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Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych
Gmina Żarów zamierza w 2023 r przystąpić do 
konkursu organizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 
przez WFOŚiGW. Część 1. Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest”.

W związku z tym w dniu 23 stycznia 2023r. rusza 
nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów 
związanych z realizacją zadania polegającego 
na: pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających azbest pochodzących 
z prac demontażowo – rozbiórkowych. Nie będą 
dofinansowane koszty związane z demontażem 
wyrobów zawierających azbest oraz zakupem 
i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wnioski wraz załącznikami można składać 
w dniach od 23 stycznia 2023 r. do 03 lutego 2023 r. 
Wnioski złożone poza terminiem naboru zostaną 
odesłane do Wnioskodawcy.
Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 40 % kosztów 

kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwali-
fikowanych to 700 zł za tonę unieszkodliwionego 
azbestu). Nadmiarowe odpady (przewyższające wnio-
skowaną ilości) nie podlegają dotacji. Wszystkie koszty 
przewyższające dotację WFOŚiGW pokrywa Właści-
ciel nieruchomości (nie ma możliwości zwiększenia 
dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania).
Prace w całości wykona we wskazanym terminie 
podmiot wybrany przez Gminę Żarów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie 
z naborem WFOŚiGW we Wrocławiu termin zakoń-
czenia realizacji zadania nie może przekroczyć 
terminu 15 listopada 2023r. Nie ma możliwości refi-
nansowania wcześniej poniesionych kosztów zwią-
zanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest. 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej  
www.um.zarow.pl, w Biurze Obsługi Klienta oraz 
w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
stanowisko ds. ochrony środowiska. 
Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 74 30 67 321.

Informacja: Referat Komunalny  
Urzędu Miejskiego w Żarowie

Pytanie do Burmistrza
Na pytania mieszkańców odpowiada zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora

 ӹ Co z budową ronda koło Mielęcina? Czy znamy już 
jakieś szczegóły, kiedy ruszą prace budowlane?

−−Z informacji pozyskanych z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad wiemy, iż obecnie cały 
czas trwa procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę w ramach 
zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID). Najprawdopo-
dobniej zezwolenie ma być gotowe 
do końca marca. Procedura przetargowa wraz 
z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy 
planowana jest natomiast w II kwartale 2023 roku, 
w granicach czerwiec/lipiec. Realizacja prac budow-
lanych ma nastąpić po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą inwestycji, zgodnie z zapewnieniami GDDKiA 
będzie to III kwartał 2023 roku. Prace przy budowie 
ronda koło Mielęcina rozpoczną się więc w tym roku, 
a zakończyć się mają w II kwartale 2024 roku. 
Przypomnę, że przy skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejsco-
wości Mielęcin powstanie czterowlotowe rondo. 
W ramach całego zadania przewidziano wyko-
nanie następujących robót: przebudowę skrzyżo-
wania jezdni drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej 
nr 3396D, zjazdów indywidualnych wraz z przepu-
stami, przepustu o średnicy 1000mm, teletechnicz-
nych sieci uzbrojenia terenu, budowę oświetlenia 
drogowego, kanałów technologicznych, przebu-
dowę odwodnienia drogi, wykonanie robót ziem-
nych, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz wycinkę i nasadzenie zieleni. 
Inwestycję prowadzić będzie Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.  
Skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej Nr 5 koło 
Mielęcina to jedno z najniebezpieczniejszych skrzy-
żowań, dlatego najważniejszym celem tej inwestycji 
jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu 
w tym miejscu. Będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować o rozpoczęciu prac na tym skrzyżowniu.

Informacje

Uwaga!  
Przerwa w dostawie wody 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie 
informuje wszystkich mieszkańców gminy Żarów, 
że w związku z zaplanowanymi przez Tauron 
Dystrybucja pracami na infrastrukturze energe-
tycznej, które wiążą się z koniecznością czaso-
wego wyłączenia energii elektrycznej na terenie 
Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie dnia 8 lutego 
(środa) w godz. od 9.00 do 13.00 mogą wystąpić 
spadki ciśnienia w sieci oraz przerwy w dostawie 
wody na terenie całej gminy. 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Minęło 20 lat? Przypominamy o opłacie za grób
Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że każdy 
grób ziemny po 20 latach od pierwszego pochówku 
powinien być ponownie opłacony. Opłata ta 
wynosi 540,00 złotych.

−−Przypominamy rodzinom i bliskim osób pocho-
wanych na cmentarzach komunalnych w Żarowie 
i Wierzbnej o konieczności wniesienia opłaty za 
następne 20 lat eksploatacji miejsca pod grób 
ziemny lub jego fizycznej likwidacji. W związku 
z tym, że Urząd może nie posiadać danych osobo-
wych, jak i aktualnych adresów osób zaintere-
sowanych, prosimy nie oczekiwać na pisemne 
wezwanie, tylko skontaktować się z pracowni-

kiem merytorycznym celem wyjaśnienia kwestii 
konkretnego grobu i ewentualnie wnieść opłatę. 
Każdy grób ziemny po 20 latach od pierwszego 
pochówku powinien być ponownie opłacony. 
Opłata ta wynosi 540,00 złotych – mówi Tomasz 
Kuska z Referatu Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowa-
niem i eksploatacją cmentarza oraz opłatami za 
groby można uzyskać w Referacie Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 
lub 74 30 67 351.

Informacja: Referat Komunalny  
Urzędu Miejskiego w Żarowie

Wnioski na dotacje z zakresu rozwoju sportu
Burmistrz Miasta Żarów ogłasza informację 
o wysokości zaplanowanych środków finanso-
wych na realizację zadań publicznych z zakresu 
rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych w 2023 roku na terenie gminy Żarów 
wraz z informacją o naborze wniosków o udzie-
lenie dotacji celowej.

Kompletne wnioski należy składać w terminie 
do dnia 30 stycznia 2023 roku, do godz.15:30 

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2. 
Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą 
elektroniczną.
Więcej informacji na stronie 
internetowej  
www.um.zarow.pl. 
Dodatkowe informacje udzielane 
są pod nr tel. 74 30 67 363.

Walentynkowa zbiórka krwi
Zakochane pary zachęcamy do wspólnego odda-
wania krwi podczas walentynkowej i pierwszej 
w tym roku zbiórce krwi. 

Krew będzie można oddawać we wtorek, 14 lutego 
w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej 
60A w Żarowie, w godz. 9.00 – 13.00. Do udziału w akcji 
zapraszają tradycyjnie Klub Honorowych Dawców 
Krwi w Żarowie oraz Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

−−Świętujmy razem ten dzień i okażmy wiele miłości 
oraz serca wszystkim chorym i potrzebującym. 
Wszystkich naszych krwiodawców i chętnych miesz-
kańców zachęcamy do udziału w zbiórce krwi. 
Pamiętajmy, że każda okazja jest dobra, aby pomóc 

drugiemu człowiekowi. Przyjdźcie i bądźcie razem 
z nami. Niech w tym dniu każdy poczuje wielką 
magię miłości – mówi Czesław Giemza prezes 
żarowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Magdalena Pawlik
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Inwestycje

Kolejne chodniki oddane do użytku
Mieszkańcy naszych wsi 
wiedzą, jak właściwie 
wykorzystać środki 
z funduszu sołeckiego. 
Wspólnie, na zebraniach 
wiejskich, decydują na 
jakie zadania przezna-
czyć pieniądze z budżetu 
gminy Żarów, które mają 
do rozdysponowania jako 
fundusz sołecki. 

Dzięki temu, w każdej 
miejscowości, realizo-
wane są inwestycje, które 
służą poprawie życia 
wszystkich mieszkańców. 
Kilka dni temu, w obec-
ności burmistrza Leszka 
Michalaka, zastępcy 
burmistrza Przemy-
sława Sikory, radnych 
Rady Miejskiej, sołtysów 
wsi, wykonawców inwe-
stycji oraz pracowników 
Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, odbył się 
odbiór technicznych 
wykonanych chodników. 
Kolejne odcinki chod-
ników powstały na terenie 
Mrowin, Wierzbnej, 
Imbramowic oraz Kalna.

