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Uwaga rolnicy

więcej na stronie 3

Z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet 

wszystkim Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 

spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych radością.

Życzymy Paniom zdrowia oraz pogody ducha. 

Niech każdy kolejny dzień
będzie piękniejszy od poprzedniego.

Roman Konieczny Leszek Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Żarów

więcej na stronie 3

Ruszył III etap
budowy kanalizacji w Mrowinach

Zniszczona droga w Mrowinach zyska nową nawierzchnię asfaltową.
więcej na stronie 6

Jednostka pomocnicza w Żarowie?

Mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w Żarowie wystąpili do Rady Miejskiej z nieformalnym wnio-
skiem o utworzenie na terenie Żarowa jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Leśne.

więcej na stronach 4-5.

Wypoczynek zimowy dla najmłodszych zorganizowało Stowarzyszenie 
„Nasze Dzieci — Wspólna Szkoła” w Zastrużu.

więcej na stronie 7

Ferie, ferie i... po feriach

Dotacje na 
nawadnianie

więcej na stronie 3
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I Przetarg Publiczny,
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego jednoizbowego:

Lp. Nr 
dz.

Pow. 
dz.
w m2

Nr
KW Położenie Przeznaczenie 

w mpzp
Forma oddania 
nieruch./ opis

Cena
wyw.

wa-
dium
zł

Godz.
rozp.

1. 320
/9 209 SW1S/

00026498/1
Żarów, ul. 
Armii Kra-
jowej 44/6

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

Lokal o pow. 
16,18 m2, sprze-
daż na  własność 
wraz z udziałem 
w  gruncie 4,65 
%
pow. przynależna 
– piwnica o pow. 
2,72 m2

15.000 zł 
w tym:
14.500 zł 
– lokal
500 zł 
-udział

1.500 9:00

1. Przetarg odbędzie się 20 marca 2020r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 
0629 6893 najpóźniej do dnia 16 marca 
2020r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów 
i usług zbywany lokal zwolniony jest z podat-
ku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów szacunko-
wych związanych z przygotowaniem lokalu 
do sprzedaży w kwocie łącznej 1.230 zł oraz 
kwoty udziału w gruncie, a także kosztów 
notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu: bip.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

11. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika, powinna przed-
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

12. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na 
przetargu).

13. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

14. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

16. Niezależnie od podanych powyżej informa-
cji, oferent odpowiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym i faktycznym 
lokalu.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, 
ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy ul. Zamkowej 7-15 oraz do Wspól-
noty Mieszkaniowej Zamkowa 7-15 w  Żarowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 
o pow. 7,43 m2 przy ul. Zamkowej 7A w Żarowie:

Nr 
dz.

Pow. 
dz. 
w m2

Numer KW Położenie Przeznaczenie 
w mpzp

Forma odda-
nia nieruch.

Cena 
wyw.

wa-
dium 
zł

Godz. 
rozp. 

63/4 1.755 SW1S/
00023263/4

Żarów, ul. 
Zamkowa 
7A

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 
A.23 MW

sprzedaż loka-
lu na własność 
wraz z udzia-
łem w gruncie 
0,25 %

6.700 zł 
w tym:
6.400 zł 
– lokal
300 zł 
-udział

670 9:00

1. Przetarg odbędzie się 31 marca 2020r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 
6893 najpóźniej do dnia 27 marca 2020r. 
włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów 
i usług zbywany lokal zwolniony jest z podat-
ku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów szacunko-
wych związanych z przygotowaniem lokalu 
do sprzedaży w kwocie łącznej 1.476 zł oraz 

kwoty udziału w gruncie, a także kosztów no-
tarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu: bip.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nie-
ruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na 
przetargu).

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

15. Niezależnie od podanych powyżej informa-
cji, oferent odpowiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym i faktycznym 
lokalu.

16. Przetarg został ograniczony na wniosek 
mieszkańców.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I Przetarg publiczny, 
ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy ul. Wrocławskiej 7-7A w  Łażanach 
na sprzedaż budynku użytkowego o pow. 60 m2:

Nr 
dz.

Pow. 
dz. 
w m2

Numer KW Położenie Przeznaczenie 
w mpzp

Forma odda-
nia nieruch.

Cena 
wyw.

wa-
dium 
zł

Godz. 
rozp. 

325/7 60 SW1S/
00026763/0

Łażany, ul. 
Wrocław-
ska 7-7A

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzin-
na MW.3

Sprzedaż na 
własność 
budynek za-
głębiony jest 
w ziemi

9.400 zł 940 9:10

1. Przetarg odbędzie się 31 marca 2020r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 
6893 najpóźniej do dnia 27 marca 2020r. 
włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów 
i usług zbywany lokal zwolniony jest z podat-
ku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów szacunkowych 
i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 

lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 3.198 zł 
oraz kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu: bip.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nie-
ruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także małżeństw, 
gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na 
przetargu).

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

15. Niezależnie od podanych powyżej informa-
cji, oferent odpowiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym i faktycznym 
lokalu.

16. Przetarg został ograniczony na wniosek 
mieszkańców.

Komisja
ds. Rolnictwa

zaprasza rolników 
na posiedzenie

Na wtorek, 10 marca o godz. 
10.00 zaplanowana została Ko-
misja ds. Rolnictwa z udziałem 
myśliwych. 
Głównym tematem komisji 
będzie zatwierdzenie planów 
łowieckich. 
Zapraszamy rolników z terenu 
gminy Żarów. 

Ogłoszenie drobne
Sprzedam łąkę o powierzchni 
+/- 1 ha i 2,5 ha na strefie pole. 
Kontakt 74 85 88 585.
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Z tej okazji ósmy raz w Polsce, 
a po raz trzeci w Żarowie odbę-
dzie się „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Żarowski bieg zaplanowano na 
1 marca 2020. Wydarzenie or-
ganizowane przez Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu odbędzie 
się w Parku Miejskim przy ulicy 
Zamkowej. Udział w sportowym 
wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia i zapisy do biegu 
przyjmowane będą w dniu wyda-
rzenia w biurze zawodów w Parku 
Miejskim. Pierwszych 120 osób, 
które zapiszą się na bieg otrzyma 
pakiety startowe z pamiątkową 
koszulką, a na mecie medal. Start 
zaplanowano na godzinę 12:00. 
Do pokonania będzie dystans 
1963 metrów, jest to odwołanie 
do roku, w którym zginął ostatni 

Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak 
ps. Lalek.

Program
Niedziela, 1 marca 2020

 ▶ 11.30 otwarcie biura zawodów, 
przyjmowanie zapisów

 ▶ 12.00 odśpiewanie hymnu Pol-
ski, oficjalny start biegu

 ▶ 13.00 zakończenie wydarzenia

Aktualności
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 lutego 2020 roku o wyznaczonych 
miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybor-
czych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Na podstawie art. 114  ustawy 
z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 684 z późn. zm.), podaję 
do publicznej wiadomości, że 
miejscami wyznaczonymi na 
bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych 
i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych do prowadzenia kam-
panii wyborczej są: słupy ogłosze-
niowe na terenie miasta, którymi 
administruje Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie przy 
ul. Piastowskiej 10 (nr tel. 74 85 
80 753) oraz tablice ogłoszeniowe 
na terenie gminy.

miasto

Lp. Lokalizacja słupa Ilość
1. zbieg ulic A. Krajowej 

– Wojska Polskiego
1 słup

2. zbieg ulic A. Krajowej 
– Sikorskiego 

1 słup

3. zbieg ulic A. Krajowej 
– Dworcowej 

1 słup

4. zbieg ulic A. Krajowej 
– B. Chrobrego

1 słup

5. zbieg ulic A. Krajowej 
– Polnej 

1 słup

6. zbieg ulic Wł. Łokiet-
ka – Piastowska

1 słup

7. zbieg ulic B. Chrobre-
go – Wł. Łokietka

1 słup

gmina

Lp. Lokalizacja ta-
blicy

Ilość 
tablic

1. Bożanów 1
2. Buków 2
3. Gołaszyce 1
4. Imbramowice 2
5. Kalno 1
6. Kruków 1
7. Łażany 1
8. Marcinowiczki 1
9. Mielęcin 1
10. Mikoszowa 1
11. Mrowiny 2
12. Pyszczyn 1
13. Przyłęgów 1
14. Pożarzysko 1
15. Siedlimowice 1
16. Tarnawa 1
17. Wierzbna 1
18. Zastruże 1

Uwaga! 
W sprawie umieszczenia pla-
katów wyborczych na słupach 
ogłoszeniowych na terenie miasta 
należy uprzednio skontaktować 
się z Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie przy ul. Pia-
stowskiej 10 (tel: 74 85 80 753).

