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Informacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 
poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie 
uchwał:

ӹӹnr LI/412/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Pożarzysko, 
gmina Żarów,

ӹӹnr LI/413/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Zastruże, 
gmina Żarów.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia dla przedmioto-
wego planu, strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, wymaganej na 
podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 
1029 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie 
do Burmistrza Miasta Żarowa na adres 
Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów, lub w formie elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczegól-
ności za pomocą poczty elektronicznej 
na adres email: j.gola@um.zarow.pl lub 
przez platformę ePUAP, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17 marca 2023 roku. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) 
i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr 
XLVII/376/2022 z dnia 17 listopada 2022 
roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu Kalno, 
gmina Żarów.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko zawiada-
miam o wszczęciu postępowania związa-
nego z przeprowadzaniem strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 
związanej z wyżej wymienionym opraco-
waniem.
Proszę o składanie informacji i wnio-
sków, które mogą mieć wpływ na sposób 
zagospodarowania obszarów objętych 
wyżej wymienionymi opracowaniami 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17 marca 2023 r. 
Wnioski należy kierować do Burmistrza 
Miasta Żarów ul. Zamkowa 2,  
58-130 Żarów. 
Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej na adres:  
sekretariat@um.zarow.pl lub przez 
platformę ePUAP. Wniosek powinien 
zawierać: imię, nazwisko lub nazwę 
wnioskodawcy, jego adres, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. Organem 
właściwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zgłoś się do bazy producentów lokalnych
Działasz na obszarze Stowarzyszenia 
LGD „Szlakiem Granitu”? 

Chcesz promować wyroby prestiżową 
marką „Granitowy Szlak”? Szukasz 
nowych skutecznych kanałów dystry-
bucji, takich jak: e-sklep oraz sklep 
stacjonarny przy głównej trasie 
w Karkonosze? Chcesz brać udział 
w międzynarodowych targach tury-

stycznych? LGD „Szlakiem Granitu” 
zaprasza do współpracy przy 
tworzeniu skutecznych kanałów 
dystrybucji produktów regionalnych. 
Oferta skierowana jest do przedsię-
biorców, którzy wytwarzają swoje 
produkty na terenie gmin: Dobro-
mierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, 
Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.

Jesteśmy zainteresowanymi  
następującymi produktami:

 ▶ wyroby spożywcze, 
w tym pakowane 
przez producenta 
z datą przydatności do 
spożycia oraz świeże 
do bieżącej sprzedaży 
(ciasta, pieczywo),

 ▶ kosmetyki,
 ▶ biżuteria,
 ▶ książki, inne wydaw-
nictwa (notesy, zeszyty, 
kolorowanki),

 ▶ zabawki,
 ▶ odzież, torby,  
akcesoria,

 ▶ pamiątki,
 ▶ świece,
 ▶ naczynia ceramiczne 
i porcelanowe,

 ▶ produkty ekologiczne.
Co oferujemy:

 ▶ promocję pod marką 
„Granitowy Szlak” 
poprzez media 
społecznościowe, 
stronę internetową, 
udział w targach 
i pokazach, audycje 
radiowe, spoty video,

 ▶ dystrybucję stacjonarną poprzez 
sklep w Centrum Granitowego 
Szlaku przy ul. Sportowej 4 
w Dobromierzu (przy DK nr 5),

 ▶ dystrybucję poprzez sklep interne-
towy, w tym po naszej stronie jest 
odpowiedzialność za: wykonanie 
profesjonalnych zdjęć produktów, 
przygotowanie oferty na stronę 
sklepu, przyjmowanie zamó-
wień oraz dostawę w określonym 
terminie bezpiecznie zapakowa-
nego produktu.

Czego potrzebujemy,  
aby nawiązać współpracę:

 ▶ wypełnionej karty producenta 
wraz z podanymi załącznikami,

 ▶ wypełnionej karty produktu dla 
każdego produktu.

Po nawiązaniu porozumienia 
o współpracy, dostarczeniu 
produktów i podpisaniu umowy 
o dystrybucję, przygotowujemy 
produkty do sprzedaży i rozpoczy-
namy promocję. Planowane urucho-
mienie kanałów dystrybucji: wiosna/
lato 2023r. Kontakt: Katarzyna 
Sielicka, tel. 780 015 932, e-mail: 
promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl.

Informacja: LGD „Szlakiem Granitu”

Przypominamy mieszkańcom, że gmina Żarów  
nadal prowadzi sprzedaż węgla,  

na takich samych zasadach, co w 2022 roku. 
Informujemy, że w chwili obecnej istnieje możliwość zamiany 
sortymentu orzech na sortyment kostka. Wnioski na zakup 
węgla na rok 2023 można pobrać w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie bądź ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl. Każde gospodarstwo domowe może zakupić 
łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023.

Nr konta UM w Żarowie do zapłaty za węgiel:  
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

W tytule przelewu należy podać „zapłata za węgiel’’  
oraz imię, nazwisko i adres osoby wnioskującej

Szkolenie dla 
rolników

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zapraszają rolników na szkolenie 
„Warunkowość – podstawowy 
element nowej Zielonej Architek-
tury” oraz „Ekoschematy – nowy 
rodzaj płatności bezpośrednich”. 
Szkolenie zaplanowane zostało 
na wtorek, 7 marca o godz. 10.00 
w sali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie.
Organizatorem szkolenia jest Dolno-
śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą we Wrocławiu, Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Świd-
nicy, ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świd-
nica. Osoba do kontaktu: Iwona Polak, 
tel. Kontaktowy: 74 85 22 021.

Podziękowania 
Pragniemy serdecznie 

podziękować: Panu Mate-
uszowi Momotowi za szybką 

reakcję oraz Strażakom 
z Mrowin, Żarowa i Świdnicy 

za sprawną akcję gaszenia 
kominów w Mrowinach przy 

ul. Zamkowej 4B i C w dniu 
5.02 (niedziela)  

i 6.02 (poniedziałek).
Jesteście wielcy! 

Dziękujemy bohaterom.
Lucyna Skorupska 

Eugeniusz Jania
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Z obrad Rady Miejskiej w Żarowie
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarowie, która 
odbyła się w czwartek, 9 lutego radni podjęli ważne 
projekty uchwał. 

Diety dla sołtysów
Podczas sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie 
ustalili dietę dla sołtysów z terenu gminy Żarów 
w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 400 
złotych. Dieta stanowi rekompensatę poniesionych 
kosztów związanych z wykonywaniem zadań wyni-
kających ze statutu sołectwa, udziałem w zebra-
niach wiejskich, rady sołeckiej oraz naradach 
sołtysów. W projekcie uchwały zapisano również, 
że diety będą podlegać zmniejszeniu o 25% za 
każdą nieobecność na zebraniach wiejskich i nara-
dach sołtysów. Wysokość diety dla sołtysów nie 
była zmieniana od 2017r. 

Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa

W związku z możliwością pozyskania dotacji 
finansowej w wysokości 942.805,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na realizację budowy budynku wielomieszka-
niowego w ramach SIM Sudety Sp. z o.o., którego 
gmina Żarów jest udziałowcem, radni zatwierdzili 
wniosek Burmistrza o wsparcie tej inwestycji. 
Pozyskanie dofinansowania umożliwi rozpoczęcie 
planowanej inwestycji. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jednogłośnie zatwierdzony został ważny doku-
ment „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
Gmina Żarów zawarła porozumienie międzyg-
minne z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej i wspólnie z innymi gminami 
będzie się ubiegać o unijne środki w ramach tego 
programu. Zrównoważona mobilność miejska 
w naszym przypadku, w ramach aglomeracji 
wałbrzyskiej dotyczyć może dwóch ważnych zadań: 
zakup autobusów elektrycznych lub wybudowania 
ścieżek rowerowych.

Stawki opłat za usługi odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na posiedzeniu Rady Miejskiej radni ustalili także 
górne stawki opłaty za usługi odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Stawki 
zostały określone za jednorazowy odbiór odpadów 
komunalnych, które są zebrane w sposób selek-
tywny i które nie są zebrane w sposób selektywny. 

Realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa”
Gmina Żarów przystąpiła do realizacji Programu 

„Opieka Wytchnieniowa” finansowanego ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany 
będzie w formie świadczenia opieki wytchnie-
niowej w formie pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania uczestnika. 
Gminny Program Osłonowy „Teleopieka dla Osób 

Starszych w Gminie Żarów na lata 2023-2025”
Celem programu jest świadczenie usług tele-
opiekuńczych w zakresie wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu seniorów mieszkających w gminie 
Żarów. Uczestnicy programu będą mogli otrzymać 
nieodpłatnie opaskę na nadgarstek, monitorującą 
stan zdrowia, z możliwością połączenia głosowego 
z centrum teleopieki wraz z instrukcją obsługi.

Nowe ulice w Kalnie
Na sesji Rady Miejskiej nadano także nowe nazwy 
ulicom w Kalnie. Będą to ulice: Diamentowa, 
Wostówka, Granitowa, Turkusowa, Bursztynowa, 
Szmaragdowa, Brylantowa, Źródlana, Rubinowa, 
Marmurowa, Grafitowa, Kwarcowa i Szafirowa. 
Nadanie nazw ulicom w Kalnie poprzedzone było 
ankietą konsultacyjną przeprowadzoną na przełomie 
października i listopada 2022r. oraz 
konsultacjami społecznymi, które 
odbyły się w grudniu 2022r.
Z projektami uchwał Rady Miej-
skiej podjętymi na sesji w dniu 9 
lutego 2023r. można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Magdalena Pawlik na podstawie informacji  
z sesji Rady Miejskiej

Informacje z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych
Od 1 kwietnia 2023r. mieszkańcy gminy Żarów 
będą za wywóz odpadów komunalnych płacić 
o 6 złotych więcej niż w minionym roku. 
Nowe stawki będą kształtować się następująco: 38 zł 
zapłacą mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, 41 zł 
mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej i 33 zł miesz-
kańcy zabudowy jednorodzinnej kompostujący biood-
pady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
Dlaczego taka podwyżka? Czy nie można było taniej? 
Czy gmina dopłaci mieszkańcom za wywóz śmieci? Na 
pytania odpowiada burmistrz Leszek Michalak.

 ӹ Panie Burmistrzu, z dniem 1 kwietnia 2023r. zmienia 
się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Skąd taki wzrost cen i z czego to wynika?

−Niestety rynek gospodarki odpadami 
kieruje się twardymi zasadami i więk-
szość samorządów w naszym kraju 
stanęła bądź będzie musiała stanąć 
w najbliższym czasie, przed koniecz-
nością wprowadzenia podwyżek dla 
mieszkańców za odbiór odpadów komu-
nalnych. Rosnąca inflacja oraz drożejące 
ceny paliw i energii elektrycznej, niezbęd-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej wpływają 
na wzrost cen świadczonych usług. Dodatkowo zwiększeniu 
uległa również wysokość płacy minimalnej, a co za tym 
idzie zwiększone zostały koszty firmy. Wszystko to sprawia, 
że startujące w przetargach firmy odbierające odpady, 
wyznaczają coraz wyższe stawki za odbieranie odpadów. 
Z uwagi na kończący się okres obowiązywania dotych-
czasowej umowy, jeszcze w 2022r. ogłosiliśmy przetarg na 
wyłonienie wykonawcy, który w tym zakresie będzie obsłu-
giwał gminę i naszych mieszkańców. Niestety do prze-
targu zgłosiła się tylko jedna firma ENERIS Ekologiczne 
Centrum Utylizacji Sp. z o.o., z którą podpisaliśmy umowę, 
aby zapewnić naszym mieszkańcom objętym systemem, 
odbiór odpadów komunalnych. Ceny zaoferowane przez 
firmę w przetargu były bardzo wysokie i przekraczały 
aż o 12 złotych ustawowe limity cenowe, które określone 
są w przepisach, a które wynoszą 41,24 zł. Oznacza to, 
że mieszkaniec za wywóz odpadów nie może zapłacić 
więcej niż 41,24 zł bez względu na to, że w przetargu firma 
zaoferowała stawki zdecydowanie wyższe. To spowodo-
wało, że gmina będzie musiała dopłacać z budżetu do 
wywozu śmieci. Najwięcej gmina będzie dopłacać do tych 
nieruchomości, które nie kompostują bioodpadów na 

własnym terenie. Stąd też przygotowaliśmy takie stawki, 
aby zachęcić mieszkańców domów jednorodzinnych do 
oszczędzania. Wystarczy, że zbudują kompostownik i  
będą kompostować wszelkie odpady z ogródka.

 ӹ Przetarg na usługę odbioru odpadów komunalnych 
został rozstrzygnięty, umowa podpisana, a nowe 
stawki ustalone. Ile gmina będzie musiała dopłacać do 
systemu odbioru śmieci? 

−Do systemu odbioru śmieci dopłacimy z budżetu gminy 
1,4 mln zł rocznie. To bardzo duża suma, którą można 
byłoby przeznaczyć np. na zadania inwestycyjne na 
terenie naszej gminy. A co to oznacza? Mając dodatkowe 
pieniądze możemy budować nowe drogi, chodniki, place 
zabaw, remontować obiekty użyteczności publicznej, aby 
podnosić komfort życia naszych mieszkańców. Pomimo 
wprowadzonych podwyżek, gmina z własnych środków 
będzie musiała jeszcze dopłacać do systemu odbioru 
odpadów 1,4 mln zł rocznie i mniej niestety wydamy na 
gminne inwestycje. Chociażby dlatego, że taka kwota 
pozwoliłaby na pozyskanie ok. 5 mln złotych dotacji inwe-
stycyjnych. 

 ӹ Co zrobiła gmina, aby zmniejszyć ceny stawek, które 
będą ponosić mieszkańcy? 

−Oprócz wprowadzonej dopłaty ze środków budżetu gminy 
Żarów, przejęliśmy PSZOK –  Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje w Żarowie. Zrobi-
liśmy to, by zwiększyć konkurencyjność i zachęcić firmy do 
udziału w przetargu. Dzięki temu każda firma, która zgło-
siłaby swoją ofertę do przetargu mogłaby korzystać z jego 
usług od razu po podpisaniu umowy, gdyż nie musiałaby 
ponosić kosztów jego uruchomienia, z kolei miałoby to 
wpływ na określenie wysokości stawek za odbiór odpadów. 
Niestety do przetargu stanęła tylko jedna firma. 
Poza tym gmina ma niewielkie możliwości, aby wpłynąć 
na zmniejszenie stawek za wywóz odpadów komunal-
nych. Możemy jedynie apelować do naszych mieszkańców, 
zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej i tych mieszkających 
na terenach wiejskich, aby zdecydowali się na komposto-
wanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. 
To pozwoli im na obniżenie kosztów wywozu odpadów, bo 
zamiast 41 zł będą płacili 33 zł od osoby. A należy wskazać, 
że gmina najwięcej dopłaca właśnie do wywozu biood-
padów z ogrodów.

 ӹ Po tych podwyżkach gmina i tak będzie dopłacać 
ponad 1,4 miliona zł. Gdyby pozostawić dotychczasowe 

stawki, gmina musiałaby dopłacić prawie dwa razy tyle. 

−Uważam, że te pieniądze lepiej byłyby spożytkować jako 
wkład do środków unijnych na rozwój naszej gminy. Jedna 
gminna złotówka pozwala pozyskać 3 złotych z dotacji. 
Proszę pomyśleć, ile można byłoby zrobić w gminie mając 
dodatkowe trzy miliony.

 ӹ Z kompostowania mogą skorzystać jedynie miesz-
kańcy domów jednorodzinnych, a co z mieszkańcami 
budynków wielorodzinnych?

