu żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

Anita Denes-Ziemkiewicz
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Mikołajowie opanowali Żarów

Tegoroczna edycja Miasteczka Świętego Mikołaja została zorganizowana w niedzielę, 7 grudnia na żarowskim 
targowisku. Organizatorzy: Młodzieżowa Rada Miejska, Żarowska Wspólnota Samorządowa, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Sportu, TKKF „Chemik” dołożyli wszelkich starań, aby do żarowskiego mia-
steczka zjechało jak najwięcej mieszkańców. - Co roku Święty Mikołaj przybywa z prezentami do najmłodszych 
mieszkańców Żarowa. Dzięki swoim pomocnikom i dobrym elfom dociera do wszystkich dzieci. Swoją obecnością 
wprowadza mieszkańców, również tych dorosłych w magiczny okres Świąt Bożego Narodzenia - mówiła Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka, poseł na Sejm RP, która wspólnie z senatorem Wiesławem Kilianem, a w tym roku również 
posłem na Sejm RP Robertem Jagłą zawsze odwiedza żarowskie Miasteczko Świętego Mikołaja. 

Najważniejsza jednak była wizyta Świętego Mikołaja...

Tegoroczna edycja Miasteczka Świętego Mikołaja to również wiele nowych pomysłów i atrakcji, z których korzystali 
nie tylko najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. Największą był występ grupy GlinGal Fireshow ze Świdnicy, miko-
łajkowe karaoke oraz pokaz balonowy ze świdnickiego klubu balonowego zorganizowany przez posła na Sejm 
RP Roberta Jagłę. - W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie tegorocznego 
Miasteczka Świętego Mikołaja. To dzięki wspólnemu wysiłkowi i ciężkiej pracy udało się przygotować najbardziej 
świąteczną imprezę w naszej gminie. Dotarła do nas także zapowiedź, że w przyszłym roku ponownie odwiedzi nas 
Święty Mikołaj - dopowiadał Jakub Błaszczyk, burmistrz żarowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Miasteczko Świętego Mikołaja to najbardziej mikołajkowa impreza nie tylko w Żarowie, ale w całym powiecie świd-
nickim. Jednak i tym razem nie zabrakło wsparcia ze strony mikołajowych asystentów. - Klub Sportowy Zjednoczeni 
Żarów jak co roku wspiera działania Świętego Mikołaja. Przygotowujemy dla wszystkich mieszkańców pieczone 
kiełbaski, które wyjątkowo smakują tylko podczas mikołajkowej imprezy w Żarowie - cieszył się Norbert Gałązka 
radny Rady Miejskiej i wiceprezes żarowskiego Klubu Sportowego Zjednoczeni Żarów. 

Mikołajkowe karaoke to był strzał w dziesiątkę. Śpiewali nie tylko dorośli. A najmłodsi wystąpili z recytacją wierszy. 
Na zdjęciu przedstawiciele żarowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej podczas wokalnego występu.

Blisko 500 czapek mikołajowych, 60 kilogramów porcji kiełbasy z grilla, kilkadziesiąt kilogramów słodyczy i ponad 300 kubków gorącej czekolady rozdane. 
Żarów zamienił się na jeden dzień w Miasteczko Świętego Mikołaja. Pokaz balonowy, wspólne wycieczki wozem strażackim i świątecznym traktorkiem, pokaz 
sztucznych ogni, konkursy, zabawy, mikołajkowe karaoke, a co najważniejsze wizyta Świętego Mikołaja, który przybył do wszystkich dzieci z prezentami – to 
tylko niektóre atrakcje, które przygotowano dla najmłodszych mieszkańców podczas piątej już edycji Miasteczka Świętego Mikołaja.

Miasteczko Świętego Mikołaja nie powstałoby w Żarowie, gdyby nie wsparcie 
pomocników Świętego: burmistrza Leszka Michalaka, posłów na Sejm RP Izabeli 

Katarzyny Mrzygłockiej i Roberta Jagły, senatora RP Wiesława Kiliana, pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Żarowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy”, sklepy spożywcze: „Ro-
gatek”, „Eko”, „Oskar”, „Witaminka”, „Alex”, „Pizzeria Parkowa”, „Pizzeria u Da-

niela”, pani Alicji Nikitin, pana Bartosza Żurek, radnych Rady Miejskiej Ewy Góźdź, 
Iwony Nieradka, Kazimierza Kozłowskiego, Norberta Gałązka, Klubu Balonowego ze 
Świdnicy, Koła Gospodyń Wiejskich w Łażanach i Mrowinach, Żarowskiej Orkiestry 

Dętej, świetlic środowiskowych i Adriana Malika.
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Dobry chleb z dobrych rąk
Któż z nas nie przepada za zapachem świeżutkiego, jeszcze ciepłego bochenka chleba? Za widokiem pięknie zarumienionej i przyjemnie chrupiącej skórki? 
Na terenie samego Żarowa działa kilka mniejszych i większych piekarni.