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Kronika policyjnaNiewybuch w Bukowie
Mieszkaniec Bukowa powiado-
mił funkcjonariuszy policji, że 
podczas prac polowych znalazł 
niewybuch. Na miejscu patrol 
z Komendy Powiatowej Policji ze 
Świdnicy potwierdził ujawnienie 
jednego pocisku artyleryjskiego 
z czasów II wojny światowej. Po-
cisk zabezpieczył i zabrał patrol 
saperski z Jednostki Wojskowej 
w Głogowie.

Wypadek na terenie PCO
Na terenie zakładu Polska Ce-
ramika Ogniotrwała w Żarowie 
doszło do wypadku podczas pra-
cy. W wyniku zdarzenia poszko-
dowany pracownik firmy doznał 
zmiażdżenia lewej nogi. Powia-
domiono Państwową Inspekcję 
Pracy, pokrzywdzonemu udzielo-

no pierwszej pomocy, a następnie 
przewieziono do szpitala Latawiec 
w Świdnicy. Funkcjonariusze poli-
cji na miejscu wykonali czynności 
dochodzeniowe.

Areszt za znęcanie 
się nad rodziną

50-letnia mieszkanka powiatu 
świdnickiego oskarżyła swoje-
go męża, że znęca się nad nią 
psychicznie i fizycznie poprzez 
wszczynanie awantur, kierowanie 
pod jej adresem słów wulgarnych, 
zakłócanie spoczynku nocnego 
oraz chwytanie rękami za szyję. 
Sprawca został zatrzymany w Po-
mieszczeniu dla Osób Zatrzyma-
nych w Świdnicy. Wobec męż-
czyzny Sąd Rejonowy w Świdnicy 

zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres trzech miesięcy. 
Zatrzymanego osadzono w Aresz-
cie Śledczym.

Wypadek podczas 
prac remontowych

Pracownik jednej z firm podczas 
prac remontowych w trakcie 
cięcia fragmentu nawierzchni 
asfaltowej został uderzony łyżką 
koparko-ładowarki obsługiwa-
nej przez drugiego pracownika. 
Poszkodowany doznał złamania 
wyrostka poprzecznego i pozo-
stał w szpitalu. Powiadomiono 
Państwową Inspekcję Pracy, na 
miejscu funkcjonariusze wykonali 
czynności dochodzeniowe. Do 
zdarzenia doszło w Mrowinach. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Uwaga rolnicy!
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że dnia 14 lutego 
2020r. Rada Ministrów podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na stosowa-
nie nawozów na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwa-
łymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych.

– Zgodnie z obietnicą Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, w tym 
roku rolnicy mogą stosować nawo-
zy na gruntach ornych z uprawami 
ozimymi, uprawami trwałymi, 
uprawami wieloletnimi oraz na 
trwałych użytkach zielonych od 
15 lutego. Podstawą prawną do 
wcześniejszego stosowania nawo-
zów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 
5 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 lutego 2020 r. w spra-
wie przyjęcia „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu za-
nieczyszczeniu” tzw. programu 
azotanowego – czytamy na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.
Rozporządzenie zostało opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej pod adresem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2020/243.

Nadzór budowlany apeluje 
do właścicieli i zarządców obiektów 

W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypomina-
my, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bez-
piecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na 
obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu 
budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życ ia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 
Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady at-
mosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowa-
dzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagroże-
nie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
mgr inż. Barbara Rajca

Żarodreptaki zapraszają
na Bieg Piastów

i wycieczkę pieszą
Koło PTTK „Żarodreptaki” 
zapraszają wszystkich chętnych 
w dniu 1 marca 2020r. na 44. 
Bieg Piastów oraz wycieczkę pie-
szą w okolice: Jakuszyce – Orle 
– Jzerka – Jakuszyce.
Zapisy na wyjazd będą przyjmo-
wane pod nr tel. 665-049-217 lub 
797-944-508.
Wszystkie informacje, newsy, 
sprawozdania i zdjęcia z wycieczek 
można znaleźć na Facebooku

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Zapraszamy na wystawę 
Żołnierze Wyklęci 1944-1963

1 marca obcho-
dzony będzie 
Narodowy 
Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wy-
klętych”. 

Podczas 
wydarze-
nia od-

będzie się wy-
stawa pt. Żoł-
nierze Wyklęci 
1944-1963, na 
którą serdecz-
nie zaprasza 
Żarowska Izba 
Historyczna 
oraz Muzeum 
Sprzętu Mili-
tarnego Strze-
gom. 

Ruszył nabór wniosków 
o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć 
swoje uprawy przed skutkami 
suszy, mogą ubiegać się w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstwa. 21 
lutego ruszył nabór wniosków, któ-
ry potrwa do 20 kwietnia 2020 r. 
O pomoc, która realizowana jest 
w ramach działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” z PROW 
2014-2020,  może wystąpić rolnik 
posiadający gospodarstwo o po-
wierzchni co najmniej 1 ha i nie 
większe niż 300 ha. Wnioskodaw-
ca powinien zarabiać na produkcji 
zwierzęcej lub roślinnej, o czym 
ma świadczyć wykazany  przy-
chód w wysokości co najmniej 5 
tys. zł, odnotowany w okresie 12 
miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku. 
Wsparciem z ARiMR mogą zostać 
objęte trzy kategorie inwestycji: 
ulepszające już istniejące instala-
cje nawadniające; powiększające 
obszar nawadniania; jednocześnie 
powiększające obszar nawadnia-
nia oraz ulepszające już istniejące 
instalacje.
Rolnicy mogą sfinansować z tego 
programu m.in. budowę stud-
ni i zbiorników; zakup maszyn 
i urządzeń do poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, instala-
cji nawadniających i systemów do 
sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały re-
gionalne ARiMR, można je także 
składać za pośrednictwem biur 
powiatowych. 
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Jednostka pomocnicza w Żarowie?
Mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w Żarowie wystąpili do Rady Miejskiej z nieformalnym wnio-
skiem o utworzenie na terenie Żarowa jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Leśne. 