−Niestety obecne przepisy nie przewidują takiej możli-
wości i bioodpady z tych budynków muszą być wywożone 
na wysypisko, a to spore koszty po stronie mieszkańców 
i gminy. Poza tym, przepisy zobowiązały gminę do 
odbierania bioodpadów (skoszona trawa i inne odpady 
z ogródków) z domków jednorodzinnych jednocześnie 
ustalając górną stawkę za taką usługę. Obecnie gmina 
dopłaca do każdego mieszkańca domku jednorodzin-
nego, który nie ma kompostownika aż 22 złotych. Stąd 
apel do mieszkańców, aby zagospodarowywali bioodpady 
na przydomowych kompostownikach. Tutaj jest możli-
wość znacznego obniżenia kosztów przez mieszkańców 
i gminę. Ponadto, przygotowaliśmy wystąpienie do 
Marcina Gwoździa, Posła na Sejm RP, aby podjął starania 
w kierunku zmiany przepisów, które pozwoliłyby gminie 
na kompostowanie wszystkich bioodpadów na swoim 
terenie. Mówię o gminnych bioodpadach np. z koszenia 
gminnych trawników, odpadach z budynków jednorodzin-
nych, które nie zdecydują się na własne kompostowania, 
jak również z budynków wielorodzinnych. Gdyby firma 
prowadząca zbiórkę bioodpadów z całej gminy mogła 
wywozić je na gminny kompostownik a nie na wysypisko 
śmieci, to takie rozwiązanie z jednej strony pozwoliłoby na 
obniżenie stawek za wywóz odpadów od mieszkańców, 
a z drugiej gmina dysponowałaby humusem do rekulty-
wacji terenów zielonych na terenie całej gminy. Czy do tego 
dojdzie? Liczę, że tak, bo to problem dotyczący wszystkich 
samorządów, a to daje dużą siłę nacisku na Posłów. Przy-
pomnę, że już jedna taka inicjatywa przyniosła pozytywny 
skutek, kiedy poprzez posłów zwróciliśmy się z propozycją 
zmiany przepisów dotyczących przyznawania dodatku 
węglowego. To zaskutkowało tym, że w domach, w których 
był jeden adres każda z rodzin uzyskała prawo do dodatku 
węglowego.

 ӹ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Pawlik 
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Gmina

Bal Sołtysa w Łażanach
Pięknie udekorowana 
świetlica, na stołach 
swojskie smakołyki, 
skoczna muzyka w wyko-
naniu zespołu Walter 
Band i życzenia oraz 
podziękowania dla 
wszystkich sołtysów. 

Za nami tegoroczny Bal 
Sołtysa, który w tym roku 
odbył się w Łażanach. To 
była już XXVII edycja tego 
wydarzenia, a w tym roku 
spotkaliśmy się na balu 
po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa. Gospodarzami Balu Sołtysa byli sołtys 
Łażan Jan Sołtysiak i Koło Gospodyń Wiejskich „Łaża-
nianki” w Łażanach, którzy dołożyli wszelkich starań, 
aby impreza była udana dla wszystkich uczestników. 
Nad przebiegiem całej uroczystości czuwali nie tylko 
mieszkańcy sołectwa, ale także pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Oficjalnego otwarcia Balu 
Sołtysa dokonali burmistrz Leszek Michalak wspólnie 
z przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem 
Koniecznym, sołtysem Łażan Janem Sołtysiakiem 
i radną Marią Tomaszewską. 

−−Dziękujemy wszystkim za przybycie. Na naszej 
świetlicy gościmy 13 sołectw i wspólnie będziemy 
się bawić oraz świętować, bo to w końcu Bal 

Sołtysa. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Łażanianki” zadbało o poczęstunek 
dzisiejszego wieczoru, aby każdy z gości mógł 
posilić się swojskimi przysmakami – mówiła radna 
Maria Tomaszewska. 

Podczas uroczystości podziękowaliśmy także 
naszym sołtysom za wysiłek i społeczną służbę na 
rzecz drugiego człowieka.

−−Nie wyobrażamy sobie wsi bez sołtysów. To osoby, 
które wprowadzają ład i porządek w swojej miej-
scowości. Dbają o swoich mieszkańców i zawsze 
starają się być pomocne. Dziękujemy za Wasz 
wysiłek i zaangażowanie. Życzymy wytrwałości 
w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, 

dobrej współpracy 
z mieszkańcami, realizacji 
pomysłów w działal-
ności sołeckiej, a przede 
wszystkim zadowolenia 
z pełnienia tej jakże 
ważnej funkcji – dzięko-
wali sołtysom burmistrz 
Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.
Tańczono i bawiono się 
do białego rana. A czy 
zabawa była udana? 

O jej wyjątkowości świad-
czyć może zadowolenie 
i uśmiech na twarzach 

wszystkich zgromadzonych gości. Takiego balu 
długo się nie zapomina.… W imieniu organizatorów 
serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przy-
bycie oraz niezapomniane wrażenia. A naszym 
organizatorom składamy podziękowania za pomoc 
i zaangażowanie przy organizacji zabawy. I cóż … do 
zobaczenia na XXVIII Balu Sołtysa. 

Magdalena Pawlik na podstawie informacji  
z Referatu Rozwoju UM Żarów 

Parkiet taneczny bardzo szybko się zapełnił i trzeba 
przyznać, że bawiono się znakomicie.

Na Balu Sołtysi bawili się nie tylko sołtysi, ale również 
osoby, które na co dzień także angażują się w życie 

małych lokalnych społeczności. 

Sala lekcyjna w SP Żarów wyremontowana 
przy wsparciu Fundacji Leroy Merlin

Uczniowie oddziału przedszkolnego 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie korzystają już z wyre-
montowanej sali lekcyjnej, która 
dzięki przeprowadzonym pracom 
remontowym, zyskała nowy wygląd. 

W ramach prac, które sfinan-
sowane zostały przez Fundację 
Leroy Merlin odświeżono ściany, 
wymieniono listwy i panele, drzwi 
oraz oświetlenie. Sala wyposażona 
została również w nowe pojemniki 
na zabawki, dywan, a ściany zdobią 
tablice korkowe i ramki na zdjęcia. 
Na parapetach postawione zostały 
rośliny w pięknych, jednolitych doni-
cach, co również jest wsparciem prze-
kazanym przez pracowników Fundacji 
Leroy Merlin.

−−Projekt remontu sali i wszystkie prace, 
które prowadzone były w oddziale przed-
szkolnym w naszej szkole, zrealizowane 
zostały dzięki zaangażowaniu i pracy 
Wolontariuszy Fundacji oraz wsparciu 
produktowemu Leroy Merlin. Jesteśmy 
ogromnie wdzięczni za pomoc i okazane 
wsparcie. Nasza szkoła zyskała piękną, 
funkcjonalną i nowoczesną salą dla 
oddziałów przedszkolnych. Dziękujemy za 
Państwa pomoc, życzliwość, otwarte serca, 
a przede wszystkim umiejętność czynienia 
dobra wobec innych ludzi. Nic tak nie 
dodaje skrzydeł, jak bezinteresowna pomoc 
– mówi dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie Barbara Nowak.

W podziękowaniu Wolontariuszom 
Fundacji Leroy Merlin dyrekcja szkoły, 
wspólnie z gronem pedagogicznym 
i dziećmi, którzy na co dzień uczą się 
w wyremontowanej sali lekcyjnej, przygo-
towali niespodziankę. Był tort, listy gratu-

lacyjne i podziękowania od najmłodszych 
uczniów placówki.

