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Na żarowskim targowisku w niedzielę, 6 grudnia po raz 
kolejny stanęło mikołajkowe miasteczko.

Poświęcony i gotowy 
do akcji

Bocznica kolejowa
jest już nasza

Będzie przebudowa 
dworca kolejowego

Po kilku latach trudnych 
i żmudnych negocjacji z 

PKP gmina Żarów stała się 
wreszcie właścicielem te-
renu przy ulicy Krasińskie-
go, gdzie usytuowana jest 
stara bocznica kolejowa.

Niegdyś była ona wy-
korzystywana bardzo in-

Żarowski dworzec kolejo-
wy od wielu już lat stra-

szy swoim wyglądem.
Dodatkowo miejsce to jest 

notorycznie niszczone i de-
wastowane. Nie jest to dobra 
wizytówka miasta. Obiekt 
jednak jest własnością PKP, 
co oznacza, że gmina nie 

To była historyczna 
chwila dla druhów z ża-

rowskiej jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Nowy samochód strażac-
ki Mercedes Atego w sobo-
tę, 5 grudnia został już ofi-
cjalnie oddany do służby 
strażakom. Od dziś to naj-

tensywnie, ale dziś teren 
ten pozostawia wiele do 
życzenia. Jest zaniedbany 
i opuszczony. Gmina jed-
nak nie mogła przystąpić 
do jego zagospodarowania, 
gdyż teren ten nie był jej 
własnością.

więcej na str. 4

może przystąpić do remontu, 
nie będąc jego właścicielem. 
Pojawiło się jednak światełko 
w tunelu i być może budynek 
dworca odzyska w końcu daw-
ny blask. Zarząd PKP podpisał 
list intencyjny, w którym zo-
bowiązał się...

więcej na str. 4
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Głosuj na uczniów z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie.

Zakończyła się budowa kolejnych 
alejek na cmentarzu komunalnym 
w Żarowie. 

Zjednoczeni PCO Żarów z nowym 
prezesem.

Więcej na str. 5

nowocześniejszy nabytek 
druhów w całej gminie Ża-
rów. Samochód uroczyście 
poświęcił nie tylko pro-
boszcz parafii w Żarowie 
ksiądz dziekan Piotr Wa-
żydrąg, ale również sami 
strażacy. 

więcej na str. 3

Nowy Mercedes Atego. Średni samochód pożarniczy z napędem 4x4 wy-
produkowany w 2015 roku. To nowy nabytek strażaków z Żarowa.

Tak dziś wygląda budynek dworca kolejowego w Żarowie.

Przy ulicy Krasińskiego powstaną nowe miejsca parkingowe. 
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Koszt połączenia

według taryfy operatora.

Maria Tomaszewska na zdjęciu (druga od prawej) z aktywnymi kobietami 
nominowanymi w kategorii Kobieta Supermenka. 

Zdjęcie facebook Świdnickie Forum Kobiet

Sprzedawał tytoń bez akcyzy
Mieszkaniec Żarowa odpowie za rozprowadzanie wyrobów 
tytoniowych bez akcyzy. Funkcjonariusze policji z Żarowa 
znaleźli w jego lokum znaczną ilość tytoniu niewiadomego 
pochodzenia. - Znaleziony przez policjantów towar nie posia-
dał polskich znaków akcyzy. Przyłapany mężczyzna odpowie 
za narażenie na straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej 
akcyzy  na kwotę ponad 4 tysięcy złotych. Tytoniowy oszust 
za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grożą mu 
nawet 3 lata więzienia oraz wysoka grzywna. Przestrzegamy 
przed kupowaniem papierosów niewiadomego pochodzenia, 
a właśnie tak należy traktować wyroby bez znaków akcyzy. 
Często nieznany jest skład tych produktów. Takie nielegalne 
produkty mogą zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu – 
ostrzega Sławomir Jankowski zastępca komendanta policji 
w Żarowie.

Kierował pomimo zakazu
Funkcjonariusze policji z Żarowa uniemożliwili dalszą jaz-
dę kierowcy, który prowadził samochód pomimo wydanej 
przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania 
pojazdami. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. - Od 18 
maja tego roku obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sank-
cje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z 
naruszeń w ruchu drogowym, polegające w szczególności na 
kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, powodowaniu 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym prze-
kraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu pojazdem 
pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień – przy-
pomina zastępca komendanta Sławomir Jankowski.  Nieod-
powiedzialny kierowca został przyłapany na drodze w Kru-
kowie, ale to nie jedyny przypadek osoby, która prowadziła 
pojazd pomimo zakazu. Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 
również mężczyźnie, który złamał zakaz sądowy i pomimo 
zakazu kierował motorowerem. 

Nietrzeźwy spowodował kolizję
Prawie półtora promila alkoholu w organizmie miał kierow-
ca, który spowodował niegroźną kolizję drogową. Policjanci 
uniemożliwili mu kontynuowanie dalszej jazdy. W najbliż-
szym czasie Żarowianin usłyszy zarzuty dotyczące kierowa-
nia w stanie nietrzeźwym oraz spowodowania zagrożenia w 
ruchu drogowym. 

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam mieszkanie – kawalerkę 
w Żarowie 36,7 m2: pokój, duża kuch-
nia, przedpokój, łazienka +WC, ogrze-
wanie: piec gazowy dwufunkcyjny. 
Mieszkanie bezczynszowe w nowym 
budownictwie. Kontakt tel.: 783 084 
777 po godz. 18:00

→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie 
49,75 m2 - 2 pokoje, duża kuchnia, przedpokój, łazienka + 
WC, ogrzewanie na piece, wysoki parter. Do mieszkania 
przynależy komórka. Cena 75 tys. zł. Tel. 605 645 487

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

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. 
Tel. 74 858 94 99

Aktywna i zaradna. Społecznik z natury. Nigdy nie odmawia drugiemu pomocy. To kobieta z pasją. - Na-
sza Marysia – tak mówią o niej jej koleżanki z sołectwa. To właśnie one postanowiły zgłosić swoją przyja-
ciółkę do plebiscytu „Kobiety z Pasją”, który organizowany był w ramach I Świdnickiego Forum Kobiet.

To miała być dla niej nie-
spodzianka. I rzeczywiście 
była. Maria Tomaszewska 
kandydowała w plebiscycie 
aktywnych kobiet, w ka-
tegorii Supermenka. - To 
był bardzo spontaniczny 
wyjazd. Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich i naszego 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś” 
najpierw po mnie przyjecha-
ły, a potem nakazały włożyć 
na siebie odświętny strój. 
Oczywiście niczego się nie 
domyślałam i nie wiedzia-
łam, że będę uczestnikiem 
plebiscytu „Kobiety z pa-
sją”. Serdecznie dziękuję 
za tę nominację, szczegól-
nie moim koleżankom z so-
łectwa, które zawsze mnie 
wspierają i pomagają. A co 
najważniejsze nigdy mnie 
nie zawiodły. Nie jest łatwo 

być kobietą, a zwłaszcza ko-
bietą aktywną. Czasami sy-
tuacje, z którymi przychodzi 
nam się zmierzyć po prostu 
nas przerastają. Dlatego my 
kobiety potrzebujemy inspi-
racji, motywacji, a czasem 
chwili oddechu dla samej sie-
bie. To naprawdę pomaga – 
mówi radna Rady Miejskiej 
Maria Tomaszewska.

I Świdnickie Forum Kobiet, 
które odbyło się 25 listopada 
miało promować aktywne 
kobiety. Panie otrzymały no-
minacje w kategorii: Kultura 
i Sztuka, Kobieta Przedsię-
biorcza, Kobieta Fit i Kobie-
ta Supermenka. W każdej z 
tych kategorii bez problemu 
mogłyby kandydować ak-
tywne mieszkanki gminy 
Żarów. Kobietom z Żarowa 
także nie brakuje potencjału. 
- Nasza Marysia to dusza to-

warzystwa. Życzliwa, zawsze 
uśmiechnięta, a do tego sta-
nowcza i konkretna. To na-
sza najlepsza radna. Kobieta 
z charakterem – przyznaje 
Krystyna Faruń członkini 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”.