Z dniem 3 marca 2020 roku 
Burmistrz Miasta Żarów ogłosi 
konsultacje społeczne, zwracając 
się do mieszkańców miasta o wy-
rażenie opinii w sprawie powoła-
nia wyżej wymienionej jednostki 
pomocniczej. Żarowianie będą 
mogli się wypowiedzieć w formie 
ankiety, czy popierają ten pomysł 
lub czy uważają go za bezzasadny. 
Ostatecznie o możliwości powo-
łania takiej jednostki na terenie 
naszego miasta zadecyduje Rada 
Miejska w Żarowie. 
O tym, czym są jednostki pomoc-
nicze, jakie mają uprawnienia, 
jakie są źródła ich finansowania 
i do jakich celów są powoływane 
pytamy Sylwię Pawlik Sekretarz 
Gminy Żarów.
– Niebawem ogłoszone zo-
staną konsultacje społeczne 
i mieszkańcy będą mogli się 
wypowiedzieć na temat po-
wołania w mieście jednostki 
pomocniczej pod nazwą 
Osiedle Leśne. Co to jest jednostka 
pomocnicza gminy?

– Jednostka pomocnicza gminy to 
lokalna wspólnota samorządowa 
mieszkańców części gminy, którą 
powołuje Rada. Przykładami 
jednostek pomocniczych są m.in. 

sołectwa, dzielnice, osiedla. Na 
terenie gminy miejsko-wiejskiej 
Żarów funkcjonuje 17 sołectw, 
które działają w obrębie danej 
wsi. W gminach głównie miejskich 
i dużych miastach funkcjonują 
inne jednostki, takie jak dziel-
nice czy osiedla. Ustanowienie 
jednostek pomocniczych nie jest 
obowiązkowe (wyjątek stanowi 
Warszawa) i zależy wyłącznie od 
decyzji władz lokalnych.
– Jakie uprawnienia i zadania ma 
jednostka pomocnicza?

– Jednostka pomocnicza to forma 
aktywizowania mieszkańców na 
rzecz lokalnego środowiska, a jej 
kompetencje są znacznie ogra-
niczone przepisami. Podstawą 
funkcjonowania każdej jednostki 
pomocniczej jest statut nadany 
przez Radę. Jest to akt prawa 
miejscowego. Statut określa nazwę 
jednostki, jej zasięg terytorialny, 
organy  jednostki oraz tryb i zasa-
dy ich wyboru, a także strukturę 
organizacyjną. W statucie wska-
zuje się również zakres zadań 

przekazywanych jednostce przez 
gminę i sposób ich realizacji, a tak-
że formę kontroli oraz nadzoru 
nad funkcjonowaniem jednostki 
pomocniczej. 
W Statucie znaleźć się musi 
również określenie sposobu za-
rządzania i korzystania z mienia 
komunalnego oraz rozporządzania 
dochodami z tego źródła.
Do zadań jednostek zwykle zali-
czamy m.in. reprezentowanie we 
współpracy z radnymi interesów 
mieszkańców, organizowanie ak-
tywności i integracji mieszkańców 
oraz wspólnych przedsięwzięć, 
związanych z zaspokajaniem po-
trzeb mieszkańców jednostki.  
Należy podkreślić, że jednostki 

pomocnicze nie mają oso-
bowości prawnej. Stanowią 
strukturę społeczno-teryto-
rialną, która przejmuje na 
swoim terytorium realiza-
cję określonych zadań pu-
blicznych, ułatwiając tym 

samym gminie realizację jej zadań.
– Jak wygląda finansowanie jednost-
ki pomocniczej?

– Bez względu na to jaki rodzaj 
jednostki zostanie utworzony, na-
leży pamiętać, że zarówno w sferze 
publicznoprawnej, jak i prywat-

noprawnej jednostki pomocnicze 
nie są odrębnym od gminy bytem 
prawnym. Są w zasadzie częścią 
składową gminy, dlatego też ich 
gospodarka finansowa jest częścią 
gospodarki finansowej gminy. To 
oznacza, że jednostki pomocnicze 
nie tworzą własnych budżetów,  
a swoją gospodarkę finansową 
prowadzą w ramach budżetu 
gminy na zasadach określonych 
w statucie.
Podsumowując – w przypadku 

jednostki pomocniczej innej niż 
sołectwo, to Rada określi zakres 
uprawnień do decydowania o wy-
datkach w ramach budżetu gminy.
– W naszej gminie funkcjonują od 
lat fundusze sołeckie. Czy można 
w takim razie utworzyć w jednostce 
pomocniczej w mieście fundusz na 
zasadzie takiej jak fundusz sołecki.

– Nie ma możliwości tworzenia 
funduszu w innych niż sołectwa 
jednostkach pomocniczych. Usta-
wodawca uchwalając ustawę 
o funduszu sołeckim zdecydowanie 
uprzywilejował sołectwa w tym 
zakresie. Ustawa wyraźnie wska-
zuje, że fundusze sołeckie są wy-
odrębnionymi w ramach budżetu 
gminy środkami przeznaczonymi 
na realizację zadań własnych 
przez sołectwo. Oznacza to, że ani 
Rada Miejska czy Rada Gminy 
ani Burmistrz nie mogą ingerować 
w decyzję sołectwa o sposobie wy-
datkowania środków z funduszu. 
Oczywiście, co warto podkreślić, 
środki te nie mogą być wydatkowa-
ne na inne zadania niż na zadania 
własne gminy.
– Czy można byłoby utworzyć sołec-
two w mieście?

– Prawo nie wyklucza takiej moż-
liwości, o czym wypowiadały się 
już Sądy Administracyjne, jednak 
obszar miejski objęty sołectwem 
musiałby posiadać charakter wiej-
ski. Jest to kwestia indywidualnej 
oceny. Głównie chodzi tu o tereny 
wiejskie, które są przyłączane do 
miast. Utworzenie sołectwa na 
terenie zabudowy miejskiej jest 
raczej niemożliwe. 
– Jak wyglądać będzie dalsza proce-
dura w sprawie utworzenia Osiedla 
Leśnego?

– Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym odbędą się konsultacje 
społeczne, które pozwolą mieszkań-
com miasta na wyrażenie swojej 
opinii na temat czy chcą na terenie 
miasta utworzenia nowej jednostki 
pomocniczej. Po analizie ankiet 
złożonych w trybie konsultacji 
Rada podejmie decyzję. Jeżeli Rada 
będzie za utworzeniem jednostki 
pomocniczej w mieście to przed 
uchwałą o jej powołaniu odbędą się 
kolejne konsultacje społeczne. Tym 
razem konsultacjom zostanie pod-
dany statut jednostki. Po konsultacji 
statutu Rada może powołać nową 
jednostkę pomocniczą.

Konsultacje społeczne 
– kiedy i gdzie zagłosować?

Burmistrz Miasta Żarów ogłosi konsultacje społeczne w sprawie po-
wołania w Żarowie jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Leśne. 

