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Gmina Żarów najlepsza
w powiecie
Od niecałych 400 złotych do ponad 44 
tysięcy złotych wynoszą dochody własne 
gmin na jednego mieszkańca.

Świąteczne przepisy od 
gospodyń
Ile stawiano potraw na świątecznym sto-
le? A jakie dania przyrządzają gospody-
nie z gminy Żarów? 

Dobra passa PCO Volley 
Żarów
Siatkarze PCO Volley Żarów rozegrali kolej-
ne dwa spotkania w ramach III Dolnoślą-
skiej Ligi Piłki Siatkowej.
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Pyszności na
Bożonarodzeniowym Kiermaszu

Wybierz najlepszych sportowców

Pierogi ruskie i z kapustą, 
ryba w galarecie, kutia, 

sałatki, pierniczki, świątecz-
ny barszczyk z uszkami – to 
tylko niektóre z potraw, ja-
kich można było spróbować 
podczas kiermaszu bożo-
narodzeniowego, zorgani-
zowanego już po raz drugi 
w Żarowie przez Lokalną 
Grupę Działania „Szlakiem 
Granitu”.

Na stołach w ostatnią 
przedświąteczną niedzielę, 
21 grudnia królowała jed-
nak ryba pod różnymi posta-
ciami, ale nie zabrakło też 
kapusty z grochem i grzy-
bami, swojskiego chleba, 
ciast i innych kojarzonych 

Na co dzień walczą o suk-
cesy i medale. Teraz 

powalczą o miano najlep-
szego sportowca 2014 roku. 
Mieszkańcy gminy Żarów po 
raz drugi wybiorą najlepsze-
go sportowca, trenera, a w 
tej edycji konkursu „Sporto-
we Indywidualności Gminy 
Żarów” również zasłużone-
go dla żarowskiego sportu. 

Będzie to kolejna szansa, 
by docenić tych, którzy do-
starczali wyjątkowych emo-
cji i nierzadko byli dumą 
mieszkańców. – Ciężką 
pracą, godzinami spędzony-
mi na treningach i wywal-
czonymi sukcesami wpisali 
się w historię żarowskiego 
sportu. Teraz możemy ich za 
to uhonorować. W tegorocz-

ze Świętami Bożego Naro-
dzenia potraw. Pod ciężarem 
wigilijnych smakołyków 
uginały się stoły Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Imbramo-
wic, Łażan, Kalna i żarow-

skiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Nie 
zawiodły też gospodynie 
z Dobromierza, Piotrowic, 
Udanina...

dokończenie na str. 6

nym konkursie możemy od-
dawać swój głos w czterech 
kategoriach. Do wyboru jest 
zawodowiec, zawodnik ama-
tor-senior (powyżej 18 roku 
życia), zawodnik amator-ju-
nior (poniżej 18 roku życia), 
trener i nagroda specjalna 
dla zasłużonego dla żarow-
skiego sportu – wyjaśnia 
Artur Adamek, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Do udziału w konkursie 
„Sportowe Indywidualno-
ści Gminy Żarów” zawod-
ników sportowych może 
zgłaszać klub sportowy, 
przedstawiciele Komi-
sji ds. Sportu, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej przy 
Radzie Miejskiej w Żaro-

wie bądź co najmniej 15-
osobowa grupa mieszkań-
ców. W każdej kategorii 
można zgłosić tylko jedne-
go kandydata, mieszkańca 
gminy Żarów, który trenuje 
w klubie sportowym na jej 
terenie lub spoza niej. – W 
zgłoszeniach prosimy za-
znaczać klub sportowy, w 
jakim trenuje dany zawod-
nik, jego osiągnięcia, adres 
zamieszkania i datę urodze-
nia. Wytypowani sportow-
cy muszą również wyrazić 
pisemną zgodę na udział 
w konkursie i publikację 
własnego wizerunku – do-
powiada Artur Adamek z 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu.

dokończenie na str. 2Na zdjęciu członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Łażan 
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Młodzi artyści nagrodzeni
Ponad 130 prac z żarowskich szkół i przedszkoli wpłynęło na konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa”, który 
organizowany był przez bibliotekę. Uczestnicy świątecznego konkursu wykazali się nie tylko kreatywno-
ścią i pomysłowością. Prace zaskakiwały również swoją oryginalnością i estetyką wykonania. Komisja 
konkursowa przyznała 15 nagród i 9 wyróżnień w pięciu kategoriach.

- Od wielu już lat biblioteka 
jest organizatorem świątecz-
nego konkursu dla dzieci. W 
tym roku ocenialiśmy 135 
prac, które wykonali uczest-
nicy ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie, Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach, 
Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach, 
gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarowie oraz Bajkowe-
go Przedszkola i Niepublicz-
nego Przedszkola „Chatka 
Małolatka”. Wszystkie prace 

utworzyły świąteczną i ba-
jecznie kolorową wystawę, 
którą można oglądać w holu 
naszej biblioteki. Chętnym 
uczestnikom dziękujemy za 
trud włożony w wykonanie 
prac i zapraszamy do udzia-
łu w kolejnych edycjach kon-
kursu - mówi Stanisława 
Biernacka, dyrektor żarow-
skiej biblioteki.

Wyniki konkursu dostęp-
ne są na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl i 
www.biblioteka.zarow.pl

Magdalena Pawlik Na zdjęciu nagrodzeni młodzi artyści z Żarowa. 

Rekordowy rok w strefie
Tak dobrych wyników jeszcze nie było. Od początku roku 
wydano 65 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodar-
czej w specjalnej strefie. Jest to rekordowa liczba w historii 
istnienia WSSE (dla porównania w całym, najlepszym do tej 
pory 2008 r., wydano 37 zezwoleń). W zamian za przyznaną 
w tegorocznych zezwoleniach pomoc publiczną, przedsię-
biorcy zadeklarowali utworzenie 5 tysięcy miejsc pracy i za-
inwestowanie blisko 5,2 mld złotych. Dotychczasowe inwe-
stycje w Strefie warte były 17,9 miliarda złotych. Na koniec 
III kwartału w strefowych firmach zatrudnionych (na etatach) 
było ponad 39 tysięcy osób. - Zazwyczaj jest tak, że inwestorzy 
ubiegając się o zezwolenie na działalność w specjalnej strefie 
ostrożnie składają deklaracje – podkreśla wiceminister gospo-
darki Ilona Antoniszyn-Klik – a w efekcie inwestycji powsta-
je realnie więcej miejsc pracy. Widać to m.in. w wałbrzyskiej 
strefie: deklarowane i wpisane do zezwoleń na działalność było 
25 tysięcy miejsc pracy, w rzeczywistości jest ich 39 tysięcy.
 Wałbrzyska strefa w 2014 roku powiększyła się. W sumie 
WSSE „INVEST-PARK” ma dziś 2649,3 hektarów gruntów 
inwestycyjnych, z czego 1060 jest wciąż do dyspozycji przed-
siębiorców. 

Na terenie żarowskiej podstrefy ekonomicznej ulokowanych 
jest dziewięć zakładów. W tym roku na rozbudowę zdecydo-
wały się trzy japońskie fabryki: Daicel Safety Systems Euro-
pe, AKS Precision Ball Polska i Yagi Poland Factory.