Podczas I Świdnickiego 
Forum Kobiet zostały na-

grodzone aktywne kobiety. 
Wszystkie uczestniczki mo-
gły wziąć również udział 
w debacie „Kobieta Speł-
niona”, wysłuchać wykładu 
motywacyjnego „Żyj z pasją 
i radością” i uczestniczyć w 
pokazie metamorfoz oraz 
brafittingu. 

Magdalena Pawlik

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl

§Każde dziecko pochodzi 
od określonego ojca i 

matki. O ile ustalenie pocho-
dzenia dziecka małżeńskie-
go nie stanowi problemu, o 
tyle – w przypadku dzieci 
pozamałżeńskich - nie za-
wsze jest to takie łatwe. Co 

zrobić, jeśli partner nie chce 
pogodzić się z tym, że został 
ojcem? Odpowiedź brzmi: 
wystąpić do sądu o ustalenie 
ojcostwa. 

§Wyróżniamy dwa zasad-
nicze sposoby ustalenia 

ojcostwa: złożenie oświad-
czenia przed kierownikiem 
USC przez ojca dziecka, że 
uznaje dziecko za własne oraz 
sądowe ustalanie ojcostwa. 
Bez wątpienia uznanie ojco-
stwa jest bardziej pożądaną 
drogą, gdyż pozwala uniknąć 
postępowania sądowego  i jest 
zdecydowanie szybsze, przez 
co również dogodniejsze dla 
stron. Skupmy się jednak na 
tym drugim sposobie, z które-
go wbrew powszechnej opinii, 
płynie wiele korzyści, zarów-
no dla małoletniego dziecka, 
jak i jego matki.

§W przypadku sądowego 
ustalania ojcostwa metody 

do potwierdzenia lub wyklu-
czenia są takie same jak przy 
zaprzeczeniu ojcostwa. W 
praktyce sprowadza się to do 
przeprowadzenia badań DNA, 
które wskazują na pokrewień-
stwo między dzieckiem a jego 
ojcem i daje podstawę do for-
mułowania dalszych żądań 
wobec ojca dziecka.

§Przede wszystkim są-
dowe ustalenie ojcostwa 

otwiera drogę do dochodze-
nia roszczeń majątkowych 
związanych z ojcostwem. 
Otóż w procesie o ustalenie 
ojcostwa zarówno dziecko, 
jak i matka mogą dochodzić 
nie tylko alimentów, ale rów-

nież wydatków związanych 
z ciążą i porodem (kosztów 
tzw. wyprawki) oraz kosztów 
trzymiesięcznego utrzymania 
matki w okresie połogu. Poza 
tym matka może jeszcze do-
chodzić żądania pokrycia in-
nych wydatków lub szczegól-
nych strat majątkowych, jeżeli 
wskutek ciąży lub porodu je 
poniosła. Ważne jest przy tym, 
że obowiązek alimentacyjny 
powstający w wyniku sądowe-
go ustalenia ojcostwa istnieje z 
mocą wsteczną od chwili uro-
dzenia się dziecka. Co więcej, 
poza alimentami i władzą ro-
dzicielską skutkiem ustalenia 
ojcostwa jest rozstrzygnięcie 
o nazwisku dziecka. Sąd na-
daje dziecku przede wszyst-
kim nazwisko wskazane w 
zgodnych oświadczeniach 
rodziców. Może to być nazwi-
sko jednego z nich lub nazwi-
sko utworzone z połączenia 
nazwisk matki i ojca. Jeżeli 
rodzice nie są zgodni w tym 
zakresie, sąd nadaje dziecku 
nazwisko składające się z na-
zwiska matki i dołączonego 
do niego nazwisko ojca. Jeżeli 
dziecko ukończyło lat trzyna-
ście, do zmiany nazwiska po-
trzebna jest jego zgoda.

§Sądowego ustalenia oj-
costwa może żądać samo 

dziecko, jego matka oraz do-
mniemany ojciec dziecka. 
Jednakże z takim żądaniem 
ani matka, ani domniemany 
ojciec nie mogą wystąpić po 
osiągnięciu przez dziecko 
pełnoletności. Do żądania 
alimentów uprawnione jest 

dziecko, działające w proce-
sie przez matkę. Jeśli chodzi 
o żądanie zwrotu wydatków 
związanych z porodem itp., 
to uprawnienie do ich docho-
dzenia przysługuje matce. 
To sprawia, że w pozwie o 
ustalenie ojcostwa, w którym 
dochodzi się jednocześnie 
wszystkich wymienionych 
rodzajów roszczeń, występuje 
dwóch powodów.

§Dziecko albo matka wy-
tacza powództwo o usta-

lenie ojcostwa przeciwko 
domniemanemu ojcu, a gdy 
ten nie żyje - przeciwko kura-
torowi ustanowionemu przez 
sąd opiekuńczy. Domniemany 
ojciec dziecka wytacza po-
wództwo o ustalenie ojcostwa 
przeciwko dziecku i matce, a 
gdy matka nie żyje przeciwko 
dziecku. 

§Do rozpoznania spraw 
o ustalenie ojcostwa i 

roszczeń z tym związanych 
właściwy jest sąd rejonowy 
(wydział rodzinny). Pozew w 
takiej sprawie można wnieść 
do sądu rejonowego ogólnie 
właściwego dla pozwanego 
(czyli wg miejsca zamiesz-
kania ojca), albo też do sądu 
miejsca zamieszkania powoda 
(czyli dziecka). Pozew o usta-
lenie ojcostwa jest zwolniony 
od opłat, tzn., że nie pobiera 
się od niego wpisu sądowego.

apl. radc. Agnieszka Szewczak 
z Kancelarii „Gruntkowska, 
Polewski i Partnerzy adwo-
kacko – radcowska sp.p.” w 

Świdnicy

Radna SUPERMENKA

Ustalenie ojcostwa
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Poświęcony i gotowy do akcji
To była historyczna chwila dla druhów z żarowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy samochód strażacki Mercedes Atego w sobotę, 5 grudnia 
został już oficjalnie oddany do służby strażakom. Od dziś to najnowocześniejszy nabytek druhów w całej gminie Żarów.

Samochód uroczyście po-
święcił nie tylko proboszcz 
parafii w Żarowie ksiądz 
dziekan Piotr Ważydrąg, 
ale również sami strażacy. 
Klucze do wozu burmistrz 
Leszek Michalak przekazał 
na ręce komendanta gminne-
go Ireneusza Zadylaka oraz 
druha Janusza Przybyłowi-
cza. - Nowy samochód, który 
trafił do druhów z Żarowa to 
nie tylko lepsze wyposażenie, 
dziś niezbędne w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, ale 
przede wszystkim sygnał, że 
jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej na terenie naszej 
gminy są coraz lepiej przygo-
towane do pełnienia swoich 
funkcji. Oby ten samochód słu-
żył Waszej jednostce i naszej 
społeczności przez długie lata 
– gratulował strażakom z ża-
rowskiej jednostki strażackiej 
burmistrz Leszek Michalak.

Na takie strażackie „cac-
ko” strażacy z Żarowa cze-
kali wiele lat. I doczekali 

Rodzice chrzestni nowego wozu bojowego Lilla Gruntkowska i Waldemar Ganczarek w trakcie uroczystego prze-
cięcia wstęgi.

Moment przekazania kluczyków: burmistrz Leszek Michalak składa je na ręce druhów Ireneusza Zadylaka i Janu-
sza Przybyłowicza.

Więcej światła będą od teraz mieli mieszkańcy ulicy Brzozowej i Kaszta-
nowej w Żarowie. 

