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Mieszkańcy Pożarzyska 
w czynie społecznym 

zagospodarowali skwer 

Przynieś i wymień się książką 
w plenerowej biblioteczce

więcej na stronie 4

Nowa nawierzchnia 
asfaltowa przy 

ul. Wiejskiej w Żarowie

więcej na stronie 4

Celem akcji jest promowanie i rozwój czytelnictwa na terenie naszego miasta poprzez 
ułatwienie dostępu do książek, a także integracja mieszkańców oraz utworzenie dodat-

kowej atrakcji turystycznej w mieście, która wspierać będzie czytelnictwo. 
Więcej na stronie 6

Teraz jest schludnie i estetycznie. Skwer 
zdobią zielone rośliny, które wspólnie za-

sadzili mieszkańcy wsi. 
Więcej na stronie 5

Inwestycję przy ul. Wiejskiej w Żarowie 
w całości realizuje Służba Drogowa Po-

wiatu Świdnickiego. 
Więcej na stronie 5
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Na podstawie art.20 ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spis rolnym w 2020 r. (Dz. U. 
Poz 1728) informuję o naborze 
kandydatów na rachmistrzów 
terenowych do prac spisowych 
w ramach spisu rolnego w 2020r. 
na terenie gminy Żarów

Kandydat na rachmistrza 
terenowego winien spełniać 

następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy 

Żarów,
3) posiadać co najmniej średnie 

wykształcenie,
4) posługiwać się językiem pol-

skim w mowie i w piśmie,
5) nie być skazanym za umyślne 

przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla 
osób składających oferty:

1) Kandydaci na rachmistrzów zo-
bowiązani są do odbycia szkole-
nia, w ramach którego uzyskają 

informacje o statystyce publicz-
nej, w tym tajemnicy statystycz-
nej; o zakresie podmiotowym 
i przedmiotowym spisu rolnego; 
o sposobie wykonywania po-
szczególnych czynności w ra-
mach bezpośredniego wywiadu 
z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego, w tym sposobie obsługi 
urządzenia mobilnego wyposa-
żonego w oprogramowanie de-
dykowane do przeprowadzenia 
spisu rolnego.

2) Szkolenie zakończy się egza-
minem testowym. Kandydat 
na rachmistrza terenowego, 
który z egzaminu testowego 
uzyskał wynik co najmniej 60% 
poprawnych odpowiedzi, jest 
wpisywany na listę kandydatów 
na rachmistrzów terenowych. 
Kolejność na liście ustalana jest 
według liczby punktów uzyska-
nych z egzaminu testowego.

3) Rachmistrza terenowego po-
wołuje zastępca wojewódzkiego 
komisarza spisowego 

4) Rachmistrz terenowy wykonuje 
czynności w ramach prac spi-
sowych na podstawie umowy 
zlecenia zawartej z dyrektorem 
urzędu statystycznego.

Składanie ofert:
1) Zgłoszenie kandydata na rach-

mistrza terenowego winno 
nastąpić na formularzu zgłosze-

niowym dostępnym na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie www.um.zarow.pl 
oraz w Biurze Obsługi Intere-
santa UM (zał. nr 1)

2) Kandydat na rachmistrza tere-
nowego przedkłada ksero do-
kumentu potwierdzającego po-
siadanie  co najmniej średniego 
wykształcenia.

3) Kandydat na rachmistrza te-
renowego składa oświadczenie 
o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie, w tym 
za przestępstwo skarbowe (zał. 
nr 2)

4) Kandydat na rachmistrza tere-
nowego składa oświadczenie, iż 
zapoznał się z klauzulą informa-
cyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w celu re-
alizacji naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych do 
PSR 2020r.(zał. nr 3)

5) Zgłoszenia należy składać 
w terminie od 15 czerwca 2020r. 
do 8 lipca 2020r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
przy ul. Zamkowej 2 (parter) 
w godzinach pracy Urzędu 
w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem „Zgłoszenie kandydata 
na rachmistrza terenowego 
w powszechnym spisie rolnym 
2020r.”

6) Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu po wyżej wskazanym 
terminie lub będą niekompletne 
nie będą rozpatrywane.