−−Słowa nie są w stanie wyrazić naszej 
wdzięczności, dlatego wspólnie z dziećmi 
przygotowaliśmy dla Wolontariuszy 
z Fundacji Leroy Merlin słodką niespo-
dziankę. Nagraliśmy także filmik, który 
pokazuje wszystkie etapy realizacji 
remontu sali. Mam nadzieję, że będzie on 
miłą pamiątką. Razem podziękowaliśmy 
naszym wolontariuszom za poświęcony 
czas, ofiarowane wsparcie i mnóstwo serca, 
które włożyli, aby sala dla naszych przed-
szkolaków zmieniła swój wizerunek. Jeszcze 
raz kieruję serdeczne podziękowania do 
Wolontariuszy z Fundacji Leroy Merlin: 
Pawła Nowakowicza, Patryka Wojciechow-
skiego i Wojciecha Węglarza oraz Pań 
Agnieszki Bolek – prezes i Joanny Traczyk – 
koordynator Fundacji Leroy Merlin – dopo-
wiada dyrektor SP Żarów Barbara Nowak.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji  
z SP Żarów

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie podziękowali 
Wolontariuszom Fundacji Leroy Merlin za przeka-
zanie wsparcie finansowe na remont sali lekcyjnej 

w SP Żarów.

Ile kosztuje opieka  
nad bezdomnymi zwierzętami? 

Ponad 60 tysięcy złotych kosztowała w minionym roku opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami, które przyjęte zostały do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, z którym gmina Żarów ma 
podpisaną umowę. 

Łącznie w 2022r. do schroniska zostało przyjętych 51 zwierząt, 
w tym 25 psów i 26 kotów. Koszt przyjęcie bezdomnego zwierzęcia 
do schroniska wynosił w minionym roku 2600 złotych. W tym 
roku opłata ta jest wyższa o 300 złotych i wynosi 2900 złotych. 
Gmina ponosi również opłaty z tytułu przyjęcia zwierzęcia do 
schroniska i jego utrzymania, po którego zgłosi się jego właści-
ciel. Koszt takiej usługi, która pokrywana jest ze środków budżetu 
gminy Żarów wynosi każdorazowo 750 złotych. Są to bardzo kosz-
towne zadania, które obciążają budżet gminy.

−−Koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem bezdomnych 
zwierząt w schronisku wynosiły w ubiegłym roku ponad 60 tysięcy 
złotych. To o sto procent więcej niż w 2021 roku. Średnio jedno 
zwierzę oddane do schroniska kosztuje gminę prawie 3000 tysiące 
złotych. W ramach tej usługi płacimy za przeprowadzenie kwaran-
tanny, profilaktykę weterynaryjną, oznaczenie mikrochipem oraz 
utrzymanie zwierzęcia do momentu wyjścia ze schroniska. Dlatego 
apelujemy do właścicieli czworonogów, aby pilnowali swoje zwie-
rzęta. Nie wszystkie zwierzęta, które odławiamy, przewozimy 
i utrzymujemy w schronisku na koszt gminy, są bezdomne. Mają 
przecież swoich właścicieli, których obowiązkiem jest ich pilnować 
i sprawować nad nimi należytą kontrolę. Zgodnie z przepisami, za 
niepilnowanie swojego pupila, policja może nałożyć karę grzywny 
na właściciela w wysokości do 1000 złotych grzywny – mówi Alicja 
Urbanik z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Gmina każdego roku przyjmuje program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Żarów, którego celem jest zapewnienie opieki, zapobie-
ganie bezdomności zwierząt oraz zmniejszanie populacji zwierząt 
bezdomnych. Jednak koszty opieki nad zwierzętami, które nie 
zawsze są bezdomne, ponieważ posiadają swoich właścicieli, są 
drastycznie wysokie. 
Pamiętajmy, że ponosimy odpowiedzialność za swoje zwierzęta, 
które nie mogą bez nadzoru swoich właścicieli wałęsać się bez 
opieki, a i często narażać na niebezpieczeństwo innych miesz-
kańców, szczególnie dzieci.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów 

Więcej zdjęć z wydarzenia 
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 
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Inwestycje

Plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Żarowie zostanie przebudowany
To bardzo dobra informacja dla mieszkańców 
naszego miasta, zwłaszcza tych najmłodszych. 
Plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Żarowie będzie 
przebudowany i doposażony w nowe urządzenia 
zabawowe. 

Ponadto, w ramach zadania, które realizować 
będzie gmina Żarów, przebudowana zostanie tam 
również cała infrastruktura rekreacyjna. Burmistrz 
Leszek Michalak, podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się w czwartek, 9 lutego, podpisał 
umowę o dofinansowanie tych inwestycji, które 
będą realizowane w ramach projektu „Przebudowa 
infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Wierzbowej 
w Żarowie”. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego umowę podpisał 
obecny na posiedzeniu Rady Miejskiej w Żarowie 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko i prezes Krystian Ulbin. Part-
nerem projektu jest także Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu”. Całkowity koszt inwestycji ma 
wynieść 107.546,33 zł, kwota przyznanego dofi-
nansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie to 40.723,00 zł.

−−Wraz z panem Leszkiem Michalakiem burmistrzem 

Żarowa podpisaliśmy umowę na dofinansowanie 
w kwocie ponad 40 tys. zł na przebudowę infrastruk-
tury rekreacyjnej przy ul. Wierzbowej w Żarowie. 
Jestem przekonany, że przebudowana infrastruktura 
będzie dobrze służyć mieszkańcom Żarowa – mówił 
podczas sesji Wicemarszałek Grzegorz Macko.

−−W ramach inwestycji, którą będziemy realizować 
już w najbliższym czasie, doposażymy istniejący 

plac zabaw w nowe urządzenia, dołożymy siłownię 
zewnętrzną, wykonamy też boisko do badmin-
tona, bo taka była wola mieszkańców, żeby w tym 
miejscu to boisko powstało. Będą w środku również 
wykonane ścieżki, kosze na śmieci, zamontowane 
ławeczki i nasadzona zieleń. To nie jest jedyne 
zadanie, które realizujemy. Serdecznie dziękujemy 
prezesowi LGD „Szlakiem Granitu” Krystianowi 
Ulbinowi za pomoc. Ostatnio, w grudniu 2022r. 
zakończyliśmy budowę placu zabaw na Placu 
Wolności w Żarowie. Z takich większych zadań, 
bo nie tylko takie małe zadania realizujemy, była 
budowa świetlicy wiejskiej w Łażanach. Podzięko-
wania kierujemy również do Panu Marszałka za 
pomoc przy rozpatrywaniu już samych wniosków 
i przy uwagach, które są zgłaszane do wniosków – 
mówił zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Dobra współpraca zawsze przynosi konkretne 
efekty, dlatego dziękujemy Wicemarszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego Grzegorzowi Macko 
i prezesowi LGD „Szlakiem Granitu” Krystianowi 
Ulbinowi za przekazane wsparcie i czekamy 
z wielką niecierpliwością na kolejny odnowiony 
skwer w naszym mieście. 

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Referatu 
Inwestycji UM Żarów

Dofinansowanie przyznane, umowa podpisana 
i niebawem rozpoczną się prace remontowe. 

Nowa radna zaprzysiężona
Anna Żurek oficjalnie dołączyła do grona Rady 
Miejskiej w Żarowie. Na sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się w czwartek, 9 lutego, w obecności wice-
marszałka województwa dolnośląskiego Grze-
gorza Macko, prezesa LGD „Szlakiem Granitu” 
Krystiana Ulbina, władz gminy Żarów, radnych 
oraz mieszkańców, złożyła ślubowanie i została 
zaprzysiężona. 

Pani Anna objęła mandat po Bartoszu Żurku, który 
z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji. 
Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora i przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny pogratulowali nowej radnej 
objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, 
życząc powodzenia i owocnej pracy. 

−−Gratulujemy objęcia funkcji radnej Rady Miej-
skiej i życzymy pomyślności oraz wiele sukcesów 
w działaniach na rzecz lokalnej społeczności – 
gratulowali. 

Nowa radna wejdzie w skład Komisji ds. Oświaty 
i Pomocy Społecznej oraz Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

Magdalena Pawlik na podstawie informacji  
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Po zaprzysiężeniu Anna Żurek oficjalnie rozpoczęła 
pracę w Radzie Miejskiej w Żarowie. 

Strażacy po zebraniach sprawozdawczych
Akcje gaszenia pożarów, 
udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, 
usuwanie skutków licz-
nych wichur, obsługa 
gminnych imprez kultu-
ralnych – to tylko niektóre 
zadania, które w 2022 r. 
wykonywali żarowscy 
strażacy – ochotnicy. 