Budynek świetlicy wiejskiej w Mrowinach zyskał nowe pokrycie dachowe.

się. - To dla nas wielki dzień. 
Włożyliśmy wiele wysiłku 
i pracy, aby doczekać tak 
wspaniałej chwili. Serdecz-
nie dziękujemy burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi, któ-
ry z determinacją i wielkim 
uporem zabiegał o dodatko-
we pieniądze na zakup na-
szego wozu oraz wszystkim 
zaangażowanym i życzliwym 
osobom. Nigdy nie wątpili-
śmy w to, że takich ludzi w 
gminie Żarów nie brakuje – 
tak za świąteczny podaru-
nek w imieniu druhów dzię-
kował komendant gminny 
Ireneusz Zadylak.

Rodzicami chrzestnymi no-
wego Mercedesa Atego zosta-
li Lilla Gruntkowska była 
burmistrz Żarowa i radny 
Rady Miejskiej Waldemar 
Ganczarek. Wóz otrzymał 
imię „JANUSZ”. - Z woli ludu 
strażackiego, tutejszej jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożar-
nej nadaję Ci imię „Janusz”. 
Działaj sprawnie, gaś skutecz-

Ulice Kasztanowa
i Brzozowa mają nowe oświetlenie

Nowy dach na świetlicy
w Mrowinach

Przy ulicy Brzozowej i 
Kasztanowej na osiedlu 

domków jednorodzinnych 
w Żarowie zostały zamonto-
wane nowe słupy oświetle-
niowe. 

Teraz jest nie tylko bez-
pieczniej, ale przede wszyst-
kim jaśniej. Brak oświetlenia 
w tym miejscach już od dłuż-

Zakończyły się już prace 
remontowe związane z 

wymianą pokrycia dacho-
wego na świetlicy wiejskiej 
w Mrowinach.

Kilka dni temu odbył się 
odbiór zrealizowanych prac 
z udziałem pracowników 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Świetlica wiejska zy-
skała w końcu nowy dach, 
który z pewnością ochroni 
obiekt przed niepotrzebnym 
przeciekaniem. - Stary dach 
był w bardzo złym stanie 
technicznym, a wielokrot-
nie przy ciągłych opadach 
deszczu często przeciekał. 
W ramach inwestycji zostały 
także wymienione wszystkie 
rynny na tym obiekcie. Koszt 
remontu zamknął się w kwo-
cie prawie 70 tysięcy złotych 
– mówi Gabriela Nastałek-

szego czasu był bolączką 
mieszkańców,  którzy nie-
rzadko w ciemnościach do-
jeżdżali do swoich domów. 
Problem nasilił się zwłasz-
cza teraz,  w okresie jesien-
no-zimowym, kiedy szybko 
zaczyna robić się ciemno. - 
Faktycznie ulica Kasztanowa 
nie była oświetlona, dlatego 

Żygadło Inspektor ds. wsi i 
rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Teraz nowa dachówka, a 
pewnie w niedalekiej przy-
szłości nowa elewacja. Bu-
dynek świetlicy wiejskiej 
w Mrowinach w kolejnych 
latach będzie sukcesywnie 
remontowany. Wymiana da-

w pierwszej kolejności to wła-
śnie na tym odcinku zostały 
zamontowane nowe słupy 
oświetleniowe. Na wniosek 
burmistrza, ale także samych 
mieszkańców dostawiliśmy 
również słupy oświetlenio-
we wraz z oprawą przy ulicy 
Brzozowej w Żarowie. Mon-
taż nowego oświetlenia kosz-
tował dokładnie 31.582,13 
złotych. Inwestycja w cało-
ści została sfinansowana ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów – mówi Piotr 
Weiland kierownik Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

W sumie przy ulicy Kasz-
tanowej i Brzozowej w Ża-
rowie zostało postawionych 
osiem słupów oświetlenio-
wych wraz z oprawami.

Magdalena Pawlik

chu na świetlicy kosztowała 
dokładnie 68.077,33 złotych. 
Została współfinansowana 
ze środków budżetu gminy 
Żarów i Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości 25 
tysięcy złotych w ramach 
programu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi”.

Magdalena Pawlik

nie i rozsławiaj Żarów na całą 
okolicę – wygłosiła oficjalną 
formułę Lilla Gruntkow-
ska matka chrzestna bojo-
wego wozu. Jak przystało na 
tradycje nowy pojazd został 
ochrzczony szampanem. - 
Należało Wam się to auto. I je-
stem przekonany, że ten pierw-
szy nowy samochód, który do 
Was trafił będzie pomagał 
skuteczniej nieść pomoc – tak 
podsumował swoje wystąpie-
nie komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdnicy Tomasz Szusz-
walak. 

Nowy Mercedes Atego z 
napędem 4x4 kosztował pra-
wie 700 tysięcy złotych. Jego 
zakup został sfinansowany ze 
środków budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Krajowego Systemu Ra-
townictwa Gaśniczego. 

Magdalena Pawlik

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Żarowie posiada oferty 
na wycieczki i wczasy, w tym również rehabilitacyjne do różnych miejscowości w 

kraju i za granicą na 2016 rok.

Wycieczki krajowe: Sarbinowo, Grzybowo, Łeba, Ustka, Ustronie Morskie, Jarosła-
wiec

Wycieczki zagraniczne: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Grecja, Włochy, 
Francja oraz szereg innych

Szczegółowe informacje w tym temacie udzielane są w siedzibie żarowskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Armii Krajowej 54/2 w każdy wtorek i piątek 

w godz. 9.00-12.00.
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Bocznica kolejowa jest już nasza

Tak dziś wygląda budynek dworca kolejowego w Żarowie.

List intencyjny został podpisany przez burmistrza Leszka Michalaka (gmi-
na Żarów) i dyrektora regionalnego PKP Tadeusza Szulca. 

Tak prezentuje się nowa wiata przystankowa w Łażanach. Nowy nabytek 
kosztował dokładnie 5.799,08 złotych.

Po kilku latach trudnych i żmudnych negocjacji z PKP gmina Żarów stała się wreszcie właścicielem terenu przy ulicy Krasińskiego, gdzie usytuowana jest stara 
bocznica kolejowa. Niegdyś była ona wykorzystywana bardzo intensywnie, ale dziś teren ten pozostawia wiele do życzenia. Jest zaniedbany i opuszczony.

Gmina jednak nie mogła 
przystąpić do jego zagospo-
darowania, gdyż teren ten 
nie był jej własnością. Do-
piero kilkanaście dni temu, 
dokładnie 24 listopada zo-
stał podpisany akt notarial-
ny pomiędzy PKP a gminą 
Żarów, który dotyczył bez-
płatnego przekazania na 
rzecz gminy terenu bocznicy 

kolejowej. Od tego momentu 
gmina może zarządzać tym 
terenem. Widać już pierw-
sze rezultaty tej decyzji, 
bowiem przy ulicy Krasiń-
skiego w Żarowie powstaje 
nowy parking. A to dopiero 
pierwszy etap rewitalizacji 
tego terenu. - Rzeczywiście 
teren bocznicy kolejowej 
przy ul. Krasińskiego w Ża-

rowie nie jest dobrą wizytów-
ką naszego miasta. Jak długo 
trwały negocjacje z PKP, tak 
długo nie mogliśmy decydo-
wać o gruntownej moderni-
zacji tego terenu. Dziś jako 
jego właściciel będziemy 
decydować o przeznaczeniu 
pozyskanych środków finan-
sowych z przyznanych fun-
duszy Aglomeracji Wałbrzy-
skiej na remont tego miejsca. 
A w planach jest stworzenie 
ciągu komunikacyjnego dla 
mieszkańców miasta, no-
wej drogi dydaktycznej, co 
z pewnością przełoży się na 
zwiększenie bezpieczeństwa, 
a także budowa ścieżki rowe-
rowej – wyjaśnia burmistrz 
Leszek Michalak.