−−Cieszę się, że miesz-
kańcy inwestują 
w bezpieczeństwo, bo 
jest to sprawa najważ-
niejsza. Fundusz sołecki 
to także gminne środki, 
ale oddane do dyspozycji 
mieszkańców. W tym 
roku również będziemy 
realizować kolejne 
odcinki chodników, które 
powstaną zarówno przy 
drogach gminnych, jak 
i powiatowych – mówił 
burmistrz Leszek 
Michalak.

−−Ważne jest, że to 
mieszkańcy sami wska-
zują priorytety i decydują 
o realizacji wielu inwe-
stycji, w ramach funduszu 
soleckiego. To właśnie przy udziale 
naszych mieszkańców powstały frag-
menty chodników w Imbramowicach, 
Mrowinach, Kalnie czy Wierzbnej 
– dopowiadał zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Zrealizowane inwestycje to kolejne 
ważne zadania, które zostały prze-
prowadzone na terenach wiejskich. 
Nie tylko poprawiły estetykę, ale 
również mają istotny wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa.

−−Została zrealizowana kolejna część 
chodnika przy ul. Wojska Polskiego 
w Mrowinach. Służy to przede 
wszystkim poprawie życia naszych 
mieszkańców – mówił przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Konieczny.

−−Zakończyła się kolejna inwestycja 
w Imbramowicach, budowa chod-
nika. Taka wspólna praca gminy, 
powiatu i funduszu sołeckiego przy-
nosi bardzo dobre efekty – komento-
wała radna Joanna Kaczorowska. 

−−W minionym roku kostka została 
położona przy świetlicy wiejskiej 
w Kalnie, teraz przy przystanku auto-
busowym i sklepie. To centrum naszej 
wsi – mówił radny Mieczysław Myrta.

−−Prace zostały wykonane profesjo-
nalnie i bardzo się z tego cieszymy. 
W tym roku będziemy kontynuować 
inwestycje na terenie Wierzbnej 
i powstanie kolejny fragment chod-
nika. Tak wspólnie zadecydowaliśmy 
na zebraniu wiejskim – mówiła 
radna Zuzanna Urbanik.

Wszystkie inwestycje realizowała 
gmina Żarów. Zostały one sfinan-
sowane ze środków budżetu gminy 
Żarów oraz funduszu sołeckiego, 
zgodnie z decyzją naszych miesz-
kańców. Prace przy drogach powiato-
wych zrealizowane zostały również 
we współpracy ze Służbą Drogową 
Powiatu Świdnickiego. Koszt zadań 
wyniósł blisko 200 tysięcy złotych.  

Magdalena Pawlik na podstawie infor-
macji z Referatu Inwestycji UM Żarów

Teren przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnej  
został wyłożony nową kostką.

Wszystkie inwestycje zostały odebrane w obecności 
burmistrza Leszka Michalaka, zastępcy burmistrza 

Przemysława Sikory i radnych Rady Miejskiej.

Mieszkańcy naszych wsi sami zadecydowali na jakie 
zadania wydać środki finansowe. Patrząc na efekty 

widać, że były to bardzo dobrze zainwestowane 
pieniądze. 

Rewitalizacja  
stawu miejskiego w Żarowie

Prace idą pełną parą 
i choć na efekty trzeba 
jeszcze trochę poczekać, 
miejsce to niebawem 
zmieni swój wygląd. 

Trwa rewitalizacja stawu 
miejskiego w Żarowie. 
Inwestycja rozpoczęła 
się jeszcze w 2022r. 
i będziemy ją kontynu-
ować również w tym 
roku. W tej chwili prowa-
dzone są prace ziemne na 
terenie przy stawie miej-
skim, trwa także budowa 
nowego chodnika.

−−Teren stawu miej-
skiego w Żarowie za 
kilka miesięcy będzie 
służył mieszkańcom jako 
miejsce relaksu i aktyw-
nego wypoczynku. Tam 
obecnie wykonywane są 
prace ziemne związane 
z niwelacją terenu, po 
ich zakończeniu skarpa 
przy stawie od strony ul. 
Wyspiańskiego znacznie 
się obniży i będzie łagod-
niejsza w kierunku lustra 
wody. Równocześnie prowadzimy 
również prace związane z wykona-
niem nowego chodnika zlokalizowa-
nego bezpośrednio przy ul. Wyspiań-
skiego. W najbliższych dniach 
rozpoczną się także roboty związane 
z wykonaniem nowego oświetlenia, 
zarówno przy stawie miejskim, jak 
również częściowo wzdłuż ulicy 
Wyspiańskiego – mówi Wojciech 
Lesiak kierownik Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Przypomnijmy, że zakres inwestycji 
nad stawem miejskim w Żarowie obej-
muje remont i przebudowę ciągów 
komunikacyjnych, montaż obiektów 
małej architektury (ławki, kosze, 
tablice informacyjne, leżaki, stoliki do 
gry w szachy), wykonanie pomostu 
oraz zainstalowanie pływającej 
fontanny, budowę instalacji oświe-
tlenia przy stawie oraz instalacji moni-
toringu. W ramach zadania posa-
dzone zostaną również nowe drzewa 
i liczne nasadzenia zieleni. Prace, 
które realizowane są nad stawem 
miejskim w Żarowie są stale nadzo-

rowane przez zastępcę burmistrza 
Przemysława Sikorę oraz pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
W każdym tygodniu odbywają się 
także rady budowy z udziałem inspek-
tora nadzoru, dendrologa, wykonawcy 
inwestycji, a także przedstawicieli 
PZW koło Żarów. 
Dzięki rewitalizacji mieszkańcy zyskają 
kolejne atrakcyjne i bezpieczne miejsce 
do wypoczynku. Zrobi się zielono 
i estetycznie. W sam raz na spacer, 
relaks i odpoczynek na łonie natury. 
Inwestycje nad stawem miejskim 
w Żarowie prowadzone są w ramach 
tego samego projektu, co moderni-
zacja parku „Rewitalizacja terenów 
zielonych na obszarze miasta 
Żarów”. Łączny koszt modernizacji 
parku i stawu miejskiego to kwota 
5.261.053,10 złotych, z czego 4.500.000 
złotych to dofinansowanie, które 
gmina Żarów pozyskała z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

Magdalena Pawlik na podstawie infor-
macji z Referatu Inwestycji UM Żarów

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, 
a sama inwestycja potrwa do końca 2023r. 

Nowe nasadzenia i drzewa, które zostaną nasadzone 
przy stawie również zmienią wizerunek tego miejsca. 

Relacja filmowa dostępna na:  
Facebooku i Youtube Gmina Żarów.

Mieszkańcy wybrali nową radną
Anna Żurek 
została nową 
radną Rady Miej-
skiej w Żarowie. 
Zastąpi Bartosza 
Żurka, który ze 
względów osobi-
stych złożył 
mandat i zrezy-
gnował z pełnienia 
funkcji radnego.
W wyborach uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Żarowie, które 
odbyły się w niedzielę, 22 stycznia 
2023r., zarejestrowano dwie kandy-
datki, które ubiegały się o mandat 

radnego w okręgu wyborczym nr 3: 
Annę Żurek zgłoszoną przez KWW 
Anny Żurek – Lista nr 1 oraz Jolantę 
Marię Brońską zgłoszoną przez KWW 
Jolanty Brońskiej – Listę nr 2.
W wyborach wzięło udział (oddało 
ważne karty do głosowania) 115 osób 
to jest 18,88% uprawnionych do 
głosowania. Głosów ważnych oddano 
112, to jest 97,39% ogólnej liczby 
głosów oddanych. 
Mandat radnego w okręgu wybor-
czym nr 3 zdobyła Anna Żurek. Nowa 
radna zaprzysiężona zostanie na sesji 
Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik 
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Gmina

Umowy na dofinansowanie rehabili-
tacji i wsparcie hospicjum podpisane

Burmistrz Leszek Michalak 
podpisał umowy na reali-
zację kolejnych ważnych 
dla naszych mieszkańców 
zadań. 