Tam, na sklepowych pół-
kach aż roi się od różnych 
gatunków chleba – z mąki 
żytniej, razowej, na droż-
dżach, zakwasie albo z prze-
różnymi dodatkami – ziar-
nami dyni, słonecznika czy 
żurawiną. Żarowianie mają 
w czym wybierać. A piekar-
nie starają się dogodzić na-

wet najbardziej wybrednym 
podniebieniom. Tymczasem 
mieszkańcy z reguły stawiają 
na sprawdzoną jakość. – Ku-
pując chleb szukamy zawsze 
takiego, który wypiekany jest 
na naturalnym zakwasie i nie 
zawiera żadnych polepszaczy 
– przyznają klienci.

Dobre pieczywo to marka 

każdej piekarni. Jeszcze le-
piej, gdy wychodzi z rąk zdol-
nego piekarza. Dziś na terenie 
Żarowa funkcjonuje tylko jed-
na piekarnia, dla której chleb 
piecze piekarz z Żarowa. Ka-
zimierz Kozłowski to ostatni 
żarowski piekarz, który swoją 
piekarnię „Jutrzenka” prowa-
dzi w Żarowie od 25 lat. Jak 
mówią mieszkańcy, „chleb od 
Kozłowskiego” jest najlep-
szy. I do tego można go kupić 
praktycznie w każdym skle-
pie spożywczym na terenie 
całej gminy Żarów. – Podsta-
wa smacznego chleba to dobra 
mąka, woda, drożdże  i kwas. 
Ten ostatni musi być natural-
ny, bez sztucznych dodatków. 
Świeżutki i chrupiący chleb to 
zazwyczaj finał kilkugodzin-
nych zabiegów. Zaczynamy od 
naszykowania rozczynu, któ-Na zdjęciu Kazimierz Kozłowski, ostatni żarowski piekarz.

Dzięki nowej solarnej suszarni osady z oczyszczalni ścieków w Żarowie 
przestaną być wywożone na składowisko. Będą natomiast wykorzystywa-
ne jako paliwo lub nawóz w uprawach leśnych. 

Niebawem odwodniony osad ściekowy będzie poddawany procesowi su-
szenia w nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym przy żarowskiej oczysz-
czalni. 

Ponad 180 najmłodszych mieszkańców gminy Żarów zostało obdarowa-
nych świątecznymi prezentami. A wszystko dzięki pomocnikom Święte-
go Mikołaja, których w ramach akcji „Drogowskaz dla Świętego Mikołaja” 
znalazł żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej. – W imieniu wszystkich 
obdarowanych dzieci serdecznie dziękuję „dobrym” spotkanym Mikołajom  
 - mówi Anita Denes-Ziemkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Żarowie.  

Czy Święty Mikołaj dostaje prezenty? Od dzieci z żarowskiego Bajkowego 
Przedszkola dostał i to bardzo wyjątkowe: wesołe piosenki i wierszyki. W 
ten sposób przedszkolaki podziękowały za kolorowe paczki, jakie przygo-
tował dla nich Mikołaj. Długo oczekiwany gość z odległych krain odwiedził 
wszystkie grupy przedszkolne i wszędzie wzbudził mnóstwo emocji.

W dość nietypowy sposób mikołajki spędzili uczniowie z żarowskiej podsta-
wówki. Święty Mikołaj zaprosił ich bowiem na wspólną zabawę do kręgielni. 
Wśród jego pomocników nie zabrakło również rodziców uczniów, którzy 
równie chętnie uczestniczyli w mikołajkowej zabawie. Na zdjęciu uczniowie 
klasy II c wraz z rodzicami i wychowawcą Iwoną Nieradka.

