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Nowe firmy w naszej
podstrefie

Wybieramy najlepszych 
sportowców 2015r.

Parking prawie
gotowy

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

walczą o miano najlepszego 
sportowca 2015 roku. 

Mieszkańcy gminy Ża-
rów po raz trzeci wybiorą 
najlepszego sportowca i 
trenera. W tej edycji kon-
kursu zostanie również 

Powoli kończy się budowa 
nowego parkingu przy uli-

cy Krasińskiego w Żarowie. 
Nowe miejsca postojowe, 

które tutaj powstały, choć 
trochę zmienią sam wygląd 
estetyczny tego miejsca. Zbu-
rzony został również stary 
murek, który od dawna stra-

Do dwunastu zakładów 
funkcjonujących obec-

nie na terenie żarowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park” do-
łączą niebawem dwa nowe 
zakłady.

Pierwszy z nich ILP sp. 

wręczona nagroda specjal-
na „Zasłużony dla żarow-
skiego sportu”.

Będzie to kolejna szan-
sa, by docenić tych, którzy 
dostarczali wyjątkowych 
emocji i nierzadko byli 
dumą mieszkańców.

więcej na str. 6

szył swoim wyglądem. Teraz 
trzeba będzie tylko poczekać 
na drugi etap rewitalizacji 
tego terenu. A ten może nastą-
pić całkiem niebawem, tuż po 
otrzymaniu przyznanych już 
środków finansowych z Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

więcej na str. 6

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Aktualności

Święta

Sport

2

5

8

Zachowajmy czujną ostrożność w 
przedświątecznym okresie

Zobacz, jak mieszkańcy gminy 
Żarów przygotowują się do Świąt 
Bożego Narodzenia

Spotkanie z drugim do tej pory 
Ikarem Legnica nie było świetną 
reklamą siatkówki w trzecioligo-
wym wydaniu.

z o.o. o łącznej powierzch-
ni 1,3000 ha produkować 
będzie części i akcesoria 
do pojazdów silnikowych. 
Drugi zakład KCP sp. z 
o.o. o powierzchni 3,9400 
ha ma być producentem  od-
lewów z metali lekkich. 

więcej na str. 3

Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie podstrefy Żarów Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w rękach burmistrza Lesz-
ka Michalaka i przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego.

Nowy parking przy ul. Krasińskiego w Żarowie jest już prawie gotowy.

Na zdjęciu ubiegłoroczni laureaci: Paweł Fajdek, Damian Daniel, Woj-
ciech Pudłowski, Krzysztof Wierzbicki oraz Tomasz Rudnik.
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Tu znajdziesz
szybką pożyczkę
na jasnych zasadach
PROVIDENT POLSKA S.A.

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

Uszkodził auto i odjechał

Nie dajmy się oszukać przed świętami

Pijany znieważył policjanta
Na rok do więzienia może trafić młody mężczyzna, który 
znieważył policjanta podczas interwencji. Mężczyzna usły-
szał już zarzuty. - Do zdarzenia doszło w trakcji interwencji 
przy współudziale pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie. Otrzymaliśmy bowiem informację, że pijani rodzice 
opiekują się w takim stanie swoim dzieckiem. Nasza interwen-
cja była natychmiastowa, jednak podczas wizyty w mieszkaniu 
doszło do znieważenia policjanta. Po przybyciu na miejsce za-
staliśmy kompletnie pijanego mężczyznę, który był agresywny i 
wulgarny. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że awanturnik 
ma w wydychanym powietrzu ponad 3 promile alkoholu. Męż-
czyzna trafił już do policyjnego aresztu, a teraz o jego losie 
zadecyduje sąd – wyjaśnia Sławomir Jankowski zastępca 
komendanta policji w Żarowie.

Ukradli lampy przy rondach
Nie wiadomo kto i kiedy. Funkcjonariusze policji poszuku-
ją złodzieja, który ukradł 16 sztuk lamp, które zamontowane 
były na drodze pomiędzy rondami przy wyjeździe do Wro-
cławia. Lampy zamontowane zostały na balustradach przez 
Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego. Do tej pory nie udało 
się jeszcze ustalić tożsamości sprawcy bądź sprawców. Nie 
wiadomo również, czy do kradzieży doszło w jednym dniu 
czy na przestrzeni kilku tygodni. Policja bada wszystkie oko-
liczności tej sprawy. Wartość skradzionych lamp wyceniono 
na 60 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi do pięciu lat po-
zbawienia wolności. 

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie 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 Żaro-
wie, 44 m2. Tel. 508 299 700

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 171/2015 z dnia 02 grudnia 2015r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 181/2015 z dnia 16.12.2015r. 

PODZIĘKOWANIE

W  imieniu  Zespołu  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Żarowie  
serdeczne  podziękowania kieruję do Pauliny Przybylskiej, 
Izabeli Osieckiej, klasy IIa z żarowskiego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II, Marty Śliwa, klasy II d i c  Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie za pomoc w zorganizowaniu 
wyprawki i wsparcie rodzin , z którymi pracuje asystent, za 
podarowanie łóżeczka i odzieży, za przygotowanie sali na fi-
nał  projektu „Drogowskaz dla Świętego Mikołaja”, ale przede 
wszystkim  za wyjątkową postawę dzielenia się dobrem. 

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie, Anita Denes-Ziemkiewicz

Do zdarzenia doszło 12 
listopada, około godzi-

ny 14.05 na parkingu przed 
supermarketem Dino w Ża-
rowie. Nieznany sprawca 
próbował wyjechać autem 
z parkingu, jednak zrobił to 
tak nieudolnie, że zahaczył 
i uszkodził zaparkowany 
obok samochód.

Po zdarzeniu kierowca na-
tychmiast odjechał z miejsca 
zdarzenia. Poszkodowany 
mieszkaniec Żarowa zgłosił 
sprawę na policję, ale wciąż 
trwają czynności zmierza-
jące do ustalenia tożsamo-
ści nieznanego kierowcy. 

- Może ktoś widział to zda-
rzenie i pomoże w ustaleniu 
nieznanego jak dotąd jeszcze 
sprawcy. Będę wdzięczny za 
każdy, nawet najdrobniejszy 
szczegół w tej sprawie. Dzię-
kuję za każdą ewentualną 
pomoc – mówi poszkodowa-
ny mieszkaniec Żarowa.

W wyniku drobnej kolizji 
uszkodzony został prawy 
bok samochodu marki Se-
icento w kolorze niebieskim 
poszkodowanego mieszkań-
ca Żarowa. Być może samo-
chód nieznanego sprawcy 

nosi jeszcze ślady uszkodze-
nia, ale tego póki co, nie uda 
się na razie sprawdzić. 

Świadkowie zdarzenia 
mogą zgłaszać się na poli-
cję bądź skontaktować bez-
pośrednio z właścicielem 
pojazdu pod nr tel. 537 583 
140. 

Właściciel uszkodzonego 
pojazdu zapowiedział na-
grodę dla świadka, który 
pomoże ustalić tożsamość 
kierowcy. 

Magdalena Pawlik

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku

życzy Urszula Ganczarek
radna Powiatu Świdnickiego

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

§Kolejny z cyklu artykułów 
publikowanych na łamach 

,,Gazety Żarowskiej” dotyczy 
eksmisji osób zamieszkują-
cych w lokalach mieszkal-
nych oraz przypadków, w 
których można orzec o naka-
zaniu opróżnienia lokali. Te-
matyka ta jest uregulowana w 
ustawie o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i zmianie Kodeksu 
cywilnego z dnia 21 czerwca 
2001 r., ustawie – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy z dnia 25 
lutego 1964 r. oraz w ustawie 
– Kodeks cywilny z dnia 23 
kwietnia 1964 r. 