Zakończyły się zebrania 
sprawozdawcze we 
wszystkich jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów, podczas których podsu-
mowano miniony rok i przedstawiono plany na 
przyszłość.

−−Każda jednostka OSP przedstawiła sprawozdania 
ze swojej działalności oraz sprawozdania finan-
sowe za 2022 rok. W tegorocznych planach naszych 
jednostek OSP jest zakup i pozyskanie sprzętów, 
mundurów i środków ochrony osobistej, uczest-
nictwo w imprezach organizowanych na terenie 
gminy Żarów, pozyskanie lekkiego samochodu 
pożarniczego oraz budowa nowej remizy w Poża-
rzysku. Ma to być wspólny budynek z nową świetlicą 
wiejską. Na zebraniach ustaliliśmy również termin 

zawodów strażackich, 
które w tym roku odbędą 
się 17 czerwca – mówi 
Alicja Urbanik z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
We wszystkich zebra-
niach sprawozdaw-
czych OSP uczest-
niczył burmistrz 
Leszek Michalak, który 

dziękował druhom za 
gotowość do niesienia 
bezinteresownej pomocy 

mieszkańcom naszej gminy i życzył, aby ten rok był 
dla nich pomyślny.

−−Strażacy nie są tylko „od gaszenia pożarów”, 
ale pomagają wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi 
dobro społeczne. Często są pierwsi na miejscach 
wypadków drogowych, ratują  w czasie zagrożeń 
żywiołami – wichurami czy podtopieniami, poma-
gali w transporcie osób starszych na szczepienia 
przeciw COVID-19 oraz – tak nieoceniona w ostat-
nich miesiącach pomoc dla naszych wschodnich 
sąsiadów z Ukrainy. Dziękuję druhnom i druhom 
za zaangażowanie, pracę i troskę o naszych miesz-
kańców – dziękował burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów

Tradycyjnie na zebraniach sprawozdawczych druhowie 
podsumowali miniony rok. 

Trwa modernizacja sieci kanalizacyjnej 
przy ul. Cembrowskiego i Stumetrówki

Rozpoczął się drugi etap modernizacji sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej przy ulicach Cembrow-
skiego i Stumetrówki w Żarowie. 

Pierwszy obejmował budowę sieci kanalizacyjnej 
i zakończył się jeszcze w 2022 roku. Obecnie trwają 
prace przy modernizacji sieci wodociągowej, które 
potrwają do końca lutego. Całość prac moderni-
zacyjnych to koszt ok. 80 tys. zł. Inwestycja reali-
zowana jest przez pracowników Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Żarowie. 
−Wykonujemy te prace w trybie pilnym, ponieważ gmina 
Żarów uzyskała dofinansowanie na nową nawierzchnię 
ulic Cembrowskiego i Stumetrówka. W związku z tym 
istnieje uzasadniona konieczność wymiany znajdującej 
się tam infrastruktury wodno–kanalizacyjnej – zaznacza 

prezes spółki Grzegorz Osiecki. I dodaje. – Nie są to 
jedyne prace, które spółka już wykonała w tym roku. 
Gmina Żarów obecnie rewitalizuje staw miejski w Żarowie 
i również przy tej inwestycji nasi pracownicy wymienili ok 
200 m.b. rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej prze-
biegającego wzdłuż ulicy Wyspiańskiego. 
Ponieważ nie musieliśmy odtwarzać nawierzchni na tym 
odcinku, zadanie to kosztowało spółkę około 20 tys. zł. – 
dopowiada Magdalena Gołdyn-Szumlańska członek 
zarządu spółki.

Przed spółką kolejne miesiące związane z inwesty-
cjami na terenie naszej gminy, o których z pewno-
ścią mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Informacja:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Żarowie

Pisz do Nas!  
Czekamy na ważne  

i ciekawe informacje
e-mail: m.pawlik@um.zarow.pl  

lub biblioteka@um.zarow.pl 
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Kronika policyjna
Ukradł paliwo z samochodu 

Nieznany sprawca dokonał kradzieży paliwa 
w ilości około 200 litrów z baku zbiornika samo-
chodu ciężarowego marki IVECO zaparkowanego 
na terenie strefy. Straty zostały oszacowane na 
poziomie 1500 złotych. Do zdarzenia doszło na 
terenie Żarowa.

Oszustwo przy zakupach przez Internet
Mieszkanka Żarowa poinformowała funkcjona-
riuszy Komisariatu Policji w Żarowie, że zaku-
piła kurtkę o wartości 199 złotych w jednym ze 
sklepów internetowych. Pomimo, iż zapłaciła za 
kurtkę wraz z przesyłką, nie otrzymała zamówio-
nego towaru, przez co dokonano oszustwa na jej 
szkodę w wysokości 214 złotych.

Zatrzymany za posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze KP Żarów realizując uzyskiwane 
informacje i prowadząc czynności  zatrzymali 
mieszkańca Żarowa, który posiadał przy sobie 
marihuanę w znacznej ilości tj: około 50 gram. 
Mężczyznę zatrzymano. W dniu 12 stycznia 2023 
roku Prokuratura Rejonowa w Świdnicy zasto-
sowała wobec sprawcy środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policji w wymiarze 2 dni w tygo-
dniu oraz zakaz opuszczania kraju. 

Poszukiwana do odbycia kary  
została zatrzymana

Dzięki działaniom funkcjonariuszy KP Żarów 
zatrzymano mieszkankę powiatu świdnickiego 
poszukiwaną na podstawie zarządzenia Sądu 
Rejonowego w Świdnicy celem doprowadzenia do 
odbycia kary. Zatrzymaną ostatecznie osadzono 
w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. 

Nietrzeźwy za kierownicą roweru
Funkcjonariusze WRD KPP Świdnica zatrzymali 
mieszkańca naszej gminy, który kierował rowerem 
na drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeź-
wości, powodując zagrożenie w  ruchu lądowym nie 
tylko dla siebie, ale także innych uczestników ruchu. 
Mężczyzna został zatrzymany w Przyłęgowie. 

Przygotowano na podstawie informacji z Komisariatu 
Policji w Żarowie

Z cyklu „Ludzie z pasją”

Marta Kurzeja „Moja przyszłość musi być związana z muzyką”
Muzyka towarzyszy jej praktycznie od… zawsze, 
a gitara czy pianino to instrumenty, które przy 
tworzeniu swojej muzyki, chętnie wykorzystuje. 
Najlepiej czuje się w klimatach poezji śpiewanej i balla-
dach, które potrafią wzruszyć lub wprawić w zadumę, 
ale nie ogranicza się tylko do tego gatunku muzycz-
nego. Kiedy znajduje wolny czas, zawsze poświęca go na 
tworzenie muzyki. Jak sama przyznaje: „Moja przyszłość 
musi być związana z muzyką, nie ma innej możliwości”. 
W naszym cyklu „Ludzie z pasją” dziś wywiad z Martą 
Kurzeją, młodą mieszkanką Żarowa, która na łamach 
naszej gazety opowiada, skąd zainteresowanie muzyką 
i dlaczego nie wyobraża sobie życia bez muzyki.

 ӹ Muzyka to Pani wielka pasja. Czy tak było od lat 
najmłodszych? Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką? 
A może to rodzinna pasja?

−Muzyka rozbrzmiewała w moim domu rodzinnym 
cały czas, mój tato grał kiedyś na akordeonie, babcia na 
skrzypcach, a siostra, mama i ciocia na pianinie, więc 
można powiedzieć, że mamy muzykę we krwi. W szkole 
podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie miałam 
możliwość uczestnictwa w szkolnym chórze i w związku 
z tym w różnych występach. Mój nauczyciel muzyki, Pan 
Leszek Krzyż, rozbudził we mnie pasję do gitary, do śpiewu 
i wierzył we mnie, za co serdecznie mu dziękuję. Jako 
dziecko zaczęłam brać udział w konkursach wokalnych, 
towarzyszką w tych przygodach była mi najczęściej Mama. 
Najczęściej akompaniowałam sobie wtedy na gitarze. 
W gimnazjum zaczęłam sama uczyć się grać na pianinie 
i dzięki temu dzisiaj mogę też akompaniować sobie na tym 
instrumencie.

