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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 trzecia dekada działalności samorządu gminy Żarów. 

więcej na stronach 4-5

Sprzątaliśmy
Park Miejski 

w Żarowie 

30 lat samorządu terytorialnego
Część III

więcej na stronie 8

Promesa na dofinan-
sowanie remontu 

drogi w Mrowinach

Zniszczona nawierzchnia przy ul. Leśnej w Mro-
winach doczeka się remontu. 

więcej na stronie 3

Chętnych do wspólnego sprzątania, mimo desz-
czowej pogody, nie brakowało.

więcej na stronie 7.

więcej na stronie 8

więcej na stronie 3
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Nr obw. 
głosow. Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Żarów, ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr  1-11A 
(nieparzyste) i nr 2-12E (parzyste), Bolesława Krzywoustego, 
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, 
Księżnej Jadwigi  Śląskiej, Piastowska, Spokojna

Szkoła Podstawowa, 
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Żarów, ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza,  Mieszka I, Wiejska, 
Władysława Łokietka nr 8A-12C  (parzyste)

Przedszkole Miejskie, 
ul. Władysława Łokietka 14, 58-130 Żarów

3 Żarów, ulice: Bolesława Chrobrego, 
Władysława  Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa, 
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Żarów, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa,  Jarzębinowa, 
Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa,  Kasztanowa, Klonowa, 
Kręta, Krótka, Lipowa,  Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, 
Słoneczna,  Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna,  
Stanisława Wyspiańskiego, Różana, Fiołkowa

Biblioteka Publiczna, 
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Żarów, ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste) nr 14-40A 
(parzyste), Fabryczna, Hutnicza, Mikołaja Kopernika,  
Zygmunta Krasińskiego, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa,  
Adama Mickiewicza, Plac Wolności, Przemysłowa, 
Aleksandra Puszkina, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Strefowa

Szkoła Podstawowa, 
ul. Ogrodowa 1, 
58-130 Żarów

6

Żarów, ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42 -80 (parzyste) i nr 43-71 
(nieparzyste), Cicha, Dworcowa,  Generała Władysława Sikorskiego, 
Ogrodowa, Sportowa, Szkolna,  Wojska Polskiego, Zamkowa, 
Parkowa

Sala Gimnastyczna, 
ul. Armii Krajowej 60A, 
58- 130 Żarów
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Kruków, Łażany, Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów Świetlica Wiejska w Przyłęgowie, 
Przyłęgów 9, 58-115 Przyłęgów

8 Mrowiny
Świetlica Wiejska, 
Mrowiny ul. Wojska Polskiego 57, 
58-130 Żarów

9 Bożanów, Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice, 
Wierzbna

Świetlica Wiejska, 
Wierzbna ul. Świdnicka 21A,  58-130 Żarów

10 Buków, Imbramowice, Marcinowiczki, Pożarzysko, Pyszczyn, 
Tarnawa, Zastruże

Szkoła Podstawowa, 
Imbramowice ul. Żarowska 45, 
58-130 Żarów
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Żarowie
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 
w Żarowie, ul. Wojska Polskiego 7, 
58-130 Żarów

Kolejną aktywnością proekolo-
giczną prowadzoną w gminie 
Żarów jest łapanie deszczówki. 
Przy budynku Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, przy trzech rynnach 
dachowych od strony parkingu, 
zainstalowane zostały 3 zbiorniki 
na wodę o pojemności 1000 litrów 
każdy. Dla zachowania estetyki, 
zbiorniki zostały obudowane 

drewnianymi panelami. Zgroma-
dzoną w nich wodę deszczową 
będziemy wykorzystywać do 
podlewania posadzonych drzew 
i roślin rosnących na terenach na-
szych placówek. 
– Zmieniający się klimat spra-
wia, że coraz częściej jesteśmy 
świadkami ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, od ulewnych desz-
czy, po długie okresy bez opadów. 
A woda deszczowa jest zasobem, 
który warto zatrzymać, a następ-
nie spożytkować. Stąd pomysł, aby 
zainstalować zbiorniki na wodę 
deszczową i mówiąc potocznie 
„łapać deszcz”. Zalet wykorzy-
stywania deszczówki jest wiele. 
To zmniejszenie ryzyka powodzi, 
podtopień i suszy, poprawa lokal-
nego mikroklimatu, ograniczenie 
zużycia wody pitnej czy chociażby 
niższe rachunki  – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.
Zachęcamy mieszkańców, aby 
właśnie w taki prosty sposób gro-
madzić wodę deszczową również 
na terenie swoich gospodarstw. 
Jak to zrobić?
– Obecnie najpopularniejszym 
sposobem zbierania deszczówki 
jest montaż wyłapywaczy (inaczej 
zbieraczy) wody deszczowej. Są to 
elementy bezpośrednio instalowane 
na rurach spustowych. Otwory, 
które się znajdują w wyłapywa-
czach, pozwalają na gromadzenie 
deszczówki w pojemnikach. Może-

my również podłączyć zbiornik na 
deszczówkę do rynny. Pobieranie 
wody z dachu wiąże się z tym, że 
zbiornik na deszczówkę należy 
połączyć z rynną. Łączenie wyko-
nuje się poprzez montaż specjalnej 
rurki we wcześniej wywierconym 
otworze w rynnie. Dzięki niej 
woda opadowa będzie spływać do 
podstawionego pojemnika. Jeszcze 

innym sposobem jest też stworze-
nie ogrodu deszczowego. Ogród 
deszczowy to proste rozwiązanie, 
ograniczające spływ wód opado-
wych do kanalizacji. Dlaczego 
deszczowy? Bo ma gromadzić 
wodę opadową: tę, która trafia do 
niego bezpośrednio oraz tę, która 
spływa z powierzchni nieprze-
puszczalnych: dachów, chodników, 
jezdni i podjazdów – wylicza Pa-
trycja Sozańska z Referatu Komu-
nalnego Urzędu w Żarowie.
O racjonalne gospodarowanie wodą 
apeluje także żarowski Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji.
– Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców gminy Żarów, aby zaopatrzyli 
się w zbiorniki lub beczki, w któ-
rych będą mogli gromadzić wody 
opadowe. Pozwoli to na racjonalne 
gospodarowanie wody pitnej, któ-
ra jest niezbędna do codziennego 
życia – mówi Grzegorz Osiecki 
prezes Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie.
Zbieranie wody deszczowej odcią-
ża kanalizację, obniżając koszty jej 
utrzymania, a jej wykorzystanie 
może ograniczyć zużycie wodny 
pitnej nawet o 50%. Zagospodaro-
wanie wód opadowych jest także 
podstawowym mechanizmem 
adaptacji do zmian klimatu. 
Wszystkie metody, które zatrzy-
mują opad w miejscu jego wystą-
pienia, zmniejszają ryzyko podto-
pień i łagodzą skutki suszy. 
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie realizuje 
program „Stop suszy”, w ramach 
którego realizuje działania zwią-
zane ze zwiększaniem retencji na 
wsi i w mieście, w lasach, na po-
lach i na nieużytkach. 
Ministerstwo Klimatu oraz NFO-
ŚiGW realizują program „Moja woda”, 
z którego można otrzymać do 5 tys. 
zł na przydomowe instalacje. Nabór 
wniosków rozpocznie się w lipcu. 
Więcej informacji: http://nfosigw.gov.
pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,159-
5,nowy-program-moja-woda-100-
milionow-zlotych-na-20-tysiecy-
przydomowych-retencji.html

Magdalena Pawlik
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„Łapiemy deszcz”. 
Zainstalowaliśmy zbiorniki na wodę deszczową

Segregujemy śmieci, kompostujemy odpady biodegradowalne czy 
rezygnujemy z plastikowych opakowań. 

Uwaga wyborcy, którzy dopi-
sali się do spisu wyborców!

Informujemy, że wyborcy, którzy 
dopisali się do spisu wyborców do 
dnia 10 maja 2020r., muszą ponow-
nie pobrać i wypełnić wniosek do 
dnia 23 czerwca 2020r.
Wnioski można pobrać osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie albo wypeł-
nić w internecie za pośrednictwem 
portalu Mój Gov: https://gov.pl 
Wypełnione dokumenty składamy 
osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. Możemy to zrobić 
również w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Profilu Zaufanego 
na platformie Mój Gov.
Informacji w tym temacie udziela 
Katarzyna Pernach z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, 
nr tel. 74 30 67 368. 