7) Wszelkie informacje dotyczące 
spisu można uzyskać na stronie 
www.rolny.spis.gov.pl

Burmistrz Miasta Żarów
Gminny Komisarz Spisowy

Leszek Michalak
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Informacje

Wyniki ankiety
dotyczącej systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi
1 stycznia 2021 
roku Gmina Ża-
rów będzie pod-
pisywała nową 
umowę na odbiór 
odpadów komu-
nalnych. Kilka 
tygodni temu 
przygotowaliśmy 
dla mieszkańców 
ankietę, aby po-
znać ich opinię 
w kwestii zmiany sposobu zbiórki 
odpadów selektywnych z tzw. 
„gniazdowego” na system worko-
wy. Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu, jak wypowiedzieli się w tym 
temacie mieszkańcy.
Oddano 326 głosów, z czego 123 
za zmianą systemu na workowy 
i 203 za pozostaniem przy zbiórce 
w tzw. „gniazdach”. Rozkład pro-
centowy 38% do 62% na korzyść 
zwolenników nie dokonywania 
zmian w systemie zbiórki selek-
tywnej odpadów.
W przypadku mieszkańców repre-
zentujących zabudowę wieloro-
dzinną oddano 49 głosów, z czego 
14 za zmianą systemu na workowy 
i 35 za pozostaniem przy zbiórce 
w tzw. „gniazdach”. Rozkład pro-
centowy 29% do 71% na korzyść 
zwolenników nie dokonywania 
zmian w systemu zbiórki selek-
tywnej odpadów.
W przypadku mieszkańców 

reprezentujących zabudowę jed-
norodzinną oddano 277 głosów, 
z czego 109 za zmianą systemu na 
workowy i 168 za pozostaniem 
przy zbiórce w tzw. „gniazdach”. 
Rozkład procentowy 39% do 
61% na korzyść zwolenników nie 
dokonywania zmian w systemie 
zbiórki selektywnej odpadów.
– Należy uznać, że mieszkańcy 
naszej gminy chcą pozostać przy 
obecnym systemie zbiórki selektyw-
nej, który mimo swoich niewątpli-
wie ograniczeń i słabych stron jest 
bez wątpienia systemem tańszym 
i umożliwia uniknięcie „magazy-
nowania” poszczególnych frakcji 
odpadów w pomieszczeniach przy-
domowych – mówi Tomasz Kuska 
z Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
Wyniki ankiety zostaną przedłożo-
ne radnym Rady Miejskiej w Ża-
rowie i będą miały bezpośredni 
wpływ na kierunek zmian w gmin-
nym systemie „śmieciowym”. 

Będą kontrole w zakresie nielegalnego
podłączenia ścieków opadowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1437) art. 9.ust.1, zabrania się wprowadza-

nia ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
Za nieprzestrzeganie powyższego 
zakazu, ustawa przewiduje karę 
ograniczenia wolności lub grzyw-
nę do 10 000 złotych.
– Działając na 
podstawie przed-
miotowej ustawy, 
ZWiK w najbliż-
szym czasie roz-
pocznie regularne 
kontrole w zakre-
sie prawidłowo-
ści przyłączeń i odprowadzania 
ścieków do kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej. Celem 
zaplanowanej kontroli będzie wy-
eliminowanie zakazanego prawem 
odprowadzania wód opadowych 
do urządzeń kanalizacji sanitarnej 
(rynny dachowe, kratki ściekowe, 
drenaże itp.). Kanalizacja sanitar-

na ze względu na swoje małe prze-
pustowości w stosunku do ilości 
ścieków opadowych, nie jest w sta-
nie ich odebrać, co skutkuje: wyle-
waniem się ścieków ze studzienek 
niżej położonych, lokalnymi podto-
pieniami, a w wielu przypadkach 
podtopieniami skanalizowanych 
piwnic w budynkach mieszkal-
nych. Podnosi to również koszty 
eksploatacji sieci kanalizacyjnych, 
w tym przede wszystkim wzrost 
kosztów energii elektrycznej, co 
przekłada się na cenę odbioru ście-
ków sanitarnych – mówi Grzegorz 
Osiecki prezes Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Żarowie. 
ZWiK zwraca się do wszystkich 
swoich klientów o sprawdze-
nie poprawności wykonania 
rozwiązań technicznych na 

terenie swoich posesji oraz jak 
najszybsze usunięcie nieprawi-
dłowości. Informujemy również, 
że w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości i nie usunięcia 
ich w wyznaczonym przez Spółkę 
terminie wskazanym w protokole 
z kontroli, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie będzie 
wypowiadać umowę na odbiór 
ścieków oraz odłączać dostęp do 
kanalizacji sanitarnej.
Po wyeliminowaniu nieprawi-
dłowości, uregulowaniu kosztów 
ponownego przyłączenia do sieci, 
jak również ewentualnych kosz-
tów sądowych będzie możliwe 
ponowne zawarcie umowy na od-
biór ścieków.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów
Burmistrz Miasta Żarów Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny 
nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego 

spisu rolnego 2020r., który będzie przeprowadzony w dniach 1 września- 30 listopada 
2020r. na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. Poz.1728)

Pytanie od mieszkańca
do Burmistrza

Czy jest możliwość interwencji gminy odnośnie drogi na strefę (ka-
wałek wyłożony betonami) pomiędzy ul. Kwiatową a strefą. Bardzo 
dużo ludzi tam chodzi, jeździ rowerami, a od czasu budowy nowej 
hali droga ta staje się prawie nie przejezdna (przeważnie po desz-
czu). Ludzie chodzą polami. Wielka kałuża na środku, błoto, a po-
ziom wody po deszczu sięga do rozdzielni z prądem. I uniemożliwia 
całkowity przejazd/przejście. Dziękuję. 