 ӹ Jaka muzyka jest tworzona z Pani udziałem? Gdzie 
możemy Panią usłyszeć?

−W ciągu swojego muzycznego życia nagrałam parę 
piosenek, na przykład piosenki autorstwa Wiesława 
Szydłowskiego. Wzięłam też udział w projekcie świdnic-
kiego producenta, Dariusza Miziarskiego, dzięki któremu 
na płycie Dysonans można usłyszeć moje dwie autor-
skie piosenki. Mam też swój kanał na YouTube, gdzie od 
czasu do czasu wrzucam piosenki, zazwyczaj covery. I na 
kanale YouTube i na różnych wydarzeniach występuję 
pod panieńskim nazwiskiem – Kurzeja. Mam nadzieję 
w niedalekiej przyszłości rozbudować swoje portfolio. 

Najlepiej czuję się w poezji śpiewanej, lecz nie ograni-
czam się tylko do tego jednego gatunku. Jeśli jakiś utwór 
spodoba mi się i słyszę, że można go wykonać w inny, 
nowy sposób, to to robię.

 ӹ Już jako młodziutka mieszkanka (uczennica szkoły, 
gimnazjum) występowała Pani podczas różnych 
wydarzeń, również naszych żarowskich, gminnych. 
Czy brała bądź bierze Pani udział w konkursach i czy 
zdobywała Pani nagrody?

−Zgadza się, brałam udział w przeróżnych konkursach, 
o różnej tematyce, np. miłosnej, piosenka lat 80.,70. Tych 
konkursów było kilkadziesiąt, więc miałam okazję poznać 
osobiście takich artystów jak Mietek Szcześniak, Gabriel 
Fleszar czy Małgorzata Ostrowska. Bardzo często w tych 
konkursach stawałam na podium czy otrzymywałam 
wyróżnienia, co zawsze sprawiało, że czułam się doce-
niona i usatysfakcjonowana, z motywacją do dalszej pracy.

 ӹ Czy swoją przyszłość wiąże Pani z muzyką? Czy tworzy 
Pani jakieś nowe i autorskie kompozycje?

−Moja przyszłość musi być związana z muzyką, nie ma 
innej możliwości. Obecnie często śpiewam podczas mszy 
ślubnych, jest to piękny czas dla par młodych i zawsze 
cieszę się, że mogę im w ten sposób towarzyszyć w tym 
wyjątkowym dniu. Daję też od czasu do czasu koncerty, 
lecz najczęściej gram i śpiewam w zaciszu domowym. 
Tam tworzę swoją muzykę -  czasami jest to tylko fragment 
tekstu, kawałek melodii, która utkwiła w głowie, które 
z czasem stają się piosenką.

 ӹ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Marta Kurzeja nigdy nie kryła, że muzyka to jej 
największa pasja. 

Funkcjonariusze z KP Żarów podsumowali 2022 rok
Funkcjonariusze żarowskiego 
komisariatu policji podsumo-
wali wyniki pracy w 2022 rok na 
dorocznej odprawie, która odbyła 
się w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 
W spotkaniu uczestniczyli także 
I Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Świdnicy młodszy inspektor 
Przemysław Siwiak, burmistrz Leszek 
Michalak, zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny. Sprawoz-
danie z całorocznej pracy komisariatu 
policji w Żarowie przedstawili komen-
dant Katarzyna Wilk oraz zastępca 
komendanta Mariusz Andrzejewski.
−W 2022 roku policjanci z komisariatu 
interweniowali aż 3548 razy. Policjanci 
zatrzymali na „gorącym uczynku” 148 
sprawców różnych przestępstw, w tym 
63 nietrzeźwych kierujących. W 2022 roku zmniejszyła 
się liczba kolizji i wypadków drogowych. Odnotowano 
97 kolizji drogowych i 6 wypadków, natomiast w 2021 
roku odnotowano 115 kolizji drogowych i 7 wypadków 
drogowych. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 
odnotowano łącznie 142 zgłoszenia dotyczące problemów 
nurtujących społeczność miasta i gminy Żarów. W ramach 
procesu standaryzacji policyjnych programów profilak-
tycznych w roku 2022 wdrożono i realizowano następujące 
działania profilaktyczne: „Wzorowy Senior – Program 
Wojewódzki” (spotkania i pogadanki z osobami starszymi 
po 65 roku życia na tematy związane z ich bezpieczeń-
stwem) czy „Senior on-line – koncepcja wojewódzka” 
(szkolenia dla osób w wieku senioralnym z wykorzysta-
niem platformy internetowej YouTube). Funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Żarowie prowadzili także działania 
edukacyjne: „Bezpieczna Droga Do Szkoły”, „Bezpieczny 
Wypoczynek Nad Wodą” i pogadanki w szkołach doty-
czące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in. w kontak-
tach z osobami obcymi, Cyberprzemoc oraz hejt w sieci 
– mówiła podczas odprawy komendant KP Żarów Kata-
rzyna Wilk.

Wśród ważniejszych wydarzeń na terenie gminy Żarów, 
które mieszkańcy zgłaszali za pośrednictwem Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa były przekraczanie 
dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miej-
scach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, 
wałęsające się bezpańskie psy czy akty wandalizmu. 

Podczas spotkania zastępca komendanta KP Żarów 
Mariusz Andrzejewski omówił również najważniejsze 
wydarzenia, w których w minionym roku interwenio-
wali żarowscy policjanci. Były to zatrzymania sprawców 
pobicia i kradzieży rozbójniczej, mieszkańców, którzy 
łamali zakaz sądowy, poświadczali nieprawdę na istot-
nych dokumentach, posiadali przy sobie środki odurza-
jące czy dokonywali kradzieży kabli telekomunikacyj-
nych. Niewątpliwie do ważnych wydarzeń minionego 
roku trzeba również zaliczyć zakup nowego hybrydo-
wego radiowozu Toyota Corolla w wersji kombi dla KP 
Żarów, który został w połowie sfinansowany ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz środków budżetu państwa. 
W trakcie spotkania burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman Konieczny podziękowali 
funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbę oraz 
podejmowane interwencje. Omówiono również sprawy 
związane ze współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi funkcjonującymi na terenie gminy Żarów, zwró-
cono uwagę na kwestię zwiększonego monitoringu, tak 
na terenie miasta, jak i wsi. Komendant KP Żarów Kata-
rzyna Wilk zadeklarowała również, że Komisariat Policji 
w Żarowie wspólnie z gminą będą ponawiać apele do PKP 
w sprawie konieczności utworzenia bezpiecznego przej-
ścia dla pieszych na przejeździe kolejowym u zbiegu ulic 
Wiejskiej, Chrobrego i Dworcowej w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Praca mundurowych została pozytywnie oceniona przez włodarzy naszego 
miasta, którzy zadeklarowali dalszą owocną współpracę. 
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Walentynkowa akcja w bibliotece
Randka w ciemno z... 
książką. Czemu nie? 
Z okazji Walentynek na 
naszych mieszkańców 
czekała miła niespo-
dzianka. 

Wspólnie z pracowni-
kami Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Żarów 
wyruszyliśmy w miłosny 
spacer po naszym 
mieście, a pracownicy 
biblioteki rozdawali miesz-
kańcom książki i zachęcali 
do czytania w wolnym 
czasie. Była to akcja, nie 
tylko promująca Święto 
Zakochanych, ale przede wszystkim 
bibliotekę, jak i same książki. 