Celem akcji „Łapiemy deszcz” jest oszczędzanie wody do podlewa-
nia trawników, ogrodów i kwiatów doniczkowych, ale także propa-
gowanie postaw ekologicznych i przeciwdziałanie skutkom suszy.

Obwieszczenie  Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 czerwca 2020 roku 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 
r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością gło-
sowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Żarów podaje do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie może 
każdy wyborca. 
Zamiar głosowania korespondencyj-
nego powinien być zgłoszony przez 
wyborcę komisarzowi wyborczemu 
za pośrednictwem urzędu gminy 
w gminie, w której wyborca ujęty jest 
w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 
16 czerwca 2020 r. 
Wyborca podlegający w dniu głoso-
wania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach do-
mowych może zgłosić zamiar głoso-
wania korespondencyjnego najpóźniej 
do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast 
wyborca, który rozpocznie podleganie 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych po tym 

terminie, może zgłosić ten zamiar naj-
później do dnia 26 czerwca 2020 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 60 lat lub po-
siadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy 

i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji; 

2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej eg-

zystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwa-

łej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, którym przysłu-
guje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek 
o sporządzenie aktu pełnomocnic-
twa powinien zostać złożony do 
Burmistrza Miasta Żarów najpóź-
niej do dnia 19  czerwca 2020 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych 
odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 
2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak

Latarnik wskaże e-drogę
Stowarzyszenie Miasta w Internecie rozpoczyna projekt szkolenio-
wy www.latarnicywakcji.pl skierowany do wszystkich osób, które 
skończyły 44 lata.

Tematyka szkolenia dostosowana 
jest do potrzeb każdego uczestni-
ka. Osoba prowadząca szkolenia 
– tzw. „Latarnik Polski Cyfro-
wej” w oparciu o Lokalny Plan 
Działania realizuje szkolenia dla 
Uczestników Projektu w wymiarze 
podstawowym trwającym mini-
mum 8h szkoleniowych. Szkole-
nie, w miarę potrzeb uczestników 
może zostać wydłużone do 16h 
szkoleniowych. Szczegóło-
wy harmonogram szkoleń 
ustalany jest bezpośrednio 
pomiędzy Latarnikiem 
a uczestnikiem i zawsze 

zawiera zagadnienia z zakresu 
e-usług, czyli kontaktu z admini-
stracją samorzadową i rządową za 
pośrednictwem internetu.
Informację o projekcie można 
znaleść na stronie: http://latarni-
cywalcji.pl. Jeśli jesteś zaintereso-
wana/zainteresowany udziałem 
w tym bezpłatnym szkoleniu, to 
wypełnij e-formularz: https://
forms.gle/1aihn7zY5WnJyd4u9 

Szkolenie przydatne be-
dzie rolnikom, którzy 
w ramach Spisu Rolnego 
zamierzają sami wypełniać 
ankietę spisową
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Promesa na dofinansowanie remontu drogi w Mrowinach
Kilka tygodni temu pisaliśmy o dofinansowaniu, które pozyskała gmina Żarów na remont drogi dojaz-
dowej w Mrowinach. W piątek, 5 czerwca oficjalnie Grzegorz Macko radny Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego przekazał na ręce burmistrza Leszka Michalaka i zastępcy burmistrza Przemysława Sikory 
promesę w wysokości 128 100 złotych. 

Dofinansowanie zostanie prze-
znaczone na remont drogi dojaz-
dowej w Mrowinach. 
– Każdego roku pieniądze z Fun-
duszu Rekultywacji Gruntów 
Rolnych przeznaczamy na remonty 
dróg na terenach wiejskich. W tym 
roku zostanie wyremontowana 
kolejna droga dojazdowa dla rol-
ników. Prace przy remoncie drogi 
ruszą po wyłonieniu wykonawcy 
inwestycji w drodze przetargu. Na 
pewno nie wcześniej niż jesienią. 
W imieniu mieszkańców Mrowin 
dziękuję za przekazane dofinan-
sowanie na to zadanie – mówił 
burmistrz Leszek Michalak.
W minionym roku, dzięki pozy-
skanym środkom przez gminę 
Żarów wyremontowane zostały 
drogi dojazdowe w Pożarzysku 
i Gołaszycach. W tym roku ko-
lejna droga doczeka się remontu. 
Będzie to też duże ułatwienie 
komunikacyjne dla rolników. 

W Mrowinach trwa teraz trzeci 
etap budowy kanalizacji. Po za-
kończeniu prac, dzięki również 
pozyskanym środkom finanso-
wym, wyremontowana zostanie 
nawierzchnia drogowa przy ul. 

Leśnej w Mrowinach. Na tę drogę 
gmina Żarów otrzymała dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Mac-
ko przekazuje dokument potwierdzający otrzymane dofinansowanie na 
ręce władz gminy Żarów.

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach programu „Mój prąd”

„Mój prąd” to rządowy program dopłat do instalacji montażu pa-
neli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Program jest 
dofinansowany z budżetu Skarbu Państwa. 

Kto może
skorzystać z programu?

Program „Mój prąd” obejmuje 
swym działaniem gospodarstwa 
domowe, których właściciele do-
konają zakupu i montażu paneli 
fotowoltaicznych. Beneficjentami 
dopłat mogą być wyłącznie osoby 
fizyczne. Moc instalacji fotowol-
taicznej musi wynosić od 2 do 10 
kW. W ramach programu można 
otrzymać dotację, czyli bezzwrot-
ną pomoc finansową do wykorzy-
stania w celu budowy instalacji 
fotowoltaicznych. Dofinansowanie 
następuje w formie dotacji do 50% 
kosztów kwalifikowanych mi-
kroinstalacji wchodzącej w skład 
przedsięwzięcia nie więcej niż 5 
tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak i kiedy złożyć wniosek?
Nabór wniosków odbywać się 
będzie w trybie konkursowym. 
Termin pierwszego naboru od 
30.08.2019r. do 20.12.2019r. został 
już zakończony. Termin drugie-
go naboru od 13.01.2020 r. do 
18.12.2020 r. lub do wyczerpania 
alokacji środków.

Wnioski należy składać: 
 ▶ osobiście w siedzibie NFOŚiGW 
w Warszawie, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 
15.00

 ▶ można przesłać wniosek listow-
nie lub kurierem na poniższy 
adres: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej ul. Konstruktor-
ska 1, 02-673 Warszawa

 ▶ można przesłać wniosek elek-

tronicznie za pośrednictwem 
zaufanego profilu. 

Wniosek można pobrać na por-
talu www.gov.pl 

Wszystkie dokumenty: regulamin 
konkursu, ogłoszenie o nabo-
rze, wnioski o dofinansowanie, 
zaświadczenia znajdują się do 
pobrania na stronie internetowej:  
https://www.gov.pl/web/gov/sko-
rzystaj-z-programu-moj-prad

Czym jest instalacja
fotowoltaiczna i jak działa?

Instalacja fotowoltaiczna to zespół 
urządzeń, które pozyskują energię 
elektryczną z promieni słonecz-
nych. Najważniejszymi elemen-
tami są panele fotowoltaiczne, 
które montuje się na dachach 
budynków. Ogniwa fotowolta-
iczne zainstalowane w panelach 
mają za zadanie zamienić energię 
słoneczną w elektryczną, w wy-
niku czego powstaje prąd stały. 
Następnie prąd trafia do inwertera 
solarnego, tzw. falownika, który 
przekształci prąd stały w prąd 
zmienny – taki, który znajduje 
się w gniazdkach elektrycznych. 
Do zabezpieczenia instalacji po-
trzebne są urządzenia przeciwna-
pięciowe, które zapobiegać będą 
ewentualnym przepięciom i wyła-
dowaniom elektrycznym.
W celu zaczerpnięcia dodatko-
wych informacji w związku z II 
edycją programu „Mój Prąd” dla 
wnioskodawców został przygoto-
wany specjalny serwis interneto-
wy: https://mojprad.gov.pl/

Oprac. Magdalena Pawlik

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc 
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację 
na swoją działalność.