Konsultacje społeczne przeprowa-
dzone zostaną w dniach: 3 marca 
– 16 marca 2020 roku.
Mieszkańcy Żarowa (wyłącznie 
miasta Żarowa) będą mogli oddać 
swój głos w ankiecie.
Ankiety będzie można pobrać:

 ▶ w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego przy ul. Zamko-
wej 2 w Żarowie (w godz. 7.30 
– 15.30, a we wtorki w godz. 
8.00 – 16.00)

 ▶ Bibliotece Publicznej 
im. Ks. Jana Twardowskiego 
przy ul. Piastowskiej 10 w Żaro-
wie (w godz. 9.00 – 17.00)

 ▶ Basenie przy ul. Piastowskiej 
10 w Żarowie (w godz. 6.00 – 
22.00)

 ▶ ze strony internetowej www.
um.zarow.pl

Wypełnioną ankietę będzie można 
wrzucić do urn znajdujących się 
w wyżej wymienionych miejscach. 
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Idea zrodziła się z potrzeby. Jako mieszkańcy miasta 
Żarów chcemy aktywnie uczestniczyć w kształto-
wanie otoczenia, które zamieszkujemy. Widzimy na 
tym polu wiele wyzwań, które wymagają działania 
na teraz. Mam tu na myśli przede wszystkim takie 
obszary, jak: bezpieczeństwo, infrastruktura oraz re-
kreacja i ekologia. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to 
natychmiast widać potrzebę rozszerzenia miejskiego 
monitoringu, który skutecznie wyeliminowałby częste 
kradzieże oraz dewastacje mienia. Infrastruktura to 
przede wszystkim obecny stan dróg na naszym osiedlu 
oraz niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 
i na pewno problem odprowadzania wód deszczo-
wych. Rekreacja i ekologia to potrzeba większej ilości 
nowoczesnych miejsc do czynnego uprawiania sportu, 
a także poprawa jakości powietrza w okolicy, którą 
zamieszkujemy.
Wszystkie z powyższych wyzwań oraz dodatkowo 
bardzo przyjacielskie stosunki panujące na naszym 
osiedlu pchnęły nas do wzięcia sprawy w swoje ręce 
i złożenia wniosku o powołanie jednostki pomocniczej 
o nazwie Osiedle Leśne. 
Jakie korzyści da nam takowa jednostka?
1. Czynny udział w kształtowaniu przyszłości naszego 

osiedla i jego otoczenia
2. Wsparcie finansowe z budżetu gminy (ok. 20 tys. 

PLN/rok) na bieżące potrzeby osiedla
3. Rozbudowa wspólnoty sąsiedzkiej, planujemy 

szereg inicjatyw międzysąsiedzkich (kiermasze, 
wyprzedaże garażowe, wsparcie dla najstarszych 
mieszkańców osiedla)

W najbliższym okresie czasu spodziewamy się prze-
prowadzenia ankiety konsultacyjnej, w której to wszy-
scy mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat 
powołania naszej jednostki. Powiem więc wszystkim, 
głosujcie na TAK! Każdy może sam kształtować swoją 
przyszłość. Bierzmy sprawy w swoje ręce, a będzie się 
nam żyło dużo lepiej.
Dziękuję z góry za wszystkie oddane głosy. Pozdra-
wiam wszystkich mieszkańców Żarowa.

Maciej Chmielewski – Osiedle Leśne

Informacje

Radni Rady Miejskiej o utworzeniu w Żarowie
jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Leśne

Piotr 
Zadrożny
Zawsze po-
chwalam wszel-
kie inicjatywy 
mieszkańców, 
które zmierzają 
do pracy nad wspólnym dobrem. 
Uważam, że idea utworzenia 
osiedla jako odrębnej jednostki 
pomocniczej gminy jest nieza-
sadna. Żarów zawsze stanowił 
jedną strukturę i nie ma natural-
nych urbanistycznych obszarów 
podziału. Poza tym, pamiętajmy, 
jesteśmy małym miasteczkiem, 
czy rzeczywiście potrzebujemy 
osobnych enklaw? O tym zade-
cyduje Rada Miejska po konsul-
tacjach. Zachęcam wszystkim 
mieszkańców miasta, aby wzięli 
w nich udział, gdyż sprawa do-
tyczy nas wszystkich i ewentual-
nego kształtu naszego miasta. To 
bardzo odpowiedzialna decyzja.

Bartosz 
Żurek 
Jako Radny okręgu 
numer 3, zwanego 
potocznie osie-
dlem, nie jestem 
zwolennikiem 
podziału miasta przez utworzenie 
nowej jednostki pomocniczej. 
Niestety, zaproponowany podział 
jest niesprawiedliwy i wyklucza-
jący sporą grupę mieszkańców. 
Aktualnie w Żarowie mamy 
dwa potocznie nazwane przez 
mieszkańców osiedla składające 
się z bloków wielorodzinnych, 
na których nie mamy utworzo-
nych dodatkowych jednostek 
pomocniczych. W tak małej spo-
łeczności, jaką jest nasze miasto, 
niewskazane jest wyodrębnienie 

jego części. Zachęcam Państwa 
do wyrażenia swojej opinii przez 
wzięcie udziału w konsultacjach.

Mariusz 
Borowiec 
Zgodnie z art. 5 
ustawy o samo-
rządzie gminnym, 
gmina może 
tworzyć jednostki 
pomocnicze. Jednostkę pomocni-
czą tworzy Rada Miejska w drodze 
uchwały, po przeprowadzeniu kon-
sultacji. Zasady tworzenia, łączenia, 
podziału i znoszenia takich jedno-
stek są określone w statucie gminy. 

Norbert 
Gałązka 
Powstanie jed-
nostek pomoc-
niczych gminy 
w postaci wyod-
rębnionego osiedla 
to temat zazwyczaj niełatwy dla 
władz gminy i mieszkańców. Na 
podjęcie decyzji o jej utworzeniu 
składa się zawsze kilka czynników, 
dlatego też w takich przypad-
kach prowadzone są konsultacje 
społeczne, aby poznać opinię 
społeczeństwa. Po rozmowach 
z mieszkańcami i spotkaniach 
z planistami, jako przedstawiciel 
lokalnej społeczności, mocno 
zastanawiam się nad propono-
wanym obszarem, jaki ma obej-
mować nowe osiedle, ponieważ 
budzi to pewne kontrowersje. 
Jestem przekonany, że wcześniej 
wspomniane konsultacje pomogą 
w rozsądny i odpowiedzialny spo-
sób podjąć odpowiednią decyzję, 
co do dalszego kierunku rozwoju 
naszego miasta. 

Robert 
Kaśków 
Wniosek ponad 
200 mieszkańców 
o powołanie na 
terenie Żarowa 
jednostki pomoc-
niczej o nazwie Osiedle Leśne 
bardzo mnie ucieszył. Pojawiła 
się grupa ludzi, która z miłości 
i w trosce o swój kawałek Żarowa 
(swoją „małą ojczyznę”), pragnie 
wesprzeć działania żarowskiego 
samorządu w działaniach dotyczą-
cych terenu Osiedla Leśnego, jak 
piszą w swoim piśmie. Po prostu 
mieszkańcy wzięli sprawy w swoje 
ręce i chcą działać – to budzi mój 
szacunek i uznanie. Tak wyobra-
żam sobie funkcjonowanie społe-
czeństwa obywatelskiego. Dlatego 
generalnie jestem „za”. Ważny 
będzie dla mnie także wynik 
konsultacji społecznych i głos po-
zostałych mieszkańców Żarowa. 
Warto wziąć udział w konsulta-
cjach. Warto dyskutować i spierać 
się o nasz wspólny Żarów. 

Zuzanna 
Urbanik
Bardzo cieszy 
mnie fakt, że część 
mieszkańców Ża-
rowa chce się akty-
wizować i działać 
na rzecz swojego miasta i całej spo-
łeczności lokalnej. Jednak moim 
zdaniem nasze miasto jest za małe, 
aby wprowadzać dodatkowo taką 
formułę partycypacji społecznej 
w zarządzaniu miastem. Pomysł 
utworzenia jednostki pomocniczej 
w małej gminie nie ma jakiejkol-
wiek celowości, bowiem radni, 
burmistrz są osobami znanymi, 
a kontakt z nimi nie jest w żaden 

sposób utrudniony. Skoro wybie-
ramy radnych w wyborach po-
wszechnych, to są oni zobowiązani, 
aby działać na rzecz miasta i miesz-
kańców, a także do tego, by w spo-
sób bezpośredni reprezentować 
Żarowian. Jednostki pomocnicze 
sprawdzają się w dużych miastach, 
takich jak Łódź, Wrocław, Poznań, 
Lublin, gdzie ilość mieszkańców 
wchodzących w ich skład waha się 
w granicach od 2000 do nawet 40 
000 osób (np. Kraków). W takich 
miastach takie działania są uzasad-
nione. Jednak jestem przeciwna, 
aby dzielić Żarów na jednostki 
pomocnicze, bowiem będzie to 
bezsensowne działanie, które tylko 
i wyłącznie spowoduje dodatkowe 
koszty w funkcjonowaniu rad osie-
dli, dzielnic oraz wprowadzi niepo-
trzebne podziały w społeczeństwie. 
Przypominam, że aktywni miesz-
kańcy mogą składać inicjatywy 
uchwałodawcze, współpracować 
z radnymi i działać w ten sposób 
na rzecz miasta. Także jest wiele 
możliwości, aby działać społecznie 
i warto skorzystać już z tych instru-
mentów, które istnieją, a nie two-
rzyć twory prawne, które w naszej 
gminie są zbędne.