−−Walentynki, coroczne święto 
zakochanych, to dzień wyznawania 
miłości oraz obdarowywania się 
drobnymi upominkami. Dla naszej 
biblioteki to również doskonała 
okazja do promocji czytelnictwa 
i rozbudzenia wśród innych miłości 
do książek. Dziś wszystkim chętnym 
i zainteresowanym mieszkańcom 
rozdawaliśmy książki, zachęcając 
do czytania książek i to nie tylko 
w walentynki. Czy pomysł podobał 
się naszym mieszkańcom? Byli nieco 
zaskoczeni, ale z wielkim uśmie-
chem na twarzy przyjmowali książki. 
Zapraszamy do biblioteki w Żarowie 
na randkę z książką – mówi Wioletta 
Kwiatkowska dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Żarów.

Pamiętajmy, że Walentynki można 
obchodzić nie tylko w kinie czy podczas 
romantycznej kolacji. Można też się za… 
czytać, choćby na chwilę. W żarowskiej 
bibliotece znajdziecie Państwo wiele 
książek o miłości i nie tylko. 
Zapraszamy do Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy 
Żarów im. ks. Jana Twar-
dowskiego, ul. Piastowska 
10 w Żarowie. Godziny 

otwarcia: poniedziałek, środa i piątek 
7.30 – 15.30, wtorek i czwartek 9.00 – 17.00. 
Biblioteka otwarta jest także dla czytel-
ników w wybrane soboty. Harmonogram 
dostępny jest na www.biblioteka.zarow.pl.

Magdalena Pawlik na podstawie infor-
macji z Biblioteki Publicznej

To nie była jednodniowa akcja. Wystarczy przyjść do 
biblioteki w Żarowie i wypożyczyć książkę… nie taką 
zwykłą, ale książkę niespodziankę owiniętą szarym 
papierem i udekorowaną czerwonymi serduszkami.

Walentynkowe literackie niespo-
dzianki rozeszły się błyskawicznie. 
Mamy nadzieję, że randka z książką 

była udana. Przecież Walentynki i nie 
tylko, to świetna okazja, by zakochać się 

w czytaniu!

Aktywne ferie w GCKiS
Pierwszy tydzień ferii 
już za nami. Było tak 
ciekawie i aktywnie…, że 
nie wiadomo kiedy ten 
czas tak szybko minął. 

O atrakcje dla najmłod-
szych mieszkańców 
naszej gminy zadbało 
tradycyjnie Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, które zapro-
siło dzieci do udziału 
w zimowych warsztatach. 
Wśród zaproponowanych 
przez organizatorów 
warsztatów były zajęcia 
kulinarne, plastyczne, 
sportowe, a zwieńcze-
niem całego tygodnia 
wspólnych zabaw był 
wielki bal karnawałowy.

−−Tegoroczne ferie 
można uznać za bardzo 
udane. Jak zawsze 
było bardzo kolorowo 
i wesoło. Oprócz świetnej 
zabawy zapewniliśmy 
naszym uczestnikom mnóstwo 
manualnych zajęć, warsztaty kuli-
narne, podczas których robiliśmy 
ciasteczka i bawiliśmy się w małych 
kucharzy. Do dyspozycji dzieci była 
także nasza pracowania ceramiczna 
i tutaj powstawały prawdziwe cuda. 
Nie zabrakło sportu i rekreacji, 
zarówno na basenie, jak i naszej 
hali sportowej. Na zakończenie 
zimowych warsztatów odbył się bal 
karnawałowy, dzieci zaprezento-
wały się w kolorowych przebraniach, 
a wspólnie z nimi tworzyliśmy karna-
wałowe dekoracje z przedmiotów, 
którym nadaliśmy drugie życie. 
Jednym słowem, nie było czasu na 
nudę – mówiła Anna Suchodolska 
z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Ferie z Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie to były nie tylko 
ciekawe zimowe warsztaty w mieście. 
Pracownicy GCKiS na czas ferii zimo-
wych przygotowali także mnóstwo 
atrakcji dla dzieci i młodzieży na tere-
nach wiejskich. Warsztaty odbywały 
się na świetlicach wiejskich w Przyłę-
gowie, Łażanach, Mrowinach, Mielę-
cinie i Imbramowicach. O naszych 
najmłodszych mieszkańcach podczas 
ferii zimowych nie zapomnieli 
również aktorzy Teatru Bezdomnego, 
gdzie odbywały się koncerty, reci-
tale i spektakle oraz Żarowska Izba 
Historyczna, która zaprosiła dzieci 
na prelekcję, połączoną z prezentacją 
multimedialną i wystawą „Znale-
ziska archeologiczne i historyczne na 
Ziemi Żarowskiej”.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z GCKiS

Wszystkie własnoręcznie wykonane przedmioty dzieci 
zabierały ze sobą do domu. Będą im przypominać, jak 

ciekawe i aktywne były to ferie.

Na bal karnawałowy dzieci czekały chyba najbardziej.

Więcej zdjęć z wydarzenia 
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 

Konkurs  
„Palma Wielkanocna” dla KGW

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu 
po raz kolejny organizuje wielkanocny konkurs, 
którego celem jest popularyzacja wyrobów ludo-
wych oraz rękodzielniczych. 

Konkurs „Palma Wielkanocna”, skierowany jest 
do Kół Gospodyń Wiejskich i polega na wyko-
naniu palmy wielkanocnej. Pracę można wykonać 
dowolną techniką, przy czym preferowane jest 
użycie materiałów i surowców pochodzenia natu-
ralnego, maksymalna wysokość palmy wielkanocnej 
nie może przekraczać 60 cm.
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 marca 
2023 r. Każdy Uczestnik (KGW) może zgłosić do 
Konkursu maksymalnie jedną samodzielnie wyko-
naną pracę konkursową w postaci palmy wielka-
nocnej. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe 
za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie. Zapraszamy 
do udziału w konkursie. 
Więcej informacji oraz regulamin i dokumenty 
do pobrania znajdują się na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
we Wrocławiu.

Informacja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu
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Sport i wypoczynek

Intensywne przygotowania
Tuż przed startem wałbrzyskiej 
okręgówki wzrasta intensywność 
treningów oraz meczy kontrolnych.

W ostatnim czasie Zjednoczeni roze-
grali dwa sparingi. Po dwóch bram-
kach Kopernickiego, Uszczyka oraz 
jednym celnym trafieniu Szewczyka 
Żarów pokonał Herbapol 
Stanowice (kl. A) 5:0. Zjed-
noczeni ponownie okazali 
się lepsi od rywala, zwycię-
żając z KP Mieroszów (kl. 
A) 8:0. Strzelcy bramek: 
Uszczyk 3, Kopernicki 2, 
Łagiewka, Chłopek, Sajdak. 
Przypomnijmy, iż po 
rundzie jesiennej liderem 
jest Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych, mając jeden 
punkt przewagi nad Zdrój 
Jedliną-Zdrój. W tym 
sezonie czeka nas reorga-
nizacja rozgrywek. Dotyczy 
to również klasy okrę-

gowej, w której występują Zjedno-
czeni. Najgorszy scenariusz zakłada 
nawet osiem spadków. W lidze 
występuje 16. zespołów. Po rundzie 
jesiennej Żarów zajmuje 7. miejsce, 
jednak strata do 11. pozycji, to zale-
dwie 3. punkty. 

Data, Godz. Spotkanie
12.03.2023 1500 Zjednoczeni Żarów – Grom Witków 
19.03.2023 1500 Zjednoczeni Żarów – Polonia Bystrzyca Kł.
26.03.2023 1500 Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice
01.04.2023 1600 Zjednoczeni Żarów – Cukrownik Pszenno
08.04.2023 1600 Zjednoczeni Żarów – Śnieżnik Domaszków
16.04.2023 1700 Zjednoczeni Żarów – Pogoń Pieszyce
23.04.2023 1700 Zjednoczeni Żarów – Piławianka Piława G.
30.04.2023 1700 Zjednoczeni Żarów – Włókniarz Kudowa Zdr.
06.05.2023 1700 Kryształ Stronie Śl. – Zjednoczeni Żarów 
14.05.2023 1700 Zjednoczeni Żarów – Zdrój Jedlina-Zdrój
20.05.2023 1700 Karolina Jaworzyna Śl. – Zjednoczeni Żarów
28.05.2023 1100 Zjednoczeni Żarów – Iskra Jaszkowa Dolna
03.06.2023 1700 LKS Bystrzyca Górna – Zjednoczeni Żarów
11.06.2023 1700 Zjednoczeni Żarów – Nysa Kłodzko

17.06.2023 1700 Górnik Nowe Miasto Wałbrzych –  
Zjednoczeni Żarów
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Szachowe potyczki
Oprócz rywalizacji ligowej, startują 
również w licznych turniejach szacho-
wych. Reprezentanci Gońca Żarów 
wrócili z kolejnych zawodów.