Dzięki temu mieszkańcy 
będą mogli korzystać z dofi-
nansowania usług rehabi-
litacyjnych, które prowa-
dzone są tak jak dotychczas 
w żarowskim szpitalu oraz 
wsparcia Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum” w Świdnicy. Łącznie 
na te dwa zadania przekaza-
nych zostało 27.500 złotych 
dotacji ze środków budżetu 
gminy Żarów. 

−−Świadczenie usług reha-
bilitacyjnych to zadanie, 
które na stałe wpisane jest 
w budżet gminy Żarów. 
W minionym roku z tej 
formy pomocy skorzystało 
248 mieszkańców naszej 
gminy, co jednoznacznie 
pokazuje, jak duże jest 
zapotrzebowanie na tego 
typu usługi. Dzięki takiemu 
wsparciu, pacjenci nie 
muszą pokrywać kosztów 
zabiegów wyłącznie ze 
swojej kieszeni i co ważne, 
dojeżdżać do innych 
sąsiednich miejscowości, 
aby czekać w kolejce na 
zabieg. Umowa, podobnie 
jak w latach ubiegłych, 
została podpisana 
z Żarowskim Stowarzysze-
niem „Edukacja” – wyja-
śnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Wsparciem tradycyjnie 
będą również objęci miesz-
kańcy, którzy potrzebują 
pomocy w ramach usług 
hospicyjnych. Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum” w Świdnicy, na mocy podpisanej 
umowy, nieodpłatnie świadczyć będzie 
usługi medyczne, udzielać pomocy 
pielęgniarskiej czy udostępniać sprzęt.

−−W 2022r. na terenie gminy Żarów, 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Świdnicy objęło 
swoją opieką 8 osób w ostatniej fazie 
choroby nowotworowej. Dzięki naszej 
pomocy chorzy mogli swoje ostatnie 
chwile życia przeżyć we własnym 
domu z rodziną. Świadczenia 
medyczne wykonywane przez lekarza 
i pielęgniarki są nieodpłatne. Lekarz 
medycyny paliatywnej zatrudniony 
w Hospicjum w bieżącym roku udzielił 
łącznie 21 wizyt domowych i tele-
porad polegających na łagodzeniu 
dolegliwości bólowych. Zatrudnione 
2 wykwalifikowane pielęgniarki opieki 
paliatywnej, dojeżdżały do domu 
chorych podopiecznych, łącznie 65 
razy – mówi Katarzyna Antonowicz 
z Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Świdnicy. I dodaje – 
Udzielana w środowisku domowym 
pomoc pielęgniarska, która polega 

na edukowaniu rodzin w opiece nad 
chorym członkiem rodziny, a także 
wykonywanie zleconych przez lekarza 
zabiegów takich jak: kroplówki, 
zastrzyki, opatrunki, wymiana 
cewnika, pomiar ciśnienia tętniczego, 
pomiar poziomu cukru we krwi czy 
toaleta, odbywają się w sposób profe-
sjonalny i w reżimie sanitarnym. 
Udostępniamy naszym podopiecznym 
nieodpłatnie sprzęt medyczno-reha-
bilitacyjny jak: materace przeciw-
odleżynowe, koncentratory tlenu, 
profesjonalne łóżka medyczne, które 
podnoszą komfort życia chorym.

Z Towarzystwem Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Świdnicy można 
kontaktować się telefonicznie pod nr 
telefonu 74 852 03 46 bądź mailowo 
na adres:  
biuro@hospicjum.swidnica.pl, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 15.00. Hospicjum ma także 
swojego Facebooka: https://www.face-
book.com/hospicjumswidnica.

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z UM Żarów

Umowę na świadczenie usług rehabilitacyjnych 
burmistrz Leszek Michalak podpisał z prezesem Żarow-

skiego Stowarzyszenia „Edukacja” Barbarą Nowak.

Przychodnia Rehabilitacyjna w szpitalu w Żarowie 
wyposażona jest w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.

Tradycyjnie każdego roku przekazujemy dotację na 
usługi hospicyjne, które są bezpłatnie świadczone na 

rzecz naszych mieszkańców. 

Profilaktyczny początek roku 
z kalendarzem ucznia

W najbliższych dniach do 
przedszkola oraz wszyst-
kich szkół podstawowych 
z terenu gminy Żarów, 
tradycyjnie już, trafi Kalen-
darz Ucznia na 2023 rok, 
zawierający treści profilak-
tyczne. 

W tym roku temat prze-
wodni Kalendarza Ucznia 
dotyczy uzależnienia od 
telefonów komórkowych. 
Uczniowie dowiedzą się 
jakie są objawy i skutki 
uzależnienia od telefonu, 
jakie działania profilak-
tyczne można podjąć, aby uchronić się 
przed uzależnieniem oraz dowiedzą 
się gdzie szukać pomocy w sytuacji 
rozpoznania u siebie lub swoich 
bliskich niepokojących sygnałów 
związanych z nadmiernym korzysta-
niem z telefonu komórkowego.
Kalendarz rozpowszechniony 
zostanie wśród blisko 790 uczniów 
z klas 0-3 oraz przedszkola. W Kalen-
darzu zostały zamieszczone rysunki 
o tematyce profilaktycznej, wyko-
nane przez uczniów z żarowskich 
szkół i przedszkola. Każdy miesiąc 
opatrzony jest innym hasłem profi-
laktycznym np. czerwiec „Nie siedź 
w sieci, gdy na zewnątrz słońce 
świeci. Zamiast siedzieć, muchy 
łapać, możesz na skakance skakać!”, 
lipiec „Kto przemocy używa ten 
nigdy nie wygrywa! Gdy widzisz 
coś złego, biegnij po dorosłego!”, 
listopad „Pamiętaj o tym koniecznie, 
że w Internecie bywa niebezpiecznie. 
Nie publikuj zdjęć kolegi swego bez 

wiedzy jego!”. Osoby, których prace 
zostały zawarte w Kalendarzu Ucznia, 
otrzymają nagrody rzeczowe, są to: 
Szymon Gołąb, Lena Kluba, Amelia 
Jurkowska, Julia Osiurak, Marcel 
Bujak, Tereza Daniel, Eryk Gołąb, 
Elena Mision, Bartosz Odzimkowski, 
Daniel Lenik, Weronika Trafas, 
Paulina Kluzek, Matylda Dykcik, 
Zuzanna Osipowicz, Julia Skow-
rońska, Mikołaj Buda.
Kalendarz powstał dzięki zaangażo-
waniu w jego realizację Pani Iwony 
Nieradki i Pani Edyty Cicheckiej 
– nauczycielek ze Szkoły Podsta-
wowej w Żarowie, za co serdecznie 
dziękujemy. Sfinansowany został 
z budżetu gminy Żarów, ze środków 
przeznaczonych na realizację Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Żarów na lata 2022-2025.

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarowie

Kalendarz Ucznia jest już w rękach uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. 

Bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla seniorów
Rusza nowy program Korpus 
Wsparcia Seniorów na rok 2023. 

Chodzi o zapewnienie wsparcia 
seniorom w wieku 65 lat oraz star-
szym, którzy mają problemy z samo-
dzielnym funkcjonowaniem ze 
względu na stan zdrowia. Seniorzy 
z Gminy Żarów mogą otrzymać 
darmowe opaski bezpieczeństwa. 
W przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia, wciśnięcie 
guzika alarmowego znajdującego 
się na opasce, umożliwi połączenie 
się z gotową do interwencji centralą. 
Udział w projekcie mogą wziąć 
osoby powyżej 65. roku życia. Chęć 
skorzystania z takiej formy pomocy 
można zgłaszać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie ul. Armii 
Krajowej 54 do 27 stycznia 2023r.
W ramach programu, do którego 
przystępuje także Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żarowie, seniorzy 
w wieku 65 lat oraz starsi mogą 
otrzymać darmowe opaski bezpie-
czeństwa.
Będą one wyposażone w co najmniej 
trzy z następujących funkcji:

ӹӹprzycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
ӹӹdetektor upadku
ӹӹczujnik zdjęcia opaski
ӹӹ lokalizator GPS, funkcje umożliwiające 

komunikowanie się z centrum obsługi 
i opiekunami

ӹӹfunkcje monitorujące podstawowe czyn-
ności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połą-
czona z usługą operatora pomocy. 
W przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia, wystarczy 
wcisnąć guzik alarmowy, znajdujący 
się na opasce, co umożliwi połą-
czenie się z centralą. Po odebraniu 
zgłoszenia dyspozytor, czyli ratownik 
medyczny, opiekun medyczny, pielę-
gniarka, podejmie decyzję o sposobie 
udzielenia pomocy seniorowi. 
W zależności od sytuacji, dyspozytor 
może zapewnić wsparcie emocjo-
nalne przez telefon, poprosić o inter-
wencję rodzinę seniora, pracow-
nika ośrodka pomocy społecznej 
lub wezwać służby ratunkowe. 
Obecnie pracownicy OPS-u spraw-
dzają, ile opasek będzie potrzeb-
nych dla seniorów w Gminie Żarów. 
Osoby zainteresowane udziałem 
w programie mogą zgłaszać taką 
chęć do 27 stycznia 2023r. Wystarczy 
zadzwonić pod nr 74 30 67 019.
Ważne! Samo zgłoszenie nie 
jest równoznaczne z objęciem 
omawianym wsparciem.