Joanna 
Kaczorowska
Nawiązując do 
tematu stworzenia 
osiedla, musimy 
kierować się nie 
tylko subiektyw-
nymi potrzebami grupy mieszkań-
ców, ale również brać pod uwagę 
całą jednostkę administracyjną, 
jaką jest miasto. Wyodrębnienie 
osiedli powinno być między in-
nymi procesem pomocniczym 
w funkcjonowaniu gminy, potrze-
by grup mieszkańców tworzących 

osiedla powinny się uzupełniać, 
szczególnie w małych miastach. 
Utworzenie jednego osiedla na 
terenie miasta może być odebrane 
przez innych mieszkańców jako 
powstanie pewnego rodzaju „en-
klawy”, która będzie dbała o swoje 
interesy kosztem pozostałej spo-
łeczności. Trzeba odpowiedzieć 
na pytanie: czy utworzenie osiedla 
spełni oczekiwania mieszkańców, 
którzy o to postulowali, czy bę-
dzie jednostką pomocniczą, która 
wpłynie pozytywnie na funkcjo-
nowanie Gminy. Poza tym trzeba 
również wziąć pod uwagę studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, 
które określa politykę przestrzen-
ną oraz kierunki rozwoju Gminy, 
w tym także miasta, w jaki sposób 
powstanie osiedla może wpłynąć 
na kształtowanie przestrzeni miej-
skiej. Głównie chodzi o granice 
i obszar mającego ewentualnie po-
wstać osiedla. Dlatego wypowia-
dając się w konsultacjach społecz-
nych mieszkańcy całego miasta 
powinni rozważyć wszystkie „za” 
i „przeciw” w temacie utworzenia 
osiedla na terenie miasta.
Jest to bardzo dobra inicjatywa, że 
mieszkańcy widzą potrzebę dba-
nia o teren, na którym mieszkają, 
bo świadczy to o odpowiedzialno-
ści i świadomości obywatelskiej. 
Mieszkańcy wsi mają taką świa-
domość już od wielu lat, a widać 
to w działaniach, jakie podejmują, 
choćby organizowanie imprez, 
dbanie o place zabaw, utrzymywa-
nie obiektów sportowych, których 
nie ma zbyt wielu na terenach 
wiejskich.  Dla ostatecznego roz-
strzygnięcia niezwykle ważne 
będą konsultacje społeczne, czyli 
głos mieszkańców.

Skąd pomysł, aby w Żarowie powstało Osiedle Leśne?
Pytamy o to inicjatora tej inicjatywy Macieja Chmielewskiego, który jest mieszkańcem Żarowa.

Rekrutacja do SP im. Jana Brzechwy w Żarowie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ogłasza 
nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 
2020/2021.
Do klas I zapisujemy dzieci:

 ▶ urodzone w roku 2013 – siedmiolatki
 ▶ urodzone w roku 2014 – sześciolatki, które na wniosek rodziców zostaną 
zapisane do klasy pierwszej jeśli: 

 ▶ korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok 
szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

 ▶ nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 
i oddziału przedszkolnego:

 ▶ złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (24.02.2020 – 23.03.2020 w godz. 
8.00 – 15.00)

 ▶ weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję 
rekrutacyjną (25.03.2020 – 27.03.2020)

 ▶ podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (30.03.2020)

 ▶ potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci 
pisemnego oświadczenia (31.03.2020 – 06.04.2020)

 ▶ podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych (07.04.2020)

Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły przy ul. 
1 Maja 2 w Żarowie. Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 
gmina zapewnia bezpłatny transport.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą
dzieci urodzone w 2014r.
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Ruszył III etap budowy kanalizacji w Mrowinach
Kontynuujemy prace przy budowie kanalizacji w Mrowinach. Właśnie rozpoczął się trzeci etap tej inwestycji. 
W tej chwili roboty prowadzone są na odcinku ulicy Sportowej. 

Odtwarzana jest także nawierzch-
nia asfaltowa, która w wyniku 
inwestycji uległa zniszczeniu. 
Dzięki temu kierowcy będą mogli 
poruszać się nową drogą asfalto-
wą. Dotychczasowa była w bardzo 
złym stanie technicznym i wyma-
gała pilnej naprawy.
– Rozpoczęliśmy trzeci etap budo-
wy kanalizacji od ulicy Sportowej 
w Mrowinach. W tej chwili prowa-
dzimy roboty ziemne na położeniu 
rury kanalizacyjnej, gdzie znaj-
duje się główny ciąg. W kolejnym 
etapie prace prowadzone będą 
na skrzyżowaniu ulic Sportowej 
i Myśliwskiej. Inwestycja wiąże się 
z uciążliwościami drogowymi, ale 
jako wykonawca tego zadania, na 
tydzień wcześniej przed realiza-
cją danego odcinka informujemy 
mieszkańców o mających nastąpić 
utrudnieniach – mówi Patryk Ro-
gala kierownik budowy z Przed-
siębiorstwa Robót Wodnych 
i Ekologicznych EKO-WOD.
Budowa kanalizacji w Mrowinach 
to inwestycja, która współfinan-
sowana jest ze środków Unii 

Europejskiej. Przypomnijmy, że 
w ramach tego dużego zadania 
inwestycyjnego wykonane zostały 
prace kanalizacyjne w Łażanach, 
przy pierwszym i drugim etapie 
kanalizacji w Mrowinach, Kalnie 
oraz Żarowie na osiedlu domków 
jednorodzinnych.
Budowa kanalizacji w Mrowinach, 
Kalnie i Żarowie realizowana 

jest w ramach dużego zadania, 
którego całkowita wartość wy-
nosi 29.316.533,00 złotych. Do-
finansowanie zostało przyznane 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 11.940.907,76 złotych.
Trzeci etap budowy kanalizacji w 
Mrowinach to koszt 8.023.880,00 zł.

Magdalena Pawlik

Prace kanalizacyjne w ramach trzeciego etapu rozpoczęły się od ul. 
Sportowej w Mrowinach. 

Czujniki jakości powietrza
zainstalowane

Na terenie Żarowa zainstalowane zostały dwa czujniki służące do pomia-
ru jakości powietrza. 