źródło: na podstawie informacji z Swidnica24.pl
Pożar zamku Książ w Wałbrzychu
To robotnicy pracujący na poddaszu zamku Książ w Wałbrzy-
chu mogli zaprószyć ogień i doprowadzić do potężnego poża-
ru, który wybuchł w środę, 10 grudnia. Tak wynika ze wstęp-
nych ustaleń straży pożarnej. Pożar zamku Książ wybuchł 
przed godz. 14 na piątym piętrze obiektu, które nie jest użyt-
kowane od czasu wojny i czeka na remont kapitalny. Spłonęło 
aż 600 mkw dachu, ale strażakom udało się zapobiec prze-
dostaniu się ognia na wieżę oraz niższe kondygnacje zamku. 
W akcji gaśniczej brało udział 180 strażaków z Wałbrzycha, 
Wrocławia, Jeleniej Góry, Ząbkowic, Dzierżoniowa i powiatu 
świdnickiego. W niewielkim stopniu ucierpiało trzecie pię-
tro zamku. Częściowo zalana jest sala z malunkami zamku 
Grodziec. Szkody są, na szczęście, niewielkie. To już drugi 
w grudniu pożar ważnego dolnośląskiego zabytku. 6 grudnia 
spłonął dach i poddasze odnowionego zamku Kliczków. Ko-
nieczna była ewakuacja 75 osób z zamkowego hotelu. 

źródło: www.gazetawroclawska.pl
IV LO w Świdnicy do likwidacji

Społeczność IV LO im. Orląt Lwowskich w Świdnicy jest obu-
rzona zapowiedzią likwidacji szkoły. W tej sprawie został wysto-
sowany list otwarty do starosty. Decyzją zarządu powiatu świd-
nickiego szkoła ma zostać zamknięta z dniem 1 września 2015 
roku. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły żądają spotkania 
z władzami powiatu. IV LO w Świdnicy w 2013 roku przeszła 
już jedną zmianę. Siedziba szkoły została wtedy przeniesiona do 
jednego z budynków w kompleksie III LO przy ul. Kościelnej. 
Być może jedyna szkoła mundurowa zniknie niebawem z oferty 
edukacyjnej miasta. Zarząd powiatu podjął uchwałę intencyjną, 
która będzie konsultowana ze związkami zawodowymi, gronem 
pedagogicznym, rodzicami i uczniami. Najpóźniej w lutym Rada 
Powiatu otrzyma do głosowania projekt uchwały o zamiarze li-
kwidacji, a decyzja o likwidacji musi zapaść w maju.

źródło: na podstawie informacji z Swidnica24.pl

Ekspresem
po powiecie

Kronika policyjna

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
zdrowia, pogody ducha, szczęścia ro-
dzinnego oraz wszelkiej pomyślności w 
Nowym Roku

Życzą
Urszula i Waldemar

Ganczarek 

● Sprzedam w Żarowie 2 pomiesz-
czenia gospodarcze o powierzchni ok. 
280 m2. Cena do negocjacji.

Tel. 668 453 608, 74 858 02 48

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie 
o pow. 49,75 m2 - 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka+WC, ogrzewa-

nie na piece, wysoki parter. Do mieszkania przynależy ko-
mórka. Cena 90 tys. zł. Kontakt: 605 645 487

● 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

Kierowca spał, a złodzieje kradli
Kierowca Tira zatrzymał się przy żarowskiej stacji benzyno-
wej, by się przespać. W tym czasie obrotny rabuś lub rabusie 
wywiercili dwa otwory w zbiorniku i spuścili paliwo o war-
tości 335 złotych. Trwają czynności zmierzające do ustalenia 
tożsamości nieznanego złodzieja lub złodziei. Mundurowi 
szukają też świadków zdarzenia. Monitoring, który założo-
ny jest na stacji benzynowej nie obejmował swoim zasięgiem 
miejsca kradzieży. 

Bądź ostrożny!
Żarowska policja przestrzega przed kieszonkowcami, któ-
rzy korzystając z przedświątecznego zamieszania i z zatło-
czonych w tym okresie sklepów zbierają obfite łupy. – Czas 
poprzedzający święta spędzamy między innymi na zakupach, 
poszukując prezentów dla naszych najbliższych. Korzystamy 
przy tym z usług zarówno sklepów znajdujących się w pobli-
żu naszego miejsca zamieszkania, jak i portali internetowych. 
Pamiętajmy, że wybierając się na zakupy nie powinniśmy brać 
ze sobą wszystkich oszczędności. Nasze rzeczy zawsze powinny 
znajdować się w takim miejscu, aby były przez nas widoczne. 
Najczęściej wchodząc do sklepu, wkładamy do koszy na zakupy 
swoje kurtki, torby, portfele, a później zajęci oglądaniem towa-
ru całkowicie o nich zapominamy. Ta chwila jest wystarczają-
ca dla osoby, która nas obserwuje, aby wyjąć pozostawiony w 
koszyku portfel lub inne dokumenty i oddalić się z nimi. Bądź-
my również ostrożni przy zawieraniu transakcji przez internet, 
uważajmy na „super okazje”, chrońmy swoje dane osobowe 
i hasła dostępowe, nie wysyłajmy nikomu kserokopii swoich 
dokumentów – apeluje Janusz Kozendra, komendant żarow-
skiego komisariatu policji.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Uwaga! Studenci
Uniwersytetu

Trzeciego Wieku 
Zebranie organizacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

odbędzie się w czwartek, 8 stycznia o godz. 17.00 w auli 
żarowskiego gimnazjum. Zapisy na zajęcia trwać będą od 12 
do 16 stycznia 2015 w godz. 11.00-12.00 w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10A w Żarowie.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania Bogdanowi Kurze-
ja i Grzegorzowi Opioła za wkład pracy, bezinteresowną 
pomoc i zaangażowanie przy remoncie świetlicy wiej-
skiej w Wierzbnej. Dziękujemy za pomoc w przygotowa-
niu sali do remontu i czynną pracę podczas jego trwania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej

Wybierz najlepszych 
sportowców

dokończenie ze str. 1
Wyboru najlepszego sportow-

ca 2014 roku dokona specjalnie 
powołana Kapituła w osobach 
burmistrza Leszka Michala-
ka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej, przedstawiciela 
Rady Sportu, Komisji ds. Spor-
tu, Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej oraz Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Organizatorem konkursu jest 
burmistrz Leszek Michalak. 
Termin zgłaszania kandyda-
tów upływa 14 stycznia 2015 
roku.

Karty zgłoszeń pobrać można 
w żarowskim Urzędzie Miej-
skim (pokój nr 17) oraz ze strony 
internetowej www.um.zarow.pl

W tym roku za wybitne 
osiągnięcia sportowe zostało 
uhonorowanych czterech wy-
bitnych sportowców: Paweł 
Fajdek, Marek Barabasz, 
Adam Ciupiński i Łukasz 
Jadach. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy życzenia wielu głębokich 
i radosnych przeżyć, aby przy wigi-
lijnym stole nie zabrakło światła i 
ciepła rodzinnej atmosfery. Zaś nad-
chodzący Nowy Rok niech pozwoli 
nam z ufnością spoglądać w przy-
szłość i doda odwagi w pokonywa-
niu trudności dnia codziennego. 

Życzą
Stanisław Pilarczyk

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

wraz z całym Zarządem
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Nowe składy komisji w Radzie Miejskiej
Żarowscy radni pracować będą w sześciu stałych komisjach. Na pierwszej roboczej sesji Rady Miejskiej 
we wtorek, 9 grudnia ustalili składy osobowe wszystkich komisji i wybrali spośród swojego grona ich prze-
wodniczących. Każdy radny zgłosił swoją kandydaturę do pracy w dwóch stałych komisjach. Najbardziej 
liczne są dwie komisje: Komisja ds. Budżetu i Gospodarki (5 osób), której przewodniczy radny Mariusz 
Borowiec oraz Komisja ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej (5 osób), przewodniczącym której 
został radny Norbert Gałązka.