Informacja:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
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Informacje

Paka Niemowlaka 
dla Antosia i Nataniela

Dwóch chłopczyków 
zostało obdarowanych 
pakietem powitalnym 
w ramach akcji „Paka 
dla Niemowlaka”, którą 
prowadzi Urząd Miejski 
w Żarowie. 

Antoni Nawrot i Nataniel 
Szczurek to pierwsi w tym 
roku najmłodsi miesz-
kańcy gminy Żarów, do 
których trafiły powitalne 
upominki. Szczęśliwym 
rodzicom gratulowali 
burmistrz Leszek Michalak 
oraz zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora, którzy 
przekazali na ich ręce 
pamiątkowe prezenty.

−−Dzieci są ogromną rado-
ścią i wielkim skarbem. 
Życzymy Państwu, aby 
obserwacja, jak dziecko 
szczęśliwie rozwija się 
i dorasta, otoczone mądrą 
i odpowiedzialną rodzi-
cielską opieką, napawała 
Państwa satysfakcją. 
Wszelkie troski niech znajdą 
rekompensatę w jego 
uśmiechach, bezcennym 
czasie z nim spędzonym, małych-
-wielkich sukcesach i w niezliczonej 
ilości niezapomnianych chwil. Dużo 
zdrowia, radości i spełnienia wszyst-
kich marzeń dla całej rodziny – życzyli 
burmistrz Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Akcja promocyjna „Paka dla Niemow-
laka” spotyka się z dużym odzewem 
i serdecznym przyjęciem ze strony 

naszych mieszkańców. Cieszymy się 
razem z Państwem i mamy nadzieję, 
że przygotowane upominki będą dla 
dzieci po latach miłą pamiątką.
Wszystkich rodziców nowonarodzo-
nych dzieci zachęcamy do udziału 
w akcji. Wszystkie szczegóły, regulamin 
akcji oraz wniosek są dostępne na 
stronie internetowej www.um.zarow.pl 
w zakładce „Paka dla Niemowlaka”.

Magdalena Pawlik 

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora na zdjęciu 
z mamą Pauliną Szczurek i malutkim Natanielem. 

Pakiet powitalny dla Antoniego Nawrot wręczył 
rodzicom i starszej siostrze Lence  

burmistrz Leszek Michalak. 

31 finał WOŚP w Żarowie
W niedzielę, 29 stycznia 
zagra największa na 
świecie Orkiestra. Tego-
roczna zbiórka przezna-
czona będzie na walkę 
z sepsą. Gramy dla wszyst-
kich – małych i dużych! 

−−U nas powiększa się 
lista voucherów i gadżetów przygotowanych na naszą coroczną licytację. W tym 
roku czekają na Was między innymi: dwa nietuzinkowe vouchery na stworzenie 
unikatowej płytki ceramicznej przez firmę Colorobbia, włoski wazon Botossi 
z limitowanej kolekcji przekazany przez firmę Colorobbia, vouchery do kosme-
tyczki Bellezza – Ewelina Bełza, fryzjera Salon Fryzjerski Bartłomiej Galek, na 
stylizację paznokci od kosmetolog- Marty Wądołowskiej, do masażysty od Twój 
Masażysta Jakub Synówka, koszulka z autografem Patryka Klimalii, koszulka 
oraz czapka od Adama Kownackiego, naszyjnik oraz bransoletka firmy Apart 
od Pani Iwony Różkiewicz, vouchery do restauracji oraz na jazdy konne Biały 
Las Restauracja Hotel Wierzbna, voucher na organizację urodzin w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu, piekarnik od Katarzyny Wachowiak, wypiekacz do 
przekąsek od Państwa Iwony i Grzegorza Pęcherskich, paczki z włoskimi smako-
łykami od TP Reflex sp. z o.o oraz koszulki, kalendarze, kominy, czapki i inne 
Orkiestrowe drobiazgi – mówią organizatorzy wydarzenia. 

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 ▶ 9.00 – 12.00, „Raz, Dwa, Trzy… Razem wygrajmy z sepsą!” Towarzyski Turniej Piłki 
Siatkowej Szkół Gminy Żarów ,Zespól Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Zamkowa

 ▶ 16.00, Gry planszowe, Patio w Szkole Podstawowej w Żarowie, ul. Piastowska
 ▶ 16.00 – 20.00, Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a
 ▶ 16.00, Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
 ▶ 16.20, prezentacje dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz sekcji tanecznych 
i akrobatycznych działających przy Gminnym Centrum Kultury I Sport

 ▶ 17.00, Koncert zespołu „Krukowianie”
 ▶ 18.00, Koncert zespołu „Toxide” – metal 
 ▶ 18.45, Koncert zespołu „Aorta” – rock 
 ▶ 19.30, Licytacja
 ▶ 20.00, Światełko do nieba

Dodatkowo: 
Dmuchańce dla najmłodszych, słodka kawiarenka z UTW, warsztaty z Sercem, 
malowane buzie, loteria fantowa, strefa ładnego paznokcia i wiele innych 
Zapraszają: Sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy, 
Gmina Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów.

Żarowski Przegląd Zespołów Kolędniczych
Gminne Centrum 
Kultury i Sportu 
w Żarowie było orga-
nizatorem Przeglądu 
Zespołów Kolędni-
czych „Hej kolęda”. 

Przez dwa dni 
mogliśmy usłyszeć 
piękne kolędy i pasto-
rałki oraz podziwiać 
występy kolędników, 
którzy na scenie 
zaprezentowali się 
w przygotowanych 
na tę okazję strojach 
oraz własnoręcznie 
wykonanych rekwi-
zytach. Na scenie kolędowali: KGW Imbramowice, 
chór Cantate Domino – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żarowie oraz Parafia p.w. NSPJ 
w Żarowie, Sołectwo Przyłęgów, Zespół Fletowy 
działający przy Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz Zespół Krukowianie. 
Nie zabrakło także małych kolędników ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły 
Podstawowej w Pastuchowie oraz Bajkowego 
Przedszkola.
Decyzją jury zostały przyznane dwa wyróżnienia. 
Nagrody trafiły do małych kolędników z Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie oraz do zespołu 
Krukowianie. Przyznano również nagrodę Grand 

Prix, która jednogło-
śnie powędrowała 
do formacji „Kolę-DA 
SIĘ” z Sołectwa Przy-
łęgów. 
Nagrody zwycięzcom 
wręczali zastępca 
burmistrza Przemy-
sław Sikora, dyrektor 
Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Żarów 
Wioletta Kwiatkowska 
oraz zastępca dyrek-
tora GCKiS Anna 

Suchodolska.
−−Cieszymy się, 

że po kilku latach 
Przegląd Zespołów Kolędniczych powraca do 
kalendarza imprez gminnych. Wspaniałe sceno-
grafie, piękne kostiumy, a przede wszystkim gra 
aktorska naszych kolędników dla nas widzów to 
niepowtarzalne widowisko. Wszystkim zespołom 
kolędniczym serdecznie gratuluję i dziękuję za 
udział w tym wydarzeniu – gratulował zespołom 
zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Magdalena Pawlik

Chór Cantate Domino – Szkoła Podstawowa im. Jana Brze-
chwy w Żarowie oraz Parafia p.w. NSPJ w Żarowie zapre-

zentował najpiękniejsze polskie kolędy.