Dzięki tym urządzeniom miesz-
kańcy będą mogli na bieżąco kon-
trolować stan powietrza. Urządze-
nia, którą służą do monitorowania 
stanu zanieczyszczenia zostały 
zamontowane na dwóch budyn-
kach. Pierwszy zainstalowano na 
budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Zamkowej, a drugi na budynku 
basenu przy ul. Piastowskiej w Ża-
rowie. Zainstalowanie nowych 
czujników to jeden z elementów 
Projektu Ekologicznego, który 
realizuje gmina Żarów.
Zakup nowych urządzeń pomia-
rowych wsparły finansowe dwie  
firmy, które prowadzą działalność 
na terenie gminy Żarów: Eneris 
Surowce S.A Oddział we Wro-
cławiu oraz Zakład Usług Tech-
nicznych Sp. z o.o. 
Stronie Śląskie. 
– W trosce o zdro-
wie i bezpieczeń-
stwo naszych 
mieszkańców 
oraz wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom, na 
terenie naszego miasta zainstalo-
wane zostały czujniki antysmo-
gowe, które dzięki innowacyjnym 

rozwiązaniom i technologii, 
monitorują jakość powietrza. 
Dzięki zamontowanym czujni-
kom mieszkańcy mogą na bieżąco 
otrzymywać informację o stanie 
powietrza w naszej okolicy. Ma to 
ogromne znaczenie dla zdrowia, 
szczególnie, gdy planuje się spacer 
z dzieckiem lub trening sportowy 
w terenie. Zanieczyszczenie pyłami 
jest przyczyną wielu groźnych dla 
zdrowia i życia schorzeń, dlatego 
wszyscy powinni mieć możliwość 

bieżącego sprawdzania jakości 
powietrza w swoim najbliższym 
otoczeniu. Dzięki temu możemy 
zadbać o swoje zdrowie, tak pla-
nując codzienne aktywności, aby 
nie narażać siebie i swoich bliskich 
na dłuższe przebywanie na ze-
wnątrz, jeśli stężenie szkodliwych 
pyłów w powietrzu jest wysokie. 
Dziękujemy zarządom firm Eneris 
Surowce S.A. oraz Zakład Usług 
Technicznych za przekazanie daro-
wizny na zakup czujników – mówi 
Przemysław Sikora zastępca bur-
mistrza.
Czujniki AIR-FOX firmy Fo-
xytech Sp. z o.o. to czujniki do 
pomiarów stężenia pyłu zawieszo-
nego w powietrzu PM 2.5 i PM 
10. Jeden taki czujnik od kilku 
miesięcy funkcjonuje w naszym 
mieście, został zakupiony przez 
Stowarzyszenie „Zielony Żarów”. 
Stan jakości powietrza monitorują 
teraz trzy czujniki antysmogowe. 
Wyniki pomiarów będą dostępne 
w aplikacji mobilnej AIRFOX, 
ponadto na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl pojawi się wid-
get z informacjami na temat stanu 
powietrza. 

Pamiętajmy! 
Bezpieczny poziom pyłów zawie-
szonych możemy osiągnąć tylko 
poprzez zdecydowane ograni-
czenie stosowania paliw stałych. 
Zadbajmy o powietrze w naszej 
gminie, o życie i zdrowie nasze, 
naszych bliskich oraz otoczenia, 
a z czasem zauważymy na naszych 
czujnikach znaczną poprawę jego 
jakości.

Magdalena Pawlik 

Co z „Chatką Małolatka”?
Od kilku tygodni rodzice dzieci uczęszczających do prywatnego przedszkola „Chatka Małolatka” są mocno za-
niepokojeni możliwością zamknięcia tego przedszkola.

Właściciel obiektu „INVEST-
-PARK DEVELOPMENT” Sp. 
z o. o. (IPD), ogłosił przetarg na 
jego sprzedaż.
– IPD jako właściciel nieru-
chomości położonej w Żarowie 
przy ulicy Zamkowej 1 nosiła się 
z zamiarem jego sprzedaży już 
od dłuższego czasu. Przez kilka 
ostatnich miesięcy były prowa-
dzone w tej kwestii rozmowy 
z najemcą części przedmiotowej 
nieruchomości, gdzie obecnie 
funkcjonuje prywatne przed-
szkole pn. „Chatka Małolatka”. 
Rzeczoznawca majątkowy wy-
cenił wartość przedmiotowej 
nieruchomości na kwotę 2,5 mln 
zł i taka kwota została wskazana w przetargu 
jako cena wywoławcza. Podkreślenia wymaga 
fakt, iż ze względu na zajęcie przez przedszkole 
parteru nieruchomości oraz istniejący jeden 
ciąg komunikacyjny z górnymi kondygnacjami, 
pozostała część obiektu jest dla potencjalnych 
najemców mało atrakcyjna, a co za tym idzie 
nieruchomość nie może być i nie jest w pełni 
wykorzystywana. Każdy zainteresowany, nie 
wyłączając właściciela przedszkola, może stanąć 
do przetargu, celem nabycia nieruchomości – 
wyjaśniała Anna Kania, Wiceprezes Zarządu 
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
Czy zniknie jedno przedszkole z Żarowa, a ro-
dzice nie będą mieli gdzie posłać dzieci? 
Niestety nie udało nam się uzyskać informa-
cji o planowanych działaniach od Pani Iwony 
Puszkar – Dyrektora Przedszkola „Chatka Ma-
łolatka”. Z informacji uzyskanych nieoficjalnie 
wiemy, że prowadzi rozmowy i działania zmie-
rzające do przeniesienia przedszkola do innego 
obiektu na terenie naszej gminy.
O efektach tych działań poinformujemy w ko-
lejnych numerach Gazety Żarowskiej.

/red/



- 7 -
Nr 4/2020 (182) | 27 II 2020r. Wydarzenia

Ferie, ferie i… po feriach
Ani się obejrzeliśmy, jak zakończyły się tegoroczne ferie zimowe. Choć pogoda za oknem była mało zimowa, 
gminne placówki kulturalne przygotowały dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. 

Nie można było narzekać 
na nudę. Zajęcia dla 
dzieci prowadzone przez 

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu, bibliotekę, Fundację Inicjatywa 
B, stowarzyszenia wiejskie oraz 
radnych, sołtysów i Rady Sołeckie 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem.

Ferie w Wierzbnej
Najmłodsi mieszkańcy Wierzb-
nej poznawali zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Uczyły się, 
jak należy zachować się podczas 
pożaru, co mają robić, kiedy są 
świadkami wypadku na drodze 
albo kiedy ktoś zasłabnie na ulicy. 
Podczas ferii zimowych w Wierzb-
nej odbyły się także warsztaty 
kulinarne, w trakcie których, pod 
czujnym okiem organizatorów 
oraz rodziców i opiekunów, dzieci 
przygotowywały pizzę. Zajęcia 
plastyczne dla najmłodszych 
poprowadziła Paulina Denker-
-Jarosz.

Zimowisko w Zastrużu
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – 
Wspólna Szkoła” w Zastrużu zor-
ganizowało na czas ferii zimowych 
półkolonie, w których uczestni-
czyło 45 dzieci z gminy Żarów. 
Organizatorzy przygotowali dla 
najmłodszych wiele atrakcji. 
Wśród nich były zajęcia sportowe, 
wyjazdy na basen i oczywiście, 
jak przystało na zimowy wy-
poczynek, wspólne zabawy na 
śniegu. Uczestnicy wzięli udział 
w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych na lodowisku i basenie, 
uczestniczyli w zajęciach rozwi-
jających kreatywność, pieczeniu 
skomponowanej przez siebie piz-
zy. Ogromne wrażenie zrobiły na 
wszystkich wyjazdy do Ostoi nad 
Młynówką, w Wiosce Indiańskiej 
dzieci uczestniczyły w zajęciach 
terenowych. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu Krystyna Wardach 
składa serdeczne podziękowania 
zarządowi Stowarzyszenia „Na-
sze Dzieci-Wspólna Szkoła” za 
dofinansowanie wypoczynku dla 
dzieci.