W tej chwili trwają inten-
sywne prace przy budowie 
nowego parkingu przy ulicy 

Krasińskiego w Żarowie, 
które obejmować będą rów-
nież przebudowę wjazdu, tuż 
przed przychodnią zdrowia. 
To także efekt prośby sa-
mych mieszkańców i pacjen-
tów żarowskiej przychodni, 
którzy wystosowali apel do 
burmistrza Żarowa o remont 
tego terenu. Petycja zosta-
ła podpisana przez wielu 
mieszkańców miasta i to nie 
tylko samych pacjentów tej 
przychodni. - Mieszkańcy na-
rzekali na brak miejsc parkin-
gowych przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie. Problemem był 
nie tylko brak tych miejsc, 
ale również kiepski dojazd do 
samej przychodni. Dlatego 
wraz z remontem parkingu 
zostanie przebudowany także 
sam dojazd. Nowa nawierzch-
nia z kostki betonowej zosta-

nie wyłożona na długości 310 
metrów kwadratowych po-
wierzchni. Położone zostaną 
również nowe krawężniki, a 
całość zamkniemy obrzeżem 
betonowym. Wśród nowych 
miejsc, które powstaną na 
parkingu nie zabraknie rów-
nież miejsc dla osób niepełno-
sprawnych - mówi Tomasz 
Kuska Inspektor ds. gospo-

darki komunalnej z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Nowy parking ma być go-
towy do połowy grudnia. A 
co dalej z rewitalizacją tego 
terenu? To już zależeć będzie 
od wielkości unijnych środ-
ków, które pozyska gmina 
Żarów. 

Magdalena Pawlik

Będzie przebudowa dworca
kolejowego w Żarowie

Wymiana wiaty
w Łażanach

Nowa i estetyczna wiata 
stoi od niedawna przy 

przystanku autobusowym 
w Łażanach. Zastąpiła sta-
rą i zardzewiałą, która nie 
nadawała się już do użyt-
ku.

Nowy nabytek, który 
kosztował ponad 5 tysięcy 
złotych mieszkańcy wsi za-
kupili za pieniądze z fundu-
szu sołeckiego. To kolejna 
nowa wiata przystankowa, 
która zamontowana zosta-
ła na terenie gminy Żarów. 
Nie tak dawno nowa wiata 
została również oddana do 
dyspozycji mieszkańców 
Wierzbnej. - Estetyczna, 
nowa, a co najważniejsze 
chroni przed niesprzy-
jającymi warunkami at-
mosferycznymi. I przede 
wszystkim zapewni komfort 

wszystkim dojeżdżającym 
osobom. Zakup nowej wiaty 
przystankowej to wspólny 
pomysł na zagospodarowa-
nie środków finansowych z 
funduszu sołeckiego, które 
każdego roku otrzymujemy 
z budżetu gminy Żarów. 
Teraz to będzie taka mała 
wizytówka naszego sołec-
twa – przyznaje Maria 
Tomaszewska mieszkanka 
Łażan i radna Rady Miej-
skiej.

Pomysłów na wydatko-
wanie corocznych środków 
funduszu sołeckiego nigdy 
mieszkańcom nie brakuje. 
Wśród zakupów są nie tylko 
nowe wiaty przystankowe, 
ale również doposażenia 
świetlic wiejskich, budowa 
nowych chodników czy or-
ganizacja cyklicznych im-
prez. Dużą część pieniędzy 
mieszkańcy przeznaczają 
przede wszystkim na inwe-
stycje na terenie swoich wsi. 

Magdalena Pawlik

Żarowski dworzec kole-
jowy od wielu już lat 

straszy swoim wyglądem. 
Dodatkowo miejsce to jest 
notorycznie niszczone i de-
wastowane. Nie jest to do-
bra wizytówka miasta.

Obiekt jednak jest wła-
snością PKP, co oznacza, że 
gmina nie może przystąpić do 
remontu, nie będąc jego wła-
ścicielem. Pojawiło się jednak 

światełko w tunelu i być może 
budynek dworca odzyska w 
końcu dawny blask. Zarząd 
PKP podpisał list intencyjny, 
w którym zobowiązał się do 
wspólnej realizacji projektu 
przebudowy dworca kolejo-
wego w Żarowie. To pierwszy 
tak konkretny krok w sprawie 
realizacji tej inwestycji. - Do 
końca roku ma zostać podpi-
sany kolejny akt notarialny z 

PKP dotyczący nieodpłatne-
go przekazania gminie Żarów 
działki, na której usytuowany 
jest parking na przeciw dwor-
ca kolejowego w Żarowie. Bę-
dzie to kolejny krok w stronę 
budowy planowego w tym 
miejscu centrum przesiadko-
wego. W ramach inwestycji 
odnowiony ma zostać peron 
przystanku komunikacji au-
tobusowej i wyremontowana 
nawierzchnia drogowa. Po-
wstaną również nowe par-
kingi. Podróżowanie zatem 
stanie się łatwiejsze i bardziej 
komfortowe. Realizacja tego 
projektu będzie mocno odczu-
walna przez mieszkańców, ale 
i osób odwiedzających naszą 
gminę – tłumaczy burmistrz 
Leszek Michalak.

Na mocy podpisanego listu 
intencyjnego zapadła deklara-
cja, że PKP zobowiąże się do 
modernizacji dworca kolejo-
wego i dostosowania budynku 

do obowiązujących przepisów 
oraz standardów europej-
skich. Kiedy dokładnie ma 
rozpocząć się jego gruntow-
na przebudowa, tego jeszcze 
nie wiadomo. Najważniejsza 
jednak jest już konkretna de-
cyzja, która zapadła ze strony 
PKP, obecnego właściciela 
budynku dworca kolejowego 
w Żarowie. Z pewnością da to 
początek ważnej i strategicz-
nej inwestycji, która planowa-
na jest w tej części Żarowa. 

Dzięki przejęciu gruntu od 
PKP, na terenie Żarowa, tuż 
przy dworcu kolejowym ma 
powstać centrum przesiadko-
we. Postęp inwestycji uzależ-
niony jednak będzie od pozy-
skanych środków unijnych. 

Magdalena Pawlik

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

INFORMACJE

Teren bocznicy kolejowej przy ul. Krasińskiego w Żarowie jest bardzo za-
puszczony. Tylko gruntowna przebudowa może uczynić to miejsce bardziej 
atrakcyjnym.

Zburzony został już także stary murek, który od dawna straszył swoim wy-
glądem.
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Święty Mikołaj i jego pomocnicy
dotarli do Żarowa

Frajdą dla wszystkich uczestników najbardziej mikołajkowej imprezy w całym powiecie świdnickim była nie tylko 
sama wizyta Świętego Mikołaja, który jak zawsze nie zawiódł i przybył do Żarowa z workami prezentów, ale przede 
wszystkim liczne niespodzianki, przygotowane przez jego nieodłącznych pomocników. Na zdjęciu z radną Rady 
Miejskiej Ewą Góźdź współorganizatorzy Miasteczka Świętego Mikołaja radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Organizatorzy imprezy, jak co roku mogli liczyć na wsparcie mikołajowych asystentów. - Wspieramy działania Świę-
tego Mikołaja. Przygotowujemy dla wszystkich mieszkańców pieczone kiełbaski, które wyjątkowo smakują tylko 
podczas mikołajkowej imprezy w Żarowie. Zainteresowanie było bardzo dużo, bo wszyscy ustawiali się z tackami 
po pieczoną kiełbaskę. Cieszymy się, że możemy pomagać Świętemu Mikołajowi w Żarowie - cieszy się Norbert 
Gałązka radny Rady Miejskiej. 

Elfy, Święty Mikołaj i jego pomocnicy, asystenci i liczne atrakcje: pokazy, przejażdżki traktorkiem Spółdzielni Socjal-
nej „Raz Dwa Trzy”, świąteczne upominki, parada motocykli … Czego to jeszcze na Miasteczku Świętego Mikołaja 
nie było. Organizatorzy już dziś snują plany na kolejną edycję mikołajkowej imprezy.