Przemysław Sikora
Zastępca Burmistrza
W miejscu 
występowania 
zastoiska wody, 
równolegle 
do istniejącej 
drogi z płyt 
betonowych 
zostanie wy-
konane utwar-
dzenie, którym będą mogli po-
ruszać się piesi. Ponadto, gmina 

posiada przygotowany kompletny 
projekt wraz z pozwoleniem na 
budowę, które obejmuje m.in.: bu-
dowę chodnika i ścieżki rowerowej 
wraz z oświetleniem. Realizacja 
tej inwestycji jest uzależniona od 
uzyskania dodatkowych środków 
zewnętrznych. 
Utwardzenie zostanie wykonane, 
jak tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, na pewno w ciągu 
najbliższych dni, gdy będzie możli-
wość wykonania robót ziemnych. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie informuje, 

od 22 czerwca kasa ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. 
w budynku przy ul. Słowiańskiej 16 

będzie czynna w godz. 10.00 – 14.00.
Prosimy przestrzegać wymogów higieny osobistej. Przed dokonaniem 
płatności należy najpierw zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki 
oraz maseczkę ochronną. Przy okienku do kasy stać może tylko jedna 
osoba. Zachęcamy również do korzystania ze strony internetowej: 
www.zwik.zarow.pl, na której znajdują się aktualne informacje i doku-
menty niezbędne do załatwienia formalności. 
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Obie jednostki mają połączyć siły jako 
Gminne Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Żarowie. Jest to dopiero zamiar połączenia 
obu placówek, który wymaga jeszcze zasię-
gnięcia opinii wojewódzkiej biblioteki i Kra-
jowej Rady Bibliotecznej oraz zgody Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
– W związku z przej-
ściem na emeryturę 
dyrektora biblioteki 
w grudnia 2019r. po-
wierzyłem te obowiązki 
Panu Tomaszowi Pie-
trzykowi, dyrektorowi 
GCKiS. Zamiar połącze-
nia obu instytucji wynika z chęci jak najlep-
szego wykorzystania potencjału kadry oraz 
bazy instytucji kultury, których działalność 
na rzecz mieszkańców gminy Żarów jest 
zbieżna. Te jednostki ściśle współpracują ze 
sobą od wielu lat. Połączenie tych instytucji 
pozwoli na podejmowanie nowych inicja-
tyw, podnoszących poziom czytelnictwa 
i działań na rzecz rozwoju kultury w gminie 
Żarów. Dla czytelników i odbiorców kultury 
w gminie Żarów ta zmiana spowoduje jedy-
nie zwiększenie aktywności i atrakcyjności 
oferty – mówił podczas sesji Rady Miejskiej 
burmistrz Leszek Michalak.

Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie są instytucjami 
kultury. Ich połączenie ma przede wszyst-
kim zapewnić lepszą organizację i uspraw-
nić zarządzanie. Takie rozwiązanie, z pozy-
tywnym skutkiem, zostało wprowadzone 
również w kilku innych gminach na terenie 
powiatu świdnickiego. W funkcjonowaniu 
obu instytucji nic nie ulegnie zmianie. Sie-
dziby instytucji również nie ulegną zmia-
nie, ponieważ obecnie obie mieszczą się 
w jednym kompleksie budynków przy ul. 
Piastowskiej w Żarowie, tworząc zintegro-
wane centrum życia kulturalnego, sporto-
wego i czytelnictwa.
– Połączenie GCKiS z biblioteką to bardzo 
dobry pomysł. Nic nie zmieni się w działa-
niach Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
oraz biblioteki. Oferta 
kulturalna zostanie 
bardziej poszerzona, 
wspólnie będziemy mo-
gli łatwiej pozyskiwać 
fundusze zewnętrzne 
na realizację wielu pro-
jektów i przedsięwzięć. 
W wyniku połączenia 
nie ulegnie obniżeniu jakość i ilość świad-
czonych usług, pozwoli to jednocześnie na 

bardziej elastyczne reagowanie na lokalne 
potrzeby oraz wpłynie pozytywnie na dzia-
łania podejmowane w obszarze działalności 
kulturalnej – mówił Tomasz Pietrzyk dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Wszyscy obecni na sesji Rady Miejskiej 
radni wyrazili zgodę na przyjęcie uchwały 
intencyjnej w sprawie zamiaru połączenia 
obu instytucji kultury. Do sprawy będziemy 
jeszcze wracać, jeśli tylko uda się otrzymać 
opinię odpowiednich instytucji i organów.