Gminne Centrum
Kultury i Sportu

Choć nie było śniegu za oknem, 
dzieci zamieniły Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w praw-
dziwą, bajkową Krainę Lodu. 
Były bitwy na śnieżki, lepienie 
bałwanów, tworzenie śnieżnych 
ozdób czy dekorowanie zimowych 
ciasteczek. Pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu przygo-
towali dla uczestników warsztatów 
całe mnóstwo przygód i niespo-
dzianek.

Fundacja Inicjatywa B
Maraton filmów animowanych, 
warsztaty kuglarskie, żarowskie 
gry bez prądu, zajęcia z grafiki 
komputerowej. 

Ferie z Fundacją Inicjatywa B też 
były pełne ciekawych zajęć. 

Ferie 
na Świetlicach Wiejskich

Kto powiedział, że ferie spędzane 
w mieście muszą być nudne? Naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy 
przekonali się, że wcale tak nie 

jest. Radni Rady Miejskiej, sołtysi 
oraz Rady Sołeckie zorganizowali 
podczas ferii zimowych wiele 
atrakcyjnych zajęć. 

Opracowała 
Magdalena Pawlik

Ferie w Wierzbnej

Gminne Centrum Kultury i Sportu

Fundacja Inicjatywa B, foto ze strony: http://inicjatywab.pl/fotorelacja/
relacja-z-nocnych-animacji-4-w-mrowinach/

Ferie na Świetlicach Wiejskich

Uczniowie Zespołu Szkół
pomagają potrzebującym dzieciom

Ponad 300 złotych w groszach zebrali uczniowie żarowskiego Zespołu 
Szkół w ramach XX edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra 
Grosza”, która organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. 

Celem akcji jest pomoc dzieciom 
w trudnej sytuacji, dzieciom z in-
stytucjonalnej lub rodzinnej pie-
czy zastępczej. 

– Pomagamy spełniać marzenia. 
Zebrane grosze nie tylko wspie-
rają zainteresowania i talenty 
dzieci z całej Polski, ale również 
umożliwiają prowadzenie Specja-
listycznych Ośrodków „PORT”. 
To tam dzieci mogą otrzymać 
wsparcie i pomoc. Wolontariusze 
zbierali grosze wśród swoich kole-

gów i nauczycieli podczas różnych 
okazji. Jedną z nich były Mikołajki 
w naszej szkole. Uczniom udało się 
zebrać 310 złotych w groszówkach. 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale 
„Góra Grosza” jest największa na 
świecie – mówi Kinga Bujak z Ze-
społu Szkół w Żarowie. 
W zbiórkę groszy chętnie włączyli 
się także wychowawcy klas, na-
uczyciele i pracownicy Zespołu 
Szkół. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Uczniowie już dziś zapowiadają, że zaczynają gromadzenie grosików na 
kolejną edycję akcji. Liczą, że może w przyszłym roku uda się ustanowić 
nowy rekord szkoły. Trzymamy za nich kciuki. 

Zabawa karnawałowa w Imbramowicach
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach 
zorganizowała dla uczniów zabawę karnawałową. 

Były konkursy z nagrodami, 
wspólne zabawy, zdrowy poczę-
stunek, a cała szkolna społeczność 
przygotowała z tej okazji karna-
wałowe stroje.
– Jak karnawał, to muszą być tak-
że odpowiednie stroje karnawało-
we. Dzieci były zachwycone, mo-
gąc stać się choć na jeden dzień 
swoim ulubionym bohaterem. 
Wszyscy uczniowie za inwencję, 
kreatywność i oryginalny strój 
karnawałowy zostali nagrodzeni. 
Rada Rodziców naszej szkoły 
dołożyła wszelkich starań, aby 
zabawa była udana, a dzieci się nie 
nudziły. Rodzice upiekli ciasta,  
przygotowali smaczne kanapki 

i zdrowe napoje. Niezależnie od 
planów karnawałowej zabawy, 
najważniejsza była atmosfera - 
mówi Krystyna Waliszak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach.

Oprac. Magdalena Pawlik

Organizatorzy zabawy dołożyli 
wszelkich starań i przygotowali 
dla dzieci wiele atrakcji. 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospo-
darstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem Konkursu jest promocja 
zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym, a udział 
w Konkursie mogą brać zarówno 
duże, jak i małe gospodarstwa 
rolne. Ich właściciele, mają okazję 
do zaprezentowania 
swoich warsztatów 
pracy i osiągnięć 
zawodowych, zdobycia 
cennych nagród, a także 
poddania gospodarstwa 
profesjonalnemu audytowi 
bezpieczeństwa pracy, który 
przeprowadzą specjaliści z zakresu 
bhp w rolnictwie. Komisje 
konkursowe podczas wizytacji 

sprawdzą, czy zasady ochrony 
zdrowia i życia są stosowane 
w zgłoszonym gospodarstwie, 
a także czy eliminowane są w nim 
zagrożenia wypadkowe. 
Regulamin Konkursu oraz formu-

larz zgłoszenia dostępne są 
w Oddziale Regionalnym 
i Placówkach Terenowych 
KRUS, a także na stronie 
internetowej www.krus.
gov.pl

Termin zgłaszania gospodarstw 
do Konkursu upływa z dniem 17 
kwietnia 2020 roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w Konkursie.

rolne. Ich właściciele, mają okazję Regulamin Konkursu oraz formu-

gov.pl
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Program Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2020 
skierowany jest do domów 

kultury, które gotowe są prowadzić 
nowatorskie działania animacyjne 
projektowane w oparciu o prze-
prowadzoną wcześniej diagnozę 
i poddane ewaluacji, a ukierun-
kowane na bezpośrednią i bliską 
współpracę z przedstawicielami 
społeczności lokalnej. 
– Celem programu jest zwiększenie 
zaangażowania domów kultury 
w życie społeczności lokalnych 

poprzez odkrywanie i wspieranie 
oddolnych inicjatyw kulturotwór-
czych, realizowanych przez miesz-
kańców – wyjaśnia Tomasz Pie-
trzyk, dyrektor GCKiS w Żarowie. 
Zadanie realizowane w ramach 
projektu Dom Kultury+ podzie-
lone jest na dwa etapy. W pierw-
szym etapie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie prze-
prowadzi badanie identyfikujące 
zasoby i samodzielne inicjatywy 
mieszkańców wśród społeczności 
lokalnej. W drugim etapie głos 

będzie należał do mieszkańców. 
To oni na podstawie opracowanej 
diagnozy będę mogli złożyć swoje 
pomysły na organizację wydarzeń 
kulturalnych. 
– Jednak zanim to nastąpi przed 
GCKiS trudna praca  zbadania 
społeczności lokalnej pod kątem 
uczestnictwa w kulturze. W kilku 
miejscach na terenie gminy na 
pewno zostaną przeprowadzone 
spotkania z mieszkańcami. To wła-
śnie na nich będziemy wsłuchiwać 
się w to, co mają do powiedzenia 
w sprawie oddolnych działań kul-
turotwórczych – mówi Pietrzyk. 
Pierwsze spotkania z mieszkań-
cami zostały zaplanowane na 
marzec. 
O terminach i miejscach GCKiS 
będzie informował. 

Sport

Terminarze wałbrzyskiej A klasy
Niespełna miesiąc pozostał do inauguracji rundy wiosennej na boiskach 
piłkarskich. Dziś przedstawiamy terminarze zespołów gminy Żarów 
występujących w wałbrzyskiej A klasie. Runda arcyważna dla Zielonych 
Mrowiny i Wierzbianki Wierzbnej. Obydwie ekipy walczą o ligowe 
utrzymanie. 