ŻĄDANIE
OPRÓŻNIENIA

LOKALU - EKSMISJA 

§Powództwo o nakazanie 
opróżnienia lokalu ma 

swoisty cel, którym jest po-
zbawienie danej osoby prawa 
do dalszego zamieszkiwania 
w danym lokalu mieszkal-
nym.  

§W pierwszej kolejności o 
eksmisji może orzec wła-

ściwy sąd okręgowy w wyro-
ku rozwodowym, jeśli mał-
żonkowie wspólnie zajmują 
mieszkanie, a jeden z małżon-
ków swym rażąco nagannym 
postępowaniem uniemożli-
wia wspólne zamieszkiwanie 
stron. Orzeczenie eksmisji 
następuje na wniosek mał-
żonka w wypadkach wyjąt-
kowych, a ciężar udowodnie-
nia rażącego postępowania 
drugiej strony spoczywa na 
małżonku, który tego żąda w 
postępowaniu rozwodowym. 
Takie zachowanie musi cha-
rakteryzować się uporczy-
wością, w żadnym wypadku 
nie może być jednorazowe i 
w praktyce musi być realnie 
uciążliwe dla małżonka.

§Z powództwem o eksmi-
sję rozwiedzionego mał-

żonka można wystąpić także 
w odrębnym postępowaniu 
przed właściwym sądem rejo-
nowym po orzeczeniu rozwo-
du. Przesłanka jest taka sama 
jak w przypadku orzeczenia 
o eksmisję w postępowaniu 
rozwodowym, czyli rażąco 
naganne postępowanie roz-
wiedzionego małżonka, które 
uniemożliwia dalsze wspólne 
zamieszkiwanie. I tak samo 
jak w postępowaniu rozwo-
dowym musi wystąpić obiek-
tywna uciążliwość takiego 
postępowania. 

§Z żądaniem eksmisji 
może wystąpić ponadto 

lokator lub właściciel innego 
lokalu w budynku, w którym 
dana osoba zachowuje się na-
gannie, a takie postępowanie 
lokatora ma realnie uciążliwy 
wpływ na zamieszkiwanie 
innych lokatorów lub właści-
cieli w lokalach sąsiednich. 
W tym wypadku zachowanie 
lokatora polega na wykracza-
niu w sposób rażący lub upo-
rczywy przeciwko porządko-
wi domowemu, w ten sposób 
uniemożliwiając korzystanie 

z innych lokali w danym bu-
dynku.

§Z żądaniem opróżnienia 
lokalu na podstawie usta-

wy – Kodeks cywilny może 
także wystąpić właściciel 
nieruchomości w przypadku, 
kiedy osoba zajmująca dany 
lokal nie ma tytułu prawne-
go do niego, a odmawia jego 
opuszczenia, pozbawiając w 
ten sposób właściciela możli-
wości korzystania z lokalu.

§Wytoczenie powództwa 
w sprawie opróżnienia 

lokalu mieszkalnego nie jest 
pozbawione opłat, albowiem 
z tytułu wniesienia pozwu 
ustawa o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych wy-
maga uregulowania opłaty 
w wysokości 200 zł na kon-
to właściwego sądu. Sądem 
właściwym do rozpoznania 
spraw o eksmisję jest sąd wła-
ściwy dla miejsca zamieszka-
nia pozwanego.   

adw. Katarzyna Janiak
z Kancelarii „Gruntkowska, 

Polewski 
i Partnerzy” w Świdnicy

Wielkimi krokami zbliża-
ją się święta. 

W tym okresie szczególnie 
wzrasta liczba włamań i kra-
dzieży, zwłaszcza tych kie-
szonkowych, bowiem przed-
świąteczne zamieszanie to 
czas sprzyjający złodziejom. 
Dlatego do kradzieży docho-
dzi najczęściej w supermarke-
tach, na targowiskach, w środ-
kach komunikacji miejskiej 

i wszędzie tam, gdzie panuje 
tłok. Bądźmy więc ostrożni 
i zwracajmy uwagę na to, co 
dzieje się wokół nas. Ofiarą 
kieszonkowca może stać się 
każda osoba. Łupem złodzie-
ja padają najczęściej telefony 
komórkowe, klucze od miesz-
kania, dokumenty, portfele 
wystające z tylnej kieszeni 
spodni i torebki pozostawione 
bez nadzoru. Niestety Nasz 

pośpiech i roztargnienie czę-
sto wykorzystują osoby nie-
uczciwe – oszuści i złodzieje.  
Mimo wielu obowiązków, 
jakie mamy w tym czasie 
warto zachować ostrożność, 
zastanowić się zanim wpuści-
my kogoś obcego do mieszka-
nia. Często atrakcyjne oferty 
kończą się kradzieżą lub są 
zwykłym oszustwem, warto 
więc sprawdzić z kim mamy 

do czynienia. Do kierowców 
apelujemy o zachowanie 
ostrożności w czasie jazdy, 
wyjeżdżając pamiętajmy, że 
na drogach panuje wzmożony 
ruch, warto to uwzględnić w 
swoich planach i wyjechać 
wcześniej, zdjąć nogę z gazu, 
a wtedy na pewno zajedziemy 
dalej.

Janusz Kozendra
Komendant policji w Żarowie

PODZIĘKOWANIE
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodze-

nia mieszkańcom gminy Żarów życzy społeczność Modelarni 
„Harcek”. Dziękujemy naszym darczyńcom: gminie Żarów 
oraz Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego za wsparcie naszej 
działalności.
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Nowe firmy w żarowskiej
podstrefie ekonomicznej

Do dwunastu zakładów funkcjonujących obecnie na terenie żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” dołączą niebawem 
dwa nowe zakłady.

Pierwszy z nich ILP sp. z 
o.o. o łącznej powierzchni 
1,3000 ha produkować bę-
dzie części i akcesoria do 
pojazdów silnikowych. Dru-
gi zakład KCP sp. z o.o. o 
powierzchni 3,9400 ha ma 
być producentem  odlewów z 
metali lekkich. Obydwa kon-
cerny motoryzacyjne z Korei 
Południowej otrzymały już 
zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
Podczas uroczystości w wał-
brzyskim Zamku Książ w 
czwartek, 17 grudnia na ręce 
przedstawiciela firm wręczyła 
je prezes wałbrzyskiej strefy 
Barbara Kaśnikowska. - Ża-
rowska podstrefa ekonomiczna 
rozwija się bardzo intensyw-
nie. W tej chwili to już jest po-
nad 2300 zatrudnionych osób 
w Żarowie. Do tej pory pod-
strefa w Żarowie kojarzyła się 

Od początku 2015 roku w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwesto-
wało 25 firm. 16 z nich to przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają funkcjonowanie 
w WSSE, natomiast 9 to firmy planujące kolejne inwestycje (np. rozbudowę zakładu). 
Łącznie przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady przekraczające 973 mln złotych oraz 
stworzenie 1209 miejsc pracy. Rozpoczętych jest również 5 procedur wydawania kolej-
nych zezwoleń, z czego 2 planuje się zakończyć jeszcze w tym roku. Oznacza to, że rok 

2015 WSSE powinna zakończyć z 27 zezwoleniami.

wszystkim z firmami japońskimi 
i ten azjatycki klimat zostanie 
utrzymany, bo dwie nowe firmy 
to kapitał koreański. Jesteśmy 
dziś na etapie rozszerzania tej 
podstrefy i jeśli nam się to uda, 
to będzie jeszcze 20 hektarów 
ciągle do zagospodarowania – 
zdradziła prezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Invest-Park” Barbara 
Kaśnikowska. 