Piekarnia „Jutrzenka” czynna jest codziennie w godz. 4.30-17.00, a w so-
boty do godz. 13.00. To rodzinna firma, która z powodzeniem funkcjonuje 
na terenie Żarowa od 25 lat. 

ry musi odstać 3-4 godziny. 
Przygotowane później z nie-
go ciasto musi odstać kolejną 
godzinę. Zanim trafi do pieca, 
ciasto wyrasta jeszcze w ko-
morze z odpowiednią wilgot-
nością i temperaturą. Samo 
pieczenie trwa do godziny. I o 
świcie zaczyna się jego rozwo-
żenie po sklepach – zaznacza 
Kazimierz Kozłowski, któ-
ry wspólnie z Krzysztofem 
i Agnieszką Kozłowskich 
prowadzi piekarnię „Jutrzen-
ka” w Żarowie.

Dziś piekarnie to nie tylko 
smaczne pieczywo. Klien-
ci mogą tutaj kupić również 
całą gamę innych artykułów. 
Zazwyczaj są to artykuły 
spożywcze. Nie inaczej jest 
w żarowskiej piekarni „Ju-
trzenka”. – Oprócz alkoholu, 
mieszkańcy mogą zaopatrzyć 

się u nas we wszelkie pro-
dukty spożywcze. Nie narze-
kamy na brak klientów, choć 
konkurencja jest wcale nie-
mała. Zwłaszcza, kiedy trwa 
rok szkolny. Jest wtedy tak-
że większe zapotrzebowanie 
na słodkie pieczywo. Co do 
cen, to są one przystępne dla 

każdego klienta. A nasz chleb 
dostarczany jest do sklepów 
spożywczych w Żarowie i na 
terenie wsi oraz do supermar-
ketów – mówi Agnieszka 
Kozłowska z żarowskiej pie-
karni „Jutrzenka”.

Magdalena Pawlik

Budowa suszarni osadów na półmetku

Święty Mikołaj zawitał do Żarowa!

B lisko 4 miliony złotych 
– tyle kosztować będzie 

budowa słonecznej suszar-
ni osadów ściekowych, 
która powstaje na terenie 
żarowskiego Przedsiębior-
stwa Wodno-Ściekowego.

Inwestycja wkroczyła 
już w kolejny decydujący 
etap. Powstała konstrukcja 
hali, wylano betonowe po-
sadzki, a w dalszej części 
rozpocznie się montaż spe-
cjalistycznych urządzeń. 
– Pełną parą idzie budowa 
instalacji przeróbki osadów 

ściekowych na terenie na-
szego zakładu. W tej chwili 
czekamy na dalsze dostawy 
urządzeń pomocniczych, 
które w istocie są bardzo 
ważną częścią tej inwesty-
cji. W nowoczesnej suszar-
ni zostanie zainstalowana 
przewracarka, urządzenia 
wentylacyjne i inne spe-
cjalistyczne. Ważny jest też 
wymiar ekologiczny tej in-
westycji. Instalacja przynie-
sie nam wiele oszczędności. 
Oznacza to, że wysuszone 
osady zmniejszą swoją ob-

jętość, zaś suchy 
materiał będzie 
mógł być wyko-
rzystywany w 
rolnictwie lub 
jako surowiec do 
spalania w pie-
cach – wyjaśnia 
Andrzej Ki-
szecki, prezes 

Przedsiębiorstwa Wodno-
Ściekowego w Żarowie.

Suszarnia swoim wyglą-
dem przypominać będzie 
tradycyjną szklarnię. Zbu-
dowana w nowoczesnej 
technologii pozwoli na 
ograniczenie kosztów za-
gospodarowania osadów. 
Do użytku oddana zostanie 
w połowie stycznia 2015 
roku. Jej budowa pochłonie 
3.884.322 złotych, z czego 
kwota 2.656.645 złotych to 
dofinansowanie, które ża-
rowska oczyszczalnia ście-
ków pozyskała z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
programu Infrastruktura i 
Środowisko. Umowa na do-
finansowanie projektu „Po-
prawa gospodarki osadowej 
na terenie oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Żarów” została podpisana 

W czerwonym stroju, z długą siwą brodą i workiem peł-
nym prezentów Święty Mikołaj przybył do Żarowa. 

Witały go wszystkie dzieci.

w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. - Podobnie jak 
większość oczyszczalni, 
także nasza boryka się z 
problemem zagospodaro-
wania osadów. Gdyby nie 
ta inwestycja, musieliby-
śmy się liczyć w kolejnych 
latach ze wzrostem kosz-
tów. Te oczyszczalnie, któ-
re będą dysponować dużą 
ilością osadów, w dodatku 
niesuszonych będą miały 
problemy z ich zagospoda-
rowaniem – przyznaje pre-
zes żarowskiej oczyszczal-
ni Andrzej Kiszecki.