Podczas pierwszej roboczej sesji radni ustalili również wynagrodzenie bur-
mistrza oraz wysokość swoich miesięcznych diet.

Teraz przed nowymi radnymi dyskusja nad budżetem na 2015 rok. 

Jeszcze niedawno na placu budowy nowej świetlicy w Zastrużu wznosiły 
się jedynie mury. Dziś obiekt jest już prawie gotowy i robi duże wrażenie.

To była ostatnia tegoroczna zbiórka krwi w Żarowie. Na przyszły rok orga-
nizatorzy zaplanowali siedem takich akcji. 

Tak prezentuje się na zdjęciu nowa świetlica środowiskowa w Mrowinach.

Składy stałych komisji Rady Miejskiej 
na lata 2014-2018:

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Maria Tomaszewska
Członkowie: Ewa Góźdź, Kazimierz Kozłowski

Komisja ds. Rolnictwa:
Przewodniczący: Waldemar Ganczarek
Członkowie: Mieczysław Myrta, Barbara Zatoń, Maria To-
maszewska

Komisja ds. Budżetu i Gospodarki:
Przewodniczący: Mariusz Borowiec
Członkowie: Paulina Trafas, Iwona Nieradka, Ewa Góźdź, 
Waldemar Ganczarek, Norbert Gałązka

Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego:
Przewodniczący: Mieczysław Myrta
Członkowie: Tadeusz Reruch, Robert Kaśków, Barbara Za-
toń, Zuzanna Urbanik

Komisja ds. Oświaty i Kultury:
Przewodniczący: Iwona Nieradka
Członkowie: Tadeusz Pudlik, Kazimierz Kozłowski, Paulina 
Trafas

Komisja ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Przewodniczący: Norbert Gałązka
Członkowie: Tadeusz Reruch, Robert Kaśków, Zuzanna 
Urbanik, Mariusz Borowiec, Tadeusz Pudlik

Gmina Żarów najlepsza
w powiecie

Nowe świetlice prawie gotowe

Świąteczna kropla 
krwi

Od niecałych 400 złotych do ponad 44 tysięcy złotych wynoszą dochody własne gmin na 
jednego mieszkańca. Gmina Żarów z osiągniętymi dochodami własnymi w wysokości 

2.096,60 złotych przypadającymi na jednego mieszkańca przoduje w stosunku do sąsied-
nich gmin. Tak wynika z rankingu gmin, który szereguje je w kategorii od najwyższych do 
najniższych dochodów własnych przypadających na jednego mieszkańca, opublikowanym 
w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Spośród 2413 gmin biorących udział 
w tym rankingu Żarów zajmuje wysokie 212 miejsce, bo osiąga dużo wyższe dochody niż 
Strzegom (247 miejsce w rankingu), Świebodzice (292 miejsce w rankingu), Miasto Świdni-
ca (328 miejsce w rankingu), Gmina Świdnica (826 miejsce w rankingu), Marcinowice (888 
miejsce w rankingu) i Jaworzyna Śląska (1205 miejsce w rankingu).

1. Dochody własne gminy 
to przede wszystkim wpły-
wy z podatków (podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny, 
od środków transportowych, 
od czynności cywilnopraw-
nych). Do grupy tych podat-
ków należą również wpływy 
z opłat (opłaty skarbowej, 
adiacenckiej, targowej, za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi i eksploatacyjnej) 
oraz dochody z majątku gmi-
ny. Jednak poza dochodami 
z podatków i opłat istotnym 
źródłem dochodów własnych 
gminy stanowią także udziały 
w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, które gmina 
otrzymuje w 37 procentach. 

Planowana kwota dochodów 
z tego tytułu na rok 2015 za-
myka się kwotą blisko 7 mi-
lionów złotych i jest wyższa 
w stosunku do roku 2014 o 
ponad 900 tysięcy złotych, a 
w porównaniu  na przykład 
do roku 2010 o prawie 3 mi-
liony złotych.

2. Znaczna wysokość do-
chodów własnych gminy wy-
nika także z funkcjonowania 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, w której obec-
nie prowadzi swoją działal-
ność 10 zakładów. To również 
skutek prowadzonej od wielu 
lat optymalnej polityki po-
datkowej, w tym nie tylko w 
stosunku do firm rozpoczyna-
jących swoją działalność na 
terenie gminy Żarów.

3. W najbliższych latach 
spodziewamy się dalszego 
wzrostu gminnych docho-
dów, zwłaszcza z podatku od 
nieruchomości od zakładów 
prowadzących swoją dzia-
łalność na terenie naszej ża-
rowskiej podstrefy. Zakłady 
te korzystają jeszcze ze zwol-
nień podatkowych, w całości 

lub w części, w związku z 
podjętymi inwestycjami na 
terenie naszej gminy.

4. Większe zasoby finanso-
we budżetu gminy Żarów to 
przede wszystkim większe 
możliwości realizacji gmin-
nych zadań, zarówno tych 
bieżących, jak i inwestycyj-
nych, które przede wszyst-
kim ukierunkowane są na 
zaspokajanie potrzeb naszych 
mieszkańców i dalszy rozwój 
gminy.

Obydwie świetlice mają 
pomieszczenia socjal-

ne i dużą salę do ćwiczeń. 
Obydwie budowane są na 
terenie szkół podstawo-
wych i mają służyć, zarówno 
uczniom, jak i mieszkańcom 
wsi.

Dwie świetlice środowisko-
we w Mrowinach i Zastrużu 
są już prawie gotowe. Prace 
potrwają tutaj jeszcze zaled-
wie kilka tygodni. Niebawem 
nowe obiekty zostaną oddane 
do użytku. – Zależy nam na 
tym, aby wszystkie wiejskie 
obiekty były zmodernizowane, 
bo to właśnie tam koncentruje 
się życie wszystkich mieszkań-
ców naszych sołectw. Tam od-
bywają się zajęcia świetlicowe 
dla najmłodszych, zabawy, 
festyny, ale także spotkania 
samych mieszkańców. Mrowi-
ny i Zastruże są już ostatnimi 
miejscowościami na terenie 
naszej gminy, w których nie 
było takich obiektów – mówi 

burmistrz Leszek Michalak.
Łączny koszt budowy 

dwóch sal w Mrowinach i 

Zastrużu to ponad 800 tysię-
cy złotych. 

Magdalena Pawlik

Żarowianie jak zwykle nie 
zawiedli. Podczas ostat-

niej tegorocznej zbiórki we 
wtorek, 16 grudnia oddali 18 
litrów krwi. 

Tym razem akcja odbywała 
się pod hasłem „Świąteczny 
dar serca dla wszystkich po-
trzebujących”. Uczestniczyło 
w niej 40 aktywnych krwio-
dawców. - Nie ma lepszego 
świątecznego prezentu niż 
ten, który wszystkim potrze-

bującym ofiarowali mieszkań-
cy naszej gminy. Cieszę się, 
że przedświąteczna atmos-
fera skłoniła krwiodawców 
do przekazania szlachetnego 
daru krwi. Ten rok, w którym 
obchodziliśmy 40-lecie funk-
cjonowania naszego klubu za-
kończyliśmy bardzo dobrym 
wynikiem – mówi Czesław 
Giemza, prezes żarowskiego 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi. 