Nabór wniosków rozpoczął się 
5 czerwca  2020r. i potrwa do 
30 września 2020r., chyba, że 
wcześniej wyczerpana zostanie 
tegoroczna pula środków prze-
widziana na ten cel, która wynosi 
40 mln zł. O pomoc można ubie-
gać się w biurach powiatowych 
Agencji. 
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, 
które jest finansowane z budżetu 
państwa, koło musi być zareje-
strowane w Krajowym Rejestrze 
Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz 
figuruje w nim 9124 organizacji 
tego typu. Najwięcej w wojewódz-
twach wielkopolskim – 1380 kół, 
lubelskim – 1182 i mazowieckim 
– 1173. Wysokość pomocy dla 
koła uzależniona jest od liczby 
jego członków. I wynosi: 3 tys. zł 
– dla koła liczącego nie więcej niż 
30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło 
liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. 
zł  – w przypadku, gdy koło two-
rzy ponad 75 osób. Koła gospo-
dyń wiejskich, które chcą działać 
w oparciu o ustawę nadającą im 
osobowość prawną, umożliwiającą 
prowadzenie działalności gospo-
darczej i dostęp do państwowych 
dotacji, mogą powstawać nie tylko 
na wsiach. Mogą być one tworzo-

ne również w miastach liczących 
do 5 tys. mieszkańców, a także na 
terenie sołectw położonych w gra-
nicach miast. 
Z roku na rok program wsparcia 
dla KGW cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, co po-
twierdza wzrost liczby kół, które 
wnioskują o pomoc. W 2018r. ze 
wsparcia skorzystało ponad 4,8 
tys. kół, które otrzymały łącznie 
ok. 16,3 mln zł.  Rok później po-
moc w kwocie 29,7 mln zł trafiła 
już do blisko 8,6 tys. kół.  
– Cieszę się, że ARiMR może 

współpracować z kołami gospodyń 
wiejskich, które odgrywają ważną 
rolę w aktywizowaniu lokalnych 
społeczności, integrowaniu miesz-
kańców, budowaniu wspólnoty, jak 
i kultywowaniu polskich tradycji  
– mówi Tomasz Nowakowski, 
Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
Szczegółowe informacje można 
otrzymać w placówkach ARiMR 
pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 380 084 oraz na stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl.

Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie gminy Żarów również 
mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na swoją działalność. Na zdjęciu 
panie z KGW Imbramowice. 

Place zabaw znów otwarte
Od piątku, 5 czerwca można znów korzystać z placów zabaw funk-
cjonujących na terenie gminy Żarów. 

Aktualnie nie ma jeszcze wytycz-
nych Głównego Inspektoratu Sa-

nitarnego dotyczących funkcjono-
wania i dezynfekcji tych miejsc. 

– Korzystając z placu zabaw 
należy stosować się do ogólnych 
zaleceń wydanych w związku 
z rozprzestrzenianiem się choroby 
COVID-19. Pamiętajmy, że jako 
rodzice jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za siebie. Mając na uwa-
dze troskę o naszych najbliższych, 
należy zachować szczególną ostroż-
ność i w dalszym ciągu minimali-
zować ryzyko rozprzestrzeniania 
się wirusa – mówi zastępca 

burmistrza Przemysław Sikora.
Jednocześnie apelujemy do rodzi-
ców o odpowiedzialne zachowa-
nie, które pozwoli na zachowanie 
zasad bezpieczeństwa zarówno 
dla ich dzieci, jak i pozostałych. 
W przypadku dużej liczby już 
przebywających na terenie placu, 
najlepiej wybrać inną lokalizację 
na wypoczynek i zabawę. Zaleca 
się także dezynfekcję rąk dzieci 
i dorosłych przy wejściu i wyjściu 

z placu. 
Jednocześnie należy pamiętać 
o utrzymaniu około 2-metrowe-
go dystansu, a jeśli nie ma takiej 
możliwości, to o zasłanianiu nosa 
i ust, zarówno przez dorosłych, 
jak i dzieci powyżej 4. roku życia. 
Dlatego liczymy na zdrowy roz-
sądek i apelujemy do rodziców 
i opiekunów: miejcie pieczę nad 
swoimi pociechami!

Magdalena Pawlik



- 4 -
Nr 12/2020 (190) | 18 czerwca 2020r.

Dwie ostatnie kadencje, począw-
szy od 2010 roku, to czas podej-
mowania wielu ważnych decyzji, 
realizacji konkretnych inicjatyw 
i ogromu inwestycji, które zmie-
niły gminę i miasto. Inwestycji, 
które finansowane były z budżetu 
gminy i pozyskiwanych środków 
unijnych. Gmina Żarów znów 
postrzegana zaczęła być jako 
dynamicznie rozwijający się ośro-
dek przemysłowy. Miasto i wsie 
zmieniły swój wygląd, przybywało 
mieszkańców, powstawały nowe 
firmy i zakłady. To był przede 
wszystkim efekt polepszającej się 
z roku na rok sytuacji finansowej 
gminy. I sukcesywnie rosnących 

dochodów. Ale przede wszystkim 
mądrego i właściwego zarządza-
nia gminą. Inwestycje z zakresu 
drogownictwa, odnowy wsi, bez-
pieczeństwa, kanalizacji, kultury, 
sportu i rekreacji wpłynęły na 
poprawę jakości życia wszystkich 
mieszkańców.
W VI kadencji Rady Miejskiej 
w latach 2010-2014 Burmistrzem 
Miasta Żarów został Leszek Mi-
chalak. 21 listopada 2010 odbyły 
się wybory samorządowe, w wy-
niku których mieszkańcy gminy 
Żarów wybrali Leszka Michalaka 
na Burmistrza Miasta Żarów. Le-
szek Michalak uzyskał 66 procent 
poparcia mieszkańców. Radni 

Rady Miejskiej: Wspólnota Sa-
morządowa wprowadziła do Rady 
Miejskiej 5 radnych, Klub Rad-
nych „Razem dla Żarowa” 5 rad-
nych, Polskie Stronnictwo Ludowe 
4 radnych i 1 radny niezależny. 
W czasie tej czteroletniej ka-
dencji nastąpiła zmiana radnych 
w dwóch okręgach wyborczych. 
Z różnych powodów z mandatu 
radnego zrezygnowali radni Nor-
bert Gałązka i Mariusz Bryła. Po 
wyborach uzupełniających w ra-
dzie zasiadały dwie nowe radne 
Zuzanna Urbanik i Agnieszka 
Szybalska-Góra.
W VII kadencji Rady Miejskiej 
w latach 2014-2018 Burmistrzem 

30 lat samorządu – część 3

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

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

Stare i zniszczone boisko, które funkcjonowało do 2013 roku przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie.
Od 2013r. mieszkańcy gminy Żarów, ci młodsi i starsi, mogą doskonalić swe umiejętności sportowe na nowym 
boisku lekkoatletycznym. Boisko powstało przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Inwestycja, 
która powstała w miejscu starego i zniszczonego boiska sportowego została sfinansowana ze środków z budżetu 
gminy Żarów i dofinansowania z województwa w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Nowe 
boisko kosztowało prawie 800 tysięcy złotych. 

Tak było Tak jest

Targowisko miejskie w Żarowie. To tutaj każdej soboty mieszkańcy spotykają się, aby zrobić zakupy. Do 2013r. 
miejsce to było zniszczone i nie było dobrą wizytówką naszego miasta. Dziś targowisko to zupełnie inne este-
tyczne miejsce. W pobliżu jest wyremontowany dworzec PKP, ścieżka rowerowa, nowe parkingi, a samo centrum 
miasto nie przypomina dziś miejsca, które funkcjonowało jeszcze 10 lat temu. 
Prace przy modernizacji targowiska rozpoczęły się w listopadzie 2013r. Podczas przebudowy powstało 97 miejsc 
handlowych, w tym 51 zadaszonych oraz utwardzony parking na ponad 60 miejsc. W ramach modernizacji wy-
remontowano również ogrodzenie, punkt poboru wody i energii elektrycznej, zaplecze sanitarne, fontannę i bu-
dynek szaletu miejskiego. Budowa żarowskiego targowiska kosztowała ponad 850 tysięcy złotych, z czego ponad 
500 tysięcy złotych to unijna dotacja, jaką gmina Żarów pozyskała w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Miasta Żarów został ponownie 
Leszek Michalak. 16 listopada 
2014 r. odbyły się wybory sa-
morządowe, w wyniku których 
Leszek Michalak uzyskał poparcie 
73,30 procent osób, które wzięły 
udział w głosowaniu. Radni Rady 
Miejskiej: Nową kadencję rozpo-

częli radni, którzy w większości 
byli kandydatami z Komitetu 
Wyborczego Leszka Michalaka. 
Dwóch radnych wprowadził klub 
„Razem dla Żarowa” i również 
dwóch Polskie Stronnictwo Lu-
dowe. 

Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, sekretarzem gminy 
Sylwią Pawlik i Agnieszką Szykowną pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w Żarowie radni Rady Miejskiej kadencji 2010-2014: (od lewej) Tadeusz 
Reruch, Zuzanna Urbanik, Agnieszka Szybalska-Góra, Mariusz Bryła, 
Mariusz Borowiec, Mieczysław Myrta, Halina Lewandowska, Robert 
Kaśków, Tadeusz Pudlik, Kamila Madej, Norbert Gałązka, Maria Toma-
szewska, Iwona Nieradka, Tadeusz Dalgiewicz, Urszula Ganczarek i Pau-
lina Trafas. Na zdjęciu brakuje Kazimierza Kozłowskiego.

W kadencji 2014-2018 w Radzie Miejskiej zasiadali: Roman Konieczny 
(przewodniczący Rady Miejskiej), Mariusz Borowiec, Mieczysław Myrta, 
Paulina Trafas, Iwona Nieradka, Kazimierz Kozłowski, Tadeusz Pudlik, 
Waldemar Ganczarek, Maria Tomaszewska, Zuzanna Urbanik, Robert 
Kaśków, Tadeusz Reruch, Barbara Zatoń, Norbert Gałązka, Ewa Góźdź. 

Ostatnia kadencja 2018-2023 trwa do dziś. Burmistrzem Miasta Żarów 
jest Leszek Michalak. Radni Rady Miejskiej: Roman Konieczny (przewod-
niczący Rady Miejskiej), Iwona Nieradka (zastępca przewodniczącego), 
Barbara Zatoń, Maria Tomaszewska, Mieczysław Myrta, Waldemar 
Ganczarek, Piotr Zadrożny, Bartosz Żurek, Tadeusz Pudlik, Mariusz Bo-
rowiec, Norbert Gałązka, Robert Kaśków, Joanna Kaczorowska, Zuzanna 
Urbanik, Ewa Góźdź.
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Trzecia dekada samorządności 
w Gminie Żarów. Tak wiele się zmieniło…

Tak było Tak jest

Historia budowy basenu sięga blisko dwudziestu lat. W tym minionym czasie z historią basenu związało się wiele osób, bez których pewnie 
obiekt nie powstałby, a już na pewno nie w takim kształcie. Najpierw były pierwsze decyzje burmistrza Zbigniewa Chlebowskiego i ówczesnego 
zarządu miasta, potem upadek dwóch wielkich zakładów Dolnośląskich Zakładów Chemicznych i Żarowskich Zakładów Materiałów Ognio-
trwałych, wielka determinacja i zaangażowanie byłej burmistrz Lilli Gruntkowskiej, następnie projekt wielofunkcyjnego aquaparku, który 
miał być zarządzany przez spółkę Termy Żarów, a który nie uzyskał dofinansowania. I gdyby nie zaangażowanie całego tego zespołu, prawdo-
podobnie dziś w miejscu basenu powstałby parking.
Choć budowano go blisko 20 lat, nie zmienia to faktu, że była to najbardziej oczekiwana przez wszystkich inwestycja. Budowa basenu koszto-
wała ponad 9 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 2,5 miliona złotych. Spośród gmin, które ubiegały się o przyznanie wsparcia 
finansowego na budowę krytych pływalni, Żarów otrzymał najwyższe dofinansowanie. Pieniądze na budowę basenu w Żarowie pochodziły ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury, w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016”. 

W każdej wsi na terenie naszej gminy dziś funkcjonuje świetlica wiejska. To centrum każdej wsi. Przez minionych 10 lat w tych miejscowo-
ściach, w których nie było świetlic, wszystkie miejscowości doczekały się ich. Świetlice wiejskie są systematycznie rozbudowywane i remonto-
wane, ze środków budżetu gminy Żarów, pozyskanych środków zewnętrznych i funduszu sołeckiego, który na ten cel wykorzystują mieszkańcy. 
Na zdjęciu budowa nowej świetlicy w Krukowie.
Na zdjęciu nowa, całkowicie zmodernizowana świetlica wiejska w Krukowie. Gmina pozyskała na ten cel ponad 200 tysięcy złotych z Lokalnej 
Grupy Działania „Szlakiem Granitu”. Na taką świetlicę mieszkańcy Krukowa czekali długie lata. Dziś mają odpowiednie miejsce, aby organi-
zować wiejskie zebrania, spotkania rodzinne czy cykliczne imprezy.

Tak przed remontem wyglądał budynek dworca PKP w Żarowie. Budynek był stary i zniszczony. Dzięki przeprowadzonym pracom nie straszy 
już swoim wyglądem
Wyremontowany budynek dworca PKP w Żarowie wygląda jak nowy. Został oddany do użytku w 2018r. Budynek jest nowoczesny, bardziej 
funkcjonalny, a przede wszystkim dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dziś jest piękną wizytówką naszego miasta. Remont 
dworca PKP pochłonął około 5 milionów złotych. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych PKP S.A. i środków budżetu państwa. 

Najważniejsze
inicjatywy

trzeciego 10-lecia 
(lata 2011-2020): 
 ▶ Dzięki dużemu zaangażowaniu ża-
rowskiego środowiska, między innymi 
również radnych Rady Miejskiej szpital 
w Żarowie nie został sprywatyzowany

 ▶ Organizacja wypoczynku letniego dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Ża-
rów w ramach akcji „Wakacje Uśmiechu”

 ▶ Oddanie do użytku wspólnie z innymi 
samorządami obwodnicy Żarowa

 ▶ Opieka i wsparcie dla radnych z Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie

 ▶ Oddanie do użytku mieszkańców 
zmodernizowanego targowiska miej-
skiego, świetlicy wiejskiej w Krukowie 
i nowego boiska lekkoatletycznego przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie

 ▶ Wsparcie akcji społecznych: Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, Miasteczko 
Świętego Mikołaja, gminne dożynki

 ▶ Wspólna praca na rzecz przywrócenia 
w Żarowie poradni rehabilitacyjnej, ho-
spicjum i poradni ginekologicznej

 ▶ Koordynacja prac społecznych przy re-
montach dróg, zabytkowych kościołów 
i świetlic wiejskich

 ▶ Współorganizacja różnych przedsię-
wzięć: Sportowy Wieczór Wspomnień 
i Piknik „Konspol dla Żarowa”

 ▶ Współorganizacja wielu sportowych 
turniejów dla najmłodszych mieszkań-
ców Żarowa

 ▶ Wspólna praca w dwóch powołanych 
komisjach Statutowej do spraw zmian 
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na celu wdrożenie nowego systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi

 ▶ Budowa nowych świetlic wiejskich 
w Zastrużu, Mrowinach, Pyszczynie, 
Bożanowie i Gołaszycach

 ▶ Pozyskiwanie (co roku) środków ze-
wnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego na re-
monty dróg do gruntów rolnych

 ▶ Dzięki członkostwu w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, gmina Żarów pozyskiwała 
dodatkowe środki unijne, które prze-
znaczane były na realizację inwestycji

 ▶ Oddanie basenu do użytku mieszkańców
 ▶ Kolejni nowi inwestorzy na Żarowskiej 
Podstrefie Ekonomicznej

 ▶ Pozyskanie środków unijnych na zakup 
nowych samochodów i sprzętu dla OSP

 ▶ Przebudowa dworca kolejowego PKP
 ▶ Przebudowa centrum miasta, budowa 
ronda, ścieżek rowerowych

 ▶ Oddanie do użytku nowego boiska tre-
ningowego na stadionie

 ▶ Rewitalizacja budynków mieszkalnych
 ▶ Oddanie skateparku dla młodzieży
 ▶ Rozbudowa systemu monitoringu 
w mieście i na terenach wiejskich

 ▶ Oddanie do użytku najmłodszych bu-
dynku nowego Żłobka „Bajkowa Kra-
ina”

 ▶ Realizacja inwestycji wodno-kanaliza-
cyjnych

 ▶ Przekazanie środków finansowych z bu-
dżetu gminy na prace konserwatorskie 
i restauratorskie zabytków

 ▶ Rozbudowa zakładów na Żarowskiej 
Podstrefie Ekonomicznej.
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Sytuacja związana z COVID-19 w żarowskim DPS
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy poinformowała kilka dni temu, że u dwóch 
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żarowie wykryto koronawirusa. 

