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Tropem Wilczym

Mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny upamiętnili Żołnierzy Wyklętych, 
biorąc udział w Biegu Tropem Wilczym.

więcej na stronie 3

więcej na stronie 4.

Czy rozjadą nas autostradą?

więcej na stronie 5.
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Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Stanisława Wachowiaka 
– wieloletniego samorządowca: 

Naczelnika Miasta i Gminy Żarów w latach 
1974-1980 oraz 1982-1984, radnego Rady 
Miejskiej Żarowa w kadencji 1994-1998 

i Komisarza pełniącego obowiązki Burmi-
strza Żarowa w okresie XII 2007-III 2008. 

Rodzinie i najbliższym składamy 
wyrazy najgłębszego współczucia.

Burmistrz Leszek Michalak, 
radni Rady Miejskiej, 

wsółpracownicy 

ARiMR wesprze również spółki 
wodne, które chcą zainwesto-
wać w urządzenia chroniące 
gospodarstwa przed powodzią. 
19 marca 2020 r. rusza nabór 
wniosków o wsparcie „Inwesty-
cji zapobiegających zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej”.Ta 
propozycja pomocy finansowa-
na z PROW 2014-2020 skierowana jest do 
dwóch grup odbiorców.
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują 
się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 
sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje 
chroniące ich gospodarstwa przed rozprze-
strzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu 
przedsięwzięcia mogą otrzymać maksy-
malnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji 
PROW 2014-2020. Przy czym wysokość 
dofinansowania przyznanego przez ARiMR 
nie może przekroczyć 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. 
Pomoc można otrzymać m.in. na: wyko-
nanie ogrodzenia chlewni, utworzenie 

lub zmodernizowanie niecki 
dezynfekcyjnej, wyposażenie 
gospodarstwa w urządzenie do 
dezynfekcji.
Drugą grupą, do której kierowa-
na jest pomoc w ramach wspar-
cia na „Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej”, są spółki wodne 

lub związki spółek wodnych, w których 
większość stanowią rolnicy posiadający 
grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia 
zapobiegające zniszczeniu gospodarstw 
przez podtopienie czy powódź, np. koparki, 
ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, 
kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać 
maksymalnie 1 mln zł w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020. Także w tym 
przypadku limit dofinansowania wynosi 80 
proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowa-
nej inwestycji. 
Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej położonej w Ża-
rowie przy ul. Ceramicznej w Żarowie przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową

Nr dz. Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis Cena 

wyw. zł
Wys. wa-
dium zł

Godz. 
rozp.

378/83 4.409 SW1S/
00037801/9

Sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego

80.500 8.050 9:00

Zgodnie z opinią geologiczną podłoże gruntowe działki jest określone jako złożone (duża 
niejednorodność geotechniczna mogąca powodować komplikacje przy realizacji inwestycji) 
– opinia do wglądu w siedzibie UM w Żarowie.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 

2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej w tabeli.

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 06 kwietnia 
2020 r. 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. Oferent nabywający nieruchomość zobo-
wiązany będzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz 
notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
działka przeznaczona jest pod zabudowę pro-
dukcyjno-usługową – symbol B.5 P/U.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest 
na stronie internetowej Urzędu: http://bip.
um.zarow.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

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

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

13. 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).

14. 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).

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

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej infor-
macji, oferent odpowiada za samodzielne 
zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycz-
nym nieruchomości, jej aktualnym sposobem 
i możliwościami zagospodarowania oraz 
parametrami.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej 
z 3 działek przy ul. Przemysłowej w Żarowie, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową
Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomo-

ści/opis
Cena 
wyw.

Wys.
wadium

Godz. 
rozp.

363/2
24.127

SW1S/00051826/4 Sprzedaż prawa własności
950.000 zł 95.000 zł 9:00364/4

364/5 SW1S/00051826/4 Sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej 
w tabeli.

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 04 maja 2020 r. 
włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek 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. Oferent nabywający nieruchomość zobo-
wiązany będzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz 
kosztów notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
nieruchomość przeznaczona jest pod zabu-
dowę  produkcyjno-usługową, symbol A.22 
P/U i A.23 P/U.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu: http://bip.um.za-
row.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

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

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

13. 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).

14. 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).

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

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej infor-
macji, oferent odpowiada za samodzielne 
zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycz-
nym nieruchomości, jej aktualnym sposobem 
i możliwościami zagospodarowania oraz pa-
rametrami.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klien-
ta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w oparciu o Zarządze-
nie Nr 27/2020 z dnia 25.02.2020r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klien-
ta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w oparciu o Zarządze-
nie Nr 35/2020 z dnia 03.03.2020r. 

Dofinansowanie dla rolników i spółek wodnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, 
którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. 

Kronika policyjna

Ukradł tablice rejestracyjne
55-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego 
powiadomił funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji w Żarowie, że nieznany sprawca do-
konał kradzieży z jego samochodu dwóch 
tablic rejestracyjnych. Straty zostały wyce-
nione na kwotę 180,50 złotych na szkodę 
zgłaszającego. Do zdarzenia doszło przy ul. 
Szkolnej w Łażanach.

Pijani kierowcy na drogach
Funkcjonariusze KP w Żarowie zatrzymali 
kierowców, którzy kierowali pojazdami, 
będąc pod wpływem alkoholu. 59-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickiego, który 
kierował pojazdem Volkswagen Caddy 
został zatrzymany w Tarnawie. Pierwsze 
badanie wykazało u niego 0,89 mg/l, a dru-
gie badanie wskazało 0,95 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Drugi zatrzy-
many kierowca to 41-latka, która kierowała 

pojazdem Ford Galaxy, będąc w stanie 
nietrzeźwości. Zatrzymaną po wykonaniu 
niezbędnych czynności zwolniono.

Kradzież w sklepie
Pracownica jednego ze sklepów na terenie 
Żarowa zawiadomiła, że nieznana osoba, 
działając w krótkich odstępach czasu, do-
konała kradzieży z terenu sklepu, kilkudzie-
sięciu bombonierek, czekolad i czekoladek. 
Łączne straty wyceniono w wysokości 
2115,95 złotych na szkodę jednego ze skle-
pów na terenie Żarowa. 

Konkubent znęcał się nad swoją partnerką
Mieszkanka Żarowa zgłosiła, że jej 39-let-
ni konkubent przez ostatnich 5 miesięcy 
znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie 
oraz groził pobiciem. Mężczyzna został 
zatrzymany i doprowadzony do Sądu Rejo-
nowego, zastosowano wobec niego środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres trzech miesięcy. 

Oprac. Magdalena Pawlik 
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– W ramach działalności żarow-
skiego koła po raz kolejny zachęca-
my dzieci i młodzież do nauki oraz 
poszerzania swojej wiedzy węd-
karskiej. Proponujemy zajęcia teo-
retyczne i praktyczne, które poza 
przygotowaniem do prawdziwego 
wędkarstwa pozwalają zdobyć 
niezbędną wiedzę, potrzebną do 
zdania na kartę wędkarską. Celem 
szkółki „Kroczki” jest również ry-

walizacja, czyli występy młodych 
adeptów w zawodach wędkarskich 
– informuje Mikołaj Moryl z koła 
PZW koło Żarów. 
Spotkanie organizacyjne z opieku-
nem grupy odbędzie się 13 marca 
o godz. 17:00 w lokalu żarowskie-
go koła, znajdującego się na ul. 
Armii Krajowej 54. 