Sprawdź terminy zbiórek 
krwi w 2015 roku:
● 10 luty, 14 kwietnia, 13 
października, 15 grudnia 
(Zespół Szkół w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2)

● 16 czerwca (Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu, ul. 
Piastowska 10A)
● 14 lipca, 11 sierpnia (Bi-
blioteka Publiczna ul. Pia-
stowska 10)

Komentuje: Renata Dawlewicz, 
Skarbnik gminy Żarów
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Wigilijne spotkania z mieszkańcami
Tradycyjnie na kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia mieszkańcy gminy Żarów siadają do wspólnego świątecznego stołu, składają sobie życzenia, śpiewa-
ją kolędy i obdarowują się świątecznymi podarunkami. To jedyny taki dzień w roku. Wyjątkowy dla wszystkich. Dla dorosłych i tych najmłodszych, którzy uczą 
się pielęgnować najpiękniejsze polskie tradycje.

Jasełka i wspólne kolędowanie. Pod obrusem wigilijne sianko, a na stołach tradycyjne potrawy. Tak wyglądało wigi-
lijne spotkanie w piątek, 19 grudnia w żarowskim Bajkowym Przedszkolu. Przedświąteczne występy oraz wspólna 
wigilia to już tradycja w tej placówce. - Wigilia w naszym przedszkolu to szczególne wydarzenie. Jedyny taki dzień, 
kiedy wszyscy razem zasiadamy przy jednym stole. A roznoszący się w przedszkolu zapach przygotowywanych 
potraw oraz wyjątkowa atmosfera przygotowań do występów sprawiły, że wszyscy poczuli magię zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia - mówiła Elżbieta Wierzyk, dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Staropolskim zwyczajem podzielono się także opłatkiem, jednak zanim to nastąpiło ksiądz Rafał Szuba odczytał 
słowa Ewangelii według św. Łukasza i poświęcił opłatki. Wspólnie z dziećmi przy stole wigilijnym zasiedli rów-
nież burmistrz Leszek Michalak, sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik, Roman Konieczny przewodniczący Rady 
Miejskiej, żarowscy radni, dyrektorzy szkół, opiekunowie świetlic środowiskowych i przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie. – To wyjątkowa wigilia dla wszystkich podopiecznych naszych świetlic środowiskowych. 
Prezenty zniknęły dziś spod choinki w oka mgnieniu i chyba nie było nikogo, kto nie cieszyłby się z ich zawartości. 
My dorośli, kolejny już raz mogliśmy się przekonać, że najlepszym dla nas prezentem jest uśmiech na twarzy dzieci 

– podkreślała podczas spotkania Anita Denes-Ziemkiewicz, kierownik żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wigilijne spotkanie przygotowali również studenci z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stoły zastawione 
były tradycyjnymi potrawami i nie zabrakło wzajemnych życzeń, łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania. 

– To był bardzo ciekawy rok — mówiła podczas spotkania wigilijnego ze studentami Krystyna Markiewicz, prezes 
żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. — Zakończenie jest optymistyczne. Życzmy sobie, aby następny rok 
był równie udany i przyniósł energię, która pozwoli nam wspólnie realizować kolejne zadania.

Już po raz czwarty w Krukowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości. 
Pojawił się także wyczekiwany przez najmłodszych św. Mikołaj, a wspólnemu biesiadowaniu towarzyszyły śpiewy 
kolęd.

Nastrój świąteczny zagościł w Bajkowym Przedszkolu już od chwili, kiedy pastuszkowie składali hołd małemu Je-
zusowi. Potem była modlitwa, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Uroczysty stół zapełnił się wigilijnym barsz-
czem z uszkami, pierogami, rybą, kompotem z suszonych owoców oraz słodkimi dodatkami. Najmłodszym miesz-
kańcom gminy świąteczne życzenia składali również zaproszeni goście. - Grudzień jest miesiącem wyjątkowym, 
przynosi wspomnienia, radości, prezenty i spotkania. W grudniu wszystko jest możliwe, nadchodzą Święta Bożego 
Narodzenia, a wraz z nimi magiczne chwile wśród najbliższych. Dla dzieci to czas wielkich oczekiwań i magii wyjąt-
kowego ciepła. Cieszę się, że jestem dzisiaj razem z Wami i życzę, aby Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłynęły 
spokojnie i radośnie, a przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery - takie życzenia 
żarowskim przedszkolakom złożył burmistrz Leszek Michalak.

Udekorowana choinka, kolędy, opłatek, barszcz z uszkami i oczywiście prezenty dla każdego – na spotkaniu wigi-
lijnym dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych stało się zadość najpiękniejszej polskiej tra-
dycji. W odświętnie przystrojonej sali hotelu Żarmed dzieci oraz zaproszeni goście wspólnie zasiedli do wigilijnych 
stołów.
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Świąteczne przepisy od GOSPODYŃ
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to dzień magiczny i szczególny pod wieloma względami. Tego wieczoru, po długim poście, stół musi być suto zastawiony. 
Ile stawiano na nim potraw? Można się spierać, ile potraw powinno się znaleźć na wigilijnym stole: 7, 9 czy 12. W jednych domach na wigilijnym stole nie może 
zabraknąć barszczu, a w innych zupy grzybowej. Jedni pieką makowce, inni przygotowują kutię. A jakie dania przyrządzają gospodynie z gminy Żarów?

Sposób przygotowania:
Śledzie moczymy dwie godziny w zimnej wodzie. Cebulę pokrojoną w cienkie paseczki 

sparzamy w gorącej wodzie. Korniszony kroimy w kostkę, jabłko ścieramy na tarce. Po 
namoczeniu, śledzie kroimy w grubsze plastry i układamy do salaterki. Po odsączeniu z 
wody wsypujemy cebulę do śledzi, następnie korniszony oraz jabłko. Do śmietany doda-
jemy sok z cytryny lub łyżkę octu, trochę cukru oraz pieprzu. Po wymieszaniu, śmietanę 
wlewamy do śledzi i delikatnie mieszamy do połączenia wszystkich składników. Jeżeli 
potrawa będzie za gęsta, należy zwiększyć ilość śmietany oraz przypraw. Wszystko zale-
ży od tego, jak duże są filety śledziowe. Ziemniaczki gotujemy w mundurkach i po wy-
płukaniu obieramy. Możemy je również polać olejem. Na talerz kładziemy ziemniaczka 
oraz porcję śledzi w śmietanie.

Sposób przygotowania:
Ziemniaki obieramy i trzemy na tarce o cienkich oczkach. Cebulę podduszamy na 

margarynie, dodajemy pokrojone w kostkę grzyby (wcześniej namoczone i ugotowane). 
Wszystko razem podsmażamy i dodajemy do startych ziemniaków. Doprawiamy solą i 
pieprzem. Okrągłą blaszkę smarujemy tłuszczem i wsypujemy tartą bułkę. Wkładamy 
do niej masę ziemniaczaną. Wyrównujemy wierzch, a następnie kładziemy na nim kilka 
wiórek masła. Piec około 1 godziny w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Można poda-
wać na ciepło lub na zimno. Wyśmienicie smakuje z gęstym sosem grzybowym.

Sposób przygotowania:
Suszone kapelusze podgrzybków moczymy i gotujemy przyprawione z wegetą. Następ-

nie grzyby obtaczamy w mące, jajku, mleku i smażymy na głębokim oleju na złoty kolor. 