Magdalena Pawlik 

Samorząd

Połączenie instytucji kultury w Żarowie
Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 czerwca radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru połą-
czenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki Pu-

blicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego.

Środki na Fundusz 
Wsparcia Policji

Tradycyjnie jak każdego roku, 
Rada Miejska w Żarowie podjęła 
uchwałę w sprawie przekazania 

środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji. 

Kwota 2.000 złotych, ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów, zostanie przezna-

czona na nagro-
dy za osiągnięcia 
w służbie dla 
policjantów Ko-
misariatu Policji 
w Żarowie.
– Jak co roku, 
w budżecie 
naszej gminy 
zabezpieczyliśmy 
środki finanso-
we w wysokości 
2.000 złotych 
z przeznacze-
niem na nagrodę 
dla wskazane-

go policjanta z żarowskiego Komisariatu 
Policji. Nagrody są przyznawane podczas 
święta Policji. W tym trudnym dla wszyst-
kich czasie, związanym z koronawirusem, 
mogliśmy liczyć na pomoc funkcjonariuszy 
policji. Dlatego bardzo dziękujemy im za 
pomoc i dobrą współpracę. W każdej sytu-
acji, zwłaszcza w czasie, kiedy panowały 
duże ograniczenia związane z COVID-19, 
policjanci służyli swoją pomocą w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku. W trakcie święta 
Policji każda gmina przekazuje środki fi-
nansowe na indywidualne nagrody – mówił 
podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Le-
szek Michalak.
Za podjęciem tego projektu uchwały głoso-
wali wszyscy obecni na posiedzeniu radni 
Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik 

Tarcza antykryzysowa dla samorządów
Gminy, miasta i powiaty będą mogły skorzystać ze środków finansowych w ramach Funduszu Inwestycji 

Samorządowych. Środki będą pochodziły z rządowego programu wsparcia inwestycji w ramach Tarczy dla 
samorządów. 

Łącznie w skali kraju ma to być 6 miliardów 
złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach 
powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). 
Kwoty dotacji dla poszczególnych samo-
rządów będą wynikały z relacji wydatków 
majątkowych i zamożności gmin i powia-
tów. Źródłem finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19. 

Wsparcie ma być bezzwrotne.
Środki przekazane przez rząd będzie można 
wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, 
m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje 
w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, 
a także inne niezbędne lokalnie działania.

Z informacji opublikowanych przez Mi-
nisterstwo Rozwoju wynika, że Gmina 
Żarów może liczyć na kwotę 1.569.639 
złotych w ramach Tarczy dla Samorządów. 

Inne gminy powiatu świdnickiego otrzyma-
ją wsparcie w wysokości: Miasto Świdnica 
4.055.244 złotych, Powiat Świdnicki 1.926.024 
złotych, Gmina Świdnica 2.465.757 złotych, 
Strzegom 1.916.198 złotych, Jaworzyna Śląska 
1.294.513 złotych, Dobromierz 1.240.319 
złotych, Marcinowice 561.744 złotych i Świe-
bodzice 1.412.825 złotych.
Nabór wniosków ma się rozpocząć po-
czątkiem sierpnia. Każdy samorząd będzie 
wnioskował do wojewody o przyznanie 
środków na inwestycje.

Magdalena Pawlik

Spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej 
Zastępca burmistrza Przemysław Sikora reprezentował gminę Żarów na spotkaniu w sprawie

nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, które odbyło się w środę, 24 czerwca
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu 
świdnickiego i wałbrzyskiego. Debatę prowadzili Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Je-
dynak, Michał Dworczyk szef Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów oraz Grzegorz Macko radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. 
– Spotkanie w Wałbrzychu było dobrą okazją, aby zapoznać 
się z planami dotyczącymi wsparcia ze środków unijnych 
w nowej perspektywie finansowej. W debacie uczestniczyli 
samorządowcy z terenu powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego, 
którzy będą mogli sięgnąć po wsparcie finansowe na reali-
zację inwestycji i zadań z nowego rozdania finansowego na 
lata 2021-2027. Czekamy na więcej konkretów w tej kwestii 
i oczywiście będziemy składać wnioski, gdy tylko pojawią się 
rozpisane programy i projekty – mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Oprac. Magdalena Pawlik Na razie nie wiadomo, kiedy zapadną konkretne decyzje w sprawie nowego 
rozdania finansowego na lata 2021-2027. (Foto: Wiktor Bąkiewicz).

Terminy
składania wniosków 
Ośrodek Pomocy Społecznej informu-

je o terminach składania wniosków:
dobry start (300+), fundusz alimentacyjny 
oraz na świadczenia rodzinne: 
 ▶ od 01 lipca 2020 r. drogą elektroniczną, 
 ▶ od 01 sierpnia 2020 r. w formie papie-
rowej w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie w godzinach urzę-
dowania.