Krzysztof Dutkiewicz

Aktualności
Bieg Tropem Wilczym w Żarowie

Po raz trzeci Żarowianie przyłączyli się do ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Tradycyjnie mieszkańcy, wśród 
których były całe rodziny, spotkali 
się w Parku Miejskim, aby wspól-
nie pokonać symboliczny dystans 
1963 metrów, co jest odwołaniem 
do roku, w którym zginął ostatni 
Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak 
ps. Lalek. Przed startem rozgrzew-
kę dla wszystkich uczestników 
poprowadziły Zuzanna Urbanik 
oraz Ewelina Blusiewicz. 
Biegaczom rozdano pakiety star-
towe z pamiątkową koszulką, a na 
mecie medale z rąk burmistrza 
Leszka Michalaka, Tomasza Pie-
trzyka dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu oraz Anny 
Suchodolskiej zastępcy dyrektora 

GCKiS w Żarowie, otrzymali 
wszyscy uczestnicy wydarzenia. 
Najbardziej dumni z medali byli 
najmłodsi biegacze, którym to-
warzyszyli uśmiechnięci rodzice 
i dziadkowie.
– Dziękujemy wszystkim biega-
czom za udział w tym symbo-
licznym wydarzeniu. Dzisiejszy 
bieg zgromadził wielu amatorów 
aktywności fizycznej i bardzo nas 
cieszy tak duża frekwencja. Nie 
liczy się rywalizacja, a jedynie od-
danie pamięci polskim bohaterom 
– mówił podczas otwarcia impre-
zy burmistrz Leszek Michalak.
Imprezie towarzyszyła wystawa 
„Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, 
którą przygotowała Żarowska Izba 
Historyczna oraz Muzeum Sprzę-
tu Militarnego Strzegom. 
Na wszystkich biegaczy czekała 
ciepła he rbatka i słodka przeką-
ska. Wśród biegaczy rozlosowano 

także nagrody. Organizatorem 
wydarzenia było Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie. 
– Jestem pod wrażeniem organiza-
cji tego wydarzenia w Żarowie. To 
niewielka gmina, ale dziś zebrało 
się tutaj bardzo dużo mieszkań-

ców, aby uczcić symbolicznie walkę 
Żołnierzy Wyklętych – mówił 
Paweł Markowicz, który na biegi 
w Żarowie przyjechał ze Stalowej 
Woli. 
Ideą projektu „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP oraz popularyza-
cja wiedzy na ten temat. Celem 
biegu jest upamiętnienie ostatnich 
obrońców wolności, walczących 
na ziemiach polskich jeszcze po 
zakończeniu II wojny światowej.

Więcej zdjęć można zobaczyć na 
stronie www.um.zarow.pl i Face-
booku Gmina Żarów. Relacja fil-
mowa z biegów dostępna w Kro-
nice Filmowej Gminy Żarów.

Magdalena Pawlik 

Zanim rozpoczęła się rywalizacja, uczestnicy wzięli udział w sportowej 
rozgrzewce.

Żarowska Izba Historyczna oraz Muzeum Sprzętu Militarnego Strze-
gom przygotowali z tej okazji wyjątkową wystawę.

Wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali w biegu otrzymali pamiątkowe 
medale. 

Strażacy po zebraniach sprawozdawczych
Zakończyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Żarów. 

Wśród planów, które w tym roku 
zamierzają realizować strażacy 
są remonty remiz strażackich, 
pozyskanie i zakup specjalistycz-
nych sprzętów pożarniczych 
oraz umundurowania, szkolenia 
druhów czy prace społeczne na 
terenie jednostek. We wszystkich 
zebraniach podsumowujących 
2019 rok uczestniczyli burmistrz 
Leszek Michalak oraz Michał Do-
mański inspektor ds. wojskowości, 
obrony cywilnej, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

– Podsumowaliśmy miniony rok 
na tradycyjnym zebraniu sprawoz-
dawczym. W naszych planach na 
2020 rok jest pozyskanie sprzętu 
pożarniczego, w tym radiotelefonu 
do samochodu, oddymiacza, kom-
presora, detektora gazów i prądu, 
pompy szlamowej, a także zakup 
umundurowania. W planie dzia-
łalności naszej jednostki wpisali-
śmy także inwestycje, ogrodzenie 

terenu nowych garaży oraz budo-
wę części świetlicowej przy gara-
żach. Ważną kwestią jest również 
zaangażowanie druhów w dzia-
łania na rzecz OSP i środowiska, 
dlatego zamierzamy organizować 

pogadanki i pokazy w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go, pierwszej pomocy i zachowań 
w sytuacjach zagrożenia. Jak 
corocznie, nasza jednostka będzie 
uczestniczyć w zawodach sporto-
wo-pożarniczych, obchodach Dnia 
Strażaka i innych akcjach promu-
jących działania OSP – podkreśla 
Ireneusz Kozieł prezes jednostki 
OSP Mrowiny.
Podczas zebrań strażacy przyjęli 
sprawozdania finansowe za 2019 
rok oraz z działalności Komisji 
Rewizyjnej. Zatwierdzili także 

plan działalności na 2020 rok.
– W minionym roku nasza jed-
nostka uczestniczyła 28 razy 
w akcjach ratowniczych. Wśród 
zadań na 2020 rok wpisaliśmy 
pozyskanie sprzętu pożarniczego, 
zakup umundurowania, remont 
klatki schodowej oraz budowę 
ogrodzenia. Dziękujemy wszystkim 
druhom oraz władzom gminy Ża-
rów za dotychczasową współpracę 

– mówi Wojciech Ochęcki prezes 
OSP Imbramowice. 

Magdalena Pawlik 

Wiele razy wyjeżdżali do akcji w minionym roku, ale ich działalność nie 
ograniczała się jedynie do działalności ratowniczo-gaśniczej. Podnosili 
swoje kwalifikacje, propagowali zasady bezpieczeństwa wśród najmłod-
szych, a także aktywnie działali na rzecz miejscowej społeczności. Na 
zebraniach sprawozdawczych strażacy podsumowali 2019 rok.

Każda jednostka OSP podczas zebrań przedstawiła plany na 2020 rok. 

Bezpłatna szkółka wędkarska
PZW koło Żarów zaprasza wszystkie chętne dzieci pragnące rozpocząć 
lub kontynuować swoją przygodę z wędkarstwem spławikowym do wstę-
powania w szeregi bezpłatnej szkółki „Kroczki”.
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Dzień Kobiet na żarowskim UTW
Tradycyjnie, jak każdego roku, panie z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowały Dzień Kobiet. 
W piątek, 6 marca słuchacze UTW spotkali się, aby świętować to wyjątkowe święto.