Za swój występ nagrodzone zostały również dzieci. 
Nagrody maluchom z Bajkowego Przedszkola wręczał 

zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 

Reprezentacja Sołectwa Przyłęgów otrzymała  
nagrodę Grand Prix. 

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

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 
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Kultura | Bezpieczeństwo

Kronika policyjna
Przyznał się do pobicia, został zatrzymany

32-letni mieszkaniec pow. świdnickiego (osoba 
bezdomna) zawiadomił, że w nocy, w jednym 
z pustostanów, został pobity przez znanych mu 
osobiście mężczyzn. Pokrzywdzony nie hospi-
talizowany, dokonano oględzin ciała z biegłym 
z zakresu medycyny sądowej. W toku podjętych 
czynności ustalono miejsce pobytu i doko-
nano zatrzymania jednego ze sprawców pobicia 
34-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego. 
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu, 
złożył wyjaśnienia, które nie budzą wątpliwości. 
Mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejo-
nowej w Świdnicy celem zastosowania środka 
zapobiegawczego. Prokurator zastosował środek 
w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania 
do pokrzywdzonego. Trwają czynności zmierza-
jące do zatrzymania drugiego ze sprawców. 

Posiadał przy sobie marihuanę
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie 
zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy zam. 
pow. świdnicki, który posiadał przy sobie, wbrew 
przepisom ustawy, środek odurzający w postaci 
marihuany w ilości 0,24 g. 

Poszukiwany listem gończym zatrzymany
W wyniku realizacji sprawy, funkcjonariusze 
KP Żarów zatrzymali poszukiwanego listem 
gończym 42-letniego mieszkańca pow. świdnic-
kiego. List gończy wydany został przez Sąd Rejo-
nowy w Świdnicy, a mężczyzna miał odbyć karę 
6 miesięcy pozbawienia wolności. Poszukiwanego 
osadzono w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

Nietrzeźwi rowerzyści
Dwóch nietrzeźwych rowerzystów zostało ukara-
nych mandatem karnym za jazdę rowerem pod 
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze KP Żarów 
zatrzymali 67-letniego mieszkańca pow. świdnic-
kiego, który kierował rowerem po drodze publicznej 
będąc w stanie nietrzeźwości (1 badanie 0,25mg/l, 
2 badanie 0,25mg/l) oraz 48-letniego mieszkańca 
pow. świdnickiego, który również był w stanie 
nietrzeźwości (1 badanie 0,28mg/l, 2 badanie 0,27 
mg/l). Rowery zabezpieczono w miejscu zamiesz-
kania. Sprawców ukarano mandatem, a następnie 
po wykonanych czynnościach zwolniono.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
To jedno z narzędzi, dzięki którym możemy ziden-
tyfikować i przedstawić skalę i rodzaj zagrożenia. 
Dzięki temu społeczeństwo jest wespół odpowie-
dzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Za pomocą KMZB każda osoba możne 
przekazywać informacje o zagrożeniach występu-
jących w jej najbliższej okolicy. Każde zgłoszenie 
jest dogłębnie analizowane i sprawdzane. Podejmo-
wane są czynności w celu ich potwierdzenia, a co 
istotniejsze eliminacji. Zgłoszenia traktowane są 
nie jako działanie incydentalne, tylko jako zjawisko 
występujące na danym terenie i będzie nadzoro-
wane dopóki nie zostanie wyeliminowane. Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą 
wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem 
a Policją, nie tylko w celu wyeliminowania zagrożeń 
czynami zabronionymi, ale również w celu wyelimi-
nowania zjawisk o charakterze porządkowym.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Z cyklu „Miejsce z pasją”

Teatr Bezdomny – jest taki teatr jedyny w swoim rodzaju
Na mapie naszego miasta istnieje już przeszło 
20 lat. Przez ten czas, na jego deskach wystawiane 
były i wciąż są, spektakle i sztuki teatralne. 
Przedstawienia, koncerty, wystawy, prezentowane 
w Teatrze Bezdomnym w Żarowie są zawsze na wysokim 
poziomie. To zasługa aktorów, którzy grają na deskach 
naszego teatru, a także założyciela i ich opiekuna Pana 
Ryszarda Dykcika, który do dziś chętnie występuje 
jako aktor na scenie. Jak sami twierdzą, nigdy nie jest 
za późno, aby zostać aktorem. Wystarczy mieć w sobie 
„odrobinę twórczej iskry”. Teatr Bezdomny w Żarowie to 
niewątpliwie pasjonujące miejsce. O swojej pasji, współ-
pracy teatru z innymi instytucjami, o sukcesach i spekta-
klach rozmawiamy na łamach gazety z aktorami Teatru 
Bezdomnego.

 ӹ Już ponad 20 lat na deskach Teatru Bezdomnego 
w Żarowie wystawiane są spektakle teatralne. 
Jego założycielem jest Pan Ryszard Dykcik, który 
do dziś gra na scenie i opiekuje się młodzieżą. Ilu 
aktorów występuje na deskach teatru w Żarowie? 
Skąd u Was taki pomysł na taką ścieżkę w życiu?
−„Teatr Bezdomny” im. Bohumila Hrabala w Żarowie 
działa nieprzerwanie od 1999 roku. Początkowo nie miał 
on swojej siedziby. Mimo tego przyciągał wielu zdolnych 
ludzi, zarówno mieszkańców 
Żarowa, jak i okolicznych 
miejscowości. Obecnie, 
po 22 latach, w Teatrze 
Bezdomnym w dalszym 
ciągu działa grupa aktorów 
silnie związanych z począt-
kami jego istnienia. Teatr 
Bezdomny „wychował” 
również pokolenie młodych 
aktorów szukających 
kontaktu ze sztuką oraz 
miejsca, w którym zostaną 
zrozumiani. Dziś to oni, 
jako dorośli i pełni zaan-
gażowania ludzie tworzą 
wraz z Panem Ryszardem 
to miejsce. A miejsce 
nadal przyciąga zarówno 
młodzież, jak i dorosłych, 
kreatywnych ludzi chcących 
dzielić się swoją pasją do 
teatru i innych form sztuki. 
Niektórzy aktorzy mieli tak 
pokręconą ścieżkę w życiu, że 
do teatru w Żarowie ciągnie 
ich aż z Wrocławia, czy 
z sąsiednich gmin. Niektórzy 
podążają ścieżką aktorstwa 
i robią to zawodowo, inni 
hobbystycznie. Jeszcze inni 
grają w teatrze razem ze 
swoją rodzinką.

 ӹ Czy aktorem Teatru 
Bezdomnego może 
zostać każdy?
−Oczywiście, że tak! Jak wspominaliśmy wcześniej nasze 
drzwi zawsze stoją otworem i to nie tylko dla aktorów! 
Cieszy nas fakt, że w ramach funkcjonowania Teatru 
Bezdomnego znajdują się ludzie, grający koncerty czy 
przygotowujący wystawy artystyczne. Jeśli czujesz, że masz 
w sobie odrobinę twórczej iskry na pewno znajdziesz u nas 
coś dla siebie.

 ӹ Jakie tematycznie spektakle wystawione są 
w Żarowie?
−Teatr ma różne formy. Każdy z nas szuka swojej, dlatego 
staramy się wybierać scenariusze o różnej tematyce. 
Komedię każdy lubi, my lubimy tą absurdalną. Do takich 
należy grana w obecnym sezonie komedia pt. „Romanca” 
autorstwa Jacka Chmielnika. W poprzednim sezonie 
wystawiana była słodko-gorzka tragikomedia pt. „Bóg 
Mordu”. W 2019 roku postawiliśmy na sceniczną odsłonę 
Teatru Polskiego Radia spektaklu pt. „Ślepe uczucie 
Magistra Wyprostka” autorstwa Jeremiego Przybory. Nie 
możemy nie wspomnieć również o tym, że w strukturach 
Teatru Bezdomnego działa grupa tworząca Kabaret pod 
nazwą „Krawaciarze”. Najmłodsi aktorzy przygotowują 

spektakle od dzieci – dla dzieci, ostatnim spektaklem 
była autorska sztuka teatralna, powstała na podstawie 
zabawy w improwizację pt. „Legenda Smoka Żarowskiego”. 
Nie brakuje także spektakli granych w poważniejszym 
tonie, prawdziwych dramatów albo surrealistycznych 
i melancholijnych spektakli łączących w sobie ruch i taniec 
oraz muzykę graną na żywo takich jak „Pejzaż bezsenny” 
autorstwa Federico García Lorca. W repertuarze Teatru 
Bezdomnego odgrywane są również monodramy, czyli 
spektakle z udziałem jednego aktora. Jednym z takich 
monodramów jest kultowy już pt. „Tato, tato, sprawa się 
rypła” autorstwa Ryszarda Latki, który napisał scenariusz 
monodramu specjalnie dla Pana Ryszarda Dykcika.