Mikołajkową imprezę na żarowskim targowisku otworzył burmistrz Leszek Michalak. 

Tegoroczna, szósta już edycja Miasteczka Świętego Mikołaja to moc świątecznych atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów imprezy. - Nie zmieniła się sama formuła Miasteczka Świętego Mikołaja, ale w tym roku, z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy przygotowaliśmy więcej atrakcji. Wśród nich był pokaz umiejętności 
strażackich, parada motocykli czy pokaz pijanego kierowcy zorganizowany przez Piotra Zadrożnego. Nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku i pysznych ciast, które serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łażan. A reszta 
pomocników Świętego Mikołaja rozdawała gorące pierogi i gorącą czekoladę oraz popcorn. W Żarowie Święty 
Mikołaj przychodzi do wszystkich, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowa-
nie tegorocznej edycji Miasteczka Świętego Mikołaja - mówią zgodnie Jakub Błaszczyk i Karolina Karpińska z 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Na zdjęciu z radną Rady Miejskiej Iwoną Nieradka zaprzyjaźnieni motocykliści, którzy zaprezentowali w Żarowie 
paradę motocykli. Ta część imprezy wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców Żarowa, zwłaszcza tych 
najmłodszych. 

Na żarowskim targowisku w niedzielę, 6 grudnia po raz kolejny stanęło mikołajkowe miasteczko. A w nim mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów 
imprezy Młodzieżową Radę Miejską w Żarowie, Żarowską Wspólnotę Samorządową, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Sportu, TKKF „Che-
mik” oraz Urząd Miejski w Żarowie. Święty Mikołaj razem z ekipą elfów oraz resztą swoich bajkowych przyjaciół przez jeden dzień zamieszkali w Żarowie.

PODZIĘKOWANIE

Organizatorzy Miasteczka Świętego Mikołaja składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim chętnym i zaangażowanym pomoc-
nikom Świętego Mikołaja: burmistrzowi Leszkowi Michalako-
wi, radnym Rady Miejskiej, radnej powiatowej, pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Spółdzielni Socjalnej 
„Raz Dwa Trzy”, TKKF „Chemik”, żarowskiego komisariatu 
policji, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, Henryko-
wi Płaczaszek za paradę motocykli, Piotrowi Zadrożnemu za 
pokaz samochodowy, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Łażanach oraz sklepom spożywczym: Oskar, Alex, Rogatek, 
Polo Market, Witaminka oraz Eko.
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Po cmentarzu komunalnym w Żarowie znów będzie można się poruszać 
znacznie wygodniej. Nowe alejki cmentarne powstały głównie na nowej 
części cmentarza. Tam brakowało utwardzonych miejsc.

Teraz ze strony ulicy Piastowskiej będzie można bezpiecznie przejść na 
drugą stronę. Nowy chodnik, który powstał na tym odcinku połączył ulicę 
Księżnej Jadwigi z ulicą Krzywoustego w Żarowie. 

Przy ulicy Parkowej w Żarowie zostanie wykonana utwardzona droga. Pra-
ce remontowe właśnie się rozpoczęły i pochłoną blisko 20 tysięcy złotych. 
Utwardzona droga z kruszywa granitowego powstanie dokładnie na 900 
metrach. 

Mieszkańcy ulicy Księżnej Jadwigi w Żarowie mogą do swoich domów do-
jechać wyrównaną nawierzchnią drogową. Droga na tym odcinku została 
wyrównana i wysypana kolejną warstwą kruszywa. To nie jedyna inwesty-
cja drogowa, która w ostatnim czasie została zrealizowana na terenie Ża-
rowa. Także drogę przy ulicy Bukowej, Jodłowej i Wierzbowej wyrównano 
i wyłożono kruszywem.

Powoli dobiega końca również remont kaplicy cmentarnej w Żarowie. W 
tym roku został wykonany już kolejny etap prac modernizacyjnych na tym 
obiekcie.

Na zdjęciu dyrektor Zespołu Szkół w Żarowie Dorota Jasztal podczas wrę-
czania nagród uczniom szkoły. 

Prace na cmentarzu dobiegły końca
Dzięki corocznym remontom żarowski cmentarz komunalny nabiera zupełnie innego wyglądu. Odwiedzający groby swoich bliskich już nie skarżą się na błot-
niste dróżki, które pojawiały się, gdy tylko popadał deszcz. Sytuacja zmieniła się, gdy na cmentarzu w Żarowie powstały nowe alejki, które nie tylko zmieniły 
wygląd tego miejsca, ale poprawiły również komfort.

W tym roku powstały kolej-
ne alejki cmentarne, wyłożone 
nową kostką betonową. Po-
wstały one głównie w nowej 
części cmentarza, a więc tam, 
gdzie brakowało utwardzo-
nych miejsc. - Powoli kończy 
się już budowa kolejnych no-
wych alejek na cmentarzu ko-
munalnym w Żarowie. Sukce-
sywnie powstają one każdego 
roku. Praktycznie wszystkie 
nieutwardzone miejsca na 
cmentarzu zostały zastąpione 
nową nawierzchnią z kostki be-
tonowej. Teraz nie ma już oba-
wy, że przy niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych 

ugrzęźniemy w błocie. Tylko 
w tym roku nowa kostka beto-
nowa została ułożona na 700 
metrach kwadratowych alejek 
cmentarnych na cmentarzu. 
Koszt inwestycji to kwota bli-
sko 100 tysięcy złotych – mówi 
Tomasz Kuska z Referatu In-
westycji i Dróg Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Dobiega końca również re-
mont kaplicy cmentarnej w 
Żarowie, w ramach którego 
została wymieniona instalacja 
elektryczna i nagłośnieniowa 
oraz tynki. Prace remontowe 
obejmowały tutaj także wy-
mianę wszystkich okien w ka-

plicy oraz wszelkie roboty kon-
serwatorskie i malarskie. Był to 
już kolejny etap prac moderni-
zacyjnych kaplicy cmentarnej 

Sprawdź, czy zapłaciłeś za grób?Dzień Kolejarza w żarowskim
Zespole Szkół

Utwardzoną drogą do domu

Wszystkie zdjęcia nie-
opłaconych grobów 

zostały umieszczone na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl w zakładce 
Miejsce nieopłacone. Grób 
do likwidacji. 

Jeszcze przed 1 listopada 
na grobach, wyłącznie nie-
opłaconych, na cmentarzach 
komunalnych w Żarowie i 
Wierzbnej pojawiły się na-
klejki „Grób przeznaczony 
do likwidacji”. Akcja, która 
miała przypominać opieku-
nom grobów o konieczności 
wniesienia opłaty wzbudziła 
jednak kontrowersje wśród 
mieszkańców gminy. Jedni 
twierdzili, że to niemoralne, 
a jeszcze inni przeklejali na-
klejki na inne, często opła-
cone groby. Wprowadziło to 
tylko chaos i niepotrzebne 
zamieszanie. Akcja prowa-
dzona przez Urząd Miejski w 
Żarowie przyniosła poniekąd 
jednak zamierzone rezultaty. 
- Przypominamy, że groby na 
których umieszczono naklejkę 
lub tabliczkę, a zdjęcie tego 
grobu znajduje się na stronie 
internetowej www.um.zarow.

pl na banerze GROBY DO 
LIKWIDACJI CMENTARZE 
KOMUNALNE W ŻAROWIE 
I WIERZBNEJ powinny zostać 
niezwłocznie opłacone. Zgod-
nie z ponawianymi wielokrot-
nie informacjami w mediach 
lokalnych czy na umieszczo-
nych banerach przy wejściach 
na cmentarze, po 20 latach 
od pochowania zwłok w gro-
bie należy wnieść opłatę tzw. 
prolongacyjną, która wynosi 
na dzień dzisiejszy 291,60 zło-
tych. Zwracamy jednocześnie 
uwagę na groby, na których 
nie ma czytelnych napisów o 
osobach w nich pochowanych. 
Takie groby też podlegają pro-

cedurze likwidacyjnej – wyja-
śnia Tomasz Kuska Inspek-
tor ds. komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Zgodnie z zapowiedziami 
pierwsze likwidacje nieopła-
conych grobów mają roz-
począć się początkiem 2016 
roku. Pomnik czy krzyż zo-
stanie wówczas przechowa-
ny do momentu odbioru ich 
przez rodzinę lub bliskich, 
natomiast miejsce zostanie 
przeznaczone pod ponowny 
pochówek. Likwidacja grobu 
nie zwalnia jednak z wniesie-
nia opłaty za okres, w którym 
pozostawał on nieopłacony. 