Od tego momentu placówka 
wdrożyła wszelkie zalecenia do-
tyczące dalszego postępowania. 
Wszyscy pensjonariusze i pra-
cownicy najbliższego kontaktu są 
objęci kwarantanną.
– Sytuacja w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie jest stabilna, 
choć potwierdziły się przypadki 
zakażenia koronawirusem wśród 
personelu placówki. Bardzo dzię-

kuję pracownikom Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Świdnicy za natychmiastową 
reakcję i pomoc żarowskim senio-
rom, którzy przebywają w Domu 
Pomocy Społecznej. To czas, kiedy 
musimy sobie nawzajem poma-
gać, ale też dbać o bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców. Jeszcze 
raz apeluję do wszystkich o rozwa-
gę i zachowanie zdrowego rozsąd-

ku. Jednocześnie zapewniam Pań-
stwa, że na bieżąco monitorujemy 
sytuację i będziemy podejmować 
niezbędne działania w przypadku 
pojawienia się bezpośredniego za-
grożenia – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Poniżej treść Oświadczenia Domu 
Pomocy Społecznej w Żarowie:

4.06.2020 – tego dnia na zlecenie Wojewody Dol-
nośląskiego wszyscy pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej w Żarowie poddani zostali badaniom 
przesiewowym w kierunku COVID-19. Jest to stan-
dardowa procedura ujęta w programie profilaktyki 
przed potencjalnym rozprzestrzenianiem się wiru-
sa, szczególnie w takich miejscach jakim są Domy 
Pomocy Społecznej. Dla załogi pracowników były 
to pierwsze testy. Wszyscy czuli się dobrze, nikt nie 
obserwował niepokojących objawów. Wyniki testów 
pokazały jednak, że dobre samopoczucie, brak złych 
sygnałów o niczym nie świadczą, gdyż u dwóch pra-
cowników test okazał się pozytywny.
Odczyt wyników uruchomił natychmiastowy kon-
takt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Świdnicy. Zarówno Dyrektor Stacji – Pan 
Ireneusz Skawina, jak i pozostali pracownicy Stacji 
w tym początkowym okresie bardzo Nam pomogli. 
Natychmiastowo otrzymaliśmy zalecenia dotyczące 
Naszego dalszego postępowania. Zalecenia były 
jasne i konkretne. Z racji tego, że pracownicy z po-
zytywnym wynikiem – szczególnie jedna z tych osób 
– to osoba która z racji wykonywanych czynności 
zawodowych miała bliski kontakt z Podopiecznymi 
placówki – wszystkich objęto kwarantanną – a co się 
z nią wiąże – zakazem opuszczania miejsca wska-
zanego pobytu przez najbliższy okres. W związku 
z tym, że Mieszkańcy Naszej placówki od końca 
lutego nie mogli opuszczać placówki bez ważnego 
powodu – zdążyli się z tym oswoić. Dla większości 
mieszkańców słowo „kwarantanna” nie różni się 
niczym od tego, co ich obowiązuje tak naprawdę od 
3 miesięcy. Pracownicy z kolei zostali podzieleni na 
grupy- tych, którzy mieli bliski kontakt z osobą za-
każoną, jak i mniejszy kontakt. W ten sposób część 
załogi objęta została kwarantanną, a druga część 
nadzorem epidemiologicznym.
Dla personelu placówki objętego kwarantanną 
sprawa nie była łatwa, gdyż musiał podjąć decyzję 
o miejscu odbywania kwarantanny – pracownicy 
musieli wybrać – własny dom rodzinny, albo po-
zostanie w Domu Pomocy Społecznej. Rozmowy 
z personelem nie trwały długo – większość załogi 
bez zawahania się podjęła decyzję o pozostaniu 
w placówce dla dobra mieszkańców. Kilka osób 
z powodów rodzinnych podjęło inną decyzję. 
W obiekcie szybko zorganizowano dla personelu 
zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie– obiekt 
pod tym kątem był przygotowany. To, jaką postawę 
przyjął personel świadczy, że są to ludzie o „wiel-
kich sercach”, ludzie oddani, ludzie, którzy nie 
zostawią drugiego człowieka w potrzebie. To ludzie, 
którzy traktują pracę misyjnie. Jestem niezmiernie 
wdzięczny pracownikom, którzy pozostali w pla-
cówce – podziwiam Ich odwagę, postawę, poświęce-
nie. Dziękuję również tym, którzy nie podjęli decyzji 
pozostania wewnątrz obiektu. Znam indywidualnie 
sytuacje rodzinne swoich pracowników i wiem, że 
nie mogli podjąć innej decyzji. Wszystkim – całej 
załodze należą się podziękowania, ponieważ walka 
z COVID-19 trwa tak naprawdę od końca lutego 
2020. To dzięki Nim, dzięki Naszym wspólnym sta-
raniom, udało się uchronić przed wirusem do teraz. 
Niestety – mamy dwa wyniki pozytywne. Pra-
cownicy z tymi wynikami przechodzą chorobę 

zupełnie bezobjawowo- oby tak było do końca ich 
zachorowania. Żyję nadzieją, że wirus nie został 
przekazany „dalej”. Na dzień dzisiejszy wszyscy 
pensjonariusze i pracownicy czują się dobrze, nie 
obserwujemy niepokojących objawów. Wzmożone 
zostały procedury o charakterze sanitarnym, jak 
i zalecenia wewnętrzne. Najbliższe dni nie będą 
dla Nas łatwe, gdyż jest to czas niepokoju, obawy… 
Mamy jednak nadzieję, że wirus nie dotknie nikogo 
z Naszych pensjonariuszy, jak i pracowników, a pra-
cownicy z pozytywnym wynikiem jak najszybciej 
wyzdrowieją. Pod koniec tygodnia planowane jest 
wykonanie testów wśród wszystkich mieszkańców 
placówki, jak i wśród personelu przebywającego na 
terenie obiektu.
Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Świdnicy za ich olbrzymie zaangażowanie, 
sprawne koordynowanie działaniami, wparcie. 
Dopóki problem nie dotyczy konkretnie ,, NAS”- nie 
jesteśmy świadomi, jak wielką pracę i jak wielki 
trud działań wykonują pracownicy tej jednostki 
na co dzień – tym bardziej w okresie epidemii. Ich 
dobre słowo, Ich doświadczenie, poświęcenie, zaan-
gażowanie sprawiają, że w tej trudnej, nadzwyczaj-
nej sytuacji czujemy się bezpiecznie. Daje Nam to 
ogromne wsparcie i siłę na kolejne dni walki z CO-
VID-19. Szczególne podziękowania dla Dyrektora 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Pana Irene-
usza Skawiny, który w wyjątkowy sposób pozwolił 
nam odczuć, że „ nie jesteśmy sami”. Dyspozycyj-
ność Dyrektora dla mojej osoby w tych pierwszych, 
trudnych momentach – moich pytań, moich obaw 
– była ogromna, za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję mieszkańcom placówki za cierpliwość, 
zdyscyplinowanie i opanowanie. Dziękuję rodzinom 
Pensjonariuszy, instytucjom zewnętrznym za dobre 
słowo, otuchę.
W tym miejscu chciałbym zaapelować do spo-
łeczności lokalnej – głównie mieszkańców Żaro-
wa – aby w tej trudnej sytuacji zachowali spokój 
i opanowanie. Niestety, ale do pracowników obję-
tych kwarantanną w Naszej placówce dochodzą 
niepokojące sygnały, dotyczące nieprzyjemnych 
zachowań społecznych w stosunku do ich rodzin, 
a szczególnie dzieci, które pozostały w domach. Dla 
członków rodzin, których mama, babcia, syn czy 
córka pozostali w obiekcie to też nie jest łatwy czas. 
Wg procedur – rodziny, które pozostały w domu, 
nie są objęte kwarantanną, dlatego też wychodzą na 
ulicę, chodzą do pracy – oczywiście zabezpieczając 
siebie, jak i innych przed potencjalnym zakażeniem 
COVID-19.
Nie powodujmy, aby dzieci, dla których rozstanie 
z najbliższą osobą było ogromnym przeżyciem – 
były dodatkowo narażone na nieprzyjemności ze 
strony osób z zewnątrz. Podejdźmy do sprawy na 
spokojnie, kierując się zdrowym rozsądkiem, opa-
nowaniem i zrozumieniem. Panika, złość w niczym 
nie pomoże, może jedynie zaszkodzić. 
W tym trudnym czasie – wykażmy się solidarno-
ścią, empatią i zrozumieniem. 
W dobie epidemii nigdy nie wiadomo, kto jutro tej 
pomocy i tego zrozumienia będzie potrzebował…