 ӹ Jakie sukcesy odnosi teatr w Żarowie i jak 
aktorzy przygotowują się do publicznych wystą-
pień?
−Naszym największym sukcesem jest budowa między-
pokoleniowej społeczności teatru i promowanie kultury 
w gminie przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Pomimo skromnego zaplecza tech-
nicznego i pewnych braków w wystroju oraz standardo-
wego wyposażenia estradowego, robimy co w naszej mocy, 
by zapewnić jak najlepszą rozrywkę dla wszystkich miesz-
kańców gminy Żarów. 

Występujemy z naszymi 
spektaklami na przeglą-
dach i konkursach, a także 
scenach zaprzyjaźnionych 
grup teatralnych. Co roku 
Teatr Bezdomny bierze 
udział w Sejmikach Wiej-
skich Zespołów Teatralnych 
w Ożarowie. W 2019 roku 
wystąpiliśmy ze spektaklem 
pt. „Intrygantki: Noc w Valo-
gnes” podczas IV Ogólno-
polskiego Przeglądu Teatrów 
Amatorskich osób bardzo 
dorosłych „Amarantus”. Poza 
standardowymi próbami, na 

których szlifujemy tekst i ruch 
sceniczny, każdy ma inny 
sposób na przygotowanie się 
do spektaklu. Niektórzy zapi-
sują sobie notatki w zeszycie, 
inni nagrywają swoje kwestie, 
by je łatwiej  zapamiętać, 
a jeszcze inni nigdy całko-
wicie nie uczą się swojego 
tekstu na pamięć, by zostawić 
sobie pole do improwizacji. 
2 lutego 2023r. zapraszamy 
czytelników do przekonania 
się „na własnej skórze” jak 
wyglądają przygotowania 
do publicznych wystąpień 
na kolejnych „Warsztatach 
teatralnych Wiktorii Wira”.

 ӹ Kiedy i jak często 
możemy Was oglądać 
i podziwiać?

−Zgodnie z tradycją Teatru Bezdomnego praktykujemy 
„Teatralne czwartki” o godzinie 19:00. Staramy się orga-
nizować wydarzenia regularnie. We wrześniu 2022 roku 
rozpoczęliśmy nowy sezon i od tego czasu spektakle oraz 
inne wydarzenia kulturalne dzieją się u nas średnio co 
tydzień. Jesteśmy otwarci również na inne grupy teatralne 
i w związku z tym już 26 stycznia 2023r. będziemy mieli 
ogromną przyjemność gościć na naszych deskach Grupę 
Teatralną Strzegomskiego Centrum Kultury. Należy też 
wspomnieć, że poza spektaklami, organizujemy koncerty 
muzyczne, wernisaże malarstwa, fotografii i grafiki. 
W obecnym sezonie gościliśmy na naszej scenie takich 
artystów jak: Irena Salwowska, duet muzyczny „Vol. 33” 
oraz zespół Widuto. W najbliższym czasie poinformujemy 
o kolejnych, co najmniej dwóch fantastycznych koncertach. 
Informacje o nadchodzących spektaklach znaleźć można 
na naszych social-mediach [https://www.facebook.
com/t.bezdomny], a także na plakatach umieszczanych 
na słupach ogłoszeniowych w Żarowie.

 ӹ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Teatr Bezdomny w Żarowie był zawsze i będzie obecny  
w kulturalnej przestrzeni naszego miasta.  

(Foto: Wiesław Szydłowski)

Spektakle żarowskich artystów zawsze przyciągają 
publiczność. (Foto: Wiesław Szydłowski)

Informujemy, że z dniem 01.02.2023 r.  
osoby dokonujące wpłat na Poczcie Polskiej 

z tytułu czynszu najmu m. in. 
 za lokale mieszkalne, komórki i garaże oraz 

media będą płacić dodatkową opłatę  
od powyższych wpłat – zgodną z cennikiem 

opłat obowiązującym na Poczcie Polskiej.  
Zachęcamy mieszkańców do dokonywania 

 płatności za pośrednictwem Internetu oraz 
na konta bankowe wskazane w książeczce opłat.
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Sukcesy żarowskich łuczników
Nowy rok bardzo dobrze 
rozpoczął się dla naszych 
żarowskich łuczników 
i mieszkańców gminy 
Żarów Wioletty Bezusa 
i Valeriy Bezusyy. 
Wywalczyli pierwsze 
miejsca podczas Pierwszej 
Rundy Otwartego Halowego 
Pucharu Polski w Łucznictwie 
Nieolimpijskim, który odbył 
się w niedzielę, 15 stycznia 
w Starachowicach. Zgłoszo-
nych uczestników było 84.
Klub sportowy Dolnośląską 
Ligę Łucznictwa Trady-
cyjnego reprezentowali: 
Bezusa Wioletta, Bezusyy 
Valeriy, Marcin Szulakowski, 
Wojciech Szulakowski (Junior 
młodszy), Sylwia Sławińska, 
Maciej Łakomy, Aleksandra 
Łakoma, Przemysław Olek 
w swoich kategoriach.
Ponadto I miejsce zajęła 
także Kobieca drużyna DLŁT 
w składzie: Wioletta Bezusa, 
Sylwia Sławińska i Alek-
sandra Łakoma. To jeszcze 
nie wszystkie sukcesy. 
Wioletta Bezusa, Valeriy 
Bezusyy i Maciej Łakomy 
zakończyli także kurs 
sędziowski w łucznictwie.
Gratulujemy naszym 
reprezentantom kolejnych 
sukcesów i trzymamy kciuki za udany sezon. Oprac. Magdalena Pawlik

Wioletta Bezusa wywalczyła pierwsze miejsce na 
zawodach w Starachowicach.

W kategorii mężczyzn bezkonkurencyjny był także 
Valeriy Bezusyy, który także zdobył najwyższe miejsce 

na podium. 

Karnawałowe warsztaty taneczne
Roztańczony „Żarów na 
obcasach” zaprasza na 
karnawałowe warsztaty 
taneczne. 

Tym razem w ruch 
pójdzie cha-cha. Gorące 
kubańskie rytmy i proste 
kroki sprawią, że nie 
tylko miłośnicy tańca 
poczują tego wieczoru 
zastrzyk energii. Zain-
teresowanych zapra-
szamy do Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie w piątek, 
03 lutego 2023 r. 
o godz: 18.00, koszt: 15 zł. 
Obowiązują zapisy:  
tel. 74 85 80 753 wew 25 
(liczba miejsc ograni-
czona). Na wydarzenie 
zaprasza Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i Nauka Pierw-
szego Tańca oraz Latino 
Agnieszka Waligóra.

Aktywne ferie zimowe
Zajęcia artystyczne, 
sportowe, plastyczne, 
basen...Podczas ferii 
zimowych młodzi miesz-
kańcy gminy Żarów nie 
będą się nudzić. 