Sposób przygotowania: 
Ryby pokroić, posypać przyprawami i odstawić na 30 minut. Następnie obtoczyć w jaj-

ku i bułce tartej i piec na oleju. Cebulę pokroić drobno w kostkę. Zagotować w wodzie 
wszystkie składniki na zalewę. W naczyniu układać rybę na przemian. Na koniec zalać 
gorącą zalewą. Jak przestygnie włożyć do lodówki. 

ŚLEDŹ W ŚMIETANIE Z ZIEMNIAKAMI
W MUNDURKACH

BABKA ZIEMNIACZANA KAPELUSZE PODGRZYBKÓW W CIEŚCIE

RYBA W WARZYWACH
Rada Sołecka w Mrowinach

Nie tylko smakują wyśmienicie, ale zaostrzają 
również apetyt – przyznają zgodnie panie z Rady 
Sołeckiej w Mrowinach. Śledzie ze śmietaną i śle-
dzie w śmietanie to klasyczne dania z ryb na pol-
skim, wigilijnym stole. Tak przygotowane śledzie 
znajdują się praktycznie w każdym domu podczas 
świąt i ważnych uroczystości rodzinnych. Są proste do zrobienia, delikatne i słodkie. Ta-
kie właśnie powinny być domowe, prawdziwe i dobre śledzie w śmietanie. 

Składniki:
6 filetów
3 większe cebule
3 korniszony
1 większe jabłko
cytryna lub ocet
pieprz
cukier do smaku
śmietana 18% gęsta

Rada Sołecka w Bukowie

Potrawa ta jest tradycyjnie podawana na stół wi-
gilijny w północnej części Polski. Podobniej jak 
kutia, kluski z makiem, kapusta z grochem, zupa 
grzybowa, barszcz czerwony z uszkami, kompot 
z suszu, ryby smażone i w galarecie, pierogi z ka-
pustą i grzybami, serniki, makowce, pierniki. – Po 
raz kolejny na świetlicy wiejskiej w Bukowie przygotowujemy wigilię dla mieszkańców na-
szej wsi. Gośćmi honorowymi są zawsze burmistrz Leszek Michalak i ksiądz proboszcz 
Mariusz Walas. W świątecznej atmosferze spędzony czas przybliża święta. Składamy sobie 
życzenia, łamiemy się opłatkiem, kosztujemy wigilijnych potraw i wspólnie śpiewamy kolędy 
– mówi Urszula Ganczarek z Rady Sołeckiej w Bukowie.

Składniki:

1 1/2 kg ziemniaków
2 cebule
1/2 kostki margaryny 
10 dkg grzybów
sól i pieprz do smaku

Koło Gospodyń Wiejskich w Łażanach 

Potrawy z ryb, śledzie i przekąski rybne muszą 
znaleźć się na świątecznych stołach. Tak twierdzą 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łażan, które 
właśnie takimi wigilijnymi przysmakami częstują 
swoich najbliższych. – Trudno wyobrazić sobie Wi-
gilię bez choinki, prezentów i kolęd. Ale najważniej-
sza jest tak naprawdę wieczerza wigilijna, której przygotowanie pochłania mnóstwo czasu. 
Tradycyjnie w tym dniu nie może zabraknąć ryby i to w różnej postaci – mówi Krystyna 
Faruń, członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Łażan. 

Składniki na ciasto:

mąka 
3 jajka
mleko
koper, pietruszka

Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Żarowie

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć ryby 
– twierdzi Danuta Kwiatkowska ze Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. - Kiedy my-
ślimy o potrawach wigilijnych, zaraz po trady-
cyjnym bigosie przychodzi nam na myśl ryba. 
Oprócz tradycyjnego karpia serwowanego na różne sposoby spotyka się mniej lub 
bardziej popularne rodzaje ryb. Jednak bez względu na to, jaką rybę wybierzemy, 
ważne jest również jej odpowiednie podanie. Członkinie żarowskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów wymieniają się swoimi świątecznymi przepisami. 
Tajniki przygotowania wigilijnych potraw są u nich przekazywane z pokolenia na 
pokolenie.

Składniki:
1 kg ryb (płaty, filety)
1 słoik korniszonów
1 słoik papryki w occie 
5 cebul 

Zalewa: 1 szklanka wody, 1 szklanka oleju, 1 słoiczek przecieru pomidorowego, 8 łyże-
czek ketchupu pikantnego, 8 łyżek octu, 1 łyżka cukru, sól do smaku
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Pyszności na
Bożonarodzeniowym Kiermaszu

Pamiętaj o aktualnej 
deklaracji za śmieci!

Mieszkańcy wsi wybiorą nowych sołtysów

Każdy, kto w niedzielne przedpołudnie odwiedził bożonarodzeniowy kier-
masz mógł nie tylko poczuć magię zbliżających się świąt, ale również za-
opatrzyć się w oryginalne podarunki dla najbliższych. Na zdjęciu z bur-
mistrzem Leszkiem Michalakiem i Heleną Słowik, dyrektor gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie uczestnicy kiermaszu, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Imbramowic.

Podczas świątecznego kiermaszu nie zabrakło również stoisk artystycz-
nego rękodzieła. Te z kolei prezentowały Jadwiga Michałowska, Wanda 
Hüpner, Elżbieta Kulas i Anna Nocoń-Kurzeja.

Każdego roku członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kalna biorą udział w 
świątecznych kiermaszach.

Kiermasz, mimo, że była to dopiero jego druga edycja, zdobył już swoich 
stałych miłośników, zarówno wśród odwiedzających, jak i wśród wystaw-
ców, którzy i tym razem nie zawiedli i z wielką chęcią przybyli do Żarowa.

Największą niespodzianką tegorocznego kiermaszu był występ dziewczynek z Kalna.

Zmieniła się liczba domowników w Twoim gospodarstwie 
domowym? Chcesz zmienić decyzję o segregowaniu 

śmieci? Mieszkasz już w innej nieruchomości? 
Pamiętaj o złożeniu aktualnej deklaracji za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. Każdą zmianę należy zgłosić w 
ciągu 14 dni. – Do żarowskiego Urzędu Miejskiego deklarację 
śmieciową składają Ci, którzy płacą za śmieci bezpośrednio 
do gminy. W przypadku członków wspólnot mieszkaniowych 
czy spółdzielni mieszkaniowych składają oni oświadczenie do 
zarządcy, zarządów wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. 
Najemcy lokali gminnych składają natomiast  swoje oświadcze-
nia jak dotychczas do Urzędu Miejskiego w Żarowie – tłuma-
czy Michał Działowski z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Kończy się czteroletnia ka-
dencja sołtysów i przed-

stawicieli Rad Sołeckich. Tuż 
po nowym roku mieszkańcy 
wsi decydować będą, komu 
powierzyć funkcję gospoda-
rza wsi. Cykl wyborczych spo-
tkań rozpoczną mieszkańcy 
Zastruża i Mielęcina. Wybory 
sołtysów przeprowadzone 
zostaną w 17 sołectwach.

Harmonogram wyborów 
sołtysa:

● 7 stycznia: Zastruże (godz. 
17.00) i Mielęcin (godz. 19.00)

● 8 stycznia: Kruków (godz. 