Stanisław Łukaszów 
Dom Pomocy Społecznej w Żarowie

UM w Żarowie zamknięty dla interesantów. 
Wszyscy urzędnicy są do Państwa dyspozycji

Od poniedziałku, 15 czerwca Urząd 
Miejski w Żarowie w dalszym ciągu 
będzie zamknięty dla interesantów do 
momentu wyjaśnienia sytuacji zwią-
zanej z żarowskim Domem Pomocy 
Społecznej. 
Pracujemy w systemie zdalnym 
i wszyscy pracownicy Urzędu Miej-
skiego, tak jak dotychczas, są do Pań-
stwa dyspozycji.
Z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Żarowie można kontaktować się: 

 ▶ telefonicznie nr tel: 
74 30 67 333 (Sekretariat), 

74 30 67 332 (Biuro Obsługi Klienta, 
74 30 67 378 (USC), 

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

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

W przypadku pilnej potrzeby, pra-
cownik Referatu będzie wychodził 
do Państwa przed budynek UM 
w Żarowie. Prosimy pamiętać 
wówczas o maseczkach, rękawicz-
kach i dezynfekcji rąk.

Firma DSSE wsparła żarowskie instytucje
Firma Daicel Safety Systems Europe z żarowskiej podstrefy ekono-
micznej przekazała środki ochrony osobistej na rzecz żarowskich 
jednostek organizacyjnych. 

Wśród nich 300 maseczek wielo-
krotnego użytku, 10 przyłbic, 10 
bezdotykowych termometrów, 50 
litrów płynów do dezynfekcji. Ma-
teriały osobiście przekazał prezes 
zakładu Atsushi Hatomoto oraz 
Małgorzata Adamczyk-Foryś na 
ręce burmistrza Leszka Michalaka 
i zastępcy burmistrza Przemysła-
wa Sikory.
– To czas, kiedy wzajemnie musi-
my się wspierać i nawzajem sobie 
pomagać. Dziękujemy za okazane 
wsparcie. Materiały przekaże-
my szkołom i instytucjom, które 
podczas swojej codziennej pracy 
potrzebują środków ochrony osobi-
stej – dziękowali burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.
DSSE oprócz typowej działalno-
ści produkcyjnej, angażuje się 
i wspiera inicjatywy społeczne 
w całym regionie.
– Koronawirus potęguje niepew-
ność co do przyszłości. Dotyczy 
to każdej firmy. Dla nas także 
jest to czas ogromnej mobilizacji, 
zarówno w odniesieniu do zabez-
pieczenia biznesu, jak i naszych 
pracowników. Jedno jest teraz 
pewne – wszyscy powinniśmy się 
wspierać, być bardziej wyrozumiali 
i cierpliwi – komentował sytuację 
prezes Atsushi Hatomoto.
W tym przypadku wspieranie 
dotyczy szerszego zasięgu niż 
tylko tego obszaru samej firmy. 
Należy wspomnieć, że pracownicy 
DSSE zostali zaproszeni do akcji 
i indywidualnie wspierają walkę 
z koronawirusem poprzez dobro-
wolne wpłaty za pośrednictwem 
„siepomaga.pl”. Ponadto DSSE od 
początku pandemii kontaktowa-

ło się ze szpitalami i sprawdzało 
możliwości udzielenia wsparcia. 
W początkowym okresie najbar-
dziej pożądane były przyłbice. 
Inżynierowie z działu Technical 
Centre wykorzystali drukarkę 3D 
i wyprodukowali potrzebne mo-
cowania do przyłbic. Ostatecznie 
zostały one przekazane do szpitali 
w Świdnicy i Wałbrzychu.
– W DSSE od początku pandemii 
podjęto szereg skutecznych działań 
zabezpieczających pracowników 
przed potencjalnym zarażaniem. 
Maksymalnie zaostrzono we-
wnętrzne procedury bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, każdego 
doposażono w dodatkowe środki 
ochrony osobistej oraz środki sa-
nitarne i dezynfekujące. Podejmo-
wane decyzje biznesowe pozwoliły 
utrzymać ciągłość produkcji do 
końca kwietnia br. Ograniczenia 
produkcyjne klientów i poddostaw-
ców ostatecznie spowodowały, że 
od maja wprowadzono w DSSE 
miesięczny przestój i zmiany orga-
nizacyjne ze skróconym wymiarem 
czasu pracy. Widoczne są już 
jednak symptomy powolnego roz-
ruchu i powrotu do normalności. 
W najbliższych miesiącach powin-
ny stopniowo ruszać poszczególne 
linie. Planowane jest także uru-
chomienie nowej linii montażowej, 
która płynie do nas z Japonii. Pod 
koniec czerwca będzie mogła być 
już w pełni mocy i gotowa do pro-
dukcji nowych typów inflatorów 
(napełniaczy do poduszek powietrz-
nych) – mówiła Małgorzata Adam-
czyk-Foryś z żarowskiego DSSE.
Zarząd DSSE życzy wszystkim 
zdrowia, zrozumienia i wytrwałości.

Oprac. Magdalena Pawlik

Na zdjęciu przedstawiciele żarowskiego DSSE prezes Atsushi Hatomoto 
i Małgorzata Adamczyk-Foryś podczas przekazania materiałów na ręce 
władz gminy Żarów.
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– „Odkręcamy i zbieramy” to ha-
sło, które przewodzi naszej akcji. 
Nakrętki są zbierane na szczytny 
cel, aby pomóc w leczeniu chorych 
dzieci. Ale też pamiętamy, że zbie-
ranie nakrętek to dbałość o środo-
wisko, gdyż nakrętki będą poddane 
recyklingowi. Pomysł na serce 
w Kalnie zrodził się już dawno 
w mojej głowie podczas wakacyj-
nych podróży, gdzie w większych 
miastach stoją podobne serca 
i w końcu doczekał się realizacji. 
Serce wykonał Sebastian Jarosz 
i przekazał je mieszkańcom Kalna 
bezpłatnie. Serdecznie dziękujemy 
Sebastianowi, że wspiera wiele 
inicjatyw i działań naszego sto-
warzyszenia – mówi Ewa Wołek 
mieszkanka Kalna.
Ogromne serce w Kalnie bardzo 
szybko napełniło się nakrętkami, 
które zostaną przekazane na rzecz 
chorych dzieci. 
– Zachęcamy inne sołectwa, sto-
warzyszenia, grupy, aby zamawiać 
takie serca i niech ta piękna idea 
idzie w świat. W Kalnie po jednym 
dniu serduszko już prawie pełne. 
Cieszę się, że nasza inicjatywa tak 
bardzo spodobała się mieszkańcom 
Kalna – dodaje Ewa Wołek.

Niebawem takie same serce na na-
krętki zostanie postawione przed 
żarowskim basenem. Z przekaza-
nych informacji wiemy, że serce 
prawie w całości napełnione jest 
nakrętkami, dzięki życzliwości 

naszych mieszkańców. Planujemy, 
aby nie było to jedyne serce na 
terenie naszego miasta. Będziemy 
o tym jeszcze Państwa niebawem 
informować.

Magdalena Pawlik 

Aktualności
Sprzątaliśmy Park Miejski w Żarowie

Mimo kapryśnej pogody w sobotę, 6 czerwca wspólnie z mieszkańcami naszej gminy sprzątaliśmy Park 
Miejski w Żarowie. 

Organizatorem wydarzenia „Tylko 
liście mogą leżeć w parku” była 
Fundacja Inicjatywa B. Ze strony 
Urzędu Miejskiego w Żarowie za-
pewnione zostały rękawiczki, wor-
ki na śmieci oraz odbiór zebra-
nych nieczystości. W akcji wzięli 
udział mieszkańcy, wolontariusze, 
zespół Fundacji Inicjatywa B, 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora oraz radni Rady Miejskiej 
i członkowie Komisji ds. Ochro-
ny Środowiska, Bezpieczeństwa, 
Zdrowia i Porządku Publicznego 
Iwona Nieradka, Bartosz Żurek 
i Piotr Zadrożny.
– Dziś 
wspólnie 
z wolonta-
riuszami 
oraz pomo-
cą Fundacji 
Inicjatywa 
B sprzą-
tamy 
przestrzeń 
zabytkowego Parku Miejskiego 
w Żarowie. Przyda się każda para 
rąk, im więcej chętnych, tym szyb-
ciej okolice Parku staną się zieloną 
i przyjazną przestrzenią bez śmie-
ci. Łączymy przyjemne z pożytecz-
nym, a przede wszystkim razem 
dbamy o czystość zielonej części 
naszego miasta. To wspaniała 
akcja i mam nadzieję, że nie ostat-
nia – mówił zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora. 