To największy od wielu 
lat projekt inwestycyjny, 
który realizuje Przedsię-
biorstwo Wodno-Ściekowe 
w Żarowie.

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

część
IV

Podczas andrzejkowego wieczoru w bibliotece nie zabrakło wróżb, śpiewu 
i tańca. A o dobór repertuaru dbała didżejka Stanisława Biernakca, dyrek-
tor żarowskiej biblioteki.

Żarowskim studentom muzyka gra w duszy. Udowadniają to podczas każ-
dego wspólnego spotkania. 

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 wybudo-
wany został w stylu neogotyckim z cechami zamków angielskich. Dlaczego neogotycki i co ma wspólnego 
z odległą Anglią? To właśnie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Oficyna mieszkalna przy 
ul. Zamkowej nr 7 jest trój-
kondygnacyjnym budyn-
kiem murowanym o roz-
członkowanej bryle, który 
nakrywa dwuspadowy dach 
o pokryciu ceramicznym. 
Elewacje zewnętrzne lico-
wane cegłą, posiadają detal 
w postaci obramień okien, 
drzwi i szczytów, fryzy 
neogotyckie oraz gzymsy. 
Otwory okienne zwieńczo-
ne są łukami odcinkowymi 
lub zamknięte pełnołukowo. 
W ścianę południową oficy-

ny wkomponowane są wie-
życzki sterczynowe – dwie 
flankujące oraz jedna środ-
kowa. Strona zachodnia bu-
dynku od parku zwieńczona 
jest ozdobnym krenelażem. 
Również od strony par-
ku wzniesiono murowaną, 
dwukondygnacyjną oficynę 
mieszkalną (ul. Zamkowa 
9a) o regularnej bryle zało-
żonej na planie prostokąta. 
Budynek licowany cegłą z 
detalem wykonanym przy 
użyciu cegły ceramicznej 
(gzymsy, obramienia okien, 

drzwi i szczytów, lizeny), 
nakryty jest dachem tara-
sowym. Oficyna połączona 
jest z wieżą alkierzową od 
strony północnej gankiem 
biegnącym na wysokości 
pierwszego piętra, który zbu-
dowany został w konstrukcji 
muru pruskiego wypełnio-
nego cegłami z rzeźbionym 
elementem drewnianym.

W XIX wieku powstały set-
ki budowli neogotyckich, a do 
najwybitniejszych niemiec-
kich architektów tworzących 
w tym stylu należeli Martin 

Gropius, Felix Henry, Alexis 
Langer, Karl Friedrich Schin-
kel oraz Friedrich August 
Stüler. Całkiem możliwe, że 
ostatni z wymienionych jest 
autorem planu żarowskiego 
zamku. Pewności nie mamy. 
Wiemy jednak, że projekt 
wykonany został w okresie 
obfitej działalności architek-
ta na Dolnym Śląsku, gdzie 
powstało wiele budowli jego 
autorstwa, w tym pobliskie 
mauzoleum hrabiego von 
Brandenburg w pobliskich 
Domanicach. Warto wspo-

mnieć, iż Friedrich August 
Stüler współpracował często 
z Hermannem Friedrichem 
Wäsemannem, który od 1854 
roku mieszkał we Wrocławiu 
i w 1870 roku kierował prze-

budową pałacu w Mrowinach 
dla rodziny von Kulmiz.

Opracowanie
Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu

Muzyka gra im w duszy
Żarowscy seniorzy po-

trafią aktywnie spędzać 
swój wolny czas. Nie tylko 
z pełnym zaangażowaniem 
uczestniczą w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, organizują krajo-
znawcze wycieczki, ale po-
zwalają sobie również na 
odrobinę szaleństwa.