17.00) i Mikoszowa (godz. 
19.00)

● 12 stycznia: Siedlimowice 
(godz. 17.00) i Mrowiny (godz. 
19.00)

● 13 stycznia: Pyszczyn 
(godz. 17.00) i Buków (godz. 
19.00)

● 14 stycznia: Bożanów 
(godz. 17.00) i Wierzbna 
(godz. 19.00)

● 15 stycznia: Marcinowicz-
ki (godz. 16.00), Pożarzysko 
(godz. 17.00) i Imbramowice 
(godz. 19.00)

● 16 stycznia: Gołaszyce 

(godz. 17.00)
● 19 stycznia: Łażany (godz. 

17.00) i Przyłęgów (godz. 
19.00)

● 20 stycznia: Kalno (godz. 
18.00)

Magdalena Pawlik

Sołtysi wybierani są przez zebranie wiejskie w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kan-
dydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do gło-
sowania. Nie tylko zarządzają codziennymi sprawami sołec-
twa i realizują uchwały zebrania wiejskiego. Utrzymują stały 
kontakt z organami gminy, biorą udział w sesjach Rady Miej-
skiej czy informują mieszkańców o wszystkich najważniej-
szych kwestiach istotnych dla gminy i sołectwa. W praktyce, 
sołtys to pierwszy urzędnik w swojej miejscowości, ogniwo 
łączące mieszkańców z samorządem. Żyje problemami spo-
łeczności lokalnej. Dobry sołtys to ten, któremu leży na sercu 
dobro swojej miejscowości.

Pierogi ruskie i z kapustą, ryba w galarecie, kutia, sałatki, pierniczki, świąteczny barszczyk z uszkami – to tylko niektóre z potraw, jakich można było spróbować 
podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, zorganizowanego już po raz drugi w Żarowie przez Lokalną Grupę Działania „Szlakiem Granitu”.

Na stołach w ostatnią przed-
świąteczną niedzielę, 21 grud-
nia królowała jednak ryba pod 
różnymi postaciami, ale nie za-
brakło też kapusty z grochem i 
grzybami, swojskiego chleba, 
ciast i innych kojarzonych ze 
Świętami Bożego Narodzenia 
potraw. Pod ciężarem wigilij-
nych smakołyków uginały się 
stoły Kół Gospodyń Wiejskich 
z Imbramowic, Łażan, Kalna i 
żarowskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. 
Nie zawiodły też gospodynie 
z Dobromierza, Piotrowic, 
Udanina i innych ościennych 
miejscowości. – To był bardzo 
dobry pomysł, aby po raz drugi 
zorganizować świąteczny kier-
masz w żarowskim gimnazjum. 
To piękny obiekt, który również 
można wykorzystywać w taki 
właśnie sposób. Podziwiamy 
dziś rękodzieła lokalnych arty-
stów, kosztujemy regionalnych 
potraw, wybieramy wyszuka-
ne prezenty pod choinkę i to 
wszystko w jednym budynku. 
Już po raz drugi gimnazjum 
w Żarowie jest gospodarzem 
świątecznego kiermaszu. Jest 
coraz więcej chętnych uczest-
ników i przybywa również zain-
teresowanych mieszkańców. To 
dowód na to, że tutaj w Żaro-
wie takie imprezy się po prostu 
sprawdzają – mówił Andrzej 
Sukta, kierownik Lokalnej 
Grupy Działania „Szlakiem 
Granitu”.

Na stołach królowały jed-
nak nie tylko wigilijne po-
trawy. Nie zabrakło również 
świątecznych dekoracji i 
ozdób, które zostały wyko-
nane własnoręcznie przez 
lokalnych artystów. O ob-
rzędach, zwyczajach i potra-

wach opowiadały natomiast 
same gospodynie, które 
przechowują i pielęgnują, 
przekazywane z pokolenia 
na pokolenie tradycje. - Tra-
dycję świąt Bożego Naro-
dzenia przekazujemy sobie w 
mojej rodzinie z pokolenia na 
pokolenie. Na wieczorną wie-
czerzę czeka się od samego 
rana. Ale im dłużej się czeka, 
tym bardziej smakują wszyst-
kie potrawy. Na świątecznym 
stole nie może zabraknąć tra-
dycyjnego barszczu czerwo-
nego z uszkami, pierogów z  
kapustą i grzybami, smażone-
go karpia, kapusty z grochem 
i śledzi – mówiła Włady-
sława Salamon, najstarsza 
gospodyni z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kalna. 

Bożonarodzeniowy kier-
masz nie był pierwszą tego 
typu imprezą zorganizowa-
ną dla mieszkańców Żaro-
wa. Podobny kiermasz odbył 
się tutaj rok temu. Zmieniła 
się tylko liczba uczestników, 
których w tym roku jest zde-
cydowanie więcej. – Mamy 
nadzieję, że będzie to już 
tradycja w naszej gminie. Bo 
to dobra okazja, aby w tym 
przedświątecznym czasie 
spotkać się z naszymi miesz-
kańcami. Jesteśmy po raz 
pierwszy uczestnikami bożo-
narodzeniowego kiermaszu 
w Żarowie, bardzo nam się 
podoba. I choć przygoto-
wanie do niego pochłonęło 
mnóstwo czasu, warto było. 
Wspaniała impreza, w bar-
dzo dobrej lokalizacji - cie-
szyła się Paulina Trafas z 
Koła Gospodyń Wiejskich w 
Imbramowicach.

Magdalena Pawlik
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Parki przypałacowe w Mrowinach
i Siedlimowicach Śladami historii

część
I

MROWINY
Wjazd do założenia pałacowo-ogrodowego w Mrowinach z wyłączeniem folwarku prowadzi odgałęzie-
niem głównej drogi wiejskiej przez murowaną trójprześwitową bramę na podjazd pałacu umieszczony 
po jego południowej stronie. Po tej stronie pałacu znajduje się niewielki ogród drzewny (rozszerzenie 
parku) z drzewami gatunków ozdobnych: choina kanadyjska, tulipanowiec amerykański, buk czerwony, 
sosna wejmutka oraz starym dębem i lipą. Z urządzeń tego ogrodu zachowały się pozostałości fontanny 
umieszczonej przy samym podjeździe. Pałac otoczony jest głęboką fosą omurowaną kamiennym murem 
oporowym. Wejście pałacu prowadzi od strony podjazdu przez kładkę o konstrukcji żelaznej.

Po wschodniej stronie pała-
cu znajduje się staw o regu-
larnej linii brzegów, również 
omurowany wysoko kamien-
nym murem. Między stawem 
a pałacem rośnie kilka sta-
rych drzew. Po zachodniej 
stronie tego stawu, oddzie-
lony odeń groblą, znajduje 
się drugi wielki staw (0,4 
ha) o wydłużonym kształcie 
z obrzeżną drogą obsadzo-
ną nieregularnie drzewami. 
Właściwy XIX-wieczny 
park (3,4 ha) znajduje się po 

północnej stronie pałacu, 
na miejscu dawnego ogrodu 
barokowego z XVIII wieku, 
którego pozostałością jest 
dawne ogrodzenie kamien-
nym murem o wysokości 
około dwumetrowej i miąż-
szości około 60 cm. Mur ten 
zachował się na ogół w całej 
swej wysokości z uszko-
dzonym w wielu miejscach 
pokryciem kamiennymi pły-
tami. Po wewnętrznej stro-
nie tego ogrodzenia rośnie 
niewiele drzew, z których 

najstarsze to lipa i dąb, a ich 
wiek ocenić można na ok. 
180 lat. Do starszych drzew 
zaliczyć należy również 
dwupniowy cis. Wszystkie 
drzewa grupują się na obrze-
żu wielkiej polany, zajmując 
teren dawnego ogrodu.