Nowi inwestorzy już dziś za-
deklarowali stworzenie kolej-
nych miejsc pracy dla miesz-
kańców gminy Żarów. Firma 
ILP sp. z o.o. tuż po zakończe-
niu całej inwestycji zamierza 
zatrudnić 32 pracowników. 
A w nowym zakładzie firmy 
KCP sp. z o.o. zatrudnienie 
ma znaleźć kolejnych 40 osób. 
- Na terenie żarowskiej pod-
strefy ekonomicznej niebawem 
powstaną dwie nowe fabryki, 

których działalność związana 
będzie z branżą motoryza-
cyjną. Decyzja o ulokowaniu 
inwestycji właśnie tutaj Ża-
rowie zapadła ze względu na 
lokalizację podstrefy nie tylko 
na mapie Dolnego Śląska, ale 
również na mapie kraju. A po 
drugie dlatego, że dużo odbior-
ców nowych firm znajduje się 
na terenie Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. W 
obu zakładach znajdzie zatrud-
nienie ponad 70 osób – mówił 
Jarosław Ogrodnik przed-
stawiciel dwóch nowych firm, 
które zainwestują w Żarowie.

Jako pierwsza swoją dzia-
łalność zamierza uruchomić 
firma KCP sp. z o.o., której za-
kład ma powstać najpóźniej do 
31 grudnia 2017 roku. Druga 

firma ILP sp. z o.o. zadeklaro-
wała zakończenie inwestycji 
do 30 czerwca 2018 roku. 

Żarowska podstrefa ekono-
miczna zlokalizowana jest 
w północnej części Żarowa, 
zajmowała 99 hektarów. W 
lutym 2013 roku, decyzją rzą-
du RP została powiększona o 
kolejne zajmujące 30,9911 ha. 
Łącznie zajmuje więc obecnie 
121.4711 ha. Obecnie Mini-
sterstwo Gospodarki rozpa-
truje wniosek o poszerzenie 

Wspólne zdjęcie wszystkich inwestorów podczas uroczystości wręczenia zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”.

Żarowska strefa ekonomiczna znów będzie się rozbudowywać. To bardzo 
dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Żarów.

Stan techniczny drogi, chociaż na tak krótkim odcinku, zdecydowanie się 
poprawił.

Droga przy ul. Mickiewicza w Żarowie przed remontem. 

Reomont ulicy Mickiewicza w Żarowie był konieczny, przede wszystkim 
ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i samych 
mieszkańców.

Ulica Mickiewicza po remoncieZniszczony fragment drogi 
przy ulicy Mickiewicza w 

Żarowie wreszcie doczekał się 
modernizacji. Droga została 
jednak wyremontowana w 
tych miejscach, w których na-
wierzchnia asfaltowa była naj-
bardziej zdegradowana.

Remont został przeprowa-
dzony na zlecenie Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego. 
W takim stanie technicznym 
od 1 stycznia 2016 roku wła-
ścicielem tej drogi będzie gmi-
na Żarów. Decyzję taką, na 
wniosek burmistrza Leszka 
Michalaka na sesji powiatu 
świdnickiego, 29 września 
podjęli radni powiatowi. - Do 
końca roku jeszcze droga przy 
ulicy Mickiewicza w Żarowie 
jest drogą powiatową. Gmina 
Żarów stanie się jej właścicie-
lem od 1 stycznia 2016 roku. Na 
wrześniowej sesji radni powiatu 
świdnickiego zadecydowali o 
przejęciu przez gminę Żarów 
odcinka drogi 2880 D od ulicy 
Mickiewicza w Żarowie po uli-
cę Wojska Polskiego w Mrowi-
nach. Dlatego cieszy mnie fakt, 

że po wielu latach, chociaż naj-
bardziej zniszczona część drogi 
przy ulicy Mickiewicza docze-
kała się remontu. Oznacza to 
tylko, że powiat świdnicki chce 
dobrze przygotować się do jej 
oddania – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Droga przy ulicy Mickiewicza 
w Żarowie czekała na naprawę 
od kilku lat. Teraz kierowcy 
mogą bezpiecznie przejechać 
tym odcinkiem, nie obawiając 
się, że uszkodzą zawieszenie 
samochodu. - Rzeczywiście, 
nawierzchnia drogowa przy uli-
cy Mickiewicza w Żarowie od 
dawna wymagała gruntownego 
remontu. Droga w tym miejscu 
była w fatalnym stanie technicz-
nym, bo pełno było w niej dziur 
i wybojów. Dlatego zależało 
nam, aby wyremontować ten 
odcinek, który był najbardziej 
zniszczony. Nowa warstwa mie-
szanki ścieralnej asfaltowej o 
szerokości 4 centymetrów zo-
stała położona na długości 334 
metrów kwadratowych. Remont 
został zrealizowany dopiero te-
raz, gdyż po zakończeniu innych 

remontów cząstkowych zostały 
jeszcze środki finansowe, które 
przeznaczyliśmy na moderniza-
cję drogi jeszcze powiatowej w 
Żarowie. Inwestycja kosztowała 
ponad 18 tysięcy złotych – wy-
jaśnia Mariusz Szyrner za-
stępca dyrektora Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego.

Nie tylko droga powiatowa 
przy ulicy Mickiewicza w 
Żarowie wymagała pilnego 
remontu. Choć cząstkowy, 

z pewnością poprawi kom-
fort jazdy użytkownikom 
ruchu drogowego. Także 
nawierzchnia drogowa przy 
ulicy Wojska Polskiego w 
Mrowinach jest w bardzo 
złym stanie technicznym. 
Być może niebawem, rów-
nież ta droga doczeka się 
remontu. Od 1 stycznia 2016 
roku  drogi te będą już pod 
zarządem gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

strefy o kolejne 18 hektarów. 
Podczas uroczystości w Wał-

brzychu zezwolenie na prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej na terenie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Invest-Park” otrzymało 
również pięć innych przedsię-
biorstw. Wśród nich był także 
świdnicki zakład Electrolux 
Poland. - Równolegle realizu-
jemy mały projekt inwestycyjny 
w Żarowie. W pierwszej fazie 
będziemy prowadzili prace 

projektowe i prawdopodobnie 
1 marca 2016 roku rozpocz-
niemy rozbudowę istniejącego 
magazynu. Wynika to z tego, 
że wzrasta produkcja i musi-
my mieć większą powierzchnię 
magazynową. Będzie to tylko 
inwestycja rozwojowa naszej 
firmy i nie będzie wiązała się 
z zatrudnieniem nowych pra-
cowników – dopowiadał Józef 
Maksymowicz z firmy Elec-
trolux Poland.

Magdalena Pawlik 
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Przy świątecznym stole
Świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie, jasełka i pyszności na bożonarodzeniowych stołach. To wyjątkowy czas, kiedy możemy spotkać się z najbliż-
szymi, podzielić opłatkiem i spędzić więcej czasu w rodzinnym gronie. Takie przedświąteczne spotkania to już tradycja w gminie Żarów. Przy świątecznym 
stole mieszkańcy spotykają się każdego roku, bo to dobra okazja, aby porozmawiać, podzielić się opłatkiem, a przede wszystkim życzyć sobie wesołych 
świąt.