Tak seniorzy także spę-
dzali tegoroczne Andrzej-
ki. Dużo dobrej zabawy, 
wspólny śpiew i wspania-
ła integracja panowała w 
sobotę, 29 listopada w ża-
rowskiej bibliotece pod-
czas imprezy międzypo-
koleniowej „Karaoke dla 
seniorów”. - Jak każdego 
roku w Andrzejki seniorzy 
z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, emeryci i sympatycy 
biblioteki spotykają się na 
wieczorze karaoke. Wspól-
nie śpiewamy i doskonale 
się bawimy. W tegorocznej 
odsłonie uczestniczyło 60 
osób, co potwierdza tylko, 
jak wielkie jest zapotrze-
bowanie na tego typu spo-
tkania. Dużą niespodzianką 
dla wszystkich seniorów 
była obecność cyganeczki 
Zosi, która wróżyła z kart. 
W tej roli wystąpiła Helena 
Słowik, dyrektor żarowskie-
go gimnazjum. Pomagała 
jej wróżbitka Anna Siko-
ra, studentka Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – mówi 
Stanisława Biernacka, 
dyrektor biblioteki w Ża-
rowie.

Tego dnia repertuar był 
różny, jednak najważniej-
sza była dobra zabawa, któ-
ra towarzyszyła wszystkim 
do końca imprezy. - Kara-
oke to doskonały sposób 
na spędzenie wolnego cza-
su. Jako emeryci mamy go 
nieco więcej i dobrze, że 
możemy go spożytkować 
na wspólnej integracji. Zo-

stawiamy swoje problemy 
i zmartwienia, zawieramy 
nowe przyjaźnie i w dobrym 
klimacie muzyki z dawnych 
lat biesiadujemy do późnych 
godzin wieczornych – przy-
znaje Krystyna Markie-
wicz, prezes żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Magdalena Pawlik

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW

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

6 grudnia 2014 – 6 stycznia 2015 
- Wystawa „Budowli z klocków lego”
(Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, każda środa w godz. 10.00-17.00 i nie-
dziela 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)

11 grudnia
- Spektakl teatralny „Lokomotywa” Juliana Tuwima
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)

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

13 grudnia
- VII edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup – 3 kolejka
(hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, godz. 15.20)

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

18 grudnia
- Spektakle teatralne „Wigilia w Domu Wariatów” i „Nowe Wyzwolenie” Stanisława Ignacego 
Witkiewicza (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)

ŚWIDNICA
13 grudnia

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

17 grudnia
- Spotkanie z Olgą Tokarczuk 
(Miejska Biblioteka, ul. Fran-
ciszkańska 18, godz. 18.00, 
wstęp bezpłatny) 

31 grudnia
- Sylwestrowa Gala Musicalu i 
Tańca w Światłach Broadwayu 
(Sala Teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43, 
godz. 17.00, cena 50 zł, bilety 
do nabycia w Informacji Tury-
stycznej)
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Nowy sezon Electrolux Cup rozpoczęty!
To już VII edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup, która co roku gromadzi pasjonatów halowej piłki 
nożnej, zarówno aktywnych piłkarzy, jak i kibiców sportowych zmagań. W sobotę, 29 listopada uroczyste-
go otwarcia sezonu współnie dokonali Magdalena Smolarska, kierownik żarowskiego zakładu Electrolux, 
który jest jednocześnie głównym sponsorem rozgrywek oraz burmistrz Leszek Michalak. Organizatorem 
imprezy jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

- Firma Electrolux jest 
chlubnym przykładem za-
angażowania zakładów ża-
rowskiej podstrefy WSSE w 
sprawy mieszkańców naszej 
gminy. Serdecznie dziękuję 
za umożliwienie tych spor-
towych spotkań, za to, że 
również zimą nasi piłkarze 
mają co robić - mówił pod-

czas otwarcia turnieju bur-
mistrz Leszek Michalak.

Wielu wrażeń i emocji 
sportowych, a zawodnikom 
licznych i spektakularnych 
bramek życzyła również 
Magdalena Smolarska z 
żarowskiej fabryki Electro-
lux Poland. - Mamy swojego 
faworyta, ale za wszystkich 

trzymamy kciuki i życzymy 
wszystkim dobrej zabawy. 
Liczymy na Państwa kibi-
cowanie.

Komplet punktów po 
pierwszych dwóch kolej-
kach zachowali: KKZ Za-
skoczeni Żarów, Wektor 
Świdnica, Cannabis, U18 
Żarów. 

Mecze odbywają się w 
każdą sobotę w hali spr-
towej GCKiS w Żarowie. 
Początek spotkań o godz. 
15:20. Tabele, statysty-
ki, terminarz dostępne na 
ofcjalnej stronie interneto-
wej rozgrywek www.elec-
troluxcup.zarow.pl 

Krzysztof Dutkiewicz

Wieści spod siatki Mikołajkowe zawody małych sportowców

Potyczki szachistów

Swoje spotkania rozegrali 
siatkarze występujący w 

III Dolnośląskiej Lidze oraz 
Powiatowej Lidze TKKF. 