Atrakcje zaplanowały 
nasze żarowskie instytucje 
kultury: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu oraz 
Biblioteka Publiczna im. 
ks. Jana Twardowskiego.
Ferie z Gminnym 
Centrum Kultury 

i Sportu
Śnieg w trakcie ferii  
to zawsze wielka  
niewiadoma. 
Jednak jedno, czego 
możecie być zupełnie 
pewni to, że w trakcie 
ferii z Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu nie 
zabraknie wyśmie-
nitej zabawy. Urucho-
mimy wszystkie nasze 
kreatywne moce, aby Wasze dzieci 
spędziły czas ciekawie i aktywnie. 
Pod naszym czujnym okiem nie da 
się nudzić. Na najmłodszych czeka 
mnóstwo karnawałowych warsz-
tatów, tajemna wiedza prosto z arty-
stycznej pracowni, zimowa olim-
piada sportowa, cała masa fantazji 
i radości. Każdego dnia warsztatów 
będą powstawały dekoracje, stroje, 
przebrania, biżuteria, a nawet karna-
wałowe przysmaki. 
Zajęcia będą przeplatane karnawało-
wymi tańcami oraz sportową zabawą. 
Zwieńczeniem trudnej tygodniowej 
pracy będzie wielki bal. Oprócz 

wyśmienitej zabawy zapewniamy 
drugie śniadanie i ciepłe napoje, 
zajęcia/warsztaty z instruktorem, 
ubezpieczenie, warsztaty tema-
tyczne, basen, opiekę animatora, 
wszystkie materiały potrzebne do 
przeprowadzenia warsztatów. 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. 
Liczba miejsc ograniczona.
Termin: 13-17 lutego 2023 r.,  
miejsce: GCKiS, godziny: 8.00 – 14.00, 
koszt warsztatów: 300 zł tydzień. 
Zapisy od 30 stycznia 2023 r.  
pod nr telefonu: 74 85 80 753 wew 25.
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe 
dostępne na www.centrum.zarow.pl

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Żarów

Biblioteka Publiczna w Żarowie 
zaprasza dzieci i młodzież w wieku 
6-12 lat na cykl zajęć w ramach ferii 
zimowych „Zimowa podróż z biblio-
teką”: 

Poniedziałek 20.02.2023  
„Poznajmy się”

 ▶ Zapoznanie uczestników z regula-
minem zajęć, spisanie kontraktu

 ▶ Zabawy i gry integracyjne
 ▶ Praca z tekstem literackim
 ▶ Tworzenie spersonalizowanych 
wizytówek

Wtorek 21.02.2023  
„Kierunek Antarktyda”

 ▶ zagadki, rebusy, krzyżówki
 ▶ zabawa z książką podróżniczą
 ▶ warsztaty plastyczne – zimowe 
zwierzątka

 ▶ zabawy ruchowe
Środa 22.02.2023  

„Kierunek Alaska”
 ▶ Zabawa z tekstem literackim
 ▶ Tematyczna praca plastyczna – 
mroźna pustynia

 ▶ Zabawy ruchowe

Czwartek 23.02.2023  
„Kierunek Biegun Północny”

 ▶ Głośne czytanie baśni – teatrzyk 
Kamishibai

 ▶ Wyklejanie lustra „Królowej 
Śniegu”

 ▶ Układanie puzzli
 ▶ Zabawy ruchowe

Piątek 24.02.2023  
„Czas powrotu”

 ▶ Gra wielkoformatowa
 ▶ Tworzenie śnieżnych lampionów
 ▶ Zabawy ruchowe
 ▶ Uroczyste zakończenie, rozdanie 
dyplomów

Zajęcia odbywać się będą w oddziale 
dla dzieci i młodzieży 

 ▶ od poniedziałku do piątku 
 ▶ w dniach 20-24 lutego 2023 r. 
 ▶  godzinach 11.00 – 14.00. 

Zapewniamy wiele atrakcji, cieka-
wych przygód w świecie literatury. 
Nie braknie również kreatywnego 
działania i dobrej zabawy. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Prosimy o zapisywanie się osobiście 
lub telefonicznie: 74 85 70 435,  
74 85 80 540 do dnia 6 lutego 2023r.

Ogłoszenia drobne
 ▶ Zamienię mieszkanie 2-pokojowe (50m2) na parterze z ogródkiem na 
większe 3 lub 4-pokojowe z możliwością dopłaty lub przejęcia zadłużenia. 
Nr tel. 696 447 039.

 ▶ Zamienię mieszkanie 48,20 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba 
w Wałbrzychu „Podzamcze” I piętro, budynek ocieplony – mieszkanie 
własnościowe na mieszkanie do 40 m2 w Żarowie osiedle „Piastów” lub 
Świdnica osiedle „Zawiszów” do I-go piętra. Warunki do uzgodnienia, 
kontakt: 603 835 717.
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Zjednoczeni z nowym trenerem
Tomasz Oleksy nowym 
trenerem pierwszej 
drużyny Zjednoczonych 
Żarów.

−−Z dniem 10 stycznia 
br. funkcję pierw-
szego trenera zespołu 
seniorów KS Zjed-
noczeni Żarów objął 
Tomasz Oleksy, zastę-
pując na tym stano-
wisku trenera Adama 
Ciupińskiego, który 
z powodu zwiększonych obowiązków 
wynikających z pełnienia funkcji 
dyrektora Zespołu Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Żarowie zrezy-
gnował z pracy trenerskiej. W imieniu 
Zarządu Klubu, zawodników oraz 
kibiców dziękujemy za dwuletnią 
pracę, a nowemu trenerowi życzymy 
sukcesów sportowych – informuje 
Zarząd KS Zjednoczeni Żarów.

Tomasz Oleksy (38. lat) w swoim CV 
posiada staże trenerskie w wiel-
kich europejskich klubach: PSV 
Eindhoven, Ajax Amsterdam, Dinamo 
Zagrzeb, MSK Zilina, Benfica Lizbona. 
W Polsce zrealizował praktyki 
m.in. w Legii Warszawa (I zespół) 
i Zagłębiu Lubin (I zespół). Ukończył 
studia podyplomowe Analityk Gry 
Sportowej oraz Rozumienie Gry na 
Wyższej Szkole Sportu. 
Jest wykładowcą podczas kursów 
trenerskich. Autor projektu „Pozy-
tywny coaching”. Uczestnik licznych 

kursów i szkoleń m.in. 
Coerver Coaching level 
Basic, czy Międzyna-
rodowej Konferencji 
w Lizbonie (2019). 
Posiada licencję 
trenerską UEFA A. 
W ostatnim czasie 
był trenerem koordy-
natorem, odpowie-
dzialnym za szkolenie 
dzieci i młodzieży 
w akademii Polonii Stali 

Świdnica. 
Przypominamy, iż w tym sezonie 
czeka nas reorganizacja rozgrywek. 
Dotyczy to również klasy okręgowej, 
w której występują Zjednoczeni. 
Najgorszy scenariusz zakłada nawet 
osiem spadków. W lidze występuje 
16. zespołów. Po rundzie jesiennej 
Żarów zajmuje 7. miejsce, jednak 
strata do 11. pozycji, to zaledwie 
3. punkty. Utrzymanie w wałbrzyskiej 
okręgówce, to cel nadrzędny nowego 
szkoleniowca. 

−−Bardzo dziękuję zawodnikom za 
możliwość współpracy oraz kibicom 
za wsparcie, okazywane zarówno 
podczas meczów w Żarowie jak 
i podczas wyjazdów. Życzę trenerowi 
Oleksemu oraz zespołowi sukcesów 
oraz trzymam kciuki, aby podjęta 
współpraca zrealizowała zamierzone 
cele sportowe – przekazuje odcho-
dzący ze stanowiska szkoleniowca 
Zjednoczonych, Adam Ciupiński.

Krzysztof Dutkiewicz

Sezon turystyczny 2023
Nowy Rok przywitali na najwyższym szczycie Karkonoszy oraz Sudetów – 
Śnieżce. Oddajemy w Państwa ręce plan Miejskiego koła PTTK Żarodreptaki  
na rok 2023. 