O świąteczny nastrój, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie dbają przedszkolaki z 
żarowskiego Bajkowego Przedszkola. Wigilia tutaj rozpoczyna się zawsze jasełkami w wykonaniu 
najmłodszych aktorów, którzy w swoje role wcielają się niezwykle profesjonalnie. Nie brakuje świą-
tecznego stołu, łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania z zaproszonymi gośćmi. - Wigilia w 
naszym przedszkolu to już tradycja, dlatego co roku przygotowujemy się do niej bardzo starannie. 
Dzięki temu dzieci uczą się również pielęgnować najpiękniejsze polskie tradycje – mówi Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola były również ważną częścią 
świątecznego spotkania zorganizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie. Mali 
aktorzy, mimo ogromnej tremy wspaniale zaprezentowali swoje role. Były Anioły całe w bieli, Kró-
lowie składający dary Dzieciątku, Maryja i Józef czuwający w stajence przy żłobie, Pastuszkowie. 
Publiczność niezwykle życzliwie i z prawdziwym entuzjazmem nagrodziła występujących gromkimi 
brawami. 

Ostatnia tegoroczna narada burmistrza Leszka Michalaka z sołtysami była okazją nie tylko do 
przedstawienia planów inwestycyjnych, które będą już niebawem realizowane na obszarach wiej-
skich. Był również czas na życzenia, które wszystkim sołtysom składali także radni Rady Miejskiej 
Waldemar Ganczarek i Mieczysław Myrta i łamanie się opłatkiem.

Tradycyjne świąteczne spotkania organizują także szkoły podstawowe w Mrowinach i Imbra-
mowicach. W tym roku po raz pierwszy odbył się konkurs piosenki świątecznej dla uczniów 
szkół podstawowych „Zaśpiewajmy kolędę ...”, której organizatorem była Szkoła Podstawowa 
im. UNICEF w Imbramowicach. Na zdjęciu zwycięska grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach. Uczniowie klas II-III zajęli pierwsze miejsce, a na trzecim uplaso-
wali się uczniowie z klas 0-I. Młodych kolędników do występu przygotowali nauczyciele szkoły: 
Małgorzata Kownacka, Małgorzata Zięba, Renata Frycz i Justyna Rzeczycka. 

Spotkanie opłatkowe studentów żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak co roku zgro-
madziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Rozpoczął je występ przed-
szkolaków, którzy zaprezentowali przed seniorami swoją własną wersję jasełek. Był czas na 
życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. - Serdecznie dziękuję za ten rok 
pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Dziękuję burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, 
dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Arturowi Adamkowi i Helenie 
Słowik dyrektorowi żarowskiego gimnazjum za to, że zawsze nas wspierali i nigdy nie odma-
wiali pomocy. Dla nas seniorów to najlepszy świąteczny prezent – mówiła podczas świąteczne-
go spotkania Krystyna Markiewicz prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie.

Udekorowana choinka, wspólne kolędowanie, opłatek, barszcz z uszkami i oczywiście prezenty dla każ-
dego. Tego wszystkiego nie zabrakło na spotkaniu wigilijnym dzieci uczęszczających na zajęcia do 
świetlic wiejskich. Wspólnie z dziećmi przy stole wigilijnym zasiedli również burmistrz Leszek Micha-
lak i zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki, sekretarz gminy Sylwia Pawlik, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny, żarowscy radni, radna powiatowa Urszula Ganczarek, dyrektorzy szkół, 
opiekunowie grup zajęciowych na świetlicach wiejskich i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej. - 
To wyjątkowa wigilia dla wszystkich podopiecznych naszych grup zajęciowych. Serdecznie dziękuję za 
Waszą obecność i cieszę się, że dziś mogliśmy wspólnie zasiąść do wigilijnych stołów – mówiła w trakcie 
spotkania Anita Denes-Ziemkiewicz kierownik żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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ŚWIĄTECZNE przepisy kulinarne
Zastanawiacie się już, co przygotujecie na świąteczny stół? Chcecie zaskoczyć swoich gości czymś wyjątkowym? Mamy dla Was ciekawą i przede wszyst-
kim smaczną propozycję! Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zdradziły swoje pomysły na rewelacyjne dania. Są to sprawdzone przepisy ich babć, mam, wuj-
ków, które w ich domach przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Na pewno przepisy pozwolą Wam urozmaicić świąteczne menu. A pyszności zaskoczą 
smakiem, aromatem i wyjątkowością.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pyszczynie

Koło Gospodyń Wiejskich
w Wierzbnej

Koło Gospodyń Wiejskich
w Kalnie

Stowarzyszenie „Nasz Kruków”

Świąteczny klimat to 
nie tylko rodzinna at-

mosfera, melodia kolęd i 
prezenty. 

Wielu z nas święta Bo-
żego Narodzenia kojarzy 
z kuchnią i tradycyjnymi 
przysmakami. - Czekamy 
na ten dzień cały rok. To 
właśnie w ten jeden dzień 
w roku ryba i barszcz 
smakują inaczej. Nasze 
gospodynie wkładają swo-
je serca do garnków, by 
świąteczne potrawy sma-
kowały wszystkim domow-
nikom. Od samego rana 
w naszych domach będzie 
unosił się aromatyczny za-
pach pieczonego makow-
ca i suszonych grzybów. 
Każdy będzie czekał z nie-
cierpliwością na pierwszą 
gwiazdkę na niebie. Wtedy 
to całe rodziny usiądą przy 
suto zastawionym stole, by 
delektować się przygotowa-
nymi kulinarnymi specjała-
mi – przyznają gospodynie 
z Pyszczyna.

To naprawdę pyszny 
i szybki deser, który 

dopieści podniebienia, 
nie tylko łasuchów – pod-
kreśla Barbara Penkala z 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wierzbnej.

Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia 

w całym Kalnie pachnie 
wędzonym mięsiwem i 
kiełbasami. 

- W dniu wigilii w moim 
domu od rana czuć jednak 
zapach wędzonego karpia, 
którego wędzi mój mąż. 
Karpia podajemy pod róż-
nymi postaciami, ale w 
naszym domu najczęściej 
się go wędzi. Wędzony do-
mowym sposobem karp 
smakuje najlepiej. Jedzony 
regularnie poprawia pra-
cę serca i pamięć, a nawet 
wpływa na zwiększenie 
odporności organizmu – 
mówi Ewa Wołek z Koła 
Gospodyń Wiejskich z 
Kalna.

KLUSKI Z MAKIEM

Składniki:
- makaron domowej
   roboty
- mak
- masło
- miód
- rodzynki
- orzechy włoskie
Sposób przygotowania:
Makaron krojony na kluski (grubiej) gotujemy i dobrze od-
sączamy. Sparzony mak mielimy, roztapiamy masło, roz-
puszczamy miód, kroimy drobno posiekane orzechy włoskie 
i dodajemy rodzynki. Wszystkie składniki razem mieszamy. 
Przed podaniem potrawę możemy podgrzać.

ŚLĄSKA MOCZKA

(porcja dla 4 osób)

WĘDZONY KARP

Sprawionego karpia dzie-
limy na dzwonki i przy-
gotowujemy zalewę.
Zalewa:
4 litry wody
1 szklanka soli kamiennej
pół szklanki cukru
15 sztuk liści laurowych
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki zalewy zagotować, a następnie zalewę ostudzić. Zimną zalewą zale-
wamy dzwonki karpia na całą noc. Następnie wyciągamy karpia, osuszamy ręcznikiem pa-
pierowym i zawieszamy na sznurkach. Wędzimy najlepiej drzewem owocowym, pierwsze 
trzy godziny w temperaturze 50 stopni, a następnie jedną godzinę w 60 stopniach. Karpia 
podajemy na ciepło i na zimno wedle upodobań.