Coraz lepiej na parkietach 
III ligi radzi sobie PCO Vol-
ley Żarów. Zwycięstwem 3:0 
zakończył się pojedynek z 
OPAL Kudową-Zdrój

- W spotkaniu z OPAL Ku-
dową-Zdrój oprócz drugie-
go seta, kedy to straciliśmy 
siedem punktów z zagrywki 
nie popełnialiśmy błędów 
własnych. Taka sytuacja czę-
sto zdarzała nam się w po-
przednich meczach. Świetnie 
funkcjonował blok. To była 
nasza najmocniejsza strona 
w tym spotkaniu – podsumo-
wał Krzysztof Wierzbicki z 
PCO Volley Żarów.

Łatwej przeprawy z PCO 
Volley Żarów nie miał lider 
z Ząbkowic.

- Wygrany pierwszy set na 
przewagi do 26 sprawił, iż 
w kolejnych dwóch tercjach 
młodzi siatkarze psychicznie 
przestraszyli się, iż można 
wygrać z pierwszą drużyną 
w tabeli. W czwartej odsłonie 
zadecydowały niuansy. Nie-
stety ulegliśmy do 24 – dodaje 
Wierzbicki.

PCO Volley Żarów jest 
drugą drużyną w lidze, która 
zdołała urwać seta siatka-
rzom z Ząbkowic Śląskich. 
ZTS Ząbkowice Śl. - PCO 
Volley Żarów 3:1 (24:26, 
25:17, 25:9, 25:23).

Sześciu zawodników ża-
rowskiego klubu dostało po-
wołanie na obóz sportowy 
kadry wojewódzkiej kade-
tów i juniorów. W gronie naj-
lepszych siatkarzy Dolnego 
Śląska znaleźli się: Mateusz 
Demcio, Kamil Nowak, 
Kamil Skolimowski, Do-
rian Kowalczyk, Gracjan 
Głowacki oraz Remigiusz 
Zubek.

Z kolejnych pięciu spotkań 
w III Dolnośląskiej lidze, 
Volley cztery mecze rozegra 
przed własną publicznością. 
W sobotę, 13 grudnia o godz. 
12:00 PCO Volley Żarów po-
dejmie MTS Międzylesie.

Trzecie zwycięstwo z rzędu 
w Powiatowej Lidze TKKF 
zanotowali siatkarze żarow-
skiego Chemika. Tym razem 
pokonali 3:0 Płomień Dobro-
mierz. Tym samym zespół z 
Żarowa jest liderem rozgry-
wek.

Krzysztof Dutkiewicz

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE

Pierwszy zespół Gońca Ża-
rów po rozegraniu pięciu 

rund w IV Dolnośląskiej Lidze 
Szachowej jest wiceliderem 
rozgrywek. Na prowadzeniu 
znajdują się szachiści Ksz Het-
man I Wałbrzych. Wśród dwu-
nastu zespołów, druga druży-
na Gońca sklasifikowana jest 
na dziesiątym miejscu.

Wyniki:
4 runda
KS Polanica-Zdrój 
– Goniec I Żarów 2,5-2,5
Zwcyęstwo: Daniel, Borow-
ski. Remis: Szmyd, Porażka: 
Zieliński-Król
UKS Giecek II Radków
– Goniec II Żarów 3,5-1,5
Zwycięstwo: Mozol. Remis: 

Najmłodsi sportowcy z 
gminy Żarów reprezen-

tujący UKS Judoka Imbramo-
wice oraz Szkółkę Piłkarskę 
GCKiS Żarów wzięli udział w 
turniejach mikołajkowych.