Stare ok. 300 letnie dęby o 
średnicy pnia ok. 4,5 m rosną 
również nad potokiem, pły-
nącym z zachodu na wschód 
pomiędzy pałacem, a daw-
nym ogrodem. Wzdłuż tego 
potoku, we wschodniej stro-

nie założenia, uformowa-
na jest droga na wyraźnym 
nasypie między potokiem, 
a niżej położonymi łąkami. 
Droga ta obsadzona jest nie-
regularnie lipami i dębami. 
Wiek dwóch najstarszych lip, 
tworzących zamknięcie dro-
gi po wschodniej jej stronie, 
można określić na około 220 
lat, zaś wiek najmłodszych 
na około 90 lat. Pozostały 
również szczątki obsadze-
nia drogi poprzecznej do 
opisywanej, alei (wiodącej 

na folwark) w postaci trzech 
lip znacznych wymiarów. 
Po północnej stronie alei i 
strumienia, po wewnętrznej 
stronie ogrodzenia nowym 
już murem kamiennym z ce-
glanymi bramkami, znajduje 
się teren niewielkiego parku 
założonego na miejscu daw-
nego ogrodu użytkowego. 
Rośnie tu kilka drzew, z któ-
rych wyróżnia się dąb błotny. 
Dalej, we wschodniej stronie 
założenia, na miejscu dawnej 

bażanciarni, znajdują się po-
zostałości sadu wraz z ruina-
mi szklarni przymurnej. Na 
wysokim murze, okalającym 
tę część ogrodów, zachowały 
się okucia mocujące niegdyś 
stelarz winnicy. Wysoki ka-
mienny mur, okalający od 
strony północnej wspomnia-
ny sad, miał swe zakończenie 
w postaci podmurowania ko-
mina nieistniejącej szklarni.

Bogdan Mucha Gminne 
Centrum Kultury i Sportu

Młodzi artyści na scenie
Trzynaście formacji te-

atralnych zmierzyło się 
na żarowskiej scenie pod-
czas tegorocznego Przeglą-
du Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych.

W sumie, w XXII już 
Przeglądzie wystąpiło 210 
aktorów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z 
Żarowa, Wałbrzycha, Ka-
miennej Góry, Boguszowa 
Gorce, Świdnicy i Jeleniej 
Góry. Prezentowane spek-
takle ocieniali doświadcze-
ni jurorzy - ludzie teatru 
- w składzie: Grzegorz Sta-
wiak, Joanna Chojnow-
ska i Małgorzata Kluska.  
- Poziom  był rzeczywiście 
bardzo wyrównany i trudno 
było dokonać tego właści-
wego wyboru. Młodzi arty-
ście wypadli rewelacyjnie. Z 
roku na rok, uczestnicy te-
atralnych zmagań zaskaku-
ją nas doborem repertuaru, 
stroju, rekwizytów, a przede 
wszystkim swoim profesjo-
nalizmem - mówiła Mał-
gorzata Kluska ze Szkoły 
Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu, czło-
nek jury.

Reprezentanci Żarowa: 
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy zajęli I 
miejsce za swój TEATR 
CIENI w kategorii szkoły 
podstawowe klasy I-III oraz 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II zdobyło wyróżnienie za 
przedstawienie „Człowiek 

w teatrze życia”.
Więcej zdjęć i końcowe 

wyniki XXII Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych znajdują 

się na stronie internetowej 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu www.cen-
trum.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Uczniowie żarowskiego gimnazjum biorą udział w każdej edycji Przeglądu 
Teatrów.

Na zdjęciu najmłodsi artyści, uczniowie żarowskiej podstawówki. 

Żarowski Przegląd Teatrów otworzyła Sylwia Pawlik sekretarz gminy Żarów 
oraz Artur Adamek dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Nagrody 
młodym artystom wręczali burmistrz Leszek Michalak i Roman Konieczny 
przewodniczący Rady Miejskiej. A było co nagradzać, bo poziom prezento-
wanych przedstawień był naprawdę bardzo wysoki.

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW

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

6 grudnia 2014 – 6 stycznia 2015 
Wystawa „Budowli z klocków lego” (Żarowska Izba Histo-
ryczna, ul. Armii Krajowej 40, każda środa w godz. 10.00-17.00 i niedziela w godz. 10.00-
14.00 oraz w każdy dzień roboczy, oprócz piątku i świąt w godz. 8.00-16.00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym, wstęp bezpłatny)

11 stycznia 2015
23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Bajkowe Przedszkole ul. Łokietka 14 i 
Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Piastowska 10A)

14 luty 2015
Bal Sołtysa w Żarowie (hotel Żarmed, ul. Słowackiego 6)

ŚWIDNICA
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)

31 grudnia
Sylwester na świdnickim Rynku (od godz. 22.00, gwiazdą wieczoru będzie zespół Manche-
ster, a o oprawę muzyczną reszty wieczoru zadba Dj Pablo)
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Dobra passa PCO Volley Żarów
Siatkarze PCO Volley Żarów rozegrali kolejne dwa spotkania w ramach III Dolnośląskiej Ligi Piłki Siatko-
wej. Co ważniejsze w obydwu meczach żarowianie odnieśli zasłużone zwycięstwa.

W ekspresowym tempie, 
lecz nie bez kłopotów PCO 
Volley Żarów rozprawił się z 
MTS Międzylesie wygrywa-
jąc 3:0 (28:26, 25:23, 25:18).

O wiele trudniejsze zadanie 
czekało siatkarzy Volleya w 
11. kolejce spotkań, gdzie 
rywalizowali z ambitnym ze-
społem UKS Tygrysy Strze-
lin. Wygrana nad rywalem z 
wyższej półki pokazałaby, iż 
ostatnia seria zwycięstw nie 

była przypadkiem. Tak też się 
stało, Volley wywiózł z trud-
nego terenu kolejne punkty. – 
To był bardzo trudny i dziwny 
mecz. Spotkanie mogło być dla 
nas wygrane już w pierwszym 
secie. Niestety popełnialiśmy 
sporo błędów własnych. Taki 
scenariusz sprawił, iż przegra-
liśmy pierwszą partię 25:22 – 
opowiada Krzysztof Wierz-
bicki z PCO Volley Żarów

Kolejne dwa sety padły łu-

pem zawodników z Żarowa. 
Wygrane 24:26 oraz 21:25 z 
pewnością uspokoiły samych 
siatkarzy, którzy weszli w 
mecz bardzo nerwowo. Nie-
spodziewanie w czwartym 
secie do głosu doszli gospo-
darze i to oni wygrali 25:19. 
– W tie-breku graliśmy swoją 
piłkę. Widocznie potrzebowa-
liśmy chwili, by złapać rytm 
i potem graliśmy już tylko le-
piej. Dzięki temu wygraliśmy 

ostatniego seta pewnie do 
ośmiu. Zmierzamy w dobrym 
kierunku, ale nadal mamy wie-
le rzeczy, nad którymi musimy 
popracować. Mimo wszystko 
cieszymy się z kolejnego pią-
tego zwycięstwa – dopowiada 
Krzysztof Wierzbicki. 

Do końca rundy zasadni-
czej pozostały trzy spotkania. 
Wygrana w każdym meczu 
pozwoli siatkarzom PCO Vol-
ley na powtórzenie wyniku z 

ubiegłego sezonu, kiedy to 
zajęli trzecie miejsce w gru-
pie. Do finałowej rozgrywki 

awansują dwa najlepsze ze-
społy. 