Ważne
terminy składania wniosków o świadcze-
nie wychowawcze (500+):
 ▶ od 01 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
 ▶ od 01 kwietnia 2021 r. w formie pa-
pierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie w godzinach urzę-
dowania.

Więcej informacji na temat przyjmowania 
wniosków oraz dokumentów niezbędnych 
do ich rozpatrzenia, można uzyskać 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie w godzinach urzędowania 
w pok. nr 1 lub pod nr telefonu 74 30 67 
012.
UWAGA! Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarowie przypomina, że w 2020r. nie 
składamy wniosków o 500+ (świadczenia 
przyznane do 31 maja 2021r.) 
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Lato przy trzepaku i wakacje na sportowo
Chcemy, aby dzieci i młodzież na nowo odkryła zapomniane gry, zabawy. 

Aby znów poczuła więź ze sobą. Aby na ustach pojawiał się uśmiech. 
Pomożemy im odkryć historię miejsca, w którym żyją. 

Zaprosimy ich do świata teatru, muzyki, fotografii 
i gier planszowych. Pokażemy, że wakacje w mieście 
nie muszą być nudne, a szczególnie te na podwórku 
przy trzepaku. 
– W tym roku Gminne Centrum Kultury i Sportu 
oprócz tradycyjnych półkolonii przygotowało kilka nie-
spodzianek dla dzieci i młodzieży. Już 2 lipca ruszamy 
z akcją „Lato przy trzepaku”. Podczas zajęć odkryjemy 
dawne gry, zabawy. Zabierzemy was do magicznego 
świata baniek mydlanych, zrobimy olbrzymie budow-
le z kartonów, odkryjemy historię miejsc, w których 
mieszkamy, pospacerujemy z aparatami fotograficz-
nymi i stworzymy galerię pod chmurką. Nie zabraknie 
zajęć ruchowych czy rywalizacji drużynowej. Do zoba-
czenia przy trzepaku – mówi Tomasz Pietrzyk dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Lato przy trzepaku 2020 

Lipiec
 ▶ 2 lipca Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 Park Miejski, ul. Zamkowa

 ▶ 4 lipca Spacer historyczny, 
godzina 10.00, start Żarowska Izba Historyczna

 ▶ 6 lipca Wycieczka rowerowa, 
godz. 09:00, start GCKiS w Żarowie

 ▶ 7 lipca Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 Park Miejski, ul. Zamkowa

 ▶ 9 lipca Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00, ul. Piastowska, Orlik Żarów 

 ▶ 11 lipca Spacer fotograficzny, 
godzina 11.00 start GCKiS w Żarowie

 ▶ 14 lipca Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 ul. Piastowska, Orlik Żarów

 ▶ 16 lipca Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 ul. Władysława Łokietka, 
skatepark

 ▶ 18 lipca Spacer historyczny, 
godzina 10.00

 ▶ 18 lipca Warsztaty fotograficzne – fotografia 
otworkowa – obowiązują zapisy

 ▶ 21 lipca Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 ul. Plac Wolności Żarów

 ▶ 23 lipca Lato przy trzepaku, g
odzina 10.00 – 13.00 ul. Plac Wolności Żarów

Sierpień
 ▶ 2 sierpnia V Zlot Miłośników Motoryzacji, Żarów, 
ulica Dworcowa

 ▶ 11 sierpnia Lato przy trzepaku, godzina 10.00 – 
13.00 Pyszczyn – świetlica wiejska

 ▶ 13 sierpnia Lato przy trzepaku, godzina 10.00 – 
13.00 Mrowiny – boisko sportowe

 ▶ 15 sierpnia Folkowo i kolorowo II Dolnośląski 
Przegląd Zespołów Folkowych i Ludowych

 ▶ 17 sierpnia Wycieczka rowerowa, godz. 09:00, 
start GCKiS w Żarowie

 ▶ 18 sierpnia Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 Kalno – boisko sportowe

 ▶ 20 sierpnia Lato przy trzepaku, 
odzina 10.00 – 13.00 Łażany – park

 ▶ 22 sierpnia Spacer historyczny, 
godzina 10.00 – 12.00

 ▶ 22 sierpnia Spacer fotograficzny, 
godzina 11.00 start GCKiS w Żarowie

 ▶ 24 sierpnia Wycieczka rowerowa, godz. 09:00, start 
GCKiS w Żarowie

 ▶ 25 sierpnia Lato przy trzepaku, 
godzina 10.00 – 13.00 Wierzbna – boisko sportowe

Wakacje na sportowo
 ▶ 01.07.2020 – Mini mundial – turniej piłki nożnej, 
godz. 10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 7 osobowe, 
wiek: 10-17 lat, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 02.07.2020 – Turniej koszykówki ulicznej, godz. 
10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 3 osobowe, wiek: 
bez ograniczeń, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 03.07.2020 – Mini mundial – turniej piłki nożnej, 
godz. 10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 7 osobowe, 
wiek: 10-17 lat, zg łoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 06.07.2020 – Wycieczka rowerowa, godz. 09:00 
(zbiórka przed wejściem głównym GCKiS w Żaro-
wie) – wiek: bez ograniczeń

 ▶ 07.07.2020 – Mini mundial – turniej piłki nożnej, 
godz. 10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 7 osobowe, 
wiek: 10-17 lat, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 09.07.2020 – Mini mundial – turniej piłki nożnej, 
godz. 10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 7 osobowe, 
wiek: 10-17 lat, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 10.07.2020 – Turniej unihokeja, godz. 10:00 (hala 
sportowa GCKiS w Żarowie) – zespoły: 4 osobowe, 
wiek: do 17 lat, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 11.07.2020 – Turniej deblowy tenisa ziemnego, 
godz. 10:00 (korty tenisowe przy al. Korczaka) 
– zespoły 2 osobowe, wiek: od 15 roku życia, zgło-
szenia: w dniu zawodów

 ▶ 17.08.2020 – Wycieczka rowerowa, godz. 09:00 
(zbiórka przed wejściem głównym GCKiS w Żaro-
wie) – wiek: bez ograniczeń

 ▶ 24.08.2020 – Wycieczka rowerowa, godz. 09:00 
(zbiórka przed wejściem głównym GCKiS w Żaro-
wie) – wiek: bez ograniczeń

 ▶ 25.08.2020 – Mini mundial – turniej piłki nożnej, 
godz. 10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 7 osobowe, 
wiek: 10-17 lat, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 26.08.2020 – Mini mundial – turniej piłki nożnej, 
godz. 10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 7 osobowe, 
wiek: 10-17 lat, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 27.08.2020 – Turniej siatkówki plażowej, godz. 
10:00 (Boisko Orlik) – zespoły: 2 osobowe, wiek: 
bez ograniczeń, zgłoszenia: w dniu zawodów

 ▶ 28.08.2020 – XI. Turniej Nocny Piłki Nożnej Ża-
rów Centrum Masters, godz. 20:30 (Boisko Orlik) 
– zespoły: do 12 osób, wiek: od 16 lat, wpisowe: 
50 zł, zgłoszenia: do 25.08.2020 na maila sport@
centrum.zarow.pl 

Wakacyjne
warsztaty z GCKiS

Aktywnie, wesoło i bezpiecznie - pod takim hasłem 
odbędą się tegoroczne letnie warsztaty organizowane 
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

– Tego lata żeglujemy, jeździmy 
konno, pływamy, tańczymy i strze-
lamy z łuku.
Szukamy przygód i rozsiewamy 
dobre uśmiechy. Kto jest gotowy na 
przygodę? Oprócz wyśmienitych 
humorów i doskonałej zabawy za-
pewniamy drugie śniadanie i na-
poje. Liczba miejsc ograniczona. 
W programie wakacyjnych zajęć 
zaplanowaliśmy także zajęcia pro-
filaktyczne – mówi Anna Sucho-
dolska zastępca dyrektora GCKiS 
w Żarowie. 

 ▶ Terminy: 20-24 lipca 2020r., 27-
31 lipca 2020r., 03-07 sierpnia 
2020r., 10-14 sierpnia 2020r.

 ▶ Godziny: 8.00 – 14.00
 ▶ Miejsce: GCKiS
 ▶ Koszt: 250 zł/ tydzień
 ▶ Zapisy ruszyły od poniedział-
ku, 29 czerwca w sekretariacie 
GCKiS (7.30 – 15.30) lub pod 
nr. telefonu: 74 85 80 753. 

Z regulaminem warsztatów moż-
na zapoznać się na stronie inter-
netowej GCKiS www.centrum.
zarow.pl 

Kalendarz świąt lokalnych
w ramach projektu 

„Lokalna kartka 1.0”
Zapomniane wydarzenia, nieistniejące miejsca i ciekawe 
osobowości zostaną zapisane w kalendarzu świąt lokal-

nych, który w ramach projektu „Lokalna kartka 1.0” 
przygotowuje Fundacja Inicjatywa B. 

– Ideą projektu „Lokalna kart-
ka 1.0” jest promocja i ochrona 
pamięci o żarowskiej historii 
i kulturze. Za pomocą nieszablo-
nowych technik animacyjnych 
oraz nowatorskich narzędzi 
internetowych, we współpracy 
z różnymi partnerami oraz lokal-
ną społecznością, już teraz two-
rzymy autorski „Kalendarz świąt 
lokalnych” zawierający (wlicza-
jąc w to rok przestępny) 366 elek-
tronicznych wpisów funkcjonu-

jących w formie internetowych, 
kalendarzowych kartek. Zapo-
mniane wydarzenia, nieistniejące 
miejsca i ciekawe osobowości zo-
staną opisane, a następnie przed-
stawione codziennie w formie 
wizualnego komunikatu przy-
bliżającego przeszłość i pamięć 
mieszkańców gminy. Cały projekt 
zostanie zrealizowany na stronie 
www.lokalnakartka.pl – czytamy 
na stronie internetowej Fundacji 
Inicjatywa B.

Projekt startuje 31 lipca 2020r. 
Mieszkańcy gminy Żarów również 
mogą zgłaszać swoje propozycje 
na stronie www.lokalnakartka.pl 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na:
http://inicjatywab.pl/2020/05/15/
lokalna-kartka-1-0-z-dotacja-
nck-w-programie-kultura-w-sieci/
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Mieszkańcy Pożarzyska w czynie 
społecznym zagospodarowali skwer

Mieszkańcy Pożarzyska postanowili wspólnie zadbać o swoje otoczenie. 
Pracowali społecznie przez kilkanaście dni, a efektem tego wysiłku jest 
uporządkowany skwer w centrum wsi, na którym dodatkowo nasadzo-

ne zostały rośliny. 
Dzięki wspól-
nej pracy i za-
angażowaniu 
mieszkańców, 
kolejne miejsce 
w Pożarzysku 
zmieniło swój 
wygląd.
– W minionym 
roku podczas 
podziału środ-
ków z funduszu 
sołeckiego 
wspólnie pod-
jęliśmy decyzję 
o przeznaczeniu 
środków finan-
sowych na zago-
spodarowanie terenu w naszej miejscowości 
- utworzenie tzw. skweru. Prace podzielono 
na trzy etapy. Na początku, musieliśmy 
wyrównać teren i wykonać podbudowę. 
Następnie wykonaliśmy pracę związaną 
z ułożeniem obrzeży z kostki granitowej, 
a w ostatnim etapie posadziliśmy rośliny. 
Dziękuję mieszkańcom, którzy po raz kolej-
ny udowodnili, że można na Nich polegać. 
Pomagali starsi i młodsi mieszkańcy, za co 

jestem im bardzo wdzięczny. Dziękujemy 
również Kopalni Siedlimowice za pomoc 
przy tej inwestycji – mówi Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska.
Na zagospodarowanie skweru w Poża-
rzysku mieszkańcy przeznaczyli środki 
pochodzące z funduszu sołeckiego w wy-
sokości 1800 złotych oraz 400 złotych ze 
środków własnych.

Oprac. Magdalena Pawlik

Wspólna praca popłaca. Mieszkańcy Pożarzyska w czynie społecznym 
zagospodarowali skwer w centrum wsi. 

Poświęcenie ołtarza
w żarowskim kościele

W piątek, 19 czerwca w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie odbyły się uroczystości odpustowe, w trakcie których na-

stąpiło uroczyste poświęcenie nowego ołtarza – stołu ofiarnego przez 
powołanego w marcu biskupa Diecezji Świdnickiej Marka Mendyka.

W tym czasie przy-
pada również setny 
jubileusz naszej para-
fii. W dniu 1 kwietnia 
1920r. utworzono 
samodzielną parafię 
w Żarowie do której 
przyłączono Łażany 
i Mrowiny. Pierwszym 
proboszczem został 
ks. Klimke. 
Uroczystości uwiecz-
nił dla żyjących i po-
tomnych p. Marek 
Wąsowski. Więcej 
zdjęć z uroczystości można zobaczyć na 
stronie internetowej www.um.zarow.pl 

Nowy ołtarz poświęcił biskup Diecezji Świd-
nickiej Marek Mendyk. 

Radni, urzędnicy, strażacy i pracow-
nicy firm oraz instytucji włączyli się 
w charytatywny #GaszynChallenge

Radni, urzędnicy, strażacy i pracownicy gminnych instytucji oraz za-
kładów i firm funkcjonujących na terenie gminy Żarów dołączyli do 

internetowego wyzwania, organizowanego w szczytnym celu. 
Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na le-
czenie dzieci, cierpiących na rdzeniowy 
zanik mięśni.
– Aby wziąć udział w akcji wystarczy zrobić 
10 pompek i nominować kolejne osoby do 
wykonania tego ćwiczenia. Jeżeli wykonają 
ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli 
nie, wpłacają minimum 10 zł na konto 
dzieci, które zmagają się z chorobą SMA. 
Osoby nominowane mają 48 godzin na 
wykonanie zadania i mogą nominować 
minimum 3 osoby. Warto pomagać, to nas 
nie kosztuje dużo. A dzięki takim akcjom 
możemy uratować życie chorych dzieci. Po-

maganie jest fajne, pompujemy dla dziecia-
ków, aby mogły zawalczyć o swoje marzenia 
– mówi radna Rady Miejskiej Zuzanna 
Urbanik.
Każdy z nas może również wesprzeć takie 
akcje. Wystarczy wejść na https://www.
siepomaga.pl/gaszynchallenge i wpłacić 
chociażby symboliczny datek.  
Filmiki z akcji #GaszynChallenge, w któ-
rych uczestniczyły żarowskie jednostki 
można zobaczyć na Facebooku Gmina 
Żarów. Zachęcamy do obejrzenia, a jeszcze 
bardziej do udziału w charytatywnej akcji. 