PIECZARKOWO
-SEROWE KWADRA-
CIKI
Składniki:
- 25 dag masła
- 60 dag mąki
- 4 żółtka
- 5 łyżek śmietany
- sól do smaku
Przygotowanie:
Do mąki dodać masło, po-
siekać nożem, dodać żółtka 
i śmietanę, osolić i zarabiać 
ciasto nożem. Gdy składni-
ki zaczną się łączyć, szyb-
ko zagnieść ciasto ręką. Po 
uzyskaniu jednolitej masy 
podzielić na dwie części. 

Składniki:
- 200 g pierniczków lukro-
wanych
- 70 g śliwek suszonych
- 70 g moreli suszonych
- 50 g jabłek suszonych
- 50 g rodzynek
- 50 g orzechów włoskich
- 700 ml dowolnego kom-
potu wraz z owocami
- sok z cytryny
- cynamon i goździki

Sposób przygotowania:
Kompot wraz z owocami wlać do garnka o grubszym dnie i zagotować. Dodać pokruszone 

pierniczki i wszystkie bakalie. Gotować na małym ogniu, mieszając aż pierniczki się roz-
padną, a masa będzie wyglądać jak budyń czekoladowy. W razie potrzeby, gdy masa jest za 
gęsta należy dodać kompotu. Doprawić do smaku sokiem z cytryny, cynamonem i goździ-
kami. Jeśli ktoś lubi bardzo słodkie można dosłodzić miodem.

Owinąć pergaminem lub fo-
lią i włożyć do lodówki. Na-
stępnie trzeba przygotować 
nadzienie.
Farsz:
- 1,5 kg pieczarek
- 4 łyżki oleju
- 30 dag ostrego żółtego 
sera
- sól i pieprz do smaku

Umyte pieczarki osuszyć, 
poszatkować lub zetrzeć na 

tarce o dużych otworach. 
Dusić z dodatkiem oleju, 
doprawić solą i pieprzem. 
Nadmiar wywaru odlać 
(wspaniale nadaje się do 
wigilijnego barszczu). 
Miękkie pieczarki odsta-
wić, przestudzić i wymie-
szać z utartym na tarce 
serem.

Wyjąć ciasto z lodów-
ki. Rozwałkować jedną z 
części i rozłożyć na wy-
smarowanej tłuszczem 
lub wyłożonej pergami-
nem blasze. Na warstwę 
ciasta wyłożyć masę pie-
czarkowo-serową, a na-
stępnie rozwałkować dru-
gą część ciasta i przykryć 
nim pieczarki. Brzegi cia-
sta docisnąć. Nakłuć cia-
sto widelcem i włożyć do 
nagrzanego piekarnika. 
Piec około 35-45 minut w 
temperaturze 180 stopni 
(do momentu aż ciasto się 
zarumieni). Gotowe, prze-
studzone ciasto pociąć na 
kwadraciki.

Przepis przygotowany 
przez Małgorzatę Mio-
dowską
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Parking prawie gotowy
Powoli kończy się budowa nowego parkingu przy ulicy Krasińskiego w Żarowie. Nowe miejsca postojowe, które tutaj powstały, choć trochę zmienią sam wygląd 
estetyczny tego miejsca. Zburzony został również stary murek, który od dawna straszył swoim wyglądem.

Teraz trzeba będzie tylko 
poczekać na drugi etap re-
witalizacji tego terenu. A ten 
może nastąpić całkiem nie-
bawem, tuż po otrzymaniu 
przyznanych już środków 
finansowych z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. - Rzeczywi-
ście teren bocznicy kolejowej, 
której od niedawna jesteśmy 
już formalnym właścicielem 
jest zaniedbany i zniszczo-
ny. Przez długie lata trwały 
żmudne negocjacje z PKP o 
przejęcie tego terenu, stąd 
żadne działania inwestycyj-
ne nie były tam realizowane. 
Rozpoczęliśmy już pierwszy 
etap przebudowy tego terenu 

Brak miejsc parkingowych przy ulicy Krasińskiego w Żarowie był bardzo 
uciążliwy. Podobnie jak kiepski dojazd do przychodni zdrowia. Nowy par-
king, choć trochę zmniejszy ten problem. 

Na zdjęciu nagrodzeni sportowcy i trenerzy 2014 roku: Paweł Fajdek, Damian Daniel, Wojciech Pudłowski, Krzysz-
tof Wierzbicki. Nagrodę specjalną „Zasłużony dla żarowskiego sportu” otrzymał w minionym roku Tomasz Rudnik. 

i myślę, że już całkiem nie-
długo miejsce to znów stanie 
się bardziej atrakcyjniejsze. 
A to poprzez budowę nowych 
chodników czy ścieżki rowe-
rowej, które mają powstać w 
tej części naszego miasta – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Na nowym parkingu przy 
ulicy Krasińskiego w Żarowie 
powstanie klika miejsc posto-
jowych, w tym również miej-
sce dla osób niepełnospraw-
nych. Prace remontowe, które 
dobiegają już końca obejmo-
wały także przebudowę 
głównego wjazdu. - To dopie-
ro pierwsza część przebudowy 

terenu przy ulicy Krasińskiego 
w Żarowie, ale z pewnością 
jest to zauważalna zmiana. 
Będą kolejne inwestycje, ale 

na to trzeba jeszcze trochę po-
czekać. W tej chwili kończymy 
już budowę nowego parkingu. 
Wraz z nową nawierzchnią 

na parkingu położone zostały 
także nowe krawężniki, a ca-
łość została zamknięta nowym 
obrzeżem betonowym. Remont 
parkingu kosztował prawie 45 
tysięcy złotych, sfinansowany 

został ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów – mówi 
Tomasz Kuska Inspektor ds. 
gospodarki komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Wybieramy najlepszych
sportowców

Palisz w piecu śmieciami?
Grozi za to mandat

Nawet pięć tysięcy złotych 
grzywny można dostać za 

palenie w domowych piecach 
kaflowych śmieci i rzeczy do 
tego nieprzeznaczonych.

Sezon grzewczy w pełni, 
tymczasem wielu mieszkań-
ców w domowych piecach 
często pozbywa się różnych 
niepotrzebnych rzeczy, a do 
powietrza trafiają trucizny. 
Trzeba również pamiętać o 
tym, że taki proceder poważ-
nie uszkadza piece i przewody 
kominowe. - Docierają do nas 
liczne skargi na mieszkańców, 
którzy w domowych piecach 
spalają śmieci. I rzeczywiście 
w paleniskach można znaleźć 
niemal wszystko: gumy, ka-
wałki opon, tekstylia, opako-
wania czy odpady komunalne. 
Tymczasem palenie śmieci w 
piecach domowych nie dość, że 
nie daje tyle ciepła, co węgiel 
czy drewno, to jest wyjątkowo 

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych na-
wyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urzą-
dzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, 
na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Pamiętajmy palenie 
śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikaj-
my domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są 
dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest 
oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

szkodliwe dla środowiska na-
turalnego i potrafi być niezwy-
kle uciążliwe dla okolicznych 
mieszkańców - przyznaje Mi-
chał Działowski Inspektor ds. 
gospodarki komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Jak bardzo jest to rozpo-
wszechniony proceder świad-
czą często chmury czarnego 
dymu unoszące się w powie-
trzu. Z kolei zanieczyszczenia 
w powietrzu wpływają na cały 
nasz organizm. Jak podkreśla-
ją lekarze, nawet jeśli skutki 
ich oddziaływania nie są wi-
doczne natychmiast, groma-
dzące się w organizmie tok-
syny mają znaczący wpływ na 
nasze zdrowie. Dolegliwości 
często zaczynają się niewin-
nie, od kaszlu i uczucia dusz-
ności. Zwłaszcza u dzieci tok-
syny wywołują bardzo często 
choroby układu oddechowego 
i alergie. - Powstający przy 

spalaniu odpadów dwutlenek 
siarki powoduje trudności w 
oddychaniu, tlenki azotu po-
drażniają płuca, tlenek węgla 
powoduje zatrucia i ma ne-
gatywny wpływ na centralny 
układ nerwowy. Spalanie śmie-
ci prowadzi także do przedosta-
nia się do atmosfery związków 
nazywanych dioksynami i fura-
nami związanych z chorobami 
nowotworowymi - czytamy na 
stronie internetowej www.nie-
palsmieci.pl

Ze wszystkich tych powodów 
polskie prawo zabrania spala-
nia odpadów komunalnych w 
urządzeniach do tego celu nie-
przystosowanych. Można to 
robić wyłącznie w miejscach 
do tego przeznaczonych, gdzie 
temperatura spalania wynosi 
od 850 do 1150 stopni C, co 
ogranicza możliwość powsta-
nia szkodliwych substancji.