Teren żarowskiego Parku Miej-
skiego został uprzątnięty z bu-
telek, plastikowych opakowań, 
kapsli i innych śmieci. Łącznie 
wolontariusze zebrali 39 worków 
śmieci, które zostały wywiezione 
na miejsce składowania odpadów. 
– Przestrzeń zabytkowego parku 
w Żarowie została wysprzątana 
przez zespół Fundacji Inicjatywa 
B, przedstawicieli Urzędu Miej-
skiego w Żarowie oraz wolonta-
riuszy, którzy zgłosili chęć udziału 
w akcji społecznej „Tylko liście 
mogą leżeć w parku”. Sprzątanie 
Parku miejskiego w Żarowie zo-
stało zorganizowane w ramach 
projektu PARK51. Akcja odbyła 
się z panującymi zasadami bez-
pieczeństwa. Celem dzisiejszej 

akcji jest nie tylko wysprzątanie 
parku, ale również oznaczenie 
niesprawnych koszy na śmieci. Po 
wysprzątaniu zielonego terenu, za 
pomocą biało-czerwonej taśmy, 
zaznaczymy uszkodzone kosze na 
śmieci – mówił Tomasz Nycz pre-
zes Fundacji Inicjatywa B. 
Fundacja Inicjatywa B składa 
podziękowania Urzędowi Miej-
skiemu w Żarowie za przekazanie 
worków na śmieci, rękawiczek 
oraz za organizację wywiezienia 
odpadów. Apelujemy również do 
osób, które przebywają na terenie 
żarowskiego Parku Miejskiego 
o wyrzucanie odpadów do pojem-
ników na śmieci lub zabieranie ich 
ze sobą.

Magdalena Pawlik

Wspólne zdjęcie uczestników akcji „Tylko liście mogą leżeć w parku”.

Wielkie serce na nakrętki w Kalnie. 
Kolejne serce stanie także w Żarowie

Czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek stanął przy 
świetlicy wiejskiej w Kalnie. Zaprojektował go i wykonał Sebastian Jarosz mieszkaniec Kalna, a sam 
pomysł „stworzenia” serca to inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Kalinów” w Kalnie.

Pierwsze serce na nakrętki stoi w Kalnie. Niebawem takie same wielkie 
serce pojawi się również przed budynkiem żarowskiego basenu. 

Urodziny Pippi Pończoszanki w SP Zastruże
Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu świętowała 75 
urodziny patronki swojej placówki Astrid Lindgren. 

Choć nie można się było spotkać 
w większym gronie, dzieci wspól-
nie ze swoimi rodzicami i opie-
kunami upiekli na tę okoliczność 
urodzinowe torty. 
– Pippi Pończoszanka, kochana 
przez wszystkie dzieci, niezależna 
i postępowa dziewczynka obchodzi 
75 urodziny! Społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu uczciła jubileusz 
i obchody Dnia Patronki piekąc 

urodzinowe torty. W myśl jednej 
z zasad wyznawanych przez sole-
nizantkę: „bądźcie hojni, dzielcie 
się, obdarowujcie”, tortami zostali 
obdarowani domownicy małych 
cukierników. Wszystkim dzieciom 
życzymy wielu fantastycznych 
przygód i cudownych przyjaciół – 
mówi Joanna Kulpińska ze Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu.

W tym roku, w niecodzienny sposób, urodziny patronki szkoły świętowała 
SP Zastruże. 

Kronika policyjna
Wybił szybę

w samochodzie
Funkcjonariusze policji w Żarowie 
zatrzymali 34-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który wybił 
szybę od strony kierowcy, w sa-
mochodzie marki BMW. Straty 
w wysokości 2000 złotych poniósł 
34-letni właściciel samochodu. 
Sprawca po czynnościach został 
zwolniony. Trwają czynności 
zmierzające do ustalenia drugiego 
ze sprawców zdarzenia.

Nie przestrzegał kwa-
rantanny

i trafił do aresztu
66-letni mieszkaniec Żarowa 
ze stwierdzonym zakażeniem 
koronawirusa, nie przestrzegał 
izolacji w warunkach domowych 
i poruszał się w miejscu publicz-
nym. W wyniku podjętych dzia-
łań funkcjonariusze KP Żarów, 
zatrzymali mężczyznę. Z uwagi 
na to, że sprowadził niebezpie-
czeństwo dla życia i zdrowia wielu 
nieustalonych osób – powodując 
zagrożenie epidemiologiczne, 
decyzją Prokuratora Rejonowego 
w Świdnicy, został zatrzymany 
i osadzony w Policyjnym Pomiesz-
czeniu dla Osób Zatrzymanych. 
W dniu 9 czerwca mężczyźnie 
przedstawiono zarzuty dotyczące 
sprowadzenia niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia wielu osób, 
za co grozi kara od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności. 
W stosunku do mężczyzny Sąd 
Rejonowy w Świdnicy zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy.

Zatrzymani za posia-
danie narkotyków

38-letni i 26-letni mężczyźni 
zostali zatrzymani za posiadanie 
przy sobie amfetaminy. Pierwszy 
posiadał przy sobie substancję 
psychotropową w postaci amfeta-
miny o wadze 0,86 grama netto. 
Drugiego mężczyznę zatrzymano 
za posiadanie narkotyków w po-
staci marihuany w ilości 4,36g 
oraz substancji psychotropowych 
w postaci amfetaminy w ilości 
0,86 g.

Oszust podał się za po-
licjanta 

i wyłudził pieniądze
Nieznany sprawca w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej podał 
się za policjanta i tłumacząc się 
prowadzoną prowokacją policyjną 
wyłudził od 74-letniego miesz-
kańca powiatu świdnickiego pra-
wie 21.000 złotych. Pokrzywdzony 
mężczyzna przelał pieniądze na 
wskazane przez oszusta konto 
bankowe. 

Nietrzeźwy rowerzysta
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP Świdnica za-
trzymali 49-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który kie-
rował rowerem w stanie nietrzeź-
wości. Pierwsze badanie wykazało 
0,62 mg/l, drugie badanie wska-
zało 0,66 mg/l. Kierującego po 
wykonaniu czynności zwolniono. 
Rowerzysta zatrzymany został 
przy ul. Cichej w Żarowie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 
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– Po raz kolejny zapraszamy do 
udziału w nocnych zawodach. 
W sportowym wydarzeniu bę-
dzie można łowić na dwie wędki. 
Dozwolona jest metoda spławi-
kowa i gruntowa. Obowiązują 
wymiary ochronne, a punktowane 
są ryby 25 centymetrów i więcej. 
Dozwolone są przynęty roślinne 
lub zwierzęce z wyjątkiem żywca. 
Zapraszamy wszystkich członków 

koła PZW Żarów, którzy mają 
opłaconą kartę wędkarską. Nie 
pobieramy opłat startowych – in-
formuje prezes żarowskiego koła 
Jarosław Sypułowicz.
Zapisy przyjmowane będą do dnia 
25 czerwca w sklepie wędkarskim, 
zlokalizowanym przy ul. Armii 
Krajowej 52 w Żarowie. 
Na czas zawodów zbiornik będzie 
nieczynny. 

Krzysztof Dutkiewicz

Liczymy na opowieści o tym, co 
w Państwa miejscowości jest warte 
promocji, jakie talenty drzemią 
w mieszkańcach oraz jakie wyda-
rzenia są tu mile widziane. 
– Czekamy na Państwa z kawą 
i ciastkiem, ale zachęcamy również 
do przyniesienia własnych smako-
łyków – mówi Tomasz Pietrzyk, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie i do-
daje – spotkania zostały zapla-
nowane w Krukowie, Łażanach, 

Mrowinach, Wierzbnej i Żarowie. 
W Krukowie spotkamy się na 
Górze Krukowskiej w piątek, 19 
czerwca o godzinie 18.00. Dzień 
później, 20 czerwca zapraszamy 
na godzinę 16.00 do parku w Ła-
żanach. Z kolei w niedzielę, 21 
czerwca zapraszamy do Mrowin 
w okolice pałacu o godzinie 13.00. 
Prosimy, aby zabrać ze sobą koce 
piknikowe. 
Spotkania sąsiedzkie realizowane 
są w ramach projektu „Gminna 

 kultura powszechna”, który reali-
zuje Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Centrum za-
prasza mieszkanki i mieszkańców 
gminy Żarów, osoby w każdym 
wieku, do wspólnego decydowa-
nia o tym, w jaki sposób powinna 
wyglądać kultura w naszej gminie 
oraz do wspólnej organizacji wy-
darzeń kulturalnych. Nasze Cen-
trum otrzymało środki finansowe 
z Narodowego Centrum Kultury, 
które przeznaczymy na działania 
zgłoszone i zorganizowane przez 
mieszkańców.
Projekt jest realizowany dzięki 
dotacji przyznanej przez Naro-
dowe Centrum Kultury w ra-
mac h programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne.