Były wspólne rozmowy, występ 
artystyczny, wybory miss Uni-
wersytetu, upominki, kwiaty oraz 
życzenia. Zgromadzonych gości 
powitała prezes UTW w Żarowie 
Krystyna Markiewicz.
– Cieszę się, że dziś możemy 
spotkać się w tak dużym gronie 
i wspólnie świętować Dzień Kobiet. 
Wszystkim paniom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia, dużo zdro-
wia i uśmiechu na każdy dzień. 
Niech się spełniają nasze wszystkie 
marzenia – życzyła Krystyna 
Markiewicz prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żarowie.
Wszystkim paniom życzenia skła-
dali także burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie Tomasz Pietrzyk. Z okazji 
Dnia Kobiet seniorki otrzymały 
kwiaty i słodkie upominki.
– Drogie Słuchaczki. Bądźcie 
dumne z tego, że jesteście Kobieta-
mi – bo jak mówi Anna Dymna: 
„kobiety są silne i mądre, kobiety 
są miłością”. Samych przyjemności 
w dniu Waszego święta! Niech czas 
spędzony na Uniwersytecie Trze-

ciego Wieku upływa w miłej at-
mosferze i pozwala rozwijać Wasze 
pasje – mówił burmistrz Leszek 
Michalak.
Na wysokości zadania stanęli rów-
nież panowie z UTW, każda pani 
poczuła się doceniona i wyróżnio-
na. Na ręce kobiet panowie złożyli 
czekoladę oraz własnoręcznie 
zrobione kwiatki. Zorganizowano 

także wybory miss Uniwersytetu. 
Nie zabrakło także upominków 
dla wszystkich Panów z okazji 
Dnia Mężczyzny.
Na scenie, dla wszystkich Pań 
przygrywał Ryszard Fidler 
z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie wraz z muzy-
kami.

Magdalena Pawlik 

Dzień Kobiet Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie zgromadził tra-
dycyjnie liczne grono Pań studentek. Kwiaty paniom wręczył burmistrz 
Leszek Michalak.

Dzień Kobiet był także okazją do integracji przy wspólnym stole. 

O paniach nie zapomnieli także pracownicy żarowskiego GCKiS. Na 
zdjęciu kwiaty słuchaczkom UTW wręcza dyrektor Tomasz Pietrzyk. 

Uwaga! Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”
Weszły w życie zmiany w Programie „Czyste Powietrze”, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ułatwi to dostęp wnioskodaw-
com do skorzystania z Programu 
oraz usprawni proces weryfikacji 
wniosków. 
Przypomnijmy, że Program „Czy-
ste Powietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, aby 
efektywnie zarządzać energią. 
Najważniejsze zmiany w progra-
mie „Czyste Powietrze”:
1. Uproszczenie zasad przyznawa-

nia dotacji w programie „Czyste 
Powietrze” przez odejście od 
liczenia wysokości dochodu 
przez Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska. 

2. Skrócenie czasu rozpatrywania 
wniosków – dzięki uproszcze-
niom i automatyzacji wniosku 
o dotację – z 90 dni roboczych 
do 30 dni.

3. Uproszczenie wniosku o dotację 
przez rezygnację z konieczno-
ści podawania szczegółowych 
danych technicznych, zbierania 
zaświadczeń i zbędnej doku-
mentacji dotyczącej wysokości 
dochodów od wnioskodawców 
(zamiast tego będą oświadcze-
nia).

4. Wprowadzenie możliwości 
składania wniosków online 
w serwisie gov.pl.

5. Włączenie w program sektora 

bankowego, który jest źródłem 
finansowania uzupełniającego 
i pomostowego (pożyczki/kre-
dyty). 

6. Integracja z programem „Mój 
Prąd” przez możliwość uzy-
skania dotacji do 5 tys. zł na 
montaż instalacji fotowoltaicz-
nej, bez konieczności składania 
dwóch osobnych wniosków 
w programach: „Czyste Powie-
trze” i „Mój Prąd”. 

7. Poziomy dotacji powiązane 
z efektem ekologicznym (bonus 
za niskoemisyjność i odnawial-
ność). Premiowanie inwestycji, 
które są rozwiązaniami bezemi-
syjnymi (pod względem niskiej 
emisji), a jednocześnie umoż-
liwiają redukcję emisji CO2. 
Najwyższe możliwe poziomy 
dofinansowania będą dotyczyć 
inwestycji optymalnych z punk-
tu widzenia celów powietrz-
no-klimatycznych (instalacja 
pomp ciepła i fotowoltaiki).

8. Dotacje dla tych, którzy wymie-

nili już źródło ciepła do 10 tys. 
zł, a w przypadku osób upraw-
nionych do zwiększonego po-
ziomu dofinansowania – do 15 
tys. zł na realizację zadań zwią-
zanych z ociepleniem budynku 
oraz wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej.

9. Możliwość finansowania przed-
sięwzięć rozpoczętych (i zakoń-
czonych), czyli umożliwienie 
rozpoczęcia inwestycji do 6 
miesięcy przed złożeniem wnio-
sku o dofinansowanie.

Więcej informacji o Programie 
„Czyste Powietrze” oraz o plano-
wanych zmianach można uzyskać 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz na stronie in-
ternetowej https://portal.fos.wroc.
pl/strona-glowna-programu.
Dane teleadresowe: WFOSIGW 
oddział Wrocław ul. Jastrzębia 24 
nr tel. 71 333 09 40 i WFOSIGW 
oddział Szczawno Zdrój ul. Kole-
jowa 8 nr tel. 74 841 48 24.

Razem zdecydujmy – oddaj głos 
w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Żarów Zarządzeniem nr 30/2020 z 2 marca 2020r. 
ogłosił konsultacje społeczne w sprawie powołania 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) mogą oddać swój 
głos w ankiecie.
Ankiety 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 Żarowie 
(w godz. 9.00 – 17.00)

• Basenie w Żarowie przy ul. Pia-
stowskiej 10 w Żarowie (w godz. 
6.00 – 22.00)

• ze strony internetowej www.
um.zarow.pl

Wypełnioną ankietę można wrzu-
cić do urn znajdujących się w wy-
żej wymienionych miejscach. 
W piątek, 13 marca o godz. 17.00 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastowskiej 10 
odbędzie się spotkanie konsulta-

cyjne w tej sprawie z mieszkańca-
mi miasta.
Przypomnijmy, że mieszkańcy 
osiedla domków jednorodzinnych 
w Żarowie wystąpili do Rady 
Miejskiej z nieformalnym wnio-
skiem o utworzenie na terenie Ża-
rowa jednostki pomocniczej pod 
nazwą Osiedle Leśne. Z dniem 
2 marca 2020 roku Burmistrz 
Miasta Żarów ogłosił konsultacje 
społeczne, zwracając się do miesz-
kańców miasta o wyrażenie opinii 
w sprawie powołania wyżej wy-
mienionej jednostki pomocniczej. 
Żarowianie mogą wypowiedzieć 
się w formie ankiety, czy popierają 
ten pomysł lub czy uważają go za 
bezzasadny. Ostatecznie o możli-
wości powołania takiej jednostki 
na terenie naszego miasta zadecy-
duje Rada Miejska w Żarowie. 
Więcej na ten temat szczegółowo 
pisaliśmy w poprzednim numerze 
Gazety Żarowskiej. O wynikach 
ankiety będziemy Państwa infor-
mować również na łamach naszej 
gazety.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki i Przyjaciółki 

Jadwigi Szostkiewicz, 
długoletniego nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 

i Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie 
oraz wieloletniego działacza Oddziału ZNP w Żarowie.