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

powalczą o miano najlep-
szego sportowca 2015 roku. 
Mieszkańcy gminy Żarów po 
raz trzeci wybiorą najlepsze-
go sportowca i trenera. W 
tej edycji konkursu zostanie 
również wręczona nagroda 
specjalna „Zasłużony dla ża-
rowskiego sportu”.

Będzie to kolejna szansa, 
by docenić tych, którzy do-
starczali wyjątkowych emo-
cji i nierzadko byli dumą 
mieszkańców. - Ciężką pra-
cą, godzinami spędzonymi na 
treningach i wywalczonymi 
sukcesami wpisali się w histo-
rię żarowskiego sportu. Teraz 

możemy ich za to uhonoro-
wać. W tegorocznym konkur-
sie możemy oddawać swój 
głos w pięciu kategoriach. 
Do wyboru jest zawodowiec, 
zawodnik amator-senior (po-
wyżej 18 roku życia), zawod-
nik amator-junior (poniżej 18 
roku życia), trener i nagroda 
specjalna dla zasłużonego 
sportowca - wyjaśnia Artur 
Adamek, dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Do udziału w konkursie 
„Sportowe Indywidualności 
Gminy Żarów” zawodników 
sportowych może zgłaszać 
klub sportowy, przedsta-
wiciele Komisji ds. Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej przy Radzie Miejskiej w 
Żarowie bądź co najmniej 
15-osobowa grupa miesz-
kańców. 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 zazna-
czać klub sportowy, w jakim 
trenuje dany zawodnik, jego 
osiągnięcia, adres zamieszka-
nia i datę urodzenia. Wytypo-
wani sportowcy muszą rów-
nież wyrazić pisemną zgodę 
na udział w konkursie i publi-
kację własnego wizerunku - 
dopowiada Artur Adamek z 

Norbert Gałązka radny Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej

Sport to nie tylko Ci wielcy zawodnicy, mistrzowie i rekor-
dziści znani z ekranów telewizorów czy pierwszych stron 
gazet, ale także początkujący, dopiero co rozpoczynający 
karierę, a czasami grający w niższych ligach. Stąd pomysł, 
aby każdego roku nagradzać naszych lokalnych sportowców, 
którzy dostarczyli nam wielu niezapomnianych emocji. Za-
praszamy i zachęcamy do udziału w konkursie. W naszej 
gminie nie brakuje aktywnych sportowców.

Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu.

Wyboru najlepszego spor-
towca 2015 roku dokona 
specjalnie powołana Kapi-
tuła w osobach burmistrza 
Leszka Michalaka, prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej, przedstawiciela Rady 
Sportu, Komisji ds. Sportu, 
Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej oraz Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie. 
Organizatorem konkursu jest 
burmistrz Leszek Michalak. 
Termin zgłaszania kandyda-
tów upływa 8 stycznia 2016 
roku. 

Karty zgłoszeń pobrać 
można w żarowskim Urzę-
dzie Miejskim (pokój nr 17) 
oraz ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl

Za wybitne osiągnięcia 

sportowe w 2014 roku ka-
pituła odznaczyła nie tylko 
zawodników sportowych, 
ale również trenerów: Pawła 
Fajdka, Damiana Daniel, 
Wojciecha Pudłowskiego 
oraz Krzysztofa Wierzbic-
kiego. Nagrodę specjalną 
„Zasłużony dla żarowskiego 
sportu” otrzymał w minio-
nym roku Tomasz Rudnik.

Magdalena Pawlik

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej została wyłożona na długości 310 
metrów kwadratowych powierzchni.
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Śladami historii

część
I

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie, wzniesiony został w połowie XIII wieku (przed 1260 r. ?) w stylu póź-
noromańskim. W XIV wieku świątynia powiększona została o część zachodnią, a w połowie XVIII wieku o dwie barokowe kaplice 
dobudowane od południa i od północy.

Kościół jest budowlą oriento-
waną, jednonawową z syme-
trycznymi kaplicami, tworzą-
cymi w rzucie formę krzyża. 
Po stronie zachodniej znajduje 
się kwadratowa wieża pokryta 
ostrosłupowym hełmem. Pro-
stokątne prezbiterium zakoń-
czone jest trójboczną absydą 
ze sklepieniem krzyżowo-że-
browym. W prezbiterium znaj-
duje się gotyckie sanktuarium. 
Nawę świątyni pokrywa drew-
niany sufit. Jej wnętrze posia-

da w dużej mierze barokowy 
wystrój. Wymienić tutaj moż-
na dwukondygnacyjny ołtarz 
główny, wykonany z polichro-
mowanego i złoconego drew-
na, na którym znajdują się dwa 
obrazy – Męczeństwo św. Sta-
nisława B.M., Trójca Święta. 
Na konsolach przy kolumnach 
wyrzeźbione zostały postacie 
św. Augustyna i biskupa. Drugi 
ołtarz Matki Boskiej umiesz-
czony w kaplicy chrzcielnej, 
datowany jest na 1 połowę 

XVIII wieku, trzeci z figurami 
św. Piotra i Pawła, wykonany 
również w XVIII wieku, znaj-
duje się w kaplicy południowej. 
Wyposażenie uzupełnia póź-
nobarokowa ambona ozdobio-
na 4 figurami ewangelistów 
i zwieńcza figurą świętego, 
barokowa chrzcielnica oraz da-
towane na XVIII wiek obrazy 
Zwiastowania i św. Jerzego. W 
kaplicy południowej znajduje 
się ponadto kamienne (piasko-
wiec) epitafium kanonika wro-
cławskiej kolegiaty św. Krzyża 

i proboszcza opolskiego Jana 
Ignacego Frantzke z 1738 roku. 
Nic zresztą dziwnego skoro 
miejscowość przynajmniej od 
połowy XIII wieku była wła-
snością biskupstwa wrocław-
skiego, a przed rokiem 1810, 
widymut kościelny (areał zie-
mi) z racji sprawowania patro-
natu nad bukowskim kościo-
łem należał do wrocławskiej 
kapituły katedralnej. Wspo-
mniane epitafium kanonika 

zostało ozdobione wyobraże-
niem m.in. śmierci (kostucha 
z kosą), oka Opatrzności Bożej 
(niebawem napiszemy o tych 
symbolach) oraz wężem trzy-
mającym swój ogon w pysku, 
który co ciekawego jest staro-
egipskim symbolem, znanym 
później jako Uroboros. 

Opracowanie Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury  

i Sportu w Żarowie

Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Każdego roku biorą udział w przeglądzie 
teatralnym i corocznie zdobywają tam nagrody.