Sport i wypoczynek
KS Goniec Żarów otrzymał

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
Kilka dni temu na stronie internetowej Ministerstwa Sportu zostały 
opublikowane oficjalne wyniki Rządowego Programu „Klub”. 

W tym roku ponad 54 miliony 
złotych trafi do 4894 małych 
i średnich klubów sportowych 
w całej Polsce. Jego celem jest 
wsparcie małych i średnich klu-
bów sportowych, gdzie niejed-
nokrotnie objawiają się sportowe 
talenty.
– W tym roku na realizację Rzą-
dowego Programu „Klub” zaplano-
waliśmy rekordowy budżet. Dzięki 
temu wsparcie trafi do wszystkich 
klubów, których wnioski spełniły 
wymogi formalne – to blisko 4 900 
lokalnych środowisk sportowych 
w całej Polsce. Jednocześnie w ra-
mach tegorocznej edycji istnieje 
możliwość wyboru nowego modelu 
finansowania, jakim jest przezna-
czenie 100% dofinansowania na 
wsparcie pracy trenerów – czytamy 
na stronie internetowej Minister-

stwa Sportu.
Dofinansowanie w wysokości 
10.000 złotych otrzyma także klub 
sportowy Goniec Żarów.
– Każdy klub jednosekcyjny w ra-
mach programu otrzymuje 10.000 
złotych. Środki, które otrzyma-
liśmy są przeznaczone tylko na 
prowadzenie zajęć szkoleniowych 
z dziećmi oraz na udział w obozie 
sportowym. Dzięki pozyskiwaniu 
środków z Ministerstwa Sportu 
oraz otrzymywanym wsparciu 
z dotacji Gminy Żarów od wielu 
lat nasze zajęcia szkoleniowe dla 
dzieci i młodzieży są bezpłatne – 
mówi Artur Adamek prezes klubu 
Goniec Żarów.
Gratulujemy, a zawodnikom ży-
czymy samych sukcesów.

Magdalena Pawlik 

KS Goniec Żarów otrzymał wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu. 

Żarowski Spacer Fotograficzny
Gminne Centrum Kultury i Sportu i Żarowski Klub Fotograficzny 
zapraszają na spacer fotograficzny. 

Fotografujesz, a może chcesz za-
cząć przygodę z fotografią? Masz 
super lustrzankę, a może tylko 
smartfona z aparatem fotogra-
ficznym? Nie ma to większego 
znaczenia. Wystarczy, abyś pod-
czas spaceru fotograficznego miał 
ze sobą urządzenie rejestrujące 
obraz. Fotografować będziemy 
wszystko co nas otacza. Stwórzmy 
razem wyjątkową galerię Żarowa. 
Po spacerze fotografie zostaną 
umieszczone na stronie interneto-
wej GCKiS i mediach społeczno-
ściowych organizatora, a spośród 
nich zostaną wybrane najlepsze, 
które otrzymają nagrody. 
Fotografie zostaną pokazane szer-
szej publiczności w galerii pod 
chmurką, która już niebawem sta-
nie w centrum Żarowa.
Startujemy w sobotę, 11 lipca 
o godzinie 11.00 spod Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, ulica Piastowska 
10a. Na pewno z aparatami od-
wiedzimy najważniejsze miej-
sca, ale również zaglądniemy 
w zakamarki Żarowa. 

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny, wymagana jest jedynie 

rejestracja uczestników. Wystarczy 
przesłać na adres: jestemnatak@
centrum.zarow.pl swoje imię 
i nazwisko oraz wiek. 

Spacer to doskonała okazja do 
spotkania się z pasjonatami 
fotografii z Żarowa i okolic.

 ▶ 8 czerwca start rejestracji 
uczestników

 ▶ 11 lipca, godzina 11.00 start 
spaceru fotograficznego Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10a

 ▶ 24 lipca ostateczny termin nad-
syłania fotografii wykonanych 
w trakcie spaceru

 ▶ 31 lipca poznamy autorów naj-
lepszych fotografii 

Porozmawiajmy o kulturze
Zapraszamy na spotkania przy sąsiedzkim stole, podczas których 
opowiemy, co planujemy tego lata w gminie Żarów oraz porozma-
wiamy o tym, w jaki sposób mieszkańcy mogą się włączyć w tworze-
nie kultury. 

Basen ponownie otwarty
Miłośnicy kąpieli wodnych od 1 lipca będą mogli skorzystać z ża-
rowskiej pływalni. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej 
pandemią koronowirusa basen ponownie zostanie otwarty.

Zapraszamy na korty tenisowe
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza na dwa kor-
ty tenisowe o nawierzchni ziemnej. 

Poznaliśmy zwycięzców
Ligi Sportowej JAKO on-line
Wiktor Huber zwycięzcą Ligi 
Sportowej JAKO on-line. Przez 
ponad dwa miesiące bawili-
śmy się sportem, pamiętając 
o bezpieczeństwie swoim oraz 
innych.

Weź udział w nocnych
zawodach wędkarskich!

PZW koło Żarów zaprasza wszystkich miłośników wędkarstwa do 
udziału w nocnych zawodach. Impreza odbędzie się z soboty na 
niedzielę (27-28.06.2020). Areną zmagań będzie żarowski Staw 
Miejski. 

Państwowy Zakład Higieny wydał 
opinię, iż woda w basenach jest 
bezpieczna, ponieważ przewi-
dziana ustawą ilość podchlorynu 
w niej zawarta jest zupełnie wy-
starczająca do tego, aby koronawi-
rus nie przetrwał. 
Żarowski basen będzie czynny od 
poniedziałku do niedzieli w godz. 
12:00 – 20:00. Wszystkie karnety, 
które posiadali klienci zostają 
zachowane. Wracają lekcje pływa-
nia oraz zajęcia z Aqua Aerobicu. 
Szczegóły u instruktorów prowa-
dzących zajęcia. 
Informacje dotyczące bezpieczeń-
stwa podczas korzystania z infra-

struktury sportowej dostępne na 
http://www.basen.zarow.pl

Rezerwacji można dokonywać 
pod numerem telefonu 533 468 
787. Godziny otwarcia: od ponie-
działku do piątku: 8:00 – 20:00., 
sobota, niedziela 12:00 – 20:00. 
Cena: 20 zł/godz. 
Przypominamy, iż do końca se-
zonu tenisowego trwa promocja 
darmowych godzin! 
Szczegóły na http://www.centrum.
zarow.pl
Korty tenisowe zlokalizowane są 
na al. Korczaka w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

W nietypowy sposób, bo przez 
internet Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie zaprosiło 
sympatyków sportu do udziału 
w Lidze JAKO on-line. Wszystko 
za sprawą pandemii koronawiru-
sa, która uniemożliwiła zorgani-
zowanie wydarzeń w tradycyjnej 
formule. 
Za pomocą profilu Facebook 
żarowskiego GCKiS uczestnicy 
spotykali się, by prawidłowo od-
powiadać na pytania z zakresu 
wiedzy sportowej. Po dziesięciu 
rundach triumfował Wiktor 
Huber, do którego trafił tytuł 
mistrzowski pierwszej edycji. Na 
kolejnych miejscach na podium 
znalazła się Kamila Kozaczek oraz 
Angelika Dworzyńska. 
Do wygrania były m.in. wysokiej 
klasy sprzęt sportowy, ufundo-
wany przez sponsora głównego 
JAKO Polska, talony do korzysta-
nia z obiektów sportowych GCKiS 
w Żarowie oraz możliwość zorga-
nizowania kreatywnych urodzin 
dla dzieci. 

Krzysztof Dutkiewicz