Na matach Zespołu Szkół w 
Żarowie spotkali się mali ju-
docy z klubu Start Strzegom 
oraz UKS Judoka Imbramo-
wice. Łącznie w różnych ka-
tegoriach wiekowych rywa-
lizowało 36 dzieci. Zawody 
obfitowały w wiele emocji, a 
w nagrodę zawodnicy otrzy-
mali słodycze oraz nagrody 
rzeczowe.
Wyniki:
Roczniki 2007-2008. 
Dziewczęta. 
20Kg:
1. Ania Cargill 2. Paulina 
Borowiec 3. Nadzieja Car-
gill 
kat. 28kg:
1. Mercedes Berezowska 
2. Zuzia Kulesza

Chłopcy. 25Kg:
1. Adrian Heil 2. Jakub 
Cimoch 3.Patryk Michało-
wicz 
31kg:
1. Dawid Kamiński 2. Eryk 
Prasał
Roczniki 2006-2005. 
Dziewczęta. 
23kg:
1. Julia Kuc 2. Julia Stro-
midło 3. Klaudia Borowiec 
29kg:
1. Amanda Krzyśków 
2. Zuzia Oleksiuk 3. Iga 
Sudoł 
Chłopcy. 29kg:
1. Grzegorz Wąsowski 
2. Aleksander Bodnar 3. 
Bernard Bodnar 4. Mate-
usz Paszynin 
36kg:
1. Paweł Topa 2. Krzysztof 
Zbyrowski 3. Reda Domi-
nik 
40kg:
1. Mikołajek Kornel 

2. Krystian Chomiuk
3. Kacper Maślankiewicz
Roczniki 2004-2003 
34kg:
1. Martyna Janaszek 2. Mi-
chał Maksanty 3. Marcin 
Lasak 4. Aleksandra Her-
but 5. Kacper Madaliński 
38kg:
1. Michał Bodnar 2. To-
masz Kotula 3. Nikola Ka-
mińska
Roczniki 2002-2001 
60kg 1. Krystian Perchun 
2. Adrian Oleksiuk
Dziesięć drużyn wystąpiło 
w Turnieju Mikołajkowym 
Halowej Piłki Nożnej Dzieci. 
Na parkiecie hali sportowej 
GCKiS w Żarowie zobaczyli-
śmy blisko 100 piłkarzy, któ-
rzy rywalizowali w dwóch 
grupach. Co najważniejsze 
każdy zawodnik otrzymał 
jednakowe nagrody, a klasy-
fikacja końcowa nie była pro-
wadzona. Zwycięzcami były 
wszystkie drużyny biorące 
udział w rozgrywkach. 
Wyniki rywalizacji Szkółki 
Piłkarskiej GCKiS Żarów.
Grupa młodsza:
SP GCKiS Żarów I
– Gryf Świdnica 4:0
SP GCKiS Żarów II– Akade-
mia Piłkarska Świdnica 0:0
Olimpijczyk Wałbrzych
– SP GCKiS Żarów 2:0
SP GCKiS Żarów II
– Gryf Świdnica 2:0

SP GCKiS Żarów I
– SP GCKiS Żarów II 1:0
SP GCKiS Żarów II
– Olimpijczyk Wałbrzych 
0:2
SP GCKiS Żarów I
– Akademia Piłkarska Świd-
nica 0:2
Grupa starsza:
AKS Stzregom
– SP GCKiS Żarów 1:1
Nysa Kłodzko I
– SP GCKiS Żarów 0:0
SP GCKiS Żarów
– Akademia Piłkarska Świd-
nica 0:0
Sp GCKiS Żarów
– Nysa Kłodzko II 3:1

Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów I - grupa młodsza: 
Bartosz Sakrajda, Mak-
symilian Górka, Miłosz 
Osiński, Karol Pawlonka, 
Dawid Haraszczuk, Daniel 
Wasilewski.

 Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów II - grupa młodsza: 
Mateusz Chromy, Dawid 
Mirek, Szymon Kulpiński, 
Bartosz Buchowski, Jan 
Zywer, Jakub Stankowski.

 Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów - grupa starsza: Da-
mian Bogacki, Kamil Za-
drożny, Krystian Kuriata, 
Krystian Rossa, Antoni 
Stankowski, Jakub Gar-
bacz, Szymon Mirocha, 
Dominik Duszyński.

Krzysztof Dutkiewicz

Woźny. Porażka: Bieszczad, 
Cygan.
5 runda Goniec I Żarów
– UKS Giecek II Radków 3,0-
2,0. Zwycięstwo: Daniel, Zie-
liński. Remis: Król, Szmyd.
Goniec II Żarów
– KS Polanica-Zdrój 1,5-3,5
Zwycięstwo – Serwin. Re-
mis: Mozol. Porażka: Biesz-

czad, Cygan, Woźny.
Podczas 8. Turnieju Szacho-
wego Wrocławski Krasnal 
zwyciężył Jakub Dołharz. 
W zawodach udział wzięło 20 
zawodników.