Żarowskie gimnazjum także odnosi sukcesy w przeglądzie teatralnym.

Uwaga! Studenci
Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

Młodzi artyści na scenie

BIBLIOTEKA POLECA 
na święta:

SKORZYSTAJ Z TAŃSZEGO PRĄDU

Pierwsze zebranie organizacyjne w nowym roku zaplanowane zostało na poniedziałek, 4 
stycznia 2016 roku w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Zarząd Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich chętnych studentów na godz. 17.00.

Dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gim-

nazjum dały pokaz swoich 
umiejętności aktorskich 
podczas XXIII już Przeglą-

du Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych w Żarowie. 
Łącznie w sali widowisko-
wo-sportowej w czwartek, 
10 grudnia zaprezentowa-
ło się 190 aktorów z Żaro-
wa, Świdnicy, Wałbrzycha, 
Lwówka Śląskiego, Kamien-
nej Góry i Boguszowa-Gor-
ce.

Oficjalnego otwarcia 
przeglądu teatrów dokonał 
tradycyjnie burmistrz Le-

Zapraszamy do biblioteki 
od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 9.00-17.30. 
Pełna oferta bibliotecz-

na dostępna jest na naszej 
stronie internetowej www.
biblioteka.zarow.pl w kata-
logu online.

Amelia – Katarzyny Mi-
chalak - pełna emocji i wzru-
szeń opowieść o małym mia-
steczku, zagubionym wśród 
sosnowych lasów, o uroczej 
cukierence, gdzie czas pły-
nie inaczej i o ludziach, któ-
rzy wiedzą jeszcze, co to jest 
miłość i przyjaźń. Opowieść 

Diabli nadali – najnowsza 
książka Olgi Rudnickiej - 
napisana została w lekkim 
stylu i z humorem. Przewrotne 
charaktery, zagadkowe intrygi 
i zabawne sytuacje. Mieszają 
się plotki, przyjaźnie, romanse, 
kłótnie, sympatie i antypatie. 
Jest też zbrodnia, jak w każdej 
z książek Olgi Rudnickiej, ale 
także dużo śmiechu. Dzięki 
temu powstała kolejna świetna 
komedia kryminalna.

o pamięci, która czyni nas 
tym, kim jesteśmy. O na-
dziei, która pozwala wierzyć, 
że nawet jeśli utracimy prze-
szłość, to przyszłość wciąż 
należy do nas

Burmistrz Miasta Żarów 
informuje o możliwości 

uzyskania dofinansowania do 
budowy mikroinstalacji prosu-
menckich, wykorzystujących 
energię elektryczną, pozyski-
waną z odnawialnego źródła 
energii. 

Gmina Żarów planuje ubiegać 
się o dofinansowanie progra-
mu prosumenckiego w ramach 
działania 3.1 RPO WD (Re-
gionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014 – 2020). Projekt 

skierowany jest do osób fizycz-
nych będących właścicielami 
jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Zakwalifiko-
wani uczestnicy projektu będą 
mogli uzyskać dofinansowanie 
(do 85 % kosztów kwalifiko-
walnych) m.in. na zakup i mon-
taż instalacji (ogniwa fotowol-
taiczne) do produkcji energii 
elektrycznej.

Osoby zainteresowane przy-
stąpieniem do projektu budowy 
mikroinstalacji OZE w ramach 
Gminnego Programu Prosu-

menckiego na terenie gminy 
Żarów zapraszamy do wzię-
cia udziału w spotkaniu, które 
odbędzie się w czwartek, 7 
stycznia 2016r o godz. 16.00  w 
kawiarni Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowe (ul. 
Piastowska 10A).

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Osoby 
do kontaktu: Przemysław Siko-
ra tel. 74 8580591 wew. 341, po-
kój nr 8 i Kamil Nieradka tel. 74 
8580591 wew. 375, pokój nr 17.

szek Michalak. – Przegląd 
teatrów dziecięcych i mło-
dzieżowych ma na celu upo-
wszechnianie sztuki teatral-
nej wśród młodych ludzi. To 

również ciekawa forma spę-
dzania wolnego czasu i daje 
możliwość pokazania się na 
scenie przed prawdziwą wi-
downią. Gratuluję wszyst-
kich pomysłów i cieszę się, 
że to Żarów jest gospoda-
rzem tej kulturalnej imprezy 
– mówił podczas oficjalnego 
otwarcia przeglądu teatrów 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Wśród reprezentantów 

Żarowa nie zabrakło Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie oraz 
uczniów z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II. Nagro-
dy także powędrowały do 
przedstawicieli żarowskich 
placówek oświatowych. Ze 
szkoły podstawowej otrzy-
mały je Kamila Kądziołka 
za rolę GRYMASELI oraz 
Julia Żydek za rolę PCHŁY 
SZACHRAJKI. W kategorii 
gimnazjum nagrodę zdobyła 
Anna Bartoszek uczennica 
żarowskiego gimnazjum.

Wszystkie grupy teatral-
ne otrzymały wartościowy 
upominek, ponadto przy-
znano indywidualne wy-
różnienia za grę aktorską. 
Organizatorem przeglądu 
teatrów jest Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

Więcej zdjęć i końcowe 
wyniki XXIII Przeglą-
du Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych znajdują 
się na stronie interneto-
wej www.centrum.zarow.
pl i www.um.zarow.pl.
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Volley powalczy o II ligę
Spotkanie z drugim do tej pory Ikarem Legnica nie było świetną reklamą siatkówki w trzecioligowym 
wydaniu. Wszystko za sprawą gładkiego zwycięstwa PCO Volley Żarów 3:0 (25:17, 25:21, 25:13), któ-
re pozbawiło zgromadzonej publiczności sportowych emocji. Dzięki bardzo efektywnej wygranej Volley 
wskoczył na drugą pozycję gr. A.

Artur Wójciak - środkowy

Wicemistrzowie województwa Zuzanna Depta  i Tomasz Buzarewicz.

Zryw Łażany

Przed rozpoczęciem ostat-
niej kolejki istniała mate-
matyczna szansa na zdoby-
cie pierwszego miejsca w 
grupie. Warunek? Wygrana 
3:0 z Kamienną Górą oraz 
zwycięstwo Ikara Legnica 
3:0 z liderem BTS Electros 
Bolesławcem.

Pierwszy wymóg został 
spełniony. Przez całe spo-
tkanie żadna z drużyn nie 
osiągnęła znaczącej prze-
wagi. W końcówkach setów 
zimniejszą krew zachowy-
wali siatkarze PCO Volley 
Żarów, wygrywając trzy 
partie 25:23. 

Niestety, zwycięstwo BTS 
Electros Bolesławiec 3:2 
z Ikarem Legnica sprawi-
ło, iż Volley awansował do 
grupy finałowej z drugiego 
miejsca. Zabrał ze sobą do 
niej 6 punktów. Grupę wy-

grali bolesławianie (8 pkt.). 
Trzecie miejsce przypadło 
Ikarowi Legnica (4 pkt.). 

Przed Volleyem teraz 
dwanaście spotkań (mecz 
i rewanż) z najlepszymi 
drużynami grupy B (PKPS 
Siatkarz Bierutów, MUKS 
„Ziemia Milicka” Milicz, 
MKS Pogoń Góra) i C ( ZTS 
Ząbkowice Śl., ULKS Opal 
Kudowa Zdrój, KS Gwardia 
Wrocław). 