Runda wiosenna w wykonaniu Zielonych Mro-
winy – terminarz kl. A. gr. 1 – Wałbrzych 

Data Godz. Spotkanie Wynik
22.03.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – Unia Bogaczowice
29.03.2020 11:00 Sudety Dziećmorowice – Zieloni Mrowiny
05.04.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – Orzeł Witoszów Dolny
11.04.2020 14:00 Włókniarz Głuszyca - Zieloni Mrowiny
19.04.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – KS Walim
26.04.2020 11:00 Herbapol Stanowice – Zieloni Mrowiny
03.05.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – Górnik Wałbrzych

10.05.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych

17.05.2020 11:00 Górnik Boguszów-Gorce – Zieloni Mrowiny 
24.05.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – Darbor Bolesławice
31.05.2020 11:00 Czarni Wamag Wałbrzych – Zieloni Mrowiny
07.06.2020 11:00 Zieloni Mrowiny – MKS Szczawno-Zdrój
11.06.2020 17:00 Zagłębie Wałbrzych – Zieloni Mrowiny
14.06.2020 17:00 Zieloni Mrowiny – Victoria Świebodzice
21.06.2020 17:00 Unia Jaroszów – Zieloni Mrowiny

Runda wiosenna w wykonaniu Wierzbianki 
Wierzbnej – terminarz kl. A. gr. 2 – Wałbrzych 

Data Godz. Spotkanie Wynik
22.03.2020 11:00 Cukrownik Pszenno – Wierzbianka Wierzbna
29.03.2020 11:00 Wierzbianka Wierzbna – Boxmet Piskorzów
05.04.2020 11:00 GLKS Kamiennik – Wierzbianka Wierzbna
11.04.2020 14:00 Wierzbianka Wierzbna – Czarni Sieniawka
19.04.2020 11:00 Bielawianka II Bielawa – Wierzbianka Wierzbna
26.04.2020 11:00 Ślęża Ciepłowody – Wierzbianka Wierzbna
03.05.2020 11:00 Wierzbianka Wierzbna – LKS Marcinowice
09.05.2020 17:00 PUO Wiśniowa – Wierzbianka Wierzbna
17.05.2020 11:00 Wierzbianka Wierzbna – Polonia Ząbkowice Śl. 

23.05.2020 17:00 Piławianka Piława Górna – Wierzbianka 
Wierzbna

31.05.2020 11:00 Wierzbianka Wierzbna – STEP Tąpadła/Wiry
07.06.2020 12:00 Koliber Uciechów - Wierzbianka Wierzbna
11.06.2020 17:00 Wierzbianka Wierzbna – Zieloni Łagiewniki
14.06.2020 17:00 Dalta Słupice - Wierzbianka Wierzbna
21.06.2020 17:00 Wierzbianka Wierzbna – Kłos Lutomia

Krzysztof Dutkiewicz

Sparingi Zjednoczonych
Jeden remis i komplet zwycięstw, tak przedstawia się bilans meczy spa-
ringowych KS Zjednoczonych Żarów. 

Trwa okres przygotowawczy pod-
opiecznych Macieja Jaworskiego 
występujących w wałbrzyskiej 
okręgówce. 
Remisem 3:3 zakończyła się 
pierwsza gra kontrolna Zjedno-
czonych z Górnikiem Nowe Mia-
sto Wałbrzych, później było już 
tylko lepiej. Z pewnością cieszy 
wysoka wygrana z przedstawi-
cielem IV ligi, Lotnikiem Jeżów 
Sudecki. Żarowscy piłkarze poko-
nali wymagającego przeciwnika aż 
4:1. Zwycięstwem 2:1 zakończył 
się również test mecz z Olimpią 
Kamienną Górą, która na co 
dzień występuje 
w jeleniogórskiej 
okręgówce. W me-
czu rewanżowym 
z Górnikiem Nowe 
Miasto Wałbrzych 
(kl. A) żarowianie 
zdeklasowali prze-
ciwnika, pokonując 
wałbrzyszan 7:0. 
Kolejnym sparing-
partnerem był A-

-klasowy MKS Szczawno-Zdrój. 
I tym razem Zjednoczeni nie dali 
szans swojemu przeciwnikami 
wygrywając 8:3. Ligowy rywal 
MKS Karolina Jaworzyna Śląska 
przegrał w Żarowie 3:2. 
Rozpoczęcie rundy wiosennej 
zaplanowano na 21 marca. Pierw-
szym rywalem żarowian będzie 
Trojan Lądek-Zdrój, a spotkanie 
odbędzie się na boisku rywala. 
Przypomnijmy, iż po rundzie 
jesiennej Zjednoczeni Żarów znaj-
dują się na szóstej pozycji, tracąc 
do lidera Nysy Kłodzko dwanaście 
punktów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Unihokej – zapisy do sekcji!
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza dziewczęta 
i chłopców z II i III klas szkół podstawowych na treningi unihokeja. 
Pierwsze zajęcia startują 10 marca.

Pod okiem wykwalifikowanego 
i doświadczonego trenera będzie 

można szkolić swoje umiejętności 
w tej drużynowej dyscyplinie. 

Dzięki obecnej rywalizacji uni-
hokej uczy interakcji w zespole, 
rozwija umiejętności wzajemnej 
współpracy oraz dyscypliny. Cha-
rakteryzuje się olbrzymią dynami-
ką, nieustanną zmianą tempa gry 
oraz pozycji, a przede wszystkim 
rozwija i wzmacnia sprawność 
motoryczną oraz koordynację 
ruchowo-przestrzenną. Jest to wy-
magająca gra pod względem szyb-
kości i wytrzymałości, ale wysiłek 
w nią włożony przynosi mnóstwo 
satysfakcji i wyzwala wiele pozy-
tywnych emocji, dzięki czemu gra 
staje się samą przyjemnością. 
Zajęcia odbywać się będą dwa 
razy w tygodniu, a zapisy można 
dokonywać pod numerem tel. 
74 85 80 753 wew. 25. 

Krzysztof Dutkiewicz

Dom Kultury na plus 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie znalazło się w elitarnym 
gronie pięćdziesięciu ośrodków kultury, które w tym roku otrzymały 
dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2020. O środki z Narodowego Centrum Kultury ubiegało się sto dwa-
dzieścia instytucji.

Zasady segregacji odpadów na nowej ulotce informacyjnej
W najbliższym czasie każdy mieszkaniec gminy Żarów otrzyma nową ulotkę śmieciową, w której przypomina-
my, w jaki sposób poprawnie segregować odpady. 

Pamiętajmy, że zgodnie 
z nowymi przepisami, 
od 1 stycznia 2020r. nie 
ma już możliwości nie-
segregowania odpadów. 

Każdy mieszkaniec Polski 
ma obowiązek prowa-
dzić zbiórkę w sposób 

selektywny. 
W nowej ulotce znajdziecie 
Państwo informacje, jak segre-
gować śmieci, kiedy odbywają 
się zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych, co zrobić z prze-
terminowanymi lekami i jakie 
odpady można oddać do Punku 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 
Nowa ulotka śmieciowa umiesz-
czona została w pierwszym 
numerze Gazety Żarowskiej, 
można ją także pobrać ze stro-
ny internetowej: https://nowa.
um.zarow.pl/gospodarka-odpa-
dami-w-gminie/n,67638,ulotka-
-smieciowa.html
Informacji na temat gospodar-
ki odpadami w naszej gminie 
udzielają także pracownicy 
Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, nr tel. 
74 30 67 334 lub 74 30 67 351. 

Magdalena Pawlik 