Żegnaj Jadziu, będzie nam Cię brakowało. Na zawsze pozo-
staniesz w naszej pamięci jako człowiek serdeczny i życzliwy.

Zarząd, członkowie Oddziału ZNP w Żarowie, 
Koleżanki i Koledzy. 
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Dzieci uczęszczające na zajęcia do pracowni cera-
micznej funkcjonującej przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie odwiedziły w piątek, 28 
lutego żarowską Colorobbia Polska, działającą na 
terenie strefy ekonomicznej. W programie wizyty 
były też warsztaty plastyczne, podczas których każdy 
mógł udekorować płytkę w dowolny, wybrany przez 
siebie sposób.
– Takie warsztaty w Colorobbia Polska nie odbywa-
ją się po raz pierwszy, cyklicznie zapraszamy dzieci 
z pracowni ceramicznej, która funkcjonuje przy 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, aby 
mogły zapoznać się z prawdziwą produkcją 
technologii ceramicznej. To jest nasze drugie 
spotkanie i w planach są następne. Wizytę dzie-
ci rozpoczęły od wycieczki w Colorobbi, gdzie 
nasi pracownicy zaprezentowali im całą techno-
logię, pokazali materiały i urządzenia, którymi 
się na co dzień się posługujemy. Była też część 
warsztatowa, podczas których najmłodsi malo-
wali płytki pigmentami i rozwiązywali zadania 
artystyczne. Tutaj mogli wykazać się inwen-
cją twórczą i kreatywnością. Na zakończenie 
warsztatów wszystkie płytki zostały wypalone 
i każdy mógł zabrać taką płytkę do domu. Dla 
wszystkich uczestników była to dobra zabawa, 
ale też cenna praktyczna lekcja – mówi Jakub 
Błaszczyk z działu graficznego w Colorobbia 
Polska w Żarowie.

Wizyta w Colorobbia Polska w Ża-
rowie z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci dzieci. Być może 
dla niejednego malucha będzie 
inspiracją do wyboru w przyszłości 
zawodu w tej właśnie branży.

– Dziękujemy pracownikom Colorobbia Polska w Ża-
rowie za tak serdeczne przyjęcie naszych dzieci. To 
było niezapomniane spotkanie dla nas wszystkich. 
Podziękowania składamy również na ręce naszego 
przewodnika Pana Łukasza Ziarnowskiego dyrektora 
Colorobbia Polska, który oprowadzał nas po zakła-
dzie i skrupulatnie tłumaczył każdy etap produkcji 
wytwarzanych produktów – mówi Anna Suchodolska 
zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Wydarzenia
Wizyta w Colorobbia Polska

Mieli okazję zobaczyć zakład produkcyjny i dowiedzieć się, w jaki spo-
sób powstają produkty. 

Wspólne zdjęcie uczestników warsztatów w Colorobbia Pol-
ska wraz z opiekunami.

Pracownicy żarowskiej firmy zorganizowali dla dzieci zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne.

Warsztaty plastyczne wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestni-
ków wycieczki. 

Czy rozjadą nas nową autostradą? 
25 lutego Starostwo Powiatowe w Świdnicy przekazało informację o planowanej naradzie w sprawie budowy/
rozbudowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa. Zaproszenie skierowane było zarówno do samo-
rządów powiatu świdnickiego, jak i do wszystkich mieszkańców powiatu.
27 lutego na gminnej stronie internetowej ukazało się ogłoszenie o spotkaniu w sprawie konsultacji, a Burmistrz wraz ze 
współpracownikami rozpoczął analizę proponowanych rozwiązań. Ponieważ zaproponowane przez firmę WYG Internatio-
nal Sp. z o.o. koncepcje rozbudowy autostrady A4 są mocno kontrowersyjne, Burmistrz podjął decyzję o przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami w tym zakresie. Przygotowano szczegółową analizę proponowanych rozwiązań korytarzy dro-
gowych, które przebiegają przez teren naszej gminy, jak i w jej pobliżu. Odbyły się pierwsze konsultacje, w trakcie których 
uczestniczyli radni i sołtysi wsi, na terenie których pojawiły się propozycje korytarzy drogowych. Konsultacje zaowocowały 
wypracowaniem projektu stanowiska, który publikujemy poniżej i zapraszamy do zapoznania się z nim.

Opinia mieszkańców, sołty-
sów, radnych oraz Burmistrza 
Żarowa w sprawie budowy/
rozbudowy autostrady A4 na 
odcinku Wrocław – Krzyżowa
1. Mieszkańcy aprobują działania 

zmierzające do rozbudowy auto-
strady A4 z uwagi na nadmierne 
obciążenie ruchem, które powoduje 
jej niedrożność oraz rosnącą wy-
padkowość.

2. Przedstawione Studium Korytarzo-
we zawiera dziesięć potencjalnych 
wariantów przebiegów drogowych, 
w tym dwa potencjalne przebiegi 
drogowe przez gminę Żarów oraz 
trzy przebiegi w jej sąsiedztwie.

3. W przypadku analizowanego prze-
biegu korytarza drogi ekspresowej 
S5 na odcinku od węzła Kostom-
łoty do węzła w Świdnicy (wariant 
1 drogi S5) zawiera on:

 ▶ Zdecydowanie niekorzystne roz-
wiązanie dotyczące eliminacji tzw. 
łącznika autostradowego (droga 
nr 3396D) wybudowanego przez 
samorządy tj: Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski, Powiat Świdnicki, 
Miasto Świdnica, oraz gminy Ja-
worzyna Śląska, Żarów, i Świdnica 
z wykorzystaniem dotacji ze środ-
ków unijnych. Stanowczo uważamy, 
że właściwym byłoby wykorzystanie 
istniejącej drogi poprzez jej rozbu-
dowę o drugi pas na odcinku po-
między Świdnicą a Żarowem oraz 
wybudowanie jej nowego przebiegu 
na odcinku od Żarowa do Kostom-
łot. Należy zaznaczyć, że jest to 

droga o charakterze strategicznym 
dla firm ulokowanych na terenach 
WSSE Invest-Park podstref w Świd-
nicy i Żarowie, a dublowanie jej 
świadczyłoby o marnotrawstwie 
środków publicznych;

 ▶ Proponowany przebieg korytarza 
jest niekorzystny, gdyż dublując 
istniejącą drogę nr 3396D: wkracza 
w istniejące tereny mieszkaniowe 
miejscowości Mielęcin oraz Łażany.

 ▶ Praktycznie likwiduje on jedyny tej 
wielkości ekosystem leśny położony 
w trójkącie Łażany – Mikoszowa – 
Mielęcin. 

 ▶ Proponowany przebieg korytarza 
jest niekorzystny gdyż doprowadzi 
do likwidacji unikatowych upraw, 
w tym szczepów winorośli.

 ▶ Proponowany przebieg korytarza 
jest niekorzystny, gdyż niewielka 
odległość projektowanej drogi od 
zabudowań miejscowości Mielęcin, 
Przyłegów, Mikoszowa i Łażany 
spowoduje narażenie mieszkańców 
na zwiększony poziom hałasu i za-
nieczyszczeń powietrza.

4. W przypadku korytarza – wariant 3 
drogi S5 należy stwierdzić, że jest 
on zdecydowanie niekorzystny, 
gdyż:

 ▶ Przebiega w kolizji z magistra-
lą energetyczną wybudowaną 
w oparciu o specustawę Euro 2012 
zapewniającą energię dla całego 
przemysłu i mieszkańców regionu 
wałbrzyskiego z kilkuset prioryteto-
wymi podmiotami gospodarczymi.

 ▶ Jest w bezpośredniej kolizji z tere-
nami nowego osadnictwa miesz-
kaniowego na terenie wsi Kalno, 

co powodowałoby konieczność 
wywłaszczeń i wyburzenia nowych 
budynków jednorodzinnych;

 ▶ Przebiega przez obszar chroniony 
Doliny Rzeki Bystrzycy, co bezpo-
średnio zagrozi unikatowej faunie 
i florze tego terenu.

 ▶ Jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów wodonośnych i ujęć wod-
nych na terenie pomiędzy wsiami 
Wierzbna, Bożanów, Kalno i Pan-
ków. Z tych złóż korzystają wszyscy 
mieszkańcy gminy Żarów oraz 
mieszkańcy gminy Świdnica oraz 
Mietków.

5. W przypadku korytarzy drogowych 
oznaczonych kolorami niebieskim 
i fioletowym (wariant 1 i 2 autostra-
dy A4), które przebiegają w sąsiedz-
twie gminy Żarów (wieś Buków), 
to ich negatywne oddziaływanie 
byłoby znacząco zredukowane po-
przez usytuowanie po przeciwnej 
stronie doliny rzeki Strzegomki, 
wzdłuż której rośnie pas ochronny 
drzewostanu leśnego. Warianty te 
są korzystniejsze, chociaż stanowią 
wyłącznie uzupełnienie obecnej 
autostrady A4 i nie wnoszą ele-
mentów rozwoju komunikacyjnego 
południa Dolnego Śląska.

6. Biorąc pod uwagę powyższe argu-
menty oraz zdecydowanie korzyst-
niejszy przebieg południowego ko-
rytarza: Wariant 3 A4 oraz Wariant 
2 drogi S5 – zgodnie z załączoną 
mapką. Taki przebieg dróg zastąpi 
drogę krajową nr 35, która wymaga 
pilnej modernizacji na odcinku 
Świdnica – Wrocław. Ten przebieg 
od węzła Oława do węzła Bolesła-

wiec, jako usytuowany najbardziej 
na południe Dolnego Śląska, peł-
nić będzie rolę, za którą postulują 
samorządy „Porozumienia Sudety 
2030”, a więc rolę przeciwdziałania 
wykluczeniu komunikacyjnemu 
miast i wsi południa Dolnego 
Śląska. W tym aspekcie głębsze 
przesunięcie tego korytarza jesz-
cze bardziej na południe, będzie 
korzystniejsze dla mieszkańców, 
turystyki i gospodarki tego regionu. 
Jednocześnie przesunięcie koryta-
rza drogowego jeszcze bardziej na 
południe umożliwi budowę przez 
lata postulowanej południowej 
obwodnicy Świdnicy. Takie roz-
wiązanie stanowi element: Strategii 
Rozwoju Dolnego Śląska 2020, 
Strategii Rozwoju Aglomeracji Wał-
brzyskiej, Strategii Rozwoju Sudety 

2020-2030, Strategii Rozwoju Mia-
sta Świdnica 2017-2023, Strategii 
Rozwoju Powiatu Świdnickiego.

Tym samym wyrażamy pozytywną 
opinię dla wariantu opisanego 
w punkcie 6. z sugestią przesu-
nięcia tego korytarza bardziej na 
południe.
Jednocześnie, wobec zdecydowanie 
niekorzystnego oddziaływania 
potencjalnych wariantów oma-
wianych w pkt. 3 i 4 niniejszego 
wystąpienia wyrażamy stanowczy 
sprzeciw dla tych propozycji prze-
biegu korytarzy drogowych.

Szczegóły na stronie 
www gminy Żarów: 

http://um.zarow.pl/a4-s4

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego celem jest prezentacja 
przygotowanych wariantów przebiegu korytarzy A4 Wrocław – Krzyżo-
wa i S5 Sobótka – Bolków.

Termin spotkania: 17 marca 2020 r., godz.: 15.00 – 17.00
Miejsce spotkania: Hala Sportowo-Widowiskowa, 

ul. Świdnicka 15A, 58-140 Jaworzyna Śląska
Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedstawicieli lokalnych 
samorządów, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie tere-
nu oraz mieszkańców tych obszarów, przez które zaplanowano wstęp-
ne warianty przebiegu korytarzy drogowych. 
Ze wględu na sytuację epidemiologiczną spotkanie może być odwo-
łane dlatego prosimy o sprawdzanie informacji na ten temat na stro-
nach internetowych: http://jaworzyna.net; http://um.zarow.pl
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Spółka wodna podsumowała 2019 rok
Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie podsumował zeszłoroczną działalność oraz przyjął plan 
realizacji zadań gospodarczych na 2020 rok. 

W walnym zebraniu delegatów 
spółki, które odbyło się w czwar-
tek, 27 lutego uczestniczyli bur-
mistrz Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora,  
rolnicy z terenu gminy Żarów, rad-
ni Rady Miejskiej, sołtysi wsi oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Na zebraniu przewod-
niczący Miejsko-Gminnej Spółki 
Wodnej Artur Bernatowicz przed-
stawił sprawozdania zarządu z wy-
konania robót konserwacyjnych 
i z wykonania planu finansowego. 
Nie zabrakło również projektów 
planów na rok 2020 dotyczących 
prac zarządu, robót konserwacyj-
nych oraz finansów spółki.
– Wsparciem dla działalności spół-
ki wodnej były dotacje, które otrzy-
maliśmy w minionym roku z bu-
dżetu gminy Żarów w wysokości 
30.000,00 złotych, Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 
43.285,00 złotych oraz 12.000,00 

złotych z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego. 
Ogółem ubiegłoroczny budżet spół-
ki w 2019 roku wyniósł 188.057,40 
złotych. Dysponując pozyskanymi 
środkami finansowymi wykona-
liśmy konserwację rowów, w tym 
gruntowną konserwację przy uży-
ciu sprzętu ciężkiego na długości 
9.269 metrów bieżących i renowa-
cję sieci drenarskiej na powierzchni 
0,30 ha. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest to niewielki procent stanu 
ewidencyjnego szczegółowych 
urządzeń melioracyjnych znajdu-
jących się na terenie naszej gminy 
– mówił podczas zebrania spra-
wozdawczego Artur Bernatowicz 
przewodniczący Miejsko-Gminnej 
Spółki Wodnej w Żarowie.
Podczas spotkania przedstawiciele 
spółki przyjęli również plan robót 
konserwacyjnych na 2020 rok, który 
został ustalony w oparciu o zgłosze-
nia zapotrzebowań poszczególnych 
użytkowników gruntów. 
– Będziemy dalej konserwować 
urządzenia wodne i na bieżąco mo-
nitorować ich stan. Dziękujemy za 
wsparcie, pomoc oraz ścisłą współ-
pracę w zakresie spraw związanych 
z naszą działalnością statutową bur-
mistrzowi Leszkowi Michalakowi 
i pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Żarowie – dopowiadał przewod-
niczący spółki Artur Bernatowicz.

Magdalena Pawlik 

Podczas zebrania członkowie spółki zatwierdzili sprawozdanie finan-
sowe za 2019 rok, przyjęli plan inwestycji na 2020 rok oraz uchwalili 
wysokość składki członkowskiej.

W przyszłym roku spółka wodna planuje dalszą poprawę funkcjonowa-
nia urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Żarów.

W zebraniu uczestniczyli także burmistrz Leszek Michalak oraz zastęp-
ca burmistrza Przemysław Sikora, którzy przekazali rolnikom informa-
cję o planowanych spotkaniach dotyczących budowy drogi ekspresowej 
S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą i Wałbrzychem, a także przebudowy 
autostrady A4 i wytyczeniem jej nowego przebiegu. 

Spotkanie z rodzicami przedszkola 
„Chatka Małolatka” w Żarowie

We wtorek,3 marca w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Małolatka” 
w Żarowie, odbyło się spotkanie burmistrza Żarowa Leszka Michalaka, 
dyrektora przedszkola Iwony Puszkar z rodzicami dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola. 

W spotkaniu uczestniczyli 
również dyrektor Przedszkola 
Publicznego „Bajkowe Przedszko-
le” – Elżbieta Wierzyk, zastępca 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie – Adam 
Ciupiński oraz kierownik Referatu 
Organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie – Katarzyna 
Janik.
W związku z wypowiedzeniem 
Przedszkolu Niepublicznemu 
„Chatka Małolatka” w Żarowie 
umowy najmu lokalu przez wła-
ściciela budynku „INVEST-PARK 
DEVELOPMENT” Sp. z o. o., 

przedszkole obawia się zakończe-
nia swojej działalności w Żarowie. 
Właściciel budynku wystawił nie-
ruchomość na sprzedaż. 
Gmina Żarów od wielu lat podej-
mowała próby zakupu niniejszego 
budynku, jednak ostateczna cena 
wywoławcza nieruchomości 
w ogłoszonym przetargu, tj. 2,5 
mln zł jest zbyt duża. Gminy nie 
stać na kupno budynku. 
Zaniepokojeni rodzice jedno-
głośnie wyrazili sprzeciw wobec 
planowanego zamknięcia przed-
szkola. W pełni zadowoleni ze 
świadczonych w przedszkolu 
usług,  gotowi są walczyć o dalsze 
funkcjonowanie tej placówki. Dy-
rektor  poinformował rodziców 

o podjęciu wszystkich możliwych 
kroków, zmierzających do pozo-
stania przedszkola w tym bądź 
innym lokalu oraz o ustaleniach 
z burmistrzem, co do możliwych 
wspólnych działań w tym zakresie. 
Jednocześnie Iwona Puszkar po-
dziękowała za tak duże zaintereso-
wanie i wsparcie rodziców.
Burmistrz Żarowa zapewnił, że 
nie jest mu obojętny los dzieci 
uczęszczających do przedszkola, 
wbrew  komentarzom pojawia-
jącym się  w mediach społeczno-
ściowych. Poinformował rodziców 
o alternatywnych rozwiązaniach, 

które mogą pozwolić utrzymać 
placówkę w mieście. Zapewnił, że 
dokona wszelkich starań wspiera-
jących inicjatywę rodziców i dy-
rektora przedszkola.
W przypadku zamknięcia przed-
szkola, Gmina zaproponuje 
rodzicom miejsca przedszkolne 
w oddziałach przedszkolnych 
wszystkich szkół podstawowych 
na terenie gminy oraz w przed-
szkolu publicznym w Żarowie. 
Przypomnijmy, że Przedszkole 
Niepubliczne „Chatka Małolatka” 
w Żarowie funkcjonuje od 2009 
roku, a obecnie do przedszkola 
uczęszcza 52 dzieci z terenu gmi-
ny Żarów oraz gmin sąsiednich. 

Do realizacji przyjęto konserwację rowów na długości 
około 9.000 metrów bieżących i renowację systemów 

drenarskich na powierzchni około 2,00 ha. 
Koszt wykonania powyższych prac zaplanowano 

na kwotę 100.000,00 złotych. 

Wspólne prace porządkowe
nad stawem miejskim

Zarząd Koła PZW Żarów zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców do 
wspólnych prac porządkowych (zbiórka śmieci, przycinka krzewów itp.) 
we wszystkie soboty marca.

Zbiórka o godz. 9:00 
nad stawem miejskim w Żarowie 

od strony slipu. 
W przypadku niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych prace od-

będą się w kolejną sobotę.
Zarząd Koła Żarów

Uwaga!
Wojewoda Dolnośląski 4 marca 
br. wydał decyzje wprowadzają-
ce zakaz odwiedzin pacjentów 
w szpitalach na terenie Dolnego 
Śląska. Decyzja uzasadniona jest 
koniecznością podjęcia dzia-
łań prewencyjnych w związku 
z wystąpieniem z koronowirusa 
COVID-19 na terenie UE oraz na 
terenie Polski. 

Występ Jerzego Kryszaka odwołany
Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, iż niedzielny występ 
Jerzego Kryszaka w Żarowie zostaje przeniesiony na inny termin. 
Nasza decyzja podyktowana jest ostatnimi informacjami dotyczącymi 
epidemii koronawirusa i co za tym idzie odwołaniem przez premiera 
Mateusza Morawieckiego wszystkich imprez masowych. 
O nowej dacie występu Jerzego Kryszaka w Żarowie poinformujemy 
niebawem.
Zakupione bilety zachowują ważność przy nowym terminie. Zwroty 
zakupionych biletów za okazaniem paragonu będą przyjmowane od 
środy, 11 marca.

Burmistrz Leszek Michalak
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
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Rehabilitacja
w warunkach domowych

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą 
skorzystać z usług rehabilitacyjnych w warunkach domowych. 

Zabiegi są refundowane 
przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia dla mieszkańców 

powiatu świdnickiego, dzierżo-
niowskiego i wałbrzyskiego.
Rehabilitacja w warunkach do-
mowych przeznaczona jest dla 
pacjenta, który nie porusza się 
samodzielnie i nie ma możliwości 
dotarcia do placówki rehabilita-
cyjnej, która udziela świadczeń 
w trybie ambulatoryjnym (porad-
nia rehabilitacyjna, gabinet reha-
bilitacji, ośrodek/oddział dzienny 
rehabilitacji).
Zabiegi fizjoterapeutyczne w wa-
runkach domowych są udzielane 
świadczeniobiorcom z zaburze-
niami funkcji motorycznych spo-
wodowanymi:

 ▶ ogniskowymi uszkodzeniami 
mózgu (stanami po zatorach 
mózgowych, udarach krwotocz-
nych mózgu, urazach) – przez 
okres do 12 miesięcy od dnia 
powstania ogniskowego uszko-
dzenia mózgu;

 ▶ ciężkimi uszkodzeniami cen-
tralnego i obwodowego układu 
nerwowego odpowiadającymi 
5-stopniowej skali oceny stop-
nia inwalidztwa (warunku tego 
nie stosuje się do dzieci do 
ukończenia 18. roku życia);

 ▶ uszkodzeniem rdzenia kręgo-
wego – przez okres 12 miesięcy 
od dnia powstania uszkodzenia 
rdzenia kręgowego;

 ▶ chorobami przewlekle postępu-
jącymi, w szczególności: mio-
patiami, chorobą Parkinsona, 
zapaleniem wielomięśniowym, 
rdzeniowym zanikiem mięśni, 
guzami mózgu, procesami 
demielinizacyjnymi, kolageno-
zami, przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, reumato-
idalnym zapaleniem stawów;

 ▶ chorobami zwyrodnieniowymi 
stawów biodrowych lub kolano-
wych, po zabiegach endoprote-
zoplastyki stawu – przez okres 
6 miesięcy od dnia wykonania 
operacji;

 ▶ urazami kończyn dolnych – 
przez okres 6 miesięcy od dnia 
powstania urazu;

 ▶ osobom w stanie wegetatywnym 
lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni 
zabiegowych 

w roku kalendarzowym.
Informacja dla pacjentów w spra-
wie rejestracji skierowania na za-
biegi rehabilitacji domowej: 

Elżbieta Szpak 
Koordynator Projektu 

– nr tel. 
885 025 880; 
74 85 22 861; 
email: 
e.szpak@marconimedica.pl, 
recepcja@marconimedica.pl 

Ferie zimowe w Imbramowicach
Dzieci z Imbramowic, zarówno te młodsze, jak i starsze, nie nudziły się podczas ferii zimowych. Zadbały o to 
Joanna Walkiewicz, Malwina Walkiewicz-Łagosz, Natalia Szurek i Klaudia Tokarz – prowadzące zajęcia arty-
styczne i świetlicowe. 

Wspólnie z udziałem Koła Gospo-
dyń Wiejskich, OSP, Pani Anety 
Witkowskiej, sołectwa oraz zaan-
gażowanej społeczności Imbra-
mowic, przygotowały moc atrakcji 
dla dzieci i młodzieży. 
– Był dzień pizzy i gier planszo-
wych, gdzie dzieci samodzielnie 
mogły zrobić własną pizzę.  Uczest-
nicy naszych zajęć spotkali się 
także ze strażakami z OSP. Dzieci 
dowiedziały się kim jest strażak 
i na czym polega jego praca. Ze 
skupieniem wysłuchały całej przy-
gotowanej pogawędki. Nauczyły się 
jak zgłaszać zdarzenie. Opanowały 
znajomość numerów alarmowych. 
Przećwiczyły poszczególne kroki 
przy udzielaniu pierwszej pomocy. 
W międzyczasie mogły przymie-
rzyć stroje i hełmy strażackie. Na 

zajęciach świetlicowo-artystycz-
nych wspólnie przygotowywaliśmy 
masę porcelanową, z której każdy 
mógł ulepić i pomalować własne 
serce. Były to zajęcia z okazji Wa-
lentynek. Uczyliśmy się tanecznych 

kroków w rytm karnawałowej 
zumby. Przygotowywaliśmy gofry 
według indywidualnych pomysłów 
i ulubionych smaków. W Tłusty 
Czwartek nie zabrakło pączków, 
a kalorie wspólnie spalaliśmy na 
torze przeszkód. Były biegi, pod-

skoki, obroty, turlanie, przejścia 
przez tunel. Zadowolenie i uśmiech 
na twarzach najmłodszych jest 
ogromną motywacją do kolejnych 
takich działań. Chcielibyśmy 
również podkreślić, że zajęcia 
świetlicowe zorganizowane były we 
współpracy z OPS Żarów, a pozo-
stałe cztery spotkania finansowane 
były z prywatnych środków orga-
nizatorów i społeczności Imbramo-
wic zaangażowanej w powyższe 
wydarzenia – mówią organiza-
torki zajęć dla dzieci i młodzieży 
w Imbramowicach.

Podziękowania:
Wielkie podziękowania za po-
moc i organizację składamy dla 
Pań z KGW, naszych dzielnych 
strażaków, Pani Anety Witkow-
skiej, Pani Krystyny Przystał 
oraz dla wszystkich zaangażo-
wanych osób. To dzięki Wam 
mogliśmy wspólnie stworzyć 
wielką rzecz. 

Nie sposób było się nudzić na zajęciach w Imbramowicach. Pomysło-
dawczynie i organizatorki zimowych ferii przygotowały dla dzieci i mło-
dzieży mnóstwo atrakcji.

Zajęcia ze strażakami wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestni-
ków. 
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Walczyli o awans do mistrzostw kraju
Jeden punkt zadecydował o awansie podopiecznych z Nysy do Mistrzostw Polski w tenisie stołowym Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych.

W hali sportowej GCKiS w Żaro-
wie odbyły się 35. eliminacje do 
krajowego czempionatu. W za-
wodach walczyło pięć ośrodków, 
z których tylko jeden awansował 
do Mistrzostw Polski. 
– Witam w przyjaznej gminie Ża-
rów, która po raz kolejny stawia na 
sport. Cieszę się, że to nasze miasto 
jest organizatorem eliminacji. 
Niech wygra najlepszy, a wszyst-
kim uczestnikom życzę udanych 
zawodów w duchu rywalizacji fair 
play – mówił podczas otwarcia 
Przemysław Sikora, zastępca Bur-
mistrza Miasta Żarów. 
Rywalizacja była niezwykle zacię-
ta. O zwycięstwie zadecydował 
jeden punkt. 
– To były udane zawody pod 
względem organizacyjnym oraz 
wychowawczym. Sport jest nie-
zastąpionym narzędziem wycho-
wawczym i ważnym środkiem 
w procesie resocjalizacji nieletnich. 
Rozładowuje napięcie psychiczne, 
ruchowe, redukuje lęk, wzmacnia 
mechanizmy kontroli, co pozwala 
podopiecznym lepiej przewidzieć 
konsekwencje swoich czynów, 
przyczynia się do wzrostu uspo-
łecznienia przez zdobywanie indy-

widualnych i zbiorowych sukcesów 
– relacjonował współorganizator 
zawodów Zbigniew Ogryzek 
z MOW Mrowiny. 
Ostatecznie MOW Nysa o jeden 
punkt wyprzedził podopiecznych 
z Mrowin, tym samym awansując 
do Mistrzostw Polski Ośrodków 
Wychowawczych w tenisie sto-
łowym. Na kolejnych miejscach 
znaleźli się MOW Wałbrzych, 
MOW Namysłów oraz MOW 
Lwówek Śląski. 

Skład MOW Mrowiny: Tomasz 
Kryściak-Pacholski, Mateusz 
Smolański, Tymon Brodziński, 
Jakub Niedziałek. 
Sędzia główny zawodów Zbigniew 
Ogryzek. Przy organizacji zawo-
dów pomagała pedagog Aneta 
Osipowicz, wicedyrektor MOW 
Mrowiny Ireneusz Kozieł oraz 
pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz 

Dekoracji najlepszych tenisistów dokonał Przemysław Sikora oraz Irene-
usz Kozieł.

Kolejne zwycięstwo
Czołowy żarowski szachista Damian Daniel wciąż w bardzo dobrej pre-
dyspozycji. Po zwycięstwie w Świdnicy przyszedł czas na triumf w stolicy 
Dolnego Śląska.

We Wrocławiu rozegrano turniej 
„Szachy w Pasażu”. W szachach 
szybkich bezapelacyjnie zwycię-
stwo odniósł Damian Daniel, zdo-
bywając 11 punktów do rankingu 

FIDE. Po zdobyciu tytułu mistrza 
Świdnicy to drugi triumf żarow-
skiego zawodnika w ostatnim 
czasie.  

Krzysztof Dutkiewicz

Zwycięska passa Chemika przerwana
Zwycięska passa Chemika przerwana. Po szesnastu wygranych z rzędu 
żarowianie musieli uznać wyższość rywala. 

Mowa o drugiej drużynie w tabeli 
MKS Karolinie Jaworzynie Ślą-
skiej.
Kibice, którzy mieli okazję obej-
rzeć mecz dwóch najlepszych dru-
żyn w lidze, nie mogli narzekać na 
brak wrażeń. Walka na parkiecie 
była zacięta, a elementem który 
uatrakcyjniał widowisko były 
indywidualne popisy najlepszych 
siatkarzy. W długich wymianach 
lepsi okazali się siatkarze z Jawo-
rzyny Śląskiej i tym samym domi-
nacja Chemika Żarów w Powiato-
wej Lidze Siatkówki dobiegła koń-
ca. Co gorsza, żarowianie przegra-
li stosunkiem 3:1, nie zdobywając 
ani jednego punktu w spotkaniu. 
Tym samym najgroźniejszy rywal 
w zdobyciu mistrzowskiej korony 

– Karolina, zbliżył się na niebez-
pieczną granicę dwóch punktów 
straty do lidera z Żarowa. 
– Passa zwycięstw, a tym samym 
dominacja w lidze przerwana. 
Musimy wyciągnąć wnioski, aby 
nie zdarzyła nam się już wpadka, 
tak aby po raz trzeci z rzędu się-
gnąć po mistrza ligi – komentuje 
prezes żarowskiego Chemika Zbi-
gniew Sionko. 
Aby tak się stało Chemik musi 
z większą koncentracją podcho-
dzić do kolejnych spotkań. Tych 
pozostało aż siedem. W najbliż-
szych meczach wyjazdowym 
TKKF podejmie Dabro Volley 
Dobromierz oraz Gang Witoszów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Unihokej 
– zapisy do sekcji!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
zaprasza dziewczęta i chłopców z II, III, IV i VI 
klas szkół podstawowych na treningi unihokeja. 

Pod okiem wykwalifikowanego i doświadczo-
nego trenera będzie można szkolić swoje umie-
jętności w tej drużynowej dyscyplinie. Dzięki 
obecnej rywalizacji unihokej uczy interakcji 
w zespole, rozwija umiejętności wzajemnej 
współpracy oraz dyscypliny. Charakteryzuje 
się olbrzymią dynamiką, nieustanną zmianą 
tempa gry oraz pozycji, a przede wszystkim 
rozwija i wzmacnia sprawność motoryczną 
oraz koordynację ruchowo-przestrzenną. Jest to 
wymagająca gra pod względem szybkości i wy-
trzymałości, ale wysiłek w nią włożony przynosi 
mnóstwo satysfakcji i wyzwala wiele pozytyw-
nych emocji, dzięki czemu gra staje się samą 
przyjemnością. 

Zajęcia odbywać się będą
dwa razy w tygodniu, a zapisów

można dokonywać pod numerem 
tel. 74 85 80 753 wew. 25. 

Krzysztof Dutkiewicz

Żarowianie w Biegu Piastów 
W Jakuszycach odbyły się główne zmagania w ramach 44. Biegu Piastów 
– Festiwalu Narciarstwa Biegowego.  

Bieg Piastów, to kilkanaście bie-
gów dla każdego (wyczynowców, 
amatorów, młodzieży, dzieci, ro-
dzin oraz miłośników biegania na 

nartach nocą), tysiące zawodni-
ków i wiele dodatkowych atrakcji. 
W tej najstarszej i największej 
w Polsce imprezie narciarstwa bie-
gowego co roku uczestniczy kilka 
tysięcy osób w różnym wieku, 
zarówno z Polski, jak i zagranicy. 
Żarów nie mógł być nie zauważo-
ny na tej imprezie, ponieważ jako 
jedyna zorganizowana grupa po-
siadała transparenty z symbolami 
naszego miasta, a reprezentanci 
naszej gminy wzięli udział w biegu 
na dystansie 25 km. 
– Cieszymy się, że co roku mo-
żemy rywalizować na trasach 
Biegu Piastów, biegu z którym 
związani jesteśmy od niemalże 
samego początku. Pierwszy start 

nastąpił w piątej edycji i tak przez 
blisko czterdzieści lat bawimy się 
biegówkami, zaszczepiając tą ak-
tywnością fizyczną kolejne poko-

lenie – opowiada Bolesław Moryl, 
Prezes Miejskiego Koła PTTK 
Żarodreptaki. 
W tym roku Żarów reprezento-
wała też duża grupa piechurów 
z koła PTTK Żarodreptaki, która 
powędrowała w stronę schroniska 
„Orle”. 
Żarowscy biegacze dziękują bur-
mistrzowi Żarowa Leszkowi Mi-
chalakowi za kolejne już wsparcie 
finansowe ekipy narciarskiej. 
Bieg Piastów należy do elity świa-
towego narciarstwa biegowego, 
Ligi Worldloppet, organizacji 
skupiającej największe narciarskie 
biegi masowe na świecie. 

Krzysztof Dutkiewicz 

Rajd pieszy „Szlakiem 
Karla von Grolmana”

Koło PTTK „Żarodreptaki” oraz Żarowska Izba Histo-
ryczna serdecznie zapraszają w dniu 21 marca 2020 roku 
na wiosenny rajd pieszy „Szlakiem Karla von Grolmana”. 

Podziękowanie
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Siedlimowic dzięku-
ją Panu Marcinowi Borgosz firma „Raker” za pracę na 
rzecz Siedlimowic. 

Ogłoszenie drobne
Sprzedam mieszkanie w Mrowinach 36m2, do remontu. 
Kontakt 667-014-050