1. 01.01.2023 r.; Karkonosze: Karpacz – Śląska Droga – Schronisko Dom Śląski 
– Śnieżka – Spalona Strażnica – Schronisko PTTK Strzecha Akademicka – 
Karpacz;14 km; 5,0 h; BUS

2. 05.03.2023 r.; Góry Izerskie: 47 Bieg Piastów – Jakuszyce; Trasa piesza: 
Szklarska Poręba – Schronisko pod Łabskim Szczytem – Szklarska Poręba; 
12 km; 4,0 h; BUS

3. 22.04.2023 r.; Pogórze Wałbrzyskie: Szczawienko, Palmiarnia – Jeziorko 
Daisy – Kończyce – Świebodzice PKP; 17,4 km; 5,0 h; PKP

4. 01.05.2023 r.; Karkonosze: Rajd „Szlakiem Pamięci Ks. Kubka” Jagniątków – 
Czarny Kocioł Jagniątkowski – Jagniątków; 10 km; 3,5 h; BUS

5. 14.05.2023 r.; Góry Sowie: 54 Zlot Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie; 
BUS

6. 03.06.2023 r.; Góry Bardzkie: Srebrna Góra, Twierdza, Fort Ostróg; Ścieżka 
dydaktyczna „Zębata–wiadukty”; BUS

7. 16–18.06.2023 r.; Góry Izerskie –  Schronisko Orle:  
Trasa 1. 17.06. 23 r. Schronisko Orle – Tkacze – Harrachov – Mumlavskyvodo-
spad – Harrachov – Schronisko Orle; 6,4 h 
Trasa 2. Schronisko Orle – Chatka Górzystów – Jakuszyce;23 km;  
13,5 km; 4,0 h; PKP

8. 01.07.2023 r.; Góry Opawskie – Jeseniki: KarlovaStudanka – Barborka–
Pradad–Śvycarna – Ćernik – SedloVidelskykri; 15 km; 5,0 h; BUS

9. 15.07.2023 r.; Pogórze Kaczawskie: Jawor, Kościół Pokoju; Myślibórz – 
Bazaltowa Góra – Radogost – Grobla – Chatka Poganka; 8,0 km; 2,5 h; BUS

10. 12.08.2023 r.; Góry Bystrzyckie: Młoty – Huta – Strażnik Wieczności – 
Łomnicka Równia – Przełęcz Sokołowska – Polanica Zdrój; 17 km; 5,0 h; BUS

Wygrana z Miedzią Legnica
Goniec Żarów zwycięża w 5. rundzie 
Drużynowych Mistrzostw Dolnego 
Śląska z Miedzią Legnica.

Wreszcie udało się przełamać 
złą passę z KSz Miedzią Legnica. 
W ubiegłych latach rywale sprawiali 
Gońcowi ogromne problemy i to oni 
kończyli pojedynki ze zwycięstwem. 
Wyjazdowa 5. kolejka toczona była 
pod dyktando żarowian. Po niespełna 
5. godzinach gry swoje pojedynki 
wygrali: Paweł Stankiewicz, Marek 

Szmyd oraz Anna Maria Michalska, 
dla której była to pierwsza wygrana 
w seniorskiej, pierwszej drużynie. 
Dzięki remisom Damiana Daniela 
i Łukasza Reichela mecz zakończył 
się zwycięstwem Gońca Żarów 4-1. 
Aktualnie w stawce 16. zespołów, 
żarowianie znajdują się tuż za 
podium, na 4. pozycji. Na prowa-
dzeniu Biały Król Wisznia Małą przed 
KSz Polonią Wrocław i Hetmanem 
Wałbrzych. 

Krzysztof Dutkiewicz

Wektor Świdnica  
mistrzem Electrolux Cup

Na trzy kolejki przed 
zakończeniem Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux 
Cup poznaliśmy mistrza. 
Po tytuł sięgnęli piłkarze 
Wektor Świdnica. 

Dla zawodników to 
szósty mistrzowski tytuł 
zdobyty w żarowskich 
rozgrywkach (2010/11, 
2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2020/21, 2022/23). 

−−Przez te wszystkie 
lata wciąż bawimy się 
piłką halową. Z upływem 
lat dochodzi do zmiany pokole-
niowej w naszym zespole. Nowi, 
młodzi piłkarze wciąż walczą o tytuł 
mistrzowski – informuje Artur 
Zielonka, kierownik Wektor Świdnica. 

W tym sezonie są niepokonani. 
Żadna z drużyn nie zdołała z nimi 
nawet zremisować. Do zakończenia 
rozgrywek została jedna kolejka. 
Pierwsze miejsce oznacza również 
udział w finale dolnośląskim, gdzie 
zobaczymy mistrzów lig futsalu, 
a organizatorem tego wydarzenia 
będzie Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej. 
Cannabis pokonuje 4:1 Szkółkę 
Ajaxu i zostaje wicemistrzem 1. ligi 
Electrolux Cup. Szansę na trzecie 
miejsce mają piłkarze Zebry Team 
i Szkółki Ajaxu. O wszystkim zade-
cyduje ostatnia kolejka. Ostatnia 
kolejka wskaże również drużynę, 
która spadnie do 2. ligi. O utrzymanie 
walczą Electrolux Świdnica i Elec-
trolux Żarów. 
W 2. lidze zwycięstwo i awans dla 
beniaminka Tabaluga. Drugie miejsce 
zajmują FC Wylewniaki. W ostat-
niej serii spotkań o brązowe medale 

powalczą Unia Jaroszów, LKS Piotro-
wice Św. i Turbokozaki. 
Finałowa 10. kolejka Electrolux Cup, 
sobota 28.01.2023

2. liga Electrolux Cup
ӹӹgodz. 14:40 Tabaluga – FC Wyelwniaki
ӹӹgodz. 15:20 Unia Jaroszów – Turbokozaki
ӹӹgodz. 16:00 Silesia Żarów – LKP Piotro-
wice Św. 

1. liga Electrolux Cup
ӹӹgodz. 16:40 Szkółka Ajaxu –  
Electrolux Żarów

ӹӹgodz. 17:20 Cannabis –  
Electrolux Świdnica

ӹӹgodz. 18:00 Wektor Świdnica –  
Zebra Team

Wszystkie mecze odbywają się 
w hali sportowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
(ul. Piastowska 10A). Wstęp bezpłatny. 
Sponsor główny: Electrolux Żarów. 
Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Staty-
styki, tabele, wyniki znajdują się na 
stronie internetowej  
www.electroluxcup.zarow.pl. 
To już 15. edycja rozgrywek. 

Krzysztof Dutkiewicz

Wektor Świdnica z kolejnym tytułem mistrzowskim

11. 26.08.2023 r.; Karkonosze: Karpacz, Wang – Polana – Pielgrzymy – 
Śłonecznik – Spalona Strażnica – Strzecha Akademicka – Samotnia – 
Polana – Karpacz, Biały Jar; 15,0 km; 4,4 h; BUS

12. 02.09.2023 r.; Góry Bialskie: Bielice – Kowadło – Schronisko Paprsek – 
Rudawiec – Bielice; 22 km; 7,2 h; BUS

13. 16.09.2023 r.; Masyw Śnieżnika: Kletno, Muzeum Ziemi – Rozdroże 
pod Porębkiem – Domek Myśliwski – Śnieżnik – Schr. Pod Śnieżnikiem – 
Międzygórze; 14 km; 4,5 h; BUS

14. 30.09.2023 r.; Rudawy Janowickie: Kowary, Przełęcz Kowarska – Rudnik 
– Czarnów – Skalnik – Wołek – Zamek Bolczów – Janowice Wielkie; 20 km; 
6 h; BUS

15. 22.10.2023 r.; Masyw Ślęży – Ślęża: 46 Jesienny Zlot Turystów na Ślęży;;
16. 28.10.2023 r.; Góry Stołowe: Schr. Pasterka – Machowski Krzyż – Panu-

vKriź – BożanowskyŚpićak– Koruna – Kamenna Brama – Panuvkriź – Schr. 
Pasterka; 14 km; 4,2 h; BUS

17. 11.11.2023 r.; Góry Bardzkie: Bardo Kalwaria – Przełęcz Laszczowa – 
Kłodzka Góra – Jedlak – Kukułka – Kłodzko;18 km; 6,0 h; BUS

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów oraz tras wycieczek. 
Zapisy prowadzą oraz udzielają informacji: 

 ▶ Renata Górecka, tel. 781 575 292, 
 ▶ Stanisław Plaszczak, tel. 665 049 217, 
 ▶ Wojciech Deperas, tel. 579 010 974.

Krzysztof Dutkiewicz
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