Żarów we własnej hali 
przez całą rundę zasadni-
czą stracił zaledwie jedne-
go seta. Osiem zwycięstw 
i dwie porażki pozwalają 

M-ce Zespół M S MP P
1. BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC 10 28:8 861:715 26
2. UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW 10 24:8 762:674 24
3. MUKS IKAR LEGNICA 10 21:13 774:714 19
4. KS SUDETY KAMIENNA GÓRA 10 16:22 849:874 11
5. KKS REN-BUT ZŁOTORYJA 10 9:26 697:825 7
6. KLUB SIATKARSKI JELENIA GÓRA 10 7:28 722:863 3

z optymizmem patrzeć na 
mecze grupy finałowej. 

Czy Volley znajdzie się w 
pierwszej dwójce premio-
wanej meczami barażo-

wymi o awans do II Ligi? 
Odpowiedź poznamy pod 
koniec kwietnia przyszłego 
roku.

Krzysztof Dutkiewicz

Dominacja Hanca

Akrobaci na medalHetman pokonał szachistów z Radkowa 5:0

Wektor z kompletem zwycięstw
w Electrolux Cup

Oliwer Hanc zdomino-
wał wrocławski turniej 

tenisa ziemnego Kids Cup. 
Mieszkaniec Kalna przyje-
chał do stolicy Dolnego Ślą-
ska w znakomitej formie, co 
udowodnił już w pierwszym 
meczu z wicemistrzem ubie-
głego sezonu Franciszkiem 
Grzesiakiem.

Gdy Oliwer pokonał też 
młodszego o rok Bartosza 
Sikorskiego było jasne, że 
będzie jednym z głównych 
faworytów do końcowego 
zwycięstwa. 

Półfinał przebiegł pod dyk-
tando Hanca, który w eks-
presowym tempie rozprawił 

się z Bartoszem Kotarbą. 
Finał miał jednego aktora. 

Oliwer Hanc dzięki wspa-
niałemu topspinowi, a także 
stoickiemu spokojowi, poko-
nał w dwóch setach Mate-
usza Dziedzinę. 

Tenisiści na korty powrócą 
w styczniu. Tegoroczny se-
zon Kids Cup mieszkaniec 
gminy Żarów traktuje jako 
swoisty rewanż. W poprzed-
nich rozgrywkach z końco-
wego sukcesu wyelimino-
wała go choroba. Wtedy w 
klasyfikacji generalnej zajął 
drugie miejsce. Dziś celuje w 
pierwsze miejsce. 

Krzysztof Dutkiewicz

Hala przy ulicy Pionierów 
w Świdnicy została wy-

pełniona po same brzegi.
Ponad 300 zawodniczek i 

zawodników ze Świdnicy, 
Wrocławia, Żarowa, Wał-
brzycha, Złotoryi i Jawora 
wystartowało w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska w 
akrobatyce sportowej, sko-
kach na trampolinie i ścież-
ce. Tytuł wicemistrzów 
województwa wywalczyli: 
Zuzanna Depta, Tomasz 
Buzarewicz (kat. dwójki 

mieszane). Brązowe me-
dale przypadły Dawidowi 
Kańko (kat. ind. chłopców) 
oraz Julii Korcie (kat. ind. 
dziewcząt).

Tuz za podium na 4. miej-
scu uplasowała się Maja 
Kołodka (kat. ind. dziew-
cząt). Sekcje GCKiS w Ża-
rowie reprezentowały rów-
nież Kamila Kądziołka, 
Ida Zawadzka, Zofia Mar-
czyńska, Lena Król, Julia 
Śliwa.

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny PKT. pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1  WKS Kopernik 8.0 14.5 1;7;2;8; 3.5 3.5
2  WKSz HETMAN 6.0 13.0 2;3;4; 3.0 3.0
3  MDK Fabryczna Polonia Wrocław 6.0 12.0 3;6; 4.0 4.0
4  MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.0 10.5 2;3;5; 2.5 2.5
5  MGLKS Parnas Oława 5.0 11.5 6;8; 1.5 3.0
6  UKS GIECEK Radków 5.0 10.5 9;11; 1.0 1.0
7  Wieża Pęgów 4.0 12.0 5;6; 3.0 1.5
8  MKS Pogoń Oleśnica 3.0 9.0 5; 3.5 1.5
9  UKS Debiut Przedwojów 2.0 7.5 3; 1.5 1.5
10  LZS MEWA Goliszów 2.0 6.0 9; 0.0 1.0
11  GLKS Goniec Żarów 1.0 7.0 0.0 1.5
12  OKSiR Wisznia Mała 0.0 5.5 0.5 0.0

Kiedy w zaległym meczu 
III Dolnośląskiej Ligii Sza-

chowej GIECEK Radków roz-
gromił MUKS MDK Śródmie-
ście wydawało się, iż jest 
murowanym kandydatem 
do czołowych miejsc w lidze. 
Ku zaskoczeniu w czwartej 
rundzie równie gładko uległ 
wrocławskiemu Hetmano-
wi.

Goniec Żarów przegrał we 
Wrocławiu z drużyną MUKS 

MDK Śródmieście Wrocław 
1,5-3,5. Była to już trzecia 
porażka zakończona takim 
samym wynikiem na nieko-
rzyść żarowskiej drużyny. W 
tym meczu punktowały trzy 
ostatnie szachownice odnoto-
wując remisy w swoich poje-
dynkach (remis: Kowalczuk, 
Zieliński, Borowski, poraż-
ki: Szmyd, Daniel). Jedy-
nym spotkaniem, w którym 
Goniec zdobył punkty, był 

pojedynek z MDK Fabryczną 
Wrocław zakończone remi-
sem 2.5-2.5.

Lider WKS Kopernik mi-
nimalnie pokonał Wieżę Pę-
gów. W najciekawszym poje-
dynku Piotr Gołuch pokonał 
Jakuba Żeberskiego.

Pierwsze punkty w sezonie 
zdobył Debiut Przedwojów.

UKS Debiut Przedwojów 
3,0 - 2,0 OKSiR Wisznia Mała 

WKSz HETMAN 5,0 - 0,0 
UKS GIECEK Radków 
MUKS MDK Śródmie-
ście Wrocław 3,5 - 1,5 
GLKS Goniec Żarów 
MDK Fabryczna Polo-
nia Wrocław 4,0 - 1,0 
LZS MEWA Goliszów 
MKS Pogoń Oleśnica 2,5 - 
2,5 MGLKS Parnas Oława 
WKS Kopernik 3,0 - 2,0 
Wieża Pęgów.

Krzysztof Dutkiewicz

Po 5. kolejkach Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux 

Cup komplet zwycięstw za-
chowała już tylko jedna dru-
żyna, Wektor Świdnica. 

Sensacyjnej porażki dozna-
li czterokrotni zwycięzcy 
rozgrywek KKZ Zaskoczeni 
Żarów. Diablo Team pokonał 

wyżej notowanego rywala 
14:4.

Warto gromadzić jak naj-
większą ilość punktów, gdyż 
w sezonie 2015/16 po roze-
graniu wszystkich spotkań, 
pierwsza czwórka w tabeli 
rozegra dodatkową kolejkę, 
która zadecyduje o wygranej 

w całych rozgrywkach. Po 
5. kolejce pierwszą czwórkę 
tworzą: Wektor Świdnica, 
AUTO-SHOP Żarów, Diablo 
Team oraz Zryw Łażany. 

Na pierwsze punkty w se-
zonie wciąż czekają piłkarze 
Nocnego Teamu oraz Majami 
young bojz..

Piłkarze powrócą na par-
kiet 9 stycznia. Spotkania 
odbywają się w hali spor-
towej GCKiS w Żarowie. 
Poczynania piłkarzy można 
również obserwować na ofi-
cjalnej stronie rozgrywek 
www.electroluxcup.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz


