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Wyremontowane budynki, drogi, nowe chodniki, parkingi, szkoła i wreszcie otwierająca się szansa na zna-
lezienie pracy dla mieszkańców gminy Żarów – to druga dekada działalności samorządu gminy Żarów. 

więcej na stronach 4-5

Wypełnij ankietę dotyczącą
systemu gospodarowania 
odpadami selektywnymi 

30 lat samorządu terytorialnego
Część II

W związku z tym, iż od 1 stycznia 2021 roku Gmina Żarów będzie 
podpisywała nową umowę na odbiór odpadów komunalnych, istnie-
je możliwość wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodaro-
wania odpadami.

więcej na stronie 7

Podziękowanie 
dla Bohaterów!

Rysunki dzieci to forma podziękowania dla personelu medycznego 
za walkę z koronawirusem. 

więcej na stronie 6
Rozmowa z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą o sytuacji finansowej gminy

więcej na stronie 3

„Trudności finansowe
odczujemy na wielu obszarach”
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Wymagają jednak wytężonej pra-
cy, od rana do późnego wieczora, 
często w zmieniających się wa-
runkach atmosferycznych, a także 
używania maszyn rolniczych 
o skomplikowanej konstrukcji. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
apeluje o zachowania rozwagi 
i ostrożności, a także przestrzega-
nie wymogów bezpiecznej pracy, 
zwłaszcza w tym roku, w którym 
dodatkowo zmagamy się z pande-
mią koronawirusa. 

Tylko w 2019r. od-
notowanych zostało 
w Polsce 12 909 zda-
rzeń, które uznane 

zostały przez KRUS 
za wypadki przy pra-

cy w rolnictwie. 

W ich efekcie 10 238 osób zo-
stało poszkodowanych i dozna-
ło uszczerbku na zdrowiu, 
a aż 57 poniosło śmierć. 

– Apelujemy do Państwa o zacho-
wanie szczególnej ostrożności pod-
czas prac żniwnych oraz o stoso-
wanie zasad bezpieczeństwa i roz-
sądku. Korzystajcie tylko z maszyn 
i narzędzi w pełni sprawnych, 
w dobrym stanie technicznym. 
Zakładajcie osłony na ruchome 
elementy maszyn, zwłaszcza wały 
napędowe. Pracujcie w przyle-
gających do ciała ubraniach, bez 
luźnych elementów, aby uniknąć 
pochwycenia przez wirujące i ob-
racające się części maszyn, a także 
w butach chroniących przed pośli-
zgnięciem. Nie przewoźcie ludzi na 
załadowanych przyczepach, na po-
mostach oraz dyszlach i błotnikach 
maszyn. Wyłączajcie napęd oraz 
silnik ciągnika przed rozpoczęciem 

naprawy, czyszczenia i konserwacji 
maszyn. Bądźcie bardzo ostrożni 
podczas włączania się do ruchu po 
drogach publicznych. Pamiętajcie 
również, że w czasie żniw dzieci 
mają wakacje. Najmłodsi często 
nie zdają sobie sprawy z niebez-
pieczeństw związanych z zabawą 
w gospodarstwie. Zapewnijcie im 
odpowiednią opiekę i zorganizujcie 
bezpieczne miejsce zabaw, z dala 
od pracujących maszyn rolniczych 
– pisze w piśmie do rolników 
Małgorzata Łagocka Okręgowy 
Inspektor Pracy we Wrocławiu. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Informacje

ISSN 1231-4552
Pismo samorządu terytorialnego 

gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana 
Twardowskiego, 58-130 Żarów, ul. 
Piastowska 10 http://biblioteka.
zarow.pl
Redakcja: Magdalena Pawlik, 
Krzysztof Dutkiewicz, Leszek Bu-
chowski. http://nowa.um.zarow.pl/
gazeta-zarowska/ e-mail: gazeta@
um.zarow.pl

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr XLV/327/2017 z dnia 23 listopada 
2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 19 w godzinach 
pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie 
pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
10 lipca 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego 
w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów pokój nr 19 
o godzinie 16.00. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
studium może wnieść uwagi, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. 
Uwagi należy składać:

 ▶ na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów na adres 
Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów w formie papierowej opatrzone podpisem 
osobistym lub 

 ▶ w formie elektronicznej poprzez pocztę elektro-
niczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl lub za 
pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, opatrzone tematem: „Studium”.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, 

art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. 
zm.) zawiadamiam:

 ▶ o zamieszczeniu danych o ww. projekcie studium, 
a także o prognozie oddziaływania na środowisko, 
opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w publicznie dostępnym wykazie danych o doku-
mentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie;

 ▶ że ww. projekt studium podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym za-
pewnieniu możliwości udziału społeczeństwa – 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o któ-
rym mowa wcześniej. 

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy 
składać do dnia 3 sierpnia 2020 r.: 

 ▶ na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, 
 ▶ ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzi-
nach otwarcia Urzędu oraz 

 ▶ drogą elektroniczną na adres: 
burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: 
„Studium gminy Żarów” bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Uwaga rolnicy! Ostateczny termin
składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również 
w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośred-
nie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające 
brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. 

Ostatnim dniem na złożenie 
oświadczenia w tegorocznym 
naborze będzie poniedziałek, 
8 czerwca. To efekt wejścia w życie 
znowelizowanej ustawy o CO-
VID-19, która przywraca bieg 
terminów.
W tym roku po raz kolejny rolnicy 
starający się o dopłaty bezpośred-
nie lub obszarowe mogą skorzystać 
z ułatwienia, jakim jest możliwość 
złożenia oświadczenia potwierdza-
jącego brak zmian w odniesieniu 
do wniosku o przyznanie płatno-
ści złożonego w 2019 r. Złożenie 
oświadczenia jest równoznaczne ze 
złożeniem wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2020. Tegoroczna 
kampania rozpoczęła się 1 marca, 
jednak w związku z wprowadze-
niem w Polsce stanu epidemii, od 
31 marca zawieszony został bieg 
terminów.
16 maja weszły w życie przepisy 
przywracające bieg terminów, a co 
za tym idzie, zawieszony wcześniej 
termin na złożenie oświadczeń 
zostaje przywrócony. Ostatnim 
dniem na skuteczne złożenie 
oświadczenia będzie poniedziałek, 
8 czerwca 2020 r.
Oświadczenia mogą składać 

rolnicy, którzy zadeklarowali 
we wniosku złożonym w 2019 r. 
powierzchnię gruntów ornych 
mniejszą niż 10 ha, potwierdzają 
brak zmian, chcą ubiegać się o te 
same płatności i w roku minio-
nym wnioskowali wyłącznie o:

 ▶ jednolitą płatność obszaro-
wą, płatność za zazielenienie, 
płatność dodatkową, płatność 
związaną do powierzchni upra-
wy chmielu, płatność do owiec 
i płatność do kóz, płatność nie-
związaną do tytoniu;

 ▶ płatności dla obszarów z ogra-
niczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ogranicze-
niami (płatność ONW) (PROW 
2014-2020);

 ▶ wypłatę pomocy na zalesianie 
(PROW 2007-2013);

 ▶ premię pielęgnacyjną i premię 
zalesieniową (PROW 2014-
2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w prze-
widzianym terminie oświadczenia 
potwierdzającego brak zmian, 
mogą złożyć wniosek o przyznanie 
płatności, zarówno przez aplikacje 
eWniosekPlus, jak i w wersji papie-
rowej. Termin składania wniosków 
upływa 15 czerwca 2020 r.

  Od 25 maja obsługa beneficjentów
w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od poniedziałku, 25 maja w biurach powiatowych i oddziałach re-
gionalnych rolnicy mogą załatwić wszystkie sprawy osobiście. 

W województwie śląskim i powia-
tach, gdzie zagrożenie epidemiczne 
jest podwyższone sytuacja będzie 
monitorowana na bieżąco.
To kolejny etap otwierania. 18 maja 
ARiMR wznowiła częściowo ob-
sługę interesantów w swoich pla-
cówkach. Rolnicy mogą załatwić 
w biurach powiatowych sprawy 
paszportowe i zgłoszenia zwierzę-
ce, a w oddziałach regionalnych 
formalności związane z wnioskami 
inwestycyjnymi czy dotyczące 
działań premiowych. Od 25 maja 
jednostki terenowe Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będą obsługiwały rolników 
w pełnym zakresie.
– Otwieramy wszystkie biura po-
wiatowe i oddziały regionalne, ale 
jednocześnie na bieżąco monitoru-
jemy sytuację, szczególnie w woje-
wództwie śląskim i tych powiatach, 
w których zagrożenie epidemiczne 
jest podwyższone. W zależności 
od rozwoju okoliczności będziemy 
podejmować dalsze decyzje – po-
wiedział Tomasz Nowakowski, 
Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.
Osobiste załatwianie spraw 
w ARiMR możliwe będzie z za-
chowaniem obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa.
– Chcemy, aby obsługa klienta 
odbywała się z poszanowaniem 
bezpieczeństwa, zarówno rolników, 

jak i naszych pracowników. Każda 
jednostka będzie sprawdzana pod 
kątem bezpieczeństwa na bieżąco 
– zapewnił Tomasz Nowakowski.
Na miejscu, w biurach powia-
towych, beneficjenci będą mieli 
m.in. możliwość złożenia wniosku 
o dopłaty bezpośrednie i obszaro-
we w formie elektronicznej (apli-
kacja eWniosekPlus) za pomocą 
udostępnianej przez biuro powia-
towe sieci przy bieżącym wsparciu 
technicznym pracownika Agencji. 
Login i kod dostępu każdorazowo 
wysyłany jest SMS-em na numer 
telefonu wnioskodawcy podany 
w formularzu. Dlatego ważne jest, 
aby przychodząc do biura powia-
towego, zabrać ze sobą telefon 
komórkowy.
Dostępne pozostają narzędzia po-
zwalające na złożenie wniosków 
przez internet oraz usytuowane 
przy placówkach terenowych 
Agencji wrzutnie na dokumenty.

Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw
Zbliża się czas intensywnych prac rolnych. Żniwa wieńczą codzienny trud rolnika. 
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Z maską, czy bez – oto jest pytanie?
Cząsteczki koronawirusa mogą – w formie aerozoli – przenosić na-
wet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką 
palacz wydycha dym. Naukowcy wypowiadają się na temat „powro-
tu do normalności”

– Dlatego podczas powrotu spo-
łeczeństw do zwykłej aktywności 
społeczny dystans i maski na twarz 
mogą okazać się kluczowe – pod-
kreślają naukowcy w „Science”.
Na łamach magazynu „Science” 
eksperci z University of California 
San Diego (USA) i Narodowego 
Uniwersytetu Sun Yat-sen w Ka-
ohsiung (Tajwan) podsumowują 
dostępną wiedzę nt. przekazywa-
nia koronawirusa i radzą, jak się 
zachowywać, by utrzymać epide-
mię pod kontrolą.
Jak przypominają, wirusa mogą 
roznosić nawet osoby zakażone, 
które nie mają objawów choroby. 
Coraz więcej dowodów wskazuje 
na to, że wirus niepostrzeżenie 
przenosi się z wydychanymi ae-
rozolami. Nie potrzeba do tego 
kaszlu czy kichania. W czasie 
trwającej minutę, głośnej rozmo-
wy, człowiek może być źródłem 
od tysiąca do stu tysięcy cząstek 
wirusa zawieszonych w aerozolu. 
Ze względu na małe rozmiary 
aerozol może unosić się w po-
wietrzu nawet przez kilka godzin 
i przemieszczać na duże odległo-

ści. Małe kropelki mogą przy tym 
wnikać głębiej do płuc, pokonując 
obronne systemy organizmu.
Zdaniem badaczy zalecane 
2 metry bez maseczki prawdo-
podobnie nie wystarczą w przy-
padku, gdy zakażona osoba, 
nawet bez objawów, aktywnie 
uwalnia cząstki wirusa.

Zakażony aerozol autorzy analizy 
porównują do dymu z papierosów. 
Sugerując, iż odległość, z jakiej 
można poczuć jego zapach, może 
być podobna do dystansu, jaki 
mogą pokonać małe kropelki 
z wirusem. Może ona być różna 
zależnie od warunków – przepły-
wu powietrza, wentylacji, liczby 
osób na danej powierzchni, czasu 
działania, nasłonecznienia, tem-
peratury czy wilgotności.
Podstawą ochrony w takim wy-
padku są więc maski – twierdzą 
eksperci. Według nich odpowied-
nio założona maska zapewnia 
fizyczną barierę, która ogranicza 
liczbę wirusów uwalnianych do 
otoczenia z wydychanym powie-
trzem.

Źródło: (PAP)

Strzelcy przekazali maseczki
Kilka dni temu trafiła do nas kolejna partia maseczek ochronnych. 
Związek Strzelecki Oddział Strzegom przekazał 160 maseczek, któ-
re zostały przekazane pracownikom żarowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie. 

Koordynatorką całej akcji była 
radna Barbara Zatoń. 
– Czas epidemii jest trudnym 
momentem dla wszystkich. Służby 
pracujące na pierwszej linii, w tym 
także pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, codziennie są narażeni 
na zagrożenia, jakie niesie ze sobą 
epidemia koronawirusa. Z pomocą 
ruszyli także strzelcy ze strzegom-
skiego oddziału Związku Strzelec-

kiego, którzy przekazali 160 sztuk 
maseczek wielokrotnego użytku. 
Uszyli je strzelcy ochotnicy, ale 
także mieszkańcy gminy Żarów, 
Strzegomia i Jaroszowa. Serdecznie 
dziękujemy za okazane wsparcie 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w tą piękną inicjatywę – mówi 
radna Rady Miejskiej Barbara 
Zatoń.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu radna Barbara Zatoń i st.sierż. ZS Błażej Kołodziej oraz 
sierż. ZS Patryk Rasała podczas przekazania maseczek. 

Informacja
od przewoźnika

Od 8 czerwca 2020r. firma 
MATBUS odwiesi wszystkie 
zawieszone dotychczas połącze-
nia, autobusy będą kursować jak 
wcześniej według obowiązują-
cego rozkładu jazdy. Rozkład 
jazdy nie zmienia się.
Wszystkie rozkłady jazdy są 
dostępne na stronie interneto-
wej https://nowa.um.zarow.pl/
komunikacja.html

„Trudności finansowe odczujemy
na wielu obszarach”. 

Rozmowa z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą o sytuacji finansowej gminy
Od drugiej dekady marca gmina 
Żarów, podobnie jak inne sa-
morządy w całym kraju, zmaga 
się z problemami wynikającymi 
z pandemii koronawirusa. Epi-
demia i ograniczenia z nią zwią-
zane wpływają na nas wszystkich 
i nie tylko powodują zakłócenia 
w normalnym funkcjonowaniu 
społeczeństwa, firm i instytucji, 
ale również negatywnie wpływają 
na gospodarkę i finanse, w tym na 
finanse samorządów, które notu-
ją gwałtowne spadki dochodów 
i wzrost wydatków. Rozmawiamy 
z zastępcą burmistrza Przemysła-
wem Sikorą, czy pandemia ko-
ronawirusa wpłynęła również na 
finanse gminy Żarów.
– W całej Polsce gminy od-
notowują drastyczny spadek 
dochodów, na co niewątpliwie 
ma wpływ sytuacja związana 
z pandemią koronawirusa i wy-
nikające z niej ograniczenia. Jak 
ta sytuacja wpłynęła na finanse 
naszej gminy?

– Ostatnie dwa miesiące były 
okresem szczególnie trudnym dla 
każdego z nas, ale także dla każ-
dego samorządu w całej Polsce. 
Kryzys, który nas dotknął, ma 
bardzo duży wpływ na finanse 
publiczne. Gmina działa podob-
nie jak firma. Ma swoje dochody 
i wydatki, te pierwsze z powodu 
pandemii drastycznie zmalały, a te 
drugie znacznie wzrosły. Według 
bieżących księgowań w kwietniu 
2020r. wpływy z podatku PIT, czyli 
podatku dochodowym od osób fi-
zycznych wyniosły 626.381,00 zło-
tych. Rok temu o tej samej porze, 
w kwietniu 2019r. wpływy z podat-
ku PIT w naszej gminie wynosiły 
1.056.272,00 złotych. Jest to więc 
spadek o 40,7 procenta. Odnoto-
waliśmy również spadek z podatku 
CIT, czyli podatku dochodowym 
od osób prawnych. Za miesiąc 
kwiecień 2020r. wpływy z CIT 
wyniosły 162.559,65 złotych, gdzie 
w kwietniu 2019r. odnotowaliśmy 
wpływy w wysokości 530.804,65 
złotych. Jest to wyraźny spadek aż 
o 69,4 procenta. Już teraz wiemy, 
że w kolejnych miesiącach wpływy 
do budżetu z tytułu podatków 
będą również mniejsze. Jak bar-

dzo? Możemy tylko szacować. Jak 
długo to potrwa? Na chwilę obecną 
nie wiadomo.
– Mniejsze dochody to również 
mniej zrealizowanych zadań 
i inwestycji. Czy, w związku z tą 
sytuacją planowane są cięcia 
budżetowe? Jeśli tak to w jakim 
zakresie?

– Mniejsze dochody oznaczają nie-

stety rezygnację z wielu zadań oraz 
inwestycji, które planowaliśmy 
zrealizować w 2020 roku. Analizu-
jemy budżet naszej gminy pod tym 
kątem, jednak na razie jest jeszcze 
za wcześnie na wskazanie, które 
konkretnie zadania, będą mogły 
być realizowane w późniejszym 
czasie. Na pewno chcemy zrealizo-
wać te inwestycje, na które otrzy-
maliśmy unijne dofinansowanie. 
Mowa tutaj o rozbudowie świetlicy 
wiejskiej w Łażanach i III etapie 
budowy kanalizacji w Mrowinach. 
Niestety nie jesteśmy jeszcze w sta-
nie określić skali tych zmian, ale 
wiemy, że to będzie bardzo trudny 
rok dla wszystkich samorządów 
w Polsce, również dla gminy Ża-
rów. Dlatego konieczne są oszczęd-
ności i rezygnacja z większych 
zadań inwestycyjnych. 
– Zmniejszyły się także wpływy 
z podatku od nieruchomości, 
środków transportu i opłaty 
targowej.

– Tak. Odnotowaliśmy także 
mniejsze wpływy z tytułu podatku 
od nieruchomości, środków trans-
portu, opłaty targowej, eksploata-
cyjnej oraz zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu. Największy spadek, bo 
aż o 56,6 procenta w stosunku do 
roku 2019 za miesiąc kwiecień 

dotyczy wpływu z tytułu opłaty 
targowej. Kolejne mniejsze wpły-
wy dotyczą podatku od środków 
transportu, tutaj jest to spadek 
o 24,9 procenta w stosunku do 
poprzedniego roku, w miesiącu 
kwietniu. Dużo mniejsze wpływy 
są także z tytułu kolejnych podat-
ków od nieruchomości (spadek 
o 8,9 procenta), opłaty eksploata-
cyjnej (spadek o 10,3 procenta) 
i zezwolenia na sprzedaż alkoholi 
(spadek o 3,4 procenta). 
– Nie tylko zmalały dochody, 
ale też zwiększyły się wydatki. 
Jak ta sytuacja wygląda w naszej 
gminie?

– W tej sytuacji dużą część środ-
ków budżetowych przeznaczyliśmy 
na zadania związane z zarządza-
niem kryzysowym. Jest to związa-
ne oczywiście z sytuacją, jaka ma 
miejsce w każdym samorządzie 
w naszym kraju. Przeznaczyliśmy 
kwotę 10 tysięcy złotych na wspar-
cie dla Pogotowia Ratunkowego. 
Zakupiliśmy 3300 sztuk maseczek 
ochronnych wielokrotnego użytku 
dla mieszkańców gminy Żarów 
powyżej 60 roku życia i 300 sztuk 
maseczek ochronnych dla funk-
cjonariuszy Policji w Żarowie. 
Radni Rady Miejskiej nie podjęli 
uchwały dotyczącej udzielenia 
dotacji na zabytki w celu zabezpie-
czenia tych środków finansowych 
na ewentualne działania zwią-
zane z epidemią. Zaopatrzyliśmy 
w maseczki ochronne, rękawiczki, 
kombinezony i przyłbice wszystkie 
jednostki OSP. Dezynfekcja przy-
stanków autobusowych i koszy na 
śmieci w całej gminie także kosz-
tuje. Przygotowanie do funkcjono-
wania żłobka, przedszkoli i szkół 
w oparciu o zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego – rów-
nież. Podobnie wygląda sprawa 
z zachowaniem wymogów bezpie-
czeństwa w miejscach użyteczności 
publicznej, do których mają dostęp 
mieszkańcy. Te wszystkie działania 
generują spore koszty dla naszego 
budżetu. Ponadto, wstrzymaliśmy 
też podwyżki planowane na ten 
rok, zarówno w Urzędzie Miej-
skim, jak i innych jednostkach. 
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Pawlik

Odczyty wodomierzy
Od dnia 01.06.2020r. powracamy do odczytywania wodo-
mierzy przez naszych inkasentów. Jednocześnie prosimy, 
żeby osoby będące na kwarantannie przekazywały nam 

stany wodomierzy telefoniczne (74 85 80 610 lub 512 222 
825; 665 159 740) lub na adres: zwikzarow@pro.onet.pl
Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które zosta-
ną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie
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Wyremontowane budynki, drogi, 
nowe chodniki, parkingi, szkoła 
i wreszcie otwierająca się szansa 
na znalezienie pracy dla miesz-
kańców gminy Żarów. Powstająca 
strefa ekonomiczna, placówki 
oświatowe w coraz lepszym sta-
nie technicznym. Miasto i wsie 
stopniowo zmieniały swój wygląd, 

przybywało również nowych 
mieszkańców. Najważniejszym 
jednak efektem tej wspólnej pracy 
był budzący się w mieszkań-
cach optymizm, większy spokój 
o własną przyszłość i przyszłość 
najbliższych. Jednak wszelkie de-
cyzje podejmowane przez władze 
gminy i radnych Rady Miejskiej 

po roku 2000 przynosiły efekty 
czasem po dłuższej przerwie, były 
też niezwykle trudne. Kolejne 
kadencje od 2002 roku różniły 
się od poprzednich nie tylko in-
nymi zasadami pracy burmistrza, 
z których najważniejszym było 
działanie samodzielnie, ale także 
zmniejszoną do 15 liczbą radnych. 

30 lat samorządu – część 2

W tym roku obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego
Tak wiele zmieniło się w ciągu dziesięciu lat od pierwszych demokratycznych wyborów w 1990 roku. 

Druga dekada samorządności 
w Gminie Żarów. Tak wiele się zmieniło…

Największą inwestycją gminną było uzbrojenie terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstre-
fa Żarów, w której w latach 2002-2006 powstały nowe drogi o długości 2,5 km, sieć wodociągowa o długości 
3,5 km, kanalizacja sanitarna o długości 2,8 km i kanalizacja deszczowa o długości 3,1 km
Powstanie Podstrefy Żarowskiej zmieniło oblicze gminy Żarów. Dziś funkcjonuje tutaj kilkadziesiąt zakładów 
przemysłowych, które każdego roku się rozbudowują, a co najważniejsze dają zatrudnienie mieszkańcom naszej 
gminy.

Tak było Tak jest

Budowę hali sportowej wraz ze Szkołą Podstawową, krytą pływalnią i zapleczem rozpoczęto jeszcze w 1997r. 
W związku jednak ze zmianami w systemie szkolnictwa gmina zmuszona była przyspieszyć tempo budowy bu-
dynku dydaktycznego i zmienić jej funkcję ze Szkoły Podstawowej na Gimnazjum. W 2003r. wykonawca robót 
firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa „Jedynka Wrocławska” ogłosiło 
upadłość i zerwało umowę na budowę bloku sportowego. Ze względu na trudną sytuację finansową gminy 
sfinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem i krytej pływalni z budżetu gminy Żarów było niemożliwe. 
Z tego powodu w 2004 r. blok sportowy został podzielony na dwie niezależne od siebie funkcjonujące obiekty – 
halę sportową z zapleczem oraz kryty basen. W 2004 r. gmina ogłosiła przetarg na pierwszą część dokończenia 
budowy hali sportowej z niezbędnym zapleczem. Wyłoniona z przetargu firma wykonawcza wstrzymała prace 
ze względu na zmiany w projekcie, jakie trzeba było dokonać z powodu zmieniających się wymogów technicz-
nych. W 2006 r. została zawarta umowa na kontynuację budowy hali sportowej z firmą WROBIS, ale w 2007r. 
wzrosło zadłużenie gminy wobec tej firmy. Do końca 2007r. ówczesne władzy gminy nie podejmowały działań 
w celu rozwiązania problemu i zakończenia jej budowy. Dopiero negocjacje, które po wygranych wyborach pro-
wadziła burmistrz Lilla Gruntkowska z inwestorem zakończyły się sukcesem. 
29 stycznia 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy żarowskim gimnazjum. Dziś w całym kom-
pleksie sportowo-rekreacyjnym znajduje się budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (dawne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II), Gminnego Centrum Kultury i Sportu, hala sportowa oraz basen. Do dyspozycji 
sportowców są również dwa boiska Orlik oraz boisko do koszykówki.

Sytuacja finansowa gminy w tych 
latach była bardzo trudna, dlatego 
wprowadzony został „Program 
naprawy finansów gminy”. 
W IV kadencji Rady Miejskiej 
w latach 2002-2006 Burmistrzem 
Miasta Żarów została Lilla Grunt-
kowska. Burmistrza wybrano 
w pierwszej turze wyborów bez-
pośrednich. Na Lillę Gruntkowską 
oddano 2448 głosów, co stanowiło 
ponad 50 procent wymagane-
go prawem poparcia. Podczas 
wyborów samorządowych 27 
października 2002r. mieszkańcy 
wybierali burmistrza i radnych 
w 12 okręgach wyborczych. Do 
Rady Miejskiej wybrano 5 osób 
z komitetu wyborczego „Wspól-
nota”, 4 z SLD-UP, 3 z „Razem”, 
1 z Samoobrony i 2 niezrzeszo-
nych. Do 2002 r. Rada w ciągu 
6 miesięcy od wyborów wyłaniała 
zarząd gminy. Od 2002r. wszyst-
kie uprawnienia zlikwidowanego 
zarządu przejął burmistrz, który 
stał się jednoosobowym organem 
wykonawczym władzy gminnej. 
W V kadencji Rady Miejskiej 
w latach 2006-2010 wybory samo-
rządowe odbyły się 12 listopada 
2006r. W pierwszej turze miesz-
kańcy gminy Żarów zadecydo-

wali o wyborze Marka Zywera na 
stanowisko Burmistrza Miasta 
Żarów. Marek Zywer pełnił tę 
funkcję do grudnia 2007 roku. 
4 grudnia 2007 r. złożył rezygna-
cję ze stanowiska na ręce Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Roberta Kaśkowa. 10 grudnia 
2007r. Rada Miejska przyjęła 
rezygnację burmistrza Marka Zy-
wera podczas nadzwyczajnej sesji. 
28 grudnia premier Donald Tusk 
mianował Stanisława Wachowiaka 
na stanowisko osoby pełniącej 
obowiązki burmistrza Żarowa. 
W wyborach, które odbyły się 
2 marca 2008 roku burmistrzem 
Żarowa wybrana została Lilla 
Gruntkowska. Do Rady w wybo-
rach wybrano 14 radnych (Stani-
sław Szczęsny został radnym bez 
wyborów), z czego mandat Marka 
Zywera wygasł w momencie wy-
boru go na stanowisko Burmistrza 
Miasta Żarów. Największą liczbę 
radnych, bo pięciu wprowadziła 
Żarowska Wspólnota Samorządo-
wa, po trzech radnych Platforma 
Obywatelska oraz KWW Marka 
Zywera, po jednym radnym PSL 
i „Lewica i Demokraci” oraz jeden 
radny niezależny.

Przedstawiciele IV kadencji Rady Miejskiej w Żarowie na zdjęciu z bur-
mistrzem Lillą Gruntkowską, zastępcą Leszkiem Michalakiem, sekreta-
rzem gminy Anną Żygadło i pracownikami Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie: Stanisław Szczęsny, Waldemar Rzeszowski, Jolanta Brońska, Marian 
Bujak, Tadeusz Dalgiewicz, Urszula Ganczarek, Robert Kaśków, Tadeusz 
Koprowski, Waldemar Kotowicz, Michał Kozów, Jacek Marczyński, Ma-
rek Nieradka, Antoni Pytel, Jerzy Wiśniewski i Marek Zywer.

Skład Rady Miejskiej w latach 2006-2010: Robert Kaśków (przewodni-
czący Rady Miejskiej), Maria Tomaszewska (zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej), Mariusz Bryła, Adam Ciupiński, Elżbieta Gąsior, Ur-
szula Ganczarek, Stanisław Kosiorowski, Waldemar Kotowicz, Halina 
Lewandowska, Krystyna Majewska, Mieczysław Myrta, Marek Nieradka/
Iwona Nieradka, Tadeusz Reruch, Stanisław Szczęsny, Zbigniew Wi-
śniewski.
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Druga dekada samorządności 
w Gminie Żarów. Tak wiele się zmieniło…

Tak było Tak jest

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach to była ważna inwestycja oświatowa. Z nowoczesnego obiektu mogli korzystać naj-
młodsi mieszkańcy gminy, którzy jak do tej pory pozbawieni byli możliwości uprawiania wielu dyscyplin sportowych. 
Sala sportowa w Imbramowicach została oddana do użytku w 2005r. i po dziś dzień służy uczniom tej placówki. Obiekt przystosowany jest także do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tak jeszcze pod koniec lat 90-tych wyglądało centrum Żarowa. Sukcesywnie powstawały nowe chodniki, drogi zyskały nowe nawierzchnie asfaltowe, 
powstało oświetlenie uliczne. Zadbano także o wygląd budynków. 
2018 roku ten zakątek naszego miasta nabrał nowego wyglądu. Powstało tutaj Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, nowe rondo w centrum miasta, 
ścieżki rowerowe oraz nowe oświetlenie. Inwestycje te całkowicie zmieniły tę część Żarowa. Widok na centrum naszego miasta z lotu ptaka.

Na terenie Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2002-2006 powstały nowe drogi o długości 2,5 km. Oprócz uzbro-
jenia żarowskiej podstrefy do użytku mieszkańców oddano nowy budynek gimnazjum oraz salę sportową w Imbramowicach, rozbudowano świetlice 
wiejskie w Wierzbnej, Zastrużu, Mikoszowej, wyremontowano szatnię na stadionie sportowym, wybudowano i remontowano drogi (most na Strze-
gomce, droga ze strefy omijająca Łażany, droga Łażany-Mielęcin), powstały nowe sieci wodociągowe i sanitarne oraz nowe oświetlenie. Na realizację 
wielu z tych zadań gmina pozyskiwała dodatkowe środki zewnętrzne z różnych źródeł.
Przez minionych 30 lat wyremontowano na terenie gminy Żarów kilkadziesiąt nawierzchni drogowych. Nowe drogi, również na terenach wiejskich 
powstają sukcesywnie każdego roku. Potrzeb w tym zakresie jest jednak nadal wiele i kolejni mieszkańcy, zwłaszcza Ci, którzy wybudowali się stosun-
kowo niedawno na terenie naszej gminy, czekają na wyremontowanie kolejnych odcinków drogowych. 

Najważniejsze
inicjatywy drugiego 

10-lecia 
(lata 2001-2010): 

 ▶ Wprowadzony został „Program 
naprawy finansów gminy”

 ▶ Przeniesiono Bibliotekę Pu-
bliczną Miasta i Gminy Żarów 
do nowej siedziby przy ul. Pia-
stowskiej 10 

 ▶ Powstała nowa sala widowisko-
wo-sportowa dla najmłodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Żarowie przy ul. Armii Kra-
jowej 32

 ▶ Zlikwidowano Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, a w jego miejsce powołano 
trzy gminne spółki prawa han-
dlowego: Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
oraz Zakład Gospodarki Loka-
lowej Sp. z o.o., te dwa ostatnie 
podmioty zostały sprywatyzo-
wane

 ▶ Przyjęto nowe plany zagospo-
darowania przestrzennego, 
Strategię Rozwoju Gminy, Stra-
tegię Oświatową, Plan Rozwoju 
Lokalnego, Wieloletni Plan 
Inwestycyjny

 ▶ Przystąpiono do spółki „Termy 
Żarów” w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego w spra-
wie budowy aquaparku

 ▶ Powstał monitoring okolic 
dworca PKP

 ▶ Wybudowno salę sportową 
w Imbramowicach

 ▶ Nowi inwestorzy zainwestowali 
w żarowskiej strefie ekonomicz-
nej zagospodarowując teren 
o powierzchni ok. 100ha

 ▶ Nawiązano stosunki partnerskie 
pomiędzy gminą Żarów a cze-
skim miastem Nymburk i wę-
gierskim Ujfeherto

 ▶ Otwarcie nowych zakładów na 
strefie ekonomicznej w Żarowie

 ▶ Oddanie do użytku nowego 
budynku nowoczesnej hali 
sportowej przy ul. Piastowskiej 
w Żarowie

 ▶ Przebudowa drogi 3396 D na 
odcinku Łażany – Mielęcin

 ▶ Otwarta została obwodnica wsi 
Mielęcin w gminie Żarów

 ▶ Podpisanie umowy partnerskiej 
pomiędzy Żarowem a niemiec-
kim miastem Lohmar (28 paź-
dziernika 2007 roku)

 ▶ Przekształcenie Żarowskiego 
Ośrodka Kultury w Gminne 
Centrum Kultury i Sportu

 ▶ Powstanie Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Żarowie

 ▶ Utworzenie Spółdzielni Socjal-
nej „Raz Dwa Trzy” w Żarowie

 ▶ Oddanie do użytku mieszkań-
ców nowoczesnego boiska spor-
towego w ramach programu 
„Moje boisko Orlik 2012”

 ▶ Powstanie Żarowskiej Izby Hi-
storycznej

 ▶ Wznowienie po trzyletniej prze-
rwie działalności Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie
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Kronika policyjna
Ukradli 50 ton 
kostki granitowej
Pracownik jednej z firm funk-
cjonujących na terenie Żarowa 
powiadomił Komisariat Policji 
w Żarowie, że nieznani sprawcy 
dokonali kradzieży 50 ton kostki 
granitowej. Straty w wysokości 
5000 złotych poniosła wyżej wy-
mieniona firma.

36-latka zatrzymana 
za kradzież telefonu
Funkcjonariusze Zespołu Krymi-
nalnego Komisariatu Policji w Ża-
rowie, w toku realizacji sprawy 
z poprzedniego okresu, zatrzymali 
36-letnią mieszkanką Żarowa, 
która w dniu 27.05.2020r. w Ża-
rowie przywłaszczyła telefon ko-
mórkowy o wartości 1000 złotych 
na szkodę obywatela Ukrainy. Za-
trzymana po czynnościach została 
zwolniona, telefon odzyskano.

Nietrzeźwi kierowcy
Stwarzają zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale również dla innych 
użytkowników dróg. Funkcjona-
riusze Policji w Żarowie zatrzyma-
li kilku kierowców, którzy będąc 
pod wpływem alkoholu, kierowali 
pojazdem. 45-latek kierował rowe-
rem po drodze publicznej będąc 
w stanie nietrzeźwości, I badanie 
wykazało 0,91 mg/l, II badanie 
0,88 mg/l. Drugi pijany rowerzysta 
to 35-letni mężczyzna, u którego 
I- badanie wskazało 0,66 mg/l, II 
badanie 0,62 mg/l. W Wierzbnej 
zatrzymany został 30-latek naro-
dowości ukraińskie, który kiero-
wał samochodem marki Vectra po 
drodze publicznej będąc w stanie 
nietrzeźwości, I badanie wykazało 

0,87 mg/l, II badanie 0,82 mg/l. 
Pojazd zabezpieczyła osoba wska-
zana. Po czynnościach mężczyzna 
został zwolniony.

Zostań policjantem. 
Zrób pierwszy krok 
i złóż dokumenty
W okresie panującej epidemii, 
kiedy pozostajemy w domu, 
pomyślmy o swojej przyszłości. 
Może właśnie teraz jest dobry mo-
ment, aby podjąć decyzję o wstą-
pieniu w szeregi Policji. Tą pro-
pozycję kierujemy do wszystkich 
osób, które stoją przed wyborem 
ścieżki zawodowej. Oferujemy 
służbę dającą wiele satysfakcji 
oraz możliwość rozwijania się. 
Twoje uposażenie na początku ka-
riery zawodowej w naszej formacji 
wyniesie 3880 złotych.
Ostatnie tygodnie to okres zwią-
zany z wprowadzaniem szeregu 
ograniczeń mających na celu 
zminimalizowanie zagrożenia roz-
przestrzeniania się koronawirusa. 
Dotyczą one również obszaru 
związanego z większością czyn-
ności w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego do Policji. Jed-
nak w dalszym ciągu osoby zain-
teresowane służbą w Policji mogą 
składać dokumenty, przesyłając je 
drogą pocztową na adres: Komen-
da Powiatowa Policji w Świdnicy, 
Zespół Kadr, ul. Jagiellońska 23, 
58-100 Świdnica. Więcej informa-
cji znajduje się pod adresem:
http://www.dolnoslaska.policja.
gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomo-
sci/wazne_informacje/zostan_jed-
nym_z_nas

Oprac. Magdalena Pawlik 

Najmłodsi uczniowie
wrócili do przedszkola i szkoły

Zgodnie z decyzją Rządu RP od poniedziałku, 25 maja dzieci z klas I-III mogli powrócić na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawo-
wych oraz przedszkola. 

Bajkowe Przedszkole w Żarowie 
oraz Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie przygoto-
wały się na przyjęcie najmłod-
szych dzieci. Placówki, w oparciu 
o wytyczne Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej  przygotowały 
dodatkowe wytyczne i procedury 
dotyczące pobytu dzieci w szkole. 
Placówki są wyposażone w środki 
ochrony osobistej, płyny dezyn-
fekujące. Pomieszczenia szkolne, 
meble i sprzęt są dezynfekowane, 
nauczyciele i pracownicy odbyli 
specjalistyczne szkolenia. Dzieci, 
podczas zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych mogą także korzystać 
z placów zabaw przy Bajkowym 
Przedszkolu oraz placów zabaw 
przy ul. Piastowskiej, 1 Maja oraz 
Ogrodowej w Żarowie.
– Nasze przedszkole jest gotowe 
na przyjęcie dzieci. Dysponuje-
my na tyle dużą bazą lokalową, 
że będziemy w stanie zapewnić 
dzieciom przebywanie w nie-
wielkich grupach. Zakupiliśmy 
środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące i termometry. Na-
uczyciele zostali przeszkoleni. Sale 
i zabawki dla dzieci będą dezynfe-
kowane. Przed każdym wejściem 
do przedszkola dzieciom będzie 
mierzona temperatura. Najmłodsi 
z objawami chorobowymi nie będą 

wpuszczani na teren obiektu, żad-
na grupa w przedszkolu nie będzie 
miała ze sobą styczności. Codzien-
nie dezynfekowane będą również 
urządzenia na placach zabaw. 
Rodzice, którzy będą chcieli przy-
prowadzić dziecko do naszej pla-
cówki, proszeni są najpierw o taką 
informację telefoniczną – mówi 
Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie. 
Placówki są gotowe na przyjęcie 
dzieci. Zakupiono specjalne urzą-
dzenie do oczyszczania powietrza 
z wirusów i bakterii, wszystkie sto-
ły, krzesła i ławki są starannie de-
zynfekowane, nie brakuje środków 
do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek 

jednorazowych. Pracownicy wy-
posażeni są w środki ochrony oso-
bistej takie jak maseczki, przyłbice 
czy rękawiczki i zapewniają o bez-
względnym przestrzeganiu rygoru 
sanitarnego. Wszyscy rodzice, któ-
rzy chcą posłać dziecko do placów-
ki, zobligowani są do zapoznania 
się ze wszystkimi dokumentami 
bądź do bezpośredniego kontaktu 
ze szkołą. 
Procedury i wytyczne GIS, MEN, 
MZ dla oddziałów przedszkolnych 
i edukacji wczesnoszkolnej do-
stępne są: https://nowa.um.zarow.
pl/koronawirus/n,147647,powro-
ty-do-szkoly.html

Magdalena Pawlik

Na ponad miesiąc przed wakacjami najmłodsze dzieci, zgodnie z decy-
zją Rządu RP, wróciły do swoich szkolnych placówek. 

Podziękowanie dla Bohaterów!
Na co dzień troszczą się o bezpieczeństwo i wspierają nas w tym trudnym czasie. Lekarze, pielęgniarki, 
strażacy, policjanci, sprzedawcy i pracownicy innych służb to bohaterowie dnia codziennego. 

Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych Szkoły Podstawowej 
im. J. Brzechwy w Żarowie, ich 
rodzice i nauczyciele w piękny 
sposób złożyli podziękowania 
pracownikom tych służb. Rysun-
ki, które wspólnie przygotowali 
przedstawiają służbę pracowni-
ków, którzy na różne sposoby wal-

czą z epidemią koronawirusa.
– Dziękujemy, że poświęcacie 
dla nas swoje zdrowie, by nam 
pomagać! Jesteście dla nas bohate-
rami. Te prace są dla Was – mówi 
Katarzyna Rykowska ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie.
Dzięki takiej formie artystycznej 

najmłodsi nie tylko bardziej rozu-
mieją działalność służb ratowni-
czych. W taki sposób pożytecznie 
spędzają również czas wolny od 
zajęć edukacyjnych. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Kolorowe serca, wizerunki uśmiechniętych lekarzy i pielęgniarek i szczere 
„dziękuję” narysowane z wyjątkową starannością. Tak dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie podziękowały personelowi 
medycznemu za trud i poświęcenie.

Przepiękne kartki dla medyków 
wykonane przez dzieci z pewnością 
wywołały uśmiech na ich twa-
rzach.

Wydłużony termin składania wniosków 
na „Modernizację gospodarstw rolnych”

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składa-
nia wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze 
D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. 

Pierwotnie nabór wniosków ogło-
szony był do 29 maja.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się 
o środki w ramach tych dwóch 
popularnych naborów mają 
czas na złożenie wniosków do 
30 czerwca 2020 r.
1. Modernizacja w obszarze D to 

działanie skierowane do rolników 
posiadających gospodarstwa o wiel-
kości ekonomicznej od 13 tys. do 
200 tys. euro. O wsparcie może 
ubiegać się wspólnie kilku rolni-
ków. W tym przypadku wielkość 
ekonomiczna pojedynczego gospo-
darstwa może być mniejsza niż 13 
tys. euro, przy czym suma wielkości 
ekonomicznej wszystkich gospo-
darstw musi wynosić co najmniej 
15 tys. euro, a po zrealizowaniu 
inwestycji wielkość ekonomiczna 
gospodarstwa każdego ze wspólnie 
wnioskujących rolników osiągać 
wartość co najmniej 13 tys. euro.

2. W ramach „Restrukturyzacji” 
o wsparcie finansowe może starać 
się rolnik posiadający gospodar-
stwo obejmujące co najmniej 1 ha 
użytków rolnych lub nieruchomość 
służącą do prowadzenia produkcji 
w zakresie działów specjalnych pro-

dukcji rolnej. Wielkość ekonomicz-
na takiego gospodarstwa nie może 
przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie 
na rozwój małych gospodarstw to 
60 tys. zł bezzwrotnej premii wy-
płacanej w dwóch ratach: 80 proc. 
(48 tys. zł) po spełnieniu warunków 
określonych w decyzji o przyznaniu 
pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po 
prawidłowej realizacji biznespla-
nu. Dotację można przeznaczyć 
wyłącznie na działalność rolniczą 
lub przygotowanie do sprzedaży 
produktów rolnych wytworzonych 
w gospodarstwie. Co najmniej 
80 proc. otrzymanej premii nale-
ży wydać na inwestycje w środki 
trwałe.

W obu naborach wnioski o przy-
znanie pomocy należy dostar-
czać do oddziałów regionalnych 
ARiMR. Można je złożyć w formie 
dokumentu elektronicznego na 
elektroniczną skrzynkę podaw-
czą, za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej. Dokumenty można również 
dostarczyć do specjalnych wrzut-
ni, które ustawione są w placów-
kach terenowych Agencji.
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Życzenia na Dzień Pracownika Samorządowego
27 maja obchodziliśmy 30-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego. Dokładnie 30 lat temu odbyły 
się wolne, powszechne wybory do rad gmin, które były początkiem wolnej, samorządnej Polski. 

W 2020 r. mija 30 lat od pierw-
szych wyborów do rad gmin i usta-
wy o samorządzie terytorialnym.
W dniu Pracownika Samorzą-
dowego 27 maja wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Żarowie życzenia złożył zastęp-
ca burmistrza Przemysław Sikora 
i sekretarz gminy Żarów Sylwia 
Pawlik. Podziękowania przekazał 
także burmistrz Leszek Michalak 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny.
– W dniu 8 marca 1990 roku sejm 
przyjął ustawę o samorządzie 
terytorialnym, a w dniu 27 maja 
odbyły się pierwsze demokra-
tyczne wybory. Na pamiątkę tego 
historycznego głosowania 27 maja 
obchodzony jest jako Dzień Sa-
morządu Terytorialnego. Z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego 
składam wszystkim pracownikom 

Urzędu Miejskiego, Samorządow-
com, Pracownikom, Radnym, 
Sołtysom najserdeczniejsze życze-
nia. Życzę pomyślności, satysfakcji 
z wykonywanej pracy i społecznej 
misji. Najważniejszym celem w tej 

misji jest działanie na rzecz dobra 
wspólnego i społeczeństwa – dzię-
kował pracownikom zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora. 

Magdalena Pawlik

Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Łażanach na półmetku

Mieszkańcy Łażan czekają na zakończenie prac przy rozbudowie 
świetlicy wiejskiej w Łażanach. 

Roboty, które rozpoczęły się kilka 
miesięcy temu są już na półmetku. 
Świetlica rozbudowana została 
o dodatkowy budynek, gotowa 
jest również jego elewacja, a w tej 
chwili trwają prace wewnątrz sa-
mego obiektu. Wyremontowany 
obiekt ma zostać oddany do użyt-
ku jeszcze w tym roku.
– Ta część prac, którą w tej chwili 
realizujemy, przebiega zgodnie 
z harmonogramem. W planach 
jest także wymiana dachu na starej 
części świetlicy oraz remont pierw-
szego piętra. Prace te miały być 
wcześniej realizowane, ale wciąż 
czekamy na potwierdzenie z Urzę-
du Marszałkowskiego o przyznanej 
dotacji z Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Szlakiem Granitu” na ten 
zakres robót. Dopiero wtedy bę-
dziemy mogli rozpocząć procedury 
przetargowe. Pierwsza część prac 
ma potrwać do końca września 
i wówczas tak rozbudowaną świe-
tlicę oddamy do użytku naszym 

mieszkańcom. Trudno powiedzieć, 
jak długo jeszcze będziemy czekać 
na oficjalne informacje z Urzędu 
Marszałkowskiego, dlatego obiekt, 
po zakończeniu pierwszego etapu 
prac, zostanie udostępniony – 
mówi burmistrz Leszek Michalak.
Remont świetlicy jest finansowany 
ze środków budżetu gminy Żarów 
oraz pozyskanego dofinansowania 
z Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego. Koszt remontu to ponad 
800 tysięcy złotych, a przyznane 
dofinansowanie wynosi 500.000,00 
złotych. Obiektem zarządzać będzie 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, które już dziś planuje 
tutaj, realizację wielu nowych i cie-
kawych zajęć. Oprócz typowych 
spotkań, zebrań i zabaw, świetlica 
będzie również przeznaczona na 
użytek Klubu Sportowego „Zryw 
Łażany”, Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”.

Magdalena Pawlik 

Prace realizowane są teraz wewnątrz budynku świetlicy. 

Tak po 30 latach od pierwszych demokratycznych wyborów wygląda nasze miasto z lotu ptaka.

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora podziękował wszystkim pra-
cownikom za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej gminy.

Od 25 maja budynek
UM w Żarowie otwarty dla interesantów

Od poniedziałku, 25 maja budynek Urzędu Miejskiego jest otwarty 
dla interesantów. 

Z pracownikami UM można kon-
taktować się również osobiście 
w godzinach pracy Urzędu 

 ▶ od 7.30 do 15.30 (od ponie-
działku do piątku) oraz 

 ▶ od 8.00 do 16.00 (we wtorki). 
Czynna jest również kasa UM 
w godz. 9.00 – 12.00, przy okienku 
do kasy stać może jedna osoba. 

przypominamy, 
że płatności 

można dokonywać także 
za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej 
Pracujemy tak jak dotychczas, ale 
zmieniają się zasady przyjmowa-
nia interesantów. 
Nadal istnieje ryzyko związane 
z pandemią i zarażenia się ko-
ronawirusem, w związku z tym 
osoby zobowiązane są przycho-
dzić do Urzędu w maseczkach 
i rękawiczkach. 

Przy wejściu można zdezynfeko-
wać ręce. Do każdego z wydziałów 
wpuszczana będzie jednorazowo 
jedna osoba, prosimy również 
o zachowanie odstępów dwume-
trowych czekając na wejście do 
poszczególnych pokoi.
Przypominamy, że z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie można kontaktować się:

 ▶ telefonicznie nr tel. 
74 30 67 333 (Sekretariat), 
74 30 67 332 
(Biuro Obsługi Klienta) 
74 30 67 378 
(Urząd Stanu Cywilnego) 

 ▶ poprzez e-mail: 
burmistrz@um.zarow.pl

 ▶ poprzez platformę: e-urząd: 
https://eurzad.um.zarow.pl/

 ▶ poprzez platformę: 
https://gov.pl – Mój Gov

Wypełnij ankietę dotyczącą 
systemu gospodarowania 

odpadami selektywnmi
W związku z tym, iż od 1 stycznia 2021 roku Gmina Żarów będzie podpisywała nową umowę na odbiór 
odpadów komunalnych, istnieje możliwość wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowa-
nia odpadami. 

Biorąc pod uwagę wnioski i suge-
stie części mieszkańców, miesz-
kających głównie w zabudowie 
jednorodzinnej, dotyczące zmiany 
sposobu zbiórki odpadów selek-
tywnych z tzw. „gniazdowego” na 
system workowy przygotowaliśmy 
poniższą ankietę celem poznania 
w przedmiotowej sprawie jak naj-
szerszej opinii mieszkańców. 
Uwaga! Zmiana sposobu 
zbiórki odpadów selektywnych 
może wiązać się ze zwiększe-
niem kosztów odpłatności dla 
mieszkańców. To samo dotyczy 
obecnego systemu zbiórki od-
padów selektywnych. Na dzień 
dzisiejszy nie wiemy, czy koszty 
przy dotychczasowym systemie 
zbiórki odpadów również nie 
ulegną zwiększeniu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o zaznaczenie, który z systemów 
zbiórki odpadów selektywnych jest 
dla Państwa optymalny. Zebrane 
dane pozwolą nam opracować roz-
wiązania, które w przyszłości będą 
służyć całej naszej społeczności. 

Wypełnione ankiety prosimy 
przesyłać:

 ▶ na adres mailowy: 
burmistrz@um.zarow.pl lub 

 ▶ poprzez platformę: e-uPuap 
i Mój Gov http://gov.pl

Można je także wrzucić do 
skrzynki na korespondencję przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego 
przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie 
albo przekazać radnemu Rady 
Miejskiej ze swojego okręgu, który 

dostarczy do UM w Żarowie. 
Na wypełnione ankiety czekamy 
do 20 czerwca 2020 roku.
Więcej informacji w tym zakre-
sie uzyskać można w Referacie 
Komunalnym Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, nr 74 30 67 334 
lub 74 30 67 351. 
Ankietę można pobrać ze strony 
www.um.zarow.pl oraz Facebooka 
Gmina Żarów.
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Działka w ROD – zielony azyl w czasie epidemii
Okres od ogłoszenie stanu epidemii w Polsce jest trudny dla całego 
społeczeństwa. 

Nagła izolacja i obostrzenia 
związane z przemieszczaniem się 
dotknęły nas wszystkich. Rodzin-
ne Ogrody Działkowe również 
musiały zmierzyć się z ciężkim 
czasem epidemii. Zielone miejsca 
stały się azylem dla osób, które 
choć na chwilę chcą odpocząć 
od ciągłego siedzenia w domu, 
z możliwością wyjścia tylko do za-
łatwienia ważnych spraw: wizyty 
u lekarza czy zakupów. – To praw-
dziwy raj, miejsce, gdzie możemy 
bezpiecznie odpocząć i zregenero-
wać siły – mówią mieszkańcy, któ-
rzy użytkują działki przy Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych. 
– Każdy z nas może mieć swój zie-
lony „kącik”. Zapraszamy do Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych 
„Relaks” w Żarowie. Wiele pusto-
stanów czeka na nowych właścicie-
li. Nie ma to, jak na działce… Pta-
ki śpiewają, spokój, cisza, można 
posiedzieć na trawie…Praktycznie 
od dwóch miesięcy większość z nas 
pracuje zdalnie w domach. Nie 
wiadomo też, kiedy będzie można 

wybrać się na urlop. Taka sytuacja 
sprawia, że potrzebujemy odpo-
czynku, najlepiej w miejscach na 
świeżym powietrzu. Tam, gdzie 
jest cisza i nikt nam nie będzie 
przeszkadzał. A własna działka 
czy ogródek jest bardzo dobrym 
sposobem na wypoczynek. Posia-
dając własną działkę, można wy-
poczywać na świeżym powietrzu, 
a jednocześnie ograniczyć kontakty 
z innymi ludźmi. Można też wy-
poczywać częściej. Jeżeli działka 
znajduje się w miarę blisko miejsca 
zamieszkania, można tam spędzać 
czas co weekend – mówi Jolanta 
Brońska z Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w Żarowie.
Każdy chętny może posiadać 
swój mały, zielony „kącik”. Jeżeli 
jesteście Państwo zainteresowani 
zakupem lub dzierżawą ogródków 
zapraszamy do kontaktu z ROD 
„Relaks” w Żarowie. Przyjdź lub 
zadzwoń: Zarząd ROD „Relaks” 
w Żarowie, ul. Wojska Polskie-
go 19, tel. 74 85 89 534.

Magdalena Pawlik

Każdy z nas marzy o dostępie do zieleni i słońca. W dzisiejszych, trud-
nych czasach, kiedy musimy przestrzegać zaleceń sanitarnych, taka dział-
ka czy ogródek to gwarancja bezpiecznego odpoczynku. 

Sprzątamy Park Miejski w Żarowie
W sobotę, 6 czerwca na terenie Parku Miejskiego w Żarowie zorganizowana zostanie akcja wspólnego 
sprzątania przestrzeni parkowej. 

Organizatorem akcji, przy współ-
udziale Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, jest Fundacja Inicjatywa 
B. Organizator zapewni przebieg 
akcji z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa oraz dy-
stansu zgodnie z obowiązującymi 
obecnie przepisami. Ze względu 
na ograniczenia związane z sy-
tuacją epidemiologiczną ilość 
osób chętnych do wzięcia udziału 
w akcji jest ograniczona. Ze strony 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
zapewnione zostaną rękawiczki, 
worki na śmieci oraz odbiór ze-
branych nieczystości.
– Zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami bezpieczeństwa postaramy się 
pozbierać wszystkie puszki, butelki, 
kapsle, papierki oraz inne śmieci, 
które znajdują się pod ławkami, 
obok pojemników na odpady oraz 
w części zalesionej. Ze względu na 
ograniczenia związane z COVID-19, 
zapraszamy 15 chętnych osób, któ-
re zachowując dystans społeczny 
pomogą posprzątać Park Miejski 
w Żarowie według określonego wzo-
ru – czytamy na stronie interneto-
wej Fundacji Inicjatywa B.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy 
wysłać zgłoszenie na adres: we-
zmeudzial@inicjatywab.pl. W tre-
ści wiadomości prosimy o podanie 
imienia i nazwiska, wieku oraz 
numeru telefonu. Liczba miejsc jest 
ograniczona! Organizator zastrze-
ga sobie prawo do odwołania lub 
przeniesienia terminu wydarzeń ze 
względu na niewystarczającą ilość 
zapisanych osób. W przypadku 
osób małoletnich wymagana jest 
zgodna od rodziców/ opiekunów 
prawnych. Zgodę można pobrać z: 
http://inicjatywab.pl/o-fundacji/ 
(„Zgoda dla dzieci”). 

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na: http://inicjatywab.
pl/2020/05/14/tylko-liscie-moga-
lezec-w-parku-sprzatamy-park-
miejski-w-zarowie/ oraz http://
inicjatywab.pl/park-51/
Sprzątanie Parku Miejskiego 
w Żarowie będzie się odbywać 
w ramach akcji społecznej „Tylko 
liście mogą leżeć w parku”.
Miejsce: Park Miejski w Żarowie, 
Adres: ul. Zamkowa, 
Data: 6 czerwca 2020r. 
Czas: 16:00 – 19:00

Terminy nowego sezonu piłkarskiego
Znamy wstępny plan rozgrywek IV ligi, okręgówki, a także klas A, B i C w sezonie 2020/21. 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 
opublikował wstępny harmono-
gram nowego sezonu. Wszystko 
może jeszcze ulec zmianie bo-
wiem do 15 czerwca kluby ze 
względu na różnego rodzaju pro-
blemy spowodowane sytuacją epi-
demiologiczną mają prawo zgłosić 
się do niższej ligi, bez żadnych 
konsekwencji. 
Przygotowany harmonogram 
zakłada start IV ligi 1 sierpnia. 
W tym samym terminie zainaugu-
ruje wrocławska klasa okręgowa. 
Tydzień później jej odpowiednik 
w okręgach wałbrzyskich (Zjed-
noczeni Żarów), jeleniogórskim 
i legnickim. Na 15 sierpnia 

zaplanowano start wszystkich 
klas A (Zieloni Mrowiny, Wierz-
bianka Wierzbna), a także B klasy 

(Zryw Łażany, Błyskawica Kalno, 
Silesia Żarów) i C klasy. 

Krzysztof Dutkiewicz

Darmowe godziny na kortach tenisowych!
Trwa sezon tenisa ziemnego. Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie przygotowało miłą niespodziankę dla wszystkich fanów 
tej dyscypliny sportu.

Od piątku, 5 czerwca do końca 
sezonu uczestnicy korzystający 
z kortów tenisowych zlokalizowa-
nych na Al. Korczaka mogą liczyć 
na darmowe godziny! Każda gra-
jąca osoba otrzymuje specjalny 
bilet. Po zgromadzeniu dziesięciu 
sztuk, kolejna godzina gry jest 
darmowa. 
Promocja obowiązuje tylko i wy-
łącznie osoby posiadające bilety. 
Szczegóły na www.centrum.zarow.pl

Przypominamy, iż rezerwacji 
kortów tenisowych można doko-
nywać pod nr tel. 533 468 787. 
Godziny otwarcia: od poniedział-
ku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, 
sobota, niedziela w godz. 12:00 
– 20:00. 
Do Państwa dyspozycji są dwa 
korty tenisowe o nawierzchni 
ziemnej. 
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Jest zgoda na organizację imprez sportowych. 
Żarowskie Biegi Strefowe odbędą się w planowanym terminie!

Do środowisk sportowych docierają kolejne dobre wieści odnośnie dalszych etapów odmrażania pol-
skiego sportu w czasie pandemii koronawirusa.  

Mowa o organizacji imprez spor-
towych do 150 osób. Z takiego ob-
rotu spraw cieszy się organizator 
5. Żarowskich Biegów Strefowych.  
Do startu zostały cztery miesiące.  
– Sytuacja jest bardzo dynamicz-
na. Mogę zapewnić, że będziemy 
się stosować do najno wszych 
wytycznych Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów i Ministerstwa 
Sportu. Możliwość organizacji 
Żarowskich Biegów Strefowych jest 
dla nas wielkim wyróżnieniem – 
opowiada Tomasz Pietrzyk, dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.
W tym roku impreza obchodzi 
mały jubileusz. To już piąta edy-
cja biegowego święta w Żarowie. 

Sponsorem głównym niezmiennie 
od samego początku jest Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park”. Start odbędzie się 
4 października. Szczegóły na ofi-
cjalnym profilu Facebook Żarow-

skich Biegów Strefowych oraz na 
stronie www.centrum.zarow.pl 
Zapisy można dokonywać na stro-
nie www.datasport.pl
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