Krzysztof Dutkiewicz

Nominacja w plebiscycie Zagrali w Mistrzostwach Europy

Wróciły z medalami

Niespodziewany lider

W minionym sezonie Paweł Fajdek poprawił 13-letni rekord Polski Fot. M. 
Biczyk, źródło:www.pzla.pl

Kolejny dobry turniej w wykonaniu Mirosława Cygana

Trwa głosowanie na naj-
lepszych 10 sportowców 

2014 roku. Wśród nomino-
wanych znalazł się miesz-
kaniec gminy Żarów Pawel 
Fajdek. Dla młociarza, to już 
druga nominacja w najbar-
dziej prestiżowym konkursie 
w naszym kraju.

Lekkoatleta, który swoją 
przygodę z rzutem młotem 
rozpoczynał pod okiem Jo-
lanty Kumor w Zielonym 
Dębie Żarów ma za sobą uda-
ny sezon. W Zurichu zdobył 
srebrny medal mistrzostw 
Europy. Kilka dni później w 
Warszawie podczas Memo-
riału Kamili Skolimowskiej 
na Stadionie Narodowym 
ustanowił rekord Polski wy-
nikiem 83,48 m.

Plebiscyt Przeglądu Spor-
towego jest drugim najstar-
szym tego typu konkursem 
na świecie. Odbywa się od 
1926 roku. Tegoroczna gala 
na najlepszych sportow-
ców odbędzie się już po raz 

osiemdziesiąty. 
Justyna Kowalczyk wy-

grywając rok temu po raz 
piąty stała się najlepszym pod 
względem ilości zwycięstw 
w plebiscycie sportowcem w 
historii Polski. Wcześniej z 
czterema triumfami była ex 
aequo z Ireną  Kierszenste-
in-Szewińską, Stanisławą 
Walasiewiczówną i Ada-
mem Małyszem.

Mieszkańcy gminy Żarów 
dwukrotnie stanęli na trze-
cim stopniu podium tego 

najbardziej prestiżowego 
plebiscytu na najlepszego 
sportowca w naszym kraju. 
Do Stefana Leletko, rekor-
dzisty oraz mistrza świata z 
1982 roku dołączył w ubie-
głym roku Paweł Fajdek, 
który w Moskwie wywalczył 
tytuł najlepszego młociarza 
na świecie.

Głosy można oddawać do 8 
stycznia na stronie interneto-
wej www.plebiscyt.przeglad-
spotowy.pl

Krzysztof Dutkiewicz

Po pięciu kolejkach Ża-
rowskiej Ligi Futssalu 

na prowadzeniu U18 Ża-
rów. Po piętach jednej z 
największych niespodzia-
nek 7. edycji rozgrywek 
depczą KKZ Zaskoczeni 
Żarów oraz Wektor Świd-
nica.

Zarówno Zaskoczeni 
oraz Wektor mają o jedno 
spotkanie rozegrane mniej 
od U18 Żarów. Wszystkie 
trzy ww. zespoły nie za-
znały smaku porażki. W 
odmiennej sytuacji znajdu-
je się Memento Mori oraz 
Turbokozaki. Piłkarze tych 
dwóch drużyn wciąż cze-
kają na pierwsze ligowe 
zwycięstwo.  

Najlepszym bramkarzem 
listopada został Piotr Pie-
czonka z U18 Żarów. Ty-

tuł najlepszego zawodnika 
otrzymał również zawod-
nik U18 Żarów, Krzysztof 
Rudnik. 

Przed piłkarzami przerwa 
świąteczno-noworeczna. 
Zawodnicy ponownie wy-
biegną na parkiet hali spor-
towej GCKiS w Żarowie 10 
stycznia. W najciekawiej 

zapowiadającym się poje-
dynku, lider U18 Żarów 
podejmie ubiegłorocznego 
zwycięzcę KKZ Zaskoczo-
nych Żarów. Szczegóły na 
oficjalnej stronie interneto-
wej rozgrywek www.elec-
troluxcup.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz

W miniony weekend w 
dniach 20-21 grud-

nia we wrocławskiej Hali 
Stulecia rozegrane zostały 
Mistrzostwa Europy w sza-
chach szybkich.

W zawodach wzięło 
udział blisko 800 osób z 
32 krajów. Z możliwości 
występu na takiej impre-
zie oraz jej bliskości sko-
rzystali szachiści z klubu 
Goniec Żarów, których 
sześcioro zagrało we Wro-
cławiu. Najwyższe miej-
sce zajęła Hanna Rychlik 
- 232 miejsce (28 wśród 
kobiet), następnie 453 - 
Mirosław Cygan, 474 - 
Wojciech Kowalczuk, 521 
- Przemysław Borowski, 

530 - Dawid Mozol, 575 - 
Ernest Sojski (8-latek, 10 
miejsce w kat. do lat 10). 
W turnieju wystąpił także 
żarowianin występujący w 
barwach Polonii Wrocław 
Jakub Dołharz, który za-
jął 566 miejsce (9 miejsce 

w kat. do lat 10). 
Wśród sędziów asysten-

tów sędziujących tego-
roczne Mistrzostwa Euro-
py byli dwaj żarowianie 
Artur Adamek i Damian 
Daniel.

Krzysztof Dutkiewicz

Blisko 150 młodych za-
wodników i zawodniczek 

z dziesięciu klubów wzięło 
udział w Mistrzostwach Dol-
nego Śląska w akrobatyce 
sportowej, skokach na ścież-
ce i trampolinie. Zawody 
rozegrano we Wrocławiu. 
Najlepszy wynik indywi-
dualny zanotowała Julita 
Ziemkiewicz oraz Martyna 
Ślązak, zdobywając brązowe 
medale.

- Poziom zawodów był wy-
soki. O miejscu na podium 
decydowała mała różnica 
punktów. Wszyscy zawodnicy 
z sekcji aktobatyki sportowej 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie rywalizo-
wali w skokach na ścieżce. W 
kategorii młodzieżowej dwój-
ka żeńska Julita Ziemkiewicz 
i Martyna Ślązak zdobyła 
trzecie miejsce – cieszy się 
Ewelina Blusiewicz, trener 
sekcji.

Dla Julity Ziemkiewicz to 
drugi medal Mistrzostw Dol-
nego Śląska. Przed rokiem 
sięgnęła po srebro. 

Wyniki:
Skoki na ścieżce

- konkurencje zespo-
łowe - 2-ka dziewcząt 
(klasa pierwszy krok) 
10 miejsce - Zofia Mar-
czyńska, Sara Rossa 
11 miejsce - Hanna Dworni-
czak, Lena Król

 
Skoki na ścieżce

- konkurencje zespo-
łowe - 2-ki mieszane 
(klasa pierwszy krok) 
5 miejsce - Tomasz Buzare-
wicz, Kamila Kądziołka

Skoki na ścieżce
- konkurencje zespołowe - 3-ki 

dziewcząt (klasa pierwszy krok) 
7 miejsce - Zuzanna Depta, 
Maja Kołodka, Ida Zawadz-
ka
Skoki na ścieżce - konkuren-
cje zespołowe - 2-ki dziew-
cząt (klasa młodzieżowa) 
3 miejsce - Julita Ziem-
kiewicz, Martyna Ślęzak 
8 miejsce - Julia Ży-
dek, Anna Bogatko 
9 miejsce - Agnieszka Ba-
zga, Hanna Czoch

Krzysztof Dutkiewicz