Anna Maria-Michalska wyrasta na 
czołową zawodniczkę żarowskiego 
klubu. Swoją klasę po raz kolejny 
potwierdziła podczas świdnickiego 
turnieju Świdnica Mikama Saturday. 
Juniorka stanęła na drugim stopniu 
podium. Krzysztof Serwin uplasował 
się na 11. pozycji. 
Kilka dni później, ponownie 
w Świdnicy spotkali się miłośnicy 
królewskiej gry, by rywalizować 
w 13. edycji szachowych mistrzostw 
miasta. Żarowski klub reprezento-
wało 16. zawodników, startujących 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Wyniki: gr. A: 24. Ernest Sojski, 27. Jan 
Bednarski, 34. Mirosław Cygan, 
44. Angelika Kołodziejczyk. Gr. B (do 
lat 13): 10. Jan Kasendra, 15. Antoni 
Piątek, 20. Gabriella Gołębczyk, 
21. Barbara Cnota (2. w kat. dziewcząt 

do lat 11), 24. Mateusz Marchlewicz, 
25. Szymon Kostrzewa. Gr. C (do lat 9): 
5. Hanna Kasendra (2. w kat. dziewcząt 
do lat 9), 8. Jan Grochowina, 10. Kacper 
Kostrzewa, 13. Julian Piątek, 14. Borys 
Śladowski, 18. Antoni Sypko.

Krzysztof Dutkiewicz

Anna Maria-Michalska  
notuje kolejny udany występ,  

fot. źródło FB Goniec Żarów

Porządkowali akwen
Wiosna coraz bliżej. Wędkarze z PZW 
koło Żarów szykują się do nowego 
sezonu. Tym razem porządkowali 
staw w Imbramowicach. 

−−Prace polegały na usunięciu samo-
siejek, które przeszkadzają w wędko-
waniu. Kolejnym etapem było 
usuwanie innych krzewów i sprzą-
tanie terenu z pozostawionych przez 
ludzi odpadów. Mamy nadzieję, że do 
wiosny uda się skończyć te prace. Jak 

zawsze po każdej pracy spotkaliśmy 
się przy przy wspólnym posiłku. Dzię-
kujemy kolegom z koła za uczest-
nictwo w tych pracach, a w szczegól-
ności naszej młodzieży. Zachęcamy 
innych do pomocy w sprzątaniu tego 
terenu, bo każda dodatkowa para 
rąk zawsze będzie mile widziana. 
O terminie kolejnej akcji poinformu-
jemy już niebawem – relacjonuje 
Mikołaj Moryl z koła PZW Żarów.

Krzysztof Dutkiewicz 

Wyłączenie oświetlenia ulicznego  
na ul. Wyspiańskiego i Słowiańskiej

Informujemy, że w związku z wymianą linii energetyczno-oświetleniowej 
nad stawem miejskim w Żarowie od 20 lutego do 3 marca 2023 r. nastąpi wyłą-

czenie oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Wyspiańskiego i Słowiańskiej.
Prace w tym rejonie prowadzone są w związku z realizacją inwestycji  

„Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów”. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Zabiegaj o pamięć!
Po raz szósty w Żarowie odbędzie 
się „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”.

Wydarzenie zaplanowano na 5 marca 
2023 r., a areną zmagań będzie Park 
Miejski w Żarowie. Do pokonania 
będzie dystans 1963 metrów, jest to 
odwołanie do roku, w którym zginął 
ostatni Żołnierz Wyklęty 
– Józef Franczak ps. Lalek. 

Zgłoszenia i zapisy 
do biegu  

przyjmowane będą 
w dniu zawodów 

od godz. 11:00. 
Start biegu, godz. 12:00.

Po biegu losowanie 
nagród wśród uczest-
ników wydarzenia.
Udział w zawodach jest 
bezpłatny, a pierwsze 
130 osób otrzyma pakiet 
startowy, w którym znaj-
dzie się m.in. pamiątkowa 
koszulka i medal. 

Żarowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczno-Eksploracyjne Aureus & 
Żarowska Izba Historyczna przygoto-
wało dla Państwa wystawę plenerową 
„Zabytki ze zbiorów Izby oraz znale-
ziska archeologiczne Żarowskiego 
Stowarzyszenia Aureus”.
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Finał wojewódzki w Żarowie
Żarów będzie gospodarzem finału 
wojewódzkiego lig futsalu. Wyda-
rzenie odbędzie się 26 lutego w hali 
sportowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Sezon halowy dobiega końca. Dolno-
śląski Związek Piłki Nożnej przeprowadzi 
w naszym mieście finał dolnośląski, który 
wyłoni najlepszą drużynę. W tym turnieju 
zobaczymy mistrzów regionów. Wektor 

Świdnica dzięki zwycięstwu w Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux powalczy o tytuł 
najlepszej drużyny w naszym wojewódz-
twie. Zapowiada się ciekawa rywalizacja 
na wysokim poziomie. Już dziś zapra-
szamy do dopingowania drużyn. Pierwszy 
gwizdek o godz. 10:30. 
Rozgrywki odbędą się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Żarów 
Leszka Michalaka.

Krzysztof Dutkiewicz

Zapraszają na Bieg Piastów
Miejskie koło PTTK Żarodrep-
taki weźmie udział już po raz 42. 
w narciarskim Biegu Piastów. 

−−To już nasza długoletnia tradycja. 
Jesteśmy obecni w Biegu Piastów od 
42 lat. Przypomnę, że tegoroczny bieg, 
będzie 47. edycją. Drużyna biegaczy 
wystartuje na dwóch dystansach 
50 i 25 km. Zapraszamy piechurów na 

wspólny wyjazd. Turyści przemierzą 
trasę ze Szklarskiej Poręby do schro-
niska Pod Łabskim Szczytem – infor-
muje Bolesław Moryl z żarowskiego 
koła PTTK Żarodreptaki.

Wyjazd odbędzie się w niedzielę 
5. marca. 

Zapisy pod numerami telefonów:  
781 575 292, 665 049 217, 579 010 974.
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Zagraj na Orliku
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie ponownie w ogólnopolskim 
projekcie Lokalny Animator Sportu.

To już 12 rok, kiedy żarowska insty-
tucja kultury otrzymuje dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Od 1 marca pracę na żarowskim 
obiekcie rozpocznie animator. Do 
Państwa dyspozycji będą dwa boiska 
sportowe (piłka nożna oraz boisko 

wielofunkcyjne).
Korzystanie z bazy sportowej jest 
całkowicie darmowe.
Godziny otwarcia:

 ▶ od poniedziałku do piątku:  
16:00 – 20:15,

 ▶ w soboty i niedzielę 16:00 – 18:00.
Rezerwacji można dokonywać 
pod nr tel. 721 794 757. 
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Klaudia Borowiec na podium
Żarowskie judoczki znów na podium. 

Tym razem medal wywalczyła 
mieszkanka gminy Żarów Klaudia 
Borowiec w Pohár Nadějí 2023 
Otevřená soutěž, który rozgrywany 
był w mieście Prostějov w Czechach. 

W Pucharze Czech, który odbył się 
w niedzielę, 21 stycznia rywalizowali 
kadeci urodzeni w latach 2006-2007. 
Klaudia zdobyła trzecie miejsce 
i stanęła na podium, zdobywając 
brązowy medal.

Oprac. Magdalena Pawlik
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