Magdalena Pawlik

Od kilku już lat żarowski 
Zespół Szkół kształci 

młodych ludzi w zawodzie 
kolejarza.

To tutaj młodzi Żarowianie 
uczą się, poznają najważniej-
sze zagadnienia dotyczące 
kolejnictwa, korzystają z 
praktycznych zajęć i uczest-
niczą w międzynarodowych 
targach. Uczniowie techni-
kum transportu kolejowego 
w środę, 2 grudnia uczcili 
Dzień Kolejarza. Uczcili go 
nietypowo, bo sami musie-
li zmierzyć się z niełatwym 
zakresem pytań dotyczącym 
kierunku ich nauki. - Najlep-
si uczniowie, którzy kończą 
edukację i uzyskują dyplom 
technika transportu kolejowe-
go mają wielką szansę otrzy-
mać tuż po szkole zatrudnie-
nie. W trakcie odbywania 
nauki mogą również uzyskać 
stypendium ufundowane 
przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Warunkiem jego 
otrzymania jest uzyskanie po 
pierwszym semestrze nauki 
jak najwyższej średniej ocen 
i utrzymanie takich wyników 

w Żarowie. W tej chwili trwają 
jeszcze ostatnie prace konser-
watorskie i najpóźniej w poło-
wie grudnia kaplica powinna 

zostać znów udostępniona. In-
westycja pochłonęła blisko 85 
tysięcy złotych.

Inwestycje cmentarne zosta-

ły w całości sfinansowane ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

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, 
zagadnienia wcale nie były 
takie proste - mówi Dorota 
Jasztal, dyrektor Zespołu 
Szkół w Żarowie.

Wśród zaproszonych gości 
na spotkaniu zorganizowa-
nym przez uczniów Zespołu 
Szkół w Żarowie nie zabra-
kło miłośników kolei. Byli 
także wśród nich młodzi 
Żarowianie, którzy dopiero 
co rozpoczynają swoją przy-
godę z tym zawodem.

Żarowski Zespół Szkół to 
jedyna szkoła na terenie po-
wiatu świdnickiego, która 
kształci przyszłych koleja-
rzy. Żarowianie coraz chęt-
niej podejmują edukację na 
kierunku Technik Transportu 
Kolejowego w Zespole Szkół 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Żarowie. Szkoła ma zawarte 
umowy z PKP Intercity S.A. 
i Kolejami Dolnośląskimi na 
praktyki zawodowe swoich 
uczniów. Klasy patronackie 
ma w żarowskiej szkole rów-
nież PKP PLK S.A., która 
oferuje młodym ludziom bar-
dzo atrakcyjne stypendia. 

Magdalena Pawlik



Hrabiowie von Matuschka-Spättgen
- właściciele Pyszczyna w latach 1727-1945
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Śladami historii

część
III

Do rodu von Matuschka należały w latach 80-tych XIX wieku na Śląsku dobra ziemskie o powierzchni ponad 3 000 ha. Jednak od 
końca XIX wieku zaczął się proces kurczenia posiadłości linii prężyńsko-pyszczyńskiej rodu. 

Kaplica z 1895r. w Pyszczynie 
wzniesiona przez hrabiów von 
Matuschka. 

Małżeństwo Alfreda Marii 
i Gabrielii von Matuschka, 
miało aż dziesięciorga dzie-
ci: 7 synów i 3 córki. W 1889 
roku Pyszczyn przejął Hans 
Balthasar Maria von Matusch-
ka-Spättgen – porucznik w 1. 
Przybocznym Pułku Kirasje-
rów we Wrocławiu. Z małżeń-
skiego związku z Marią Teklą 
von Matuschka, narodziło się 
im trzech synów. Najstarszy z 
nich Hans Heinrich Gottfried 

Maria hr. von Matuschka, ba-
ron Toppolczan und Spättgen, 
odziedziczył w 1918 roku 
Pyszczyn. Prężynka przypadła 
Hansowi Bennowi – drugiemu 
według starszeństwa. Hrabia 
Hans Heinrich von Matuschka-
Spättgen, poślubił Beatrice von 
Gross-Zausche, hrabinę Stra-
chwitz, która urodziła mu ósem-
kę dzieci: 4 synów i 4 córki. Na 
świat przyszli kolejno: Johanna 
(2.04.1913), Hans Friedrich-

Rudolph (8.03.1914), Johanna 
Stephanie (29.06.1915), Hans 
Ernst-Joachim (8.09.1917), 
bliźniaczki Maria Tekla i Ali-
ce Maria (12.08.1919), Hans 
Karl-Joseph (14.08.1921), Cle-
mens (26.07.1928). Trzej sy-
nowie Hansa Heinricha von 
Matuschka zginęli podczas 
II wojny światowej na froncie 
wschodnim: Hans Karl-Joseph 
(11 sierpnia 1942 roku pod Or-
łem), Hans Friedrich-Rudolph 

(15 listopada 1942 roku pod 
Tschechowem) oraz Hans Ern-
st-Joachim (15 lipca 1944 roku 
pod Lwowem). Zimą 1945 
roku, pomimo nadciągającej 
Armii Czerwonej, pozostali 
członkowie rodziny pozostali 
w Pyszczynie, który opuścili 
dopiero po śmierci hrabiego 
Hansa Heinricha von Matu-
schka-Spättgen. Ten ostatni 
właściciel pyszczyńskiego ma-
jątku został zastrzelony przez 

Rosjan, kiedy stanął w obro-
nie gwałconych kobiet. Miało 
to miejsce 17 maja 1945 roku. 
Potomkowie właścicieli Pysz-
czyna zamieszkali następnie 
w Irlandii, Anglii i Kanadzie. 
Ostatni urodzony w Pysz-
czynie, spadkobierca majątku 
Hansa Heinricha, Clemens von 
Matuschka zmarł 28 grudnia 
2011 roku w Irlandii.

Opracowanie 
Bogdan Mucha, GCKiS

Głosuj na gimnazjum 
z Żarowa

Andrzejki w bibliotece

BIBLIOTEKA POLECA książki na jesienne wieczory:

Uczniowie żarowskiego 
gimnazjum po raz ko-

lejny biorą udział w ogól-
nopolskim konkursie „Te-
sco dla szkół”, który w tym 
roku przebiega pod hasłem 
„Przyszłość na talerzu”.

W ramach przygotowań 
do konkursu nagrali krótki 
filmik i przeprowadzili za-
jęcia warsztatowe. Filmik 
uczniów z Żarowa bierze 
teraz udział w głosowaniu 
i każdy, kto zechce wes-
przeć szkolną placówkę, 
a przede wszystkim doce-
nić ciężką pracę filmową 
młodych gimnazjalistów 
może oddać na niego swój 
głos. -  Prezentacja fil-
mowa uczniów gimnazjum 
„Powrót na właściwy tor” 
przedstawia wizję ludzi ży-
jących w przyszłości, któ-
rzy zatracili umiejętność 
produkowania naturalnej 
żywności i odżywiają się 
za pomocą syntetycznych 
pigułek. Sprawdźcie, jaki 

Kadr z filmu „Powrót na właściwy tor”. W rolach głównych: żarowscy gim-
nazjaliści.

Żarowskim seniorom muzyka gra w duszy. Potrafią śpiewać, tańczyć, a przede wszystkim dobrze się bawić we 
własnym gronie. 

Są doskonałym przykładem na to, że młodość nie umiera nigdy...

był dalszy ciąg tej historii. 
Zachęcam do obejrzenia. 
Będzie nam potrzebny każ-
dy głos - mówi Przemy-
sław Drąg opiekun filmo-
wej ekipy z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie.

Filmik, który wyprodu-
kowany został przez eki-
pę filmową z żarowskiego 
gimnazjum dostępny jest na 
stronie internetowej http://
www.tescodlaszkol.pl/ze-
spol/141/gimzarow 

Głosowanie trwa od 1 do 
14 grudnia. Każdy, kto ze-
chce wesprzeć filmik z Ża-
rowa musi tylko zarejestro-
wać się na stronie konkursu 
i codziennie oddawać swój 
głos. Głosować można 
każdego dnia. Udział w 
ogólnopolskim konkursie 
to nie tylko okazja do zdo-
bycia kolejnych cennych 
doświadczeń, ale również 
szansa na zdobycie nagród 
dla szkolnej placówki. W 
ubiegłorocznym konkursie 
produkcja filmowa żarow-
skiego gimnazjum znalazła 
się na 2 miejscu w powie-
cie, 18 w województwie i 
149 w kraju. Przed ucznia-
mi z Żarowa znów kolejna 
szansa.

Magdalena Pawlik

Żarowscy seniorzy potrafią 
aktywnie spędzać swój 

wolny czas. Nie tylko z pełnym 
zaangażowaniem uczestniczą 
w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, organizują 
krajoznawcze wycieczki, ale 
pozwalają sobie również na 
odrobinę szaleństwa.

Po raz kolejny, wspólnie z 
pracownikami biblioteki w 
Żarowie słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku zorgani-
zowali andrzejkowy wieczór, 
na którym tradycyjnie nie bra-
kowało dobrej zabawy. - Bi-
blioteka stara się pielęgnować 
i kultywować dawne tradycje 
ludowe, które powoli odchodzą 
w niepamięć, dlatego kolejny 
już rok zorganizowała andrzej-
ki. Były wróżby, karaoke oraz 
wspólna zabawa. Nie zabrakło 
również cyganeczki Zosi oraz 
wróżki Ani, która częstowała 
magicznymi rogalikami oraz 
przepowiadała przyszłość z 
kart – mówiła Stanisława 
Biernacka dyrektor biblioteki 
w Żarowie.

Tego dnia repertuar był róż-
ny, jednak najważniejsza była 
dobra zabawa, która towarzy-
szyła wszystkim do końca im-
prezy. - Karaoke to doskonały 

sposób na spędzenie wolnego 
czasu. Jako emeryci mamy go 
nieco więcej i dobrze, że może-
my go spożytkować na wspól-
nej integracji. Zostawiamy 
swoje problemy i zmartwienia, 
zawieramy nowe przyjaźnie i 
w dobrym klimacie muzyki z 
dawnych lat biesiadujemy do 
późnych godzin wieczornych 
– przyznała z uśmiechem na 
twarzy Krystyna Markie-
wicz, prezes żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

Magdalena Pawlik

Metro 2035 – Dmitrija 
Głuchowskiego - postapo-
kaliptyczna powieść, opisu-
jąca życie ludzi chroniących 
się w moskiewskim metrze 
po wojnie atomowej. Książ-
ka jest ukoronowaniem i za-
mknięciem kultowego cyklu 
Metro 2033. Na tę powieść 
miliony czytelników cze-
kały aż dziesięć lat, a prawa 
do przekładu zagraniczni 
wydawcy wykupili na długo 
przed jej ukończeniem. 

Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety – reportaż Swie-
tłany Aleksijewicz  - (laure-
atki Literackiego Nobla 2015) 
- składa się z wywiadów z 
kobietami, które brały udział 
w II wojnie światowej. Wojna 
widziana oczami kobiet bar-
dzo różni się od tej „męskiej”. 
Reportaż otrzymał Literacką 
Nagrodę Europy Środkowej 
Angelus (2011) oraz Nagrodę 
im. Ryszarda Kapuścińskiego 
za reportaż literacki (2011).

Sprawdź, czy zapłaciłeś za grób?



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plSport8

Volley w fazie finałowej!

Nominacja dla Pawła Fajdka Zawody
młodych
piłkarzy

Sezon Electrolux Cup 
rozpoczęty!

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Olimpia Kowary 17 46 15 1 1 45-9
2.  Sokół Wielka Lipa 15 41 13 2 0 50-10
3.  Orkan Szczedrzykowice 16 33 10 3 3 42-19
4.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 16 28 8 4 4 29-21
5.  Pogoń Oleśnica 15 27 8 3 4 29-27
6.  GKS Kobierzyce 17 26 8 2 7 46-26
7.  Granica Bogatynia 17 25 8 1 8 25-27
8.  Lotnik Jeżów Sudecki 17 22 6 4 7 34-36
9.  AKS Strzegom 16 22 6 4 6 19-18
10.  Chrobry II Głogów 17 20 6 2 9 29-29
11.  Piast Nowa Ruda 17 20 6 2 9 23-32
12.  Zjednoczeni PCO Żarów 17 19 6 1 10 28-43
13.  Bielawianka Bielawa 16 17 4 5 7 15-20
14.  Polonia Trzebnica 17 16 5 1 11 32-52
15.  Włókniarz Mirsk 17 14 4 2 11 23-48
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 17 1 0 1 16 13-65

Zjednoczeni po rundzie z nowym Prezesem
Porażką 4:0 zakończył się rok piłkarski dla czwartoligowych Zjednoczonych PCO Żarów. Żarowscy zawodnicy grający bez kontuzjowanego Przemysława 
Kloca i Krzysztofa Goździejewskiego nie zdołali sprawić niespodzianki, przegrywając z liderem rozgrywek Olimpią Kowary. Na walnym zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd oraz Prezesa, którym został Tomasz Rudnik.

Tomasz Rudnik żarow-
skiemu środowiskowi spor-
towemu kojarzony jest z 
lekką atletyką. To właśnie w 
tej dyscyplinie osiągnął naj-
większe sukcesy sportowe, 
zostając czwartym zawod-
nikiem Mistrzostw Świata 
Juniorów w biegu na 400 m 
przez płotki (Annecy, Fran-
cja 1998 r.). Po zakończeniu 
kariery został zawodnikiem 
KS Zjednoczeni Żarów. 

Przez wiele lat reprezento-
wał barwy pierwszej druży-
ny żarowskiego klubu. Dziś 
będzie pełnić funkcję Pre-
zesa największego klubu pił-
karskiego gminy Żarów. Czy 
przeniesie sukcesy z bieżni 
na działalność sportową?

-  Będę kontynuował wizję 
mojego poprzednika Jacka 
Kaletowskiego, który włożył 
bardzo wiele w całą działal-
ność klubu. Plany, cele i ocze-
kiwania zostaną nakreślone, 
kiedy spotkam się z nowym 
zarządem i burmistrzem Lesz-
kiem Michalakiem. Nie ukry-
wam, iż najważniejsza jest 
młodzież i tu trzeba wykonać 
dużą pracę. Zawsze chlubą 
wśród młodych piłkarzy było 
występowanie w pierwszej 
drużynie. Dziś nie potrafimy 
skompletować podstawowej 
jedenastki na mecz juniorów. 
Ponadto chcę wykorzystać 

swoje doświadczenie zawo-
dowe i zaprosić do współpra-
cy firmy ze strefy. Tego nie 
udało nam się jeszcze nigdy 
dokonać – opowiada Tomasz 
Rudnik.

Wiceprezesem pozostał 
Norbert Gałązka. W skład 
nowego zarządu weszli: dy-
rektor ds. sportowych Grze-
gorz Stankowski, dyrektor 
ds. szkolenia Adam Ciupiń-
ski, dyrektor ds. organizacyj-
nych Marcin Król, dyrektor 
ds. inwestycyjnych Grzegorz 
Osiecki. Sekretarzem został 
Jarosław Zawadzki. Skład 
komisji rewizyjnej tworzą 
Grzegorz Garbacz, Tomasz 
Malik oraz Zbigniew Wa-
sik. Jacek Kaletowski został 
Prezesem Honorowym, który 
w otwartym liście uzasad-
niał swoją decyzję rezygna-
cji m.in. „Od ośmiu lat nie 
stanąłem przed trudniejszą 

decyzją, ale wierzą, że każdy 
początek ma koniec, a koniec 
to początek czegoś nowego!!! 
Stawia mnie w przekonaniu, 
że Klub będzie szedł w do-
brym kierunku, a co za tym 
idzie i sukcesy. (…) Chciał-
bym serdecznie podziękować 
za powierzenie i zaufanie w 

pełnieniu zaszczytnej funkcji 
Prezesa Klubu KS Zjednocze-
ni Żarów.”

Pierwszy zespół Zjedno-
czonych PCO Żarów za-
kończył rok  na 12 pozycji. 
Strefa spadkowo/barażowa 
jest bardzo blisko. Piłkarze 
z Kowar pozostają na pierw-

szym miejscu. Przewaga nad 
Sokołem Wielka Lipa wyno-
si pięć oczek, ale ekipa trene-
ra Drączkowskiego ma dwa 
zaległe mecze do rozegrania, 
które odbędą się prawdopo-
dobnie przed startem rundy 
wiosennej. 

Krzysztof Dutkiewicz

To już 8. edycja Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux 

Cup, która co roku groma-
dzi pasjonatów halowej piłki 
nożnej, zarówno aktywnych 
piłkarzy, jak i kibiców sporto-
wych zmagań.

W sobotę 28 listopada uro-
czystego otwarcia sezonu 
wspólnie dokonali burmistrz 
Leszek Michalak oraz Ja-
nusz Bielawski, kierownik 
technologii zakładu Electro-
lux w Żarowie, który jest jed-
nocześnie głównym sponso-
rem rozgrywek. 

- Firma Electrolux jest chlub-
nym przykładem zaangażo-
wania zakładów żarowskiej 
podstrefy WSSE w sprawy 
mieszkańców naszej gminy. 
Serdecznie dziękuję za umoż-
liwienie tych sportowych spo-
tkań, za to, że również zimą nasi 
piłkarze mają co robić - mówił 
podczas otwarcia turnieju bur-
mistrz Leszek Michalak.

-  Jest mi niezmiernie miło, 
że nasza firma, w szczegól-
ności zakład w Żarowie ma 
możliwość wspierania i bycia 
sponsorem tytularnym tak 
fantastycznych rozgrywek. 
Wszystkim Państwu życzę do-
skonałych emocji. Trzymajcie 
kciuki za swoich faworytów, 
dopingujcie mocno wszystkie 
drużyny – podkreślał Janusz 
Bielawski.

Komplet punktów po pierw-
szych dwóch kolejkach za-
chowali: Olwers Gold Team, 
KKZ Zaskoczeni Żarów, AU-
TO-SHOP Żarów, Zryw Ła-
żany oraz Wektor Świdnica. 

Mecze odbywają się w każ-
dą sobotę w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Początek 
spotkań o godz. 14:40. Tabele, 
statystyki, terminarze dostęp-
ne na oficjalnej stronie inter-
netowej rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl

  Krzysztof Dutkiewicz

Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek zostali laureatami Złotych Kolców (fot. 
Tomasz Kasjaniuk, Marek Biczyk) 

Z łoty medalista pekiń-
skich mistrzostw świa-

ta w rzucie młotem Paweł 
Fajdek został laureatami 
tegorocznych Złotych Kol-
ców, najbardziej presti-
żowej nagrody w polskiej 
lekkoatletyce. Żarowia-
nin powalczy o triumf w 
81. Plebiscycie Przeglądu 
Sportowego na najlepsze-
go sportowca roku.

- To był dla mnie bardzo 
dobry rok, pełen sukcesów. 
Mam nadzieję, że i kolejny 
taki będzie – mówił po deko-
racji Paweł Fajdek. 

Paweł Fajdek w minionym 
sezonie obronił tytuł mistrza 
świata w rzucie młotem i 
został pierwszym od 20 lat 
młociarzem, któremu udała 
się ta sztuka. W Szczecinie 

podczas 61. Memoriału Ja-
nusza Kusocińskiego dwu-
krotnie poprawiał własny 
rekord Polski! 

Zachęcamy do wspierania 
Pawła Fajdka na sportowca 
roku. Głosować można m.in. 
za pośrednictwem specjalnej 
strony internetowej: http://
plebiscyt .przegladspor-

towy.pl/glosowanie. Przez 
najbliższe tygodnie na ła-
mach Przeglądu Sportowego 
drukowane będą również 
kupony. 

Laureata 81. Plebiscytu 
Przeglądu Sportowego po-
znamy na początku stycznia 
przyszłego roku.  

Krzysztof Dutkiewicz

Szesnaście drużyn wystą-
piło w Turnieju Mikołaj-

kowym Halowej Piłki Nożnej 
Dzieci.

Na parkiecie hali sportowej 
GCKiS w Żarowie zobaczyli-
śmy blisko 200 piłkarzy, którzy 
rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych. Co najważ-
niejsze każdy zawodnik otrzy-
mał jednakowe nagrody, a 
klasyfikacja końcowa nie była 
prowadzona. Zwycięzcami 
były wszystkie drużyny biorą-
ce udział w rozgrywkach. Peł-
ne wyniki dostępne na stronie 
www.centrum.zarow.pl 

Krzysztof Dutkiewicz

Siatkarze PCO Volley Ża-
rów dzięki wygranej 3:0 

nad KKS Ren-But Złotoryja 
są pewni gry w grupie fi-
nałowej III Dolnośląskiej 
Ligi.

W walce o najwyższe 
miejsca wezmą udział trzy 
najlepsze drużyny poszcze-
gólnych grup. 

Już dziś wiadomo, iż ża-
rowscy siatkarze znajdą się 
w najlepszej trójce grupy 
A. Arcyważnym spotka-
niem dla losów kolejności 

miejsc, będzie pojedynek z 
Ikarem Legnica. W ostat-
niej kolejce fazy zasadni-
czej Volley podejmie niżej 
notowaną Kamienną Górę. 

W grupie B pewni awansu 
są siatkarze PKPS Siatkarz 
Bierutów oraz MUKS „Zie-
mia Milicka ‘’ Milicz. 

Awans do dalszej fazy roz-
grywek w grupie C zapew-
niły sobie ekipy ZTS Ząb-
kowic Śląskich oraz ULKS 
Opal Kudowy-Zdrój.

W grupie finałowej na 

koncie pozostają punkty 
rozegranych spotkań fazy 
zasadniczej między zespo-
łami, które awansowały 
do dalszego szczebla roz-
grywek. Na tym etapie nie 
dochodzi do pojedynków z 
rywalami, z którymi grano 
w swoich grupach. Odby-
wane są tylko i wyłącznie 
mecze z drużynami innych 
grup.  

Pojedynek z Ikarem Le-
gnica odbędzie się 12 
grudnia. Tydzień później 

rywalem Volleya będzie 
Kamienna Góra. Obydwa 
spotkania rozegrane zosta-
ną  w hali sportowej GCKiS 
w Żarowie. Pierwszy gwiz-
dek o godz. 12:00. 

Krzysztof Dutkiewicz