Magdalena Pawlik 

Nowa nawierzchnia asfaltowa 
przy ul. Wiejskiej w Żarowie

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego wznowiła prace
przy remoncie drogi powiatowej na odcinku 

Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie – Żarów. 
Przypomnijmy, 
że inwestycja 
obejmuje swo-
im zakresem 
modernizację 
nawierzchni 
jezdni z czę-
ściową wymia-
ną konstrukcji, 
zostaną także 
ścięte i uzupeł-
nione kruszy-
wem pobocza 
oraz oczyszczo-
ne przydrożne 
rowy. 
– Służba Dro-
gowa Powiatu 
Świdnickiego 
przekazała 
informację 
o wznowieniu 
prac przy ul. 
Wiejskiej w Ża-
rowie. W ciągu kilku dni ma zostać poło-
żona pierwsza warstwa nawierzchni asfal-
towej,  druga warstwa ma zostać położona 
w najbliższych dniach. Wszystkie prace na 
tym odcinku, zgodnie z zapowiedzią Służ-
by Drogowej Powiatu Świdnickiego, mają 
potrwać do końca sierpnia. Ze środków 
budżetu gminy Żarów wykonaliśmy prace 
przy odprowadzeniu wody z odcinka ulicy 
Wiejskiej znajdującego się w zarządzie Bur-
mistrza Miasta Żarów – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu 

Miejskiego w Żarowie.
Inwestycja przy remoncie drogi na odcin-
ku Jaworzyna Śląska – Piotrowice Śląskie 
– Żarów została przez Służbę Drogową 
Powiatu Świdnickiego podzielona na trzy 
etapy. Na terenie Gminy Żarów zostanie 
wyremontowane 489m nawierzchni, a na 
długości ścieżki rowerowej ustawiony zo-
stanie krawężnik.

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy czekali na kontynuacje prac przy ul. Wiejskiej w Żarowie.

Basen otwarty od 1 lipca. 
Nowe zasady funkcjonowania obiektu

Z dniem 1 lipca 2020r, po przerwie związa-
nej z epidemią koronawirusa, basen w Ża-
rowie będzie otwarty dla klientów. Poniżej 
kilka najważniejszych informacji, na jakich 
zasadach, możemy korzystać z pływalni od 
1 lipca:

 ▶ basen będzie czynny od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 12.00 – 20.00.

 ▶ użytkownicy mogą zakupić bilet wstępu 
na basen do godz. 18.45.

 ▶ obiekt należy opuścić do godziny 20.00
 ▶ ilość osób jednocześnie przebywających 
na pływalni nie może przekroczyć 34 
(nie dotyczy obsługi obiektu)

 ▶ na jednym torze basenu sportowego 
mogą przebywać maksymalnie 4 osoby

 ▶ trybuny pływalni zostają zamknięte do 
odwołania

 ▶ sauna parowa, zjeżdżalnia rurowa „Ana-
konda” oraz bicze wodne są wyłączone 
z eksploatacji do odwołania

 ▶ w nieckach jacuzzi może przebywać 
jednocześnie max. 1 osoba (nie dotyczy 
osób spokrewnionych, wspólnie za-
mieszkujących – max 4 osoby)

 ▶ w basenie rekreacyjnym może przebywać 

jednocześnie maksymalnie 6 osób
 ▶ w saunie suchej mogą przebywać maksy-
malnie 2 osoby

 ▶ wracamy z lekcjami pływania oraz zaję-
ciami aqua aerobiku

 ▶ wszystkie karnety doładowane przed za-
mknięciem basenu z powodu COVID-19 
zostaną automatycznie przedłużone. 

Cały regulamin korzystania z pływalni 
podczas obowiązywania ograniczeń zwią-
zanych z COVID-19 jest dostępny na stro-
nie internetowej http://centrum.zarow.pl/
basen/ oraz w kasie basenu.
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Kolejne testy, które zostały wykonane po 
kilkunastu dniach wskazały wynik ujem-
ny u wszystkich osób przebywających 
w żarowskim Domu Pomocy Społecznej. 
Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie 
prezesa DPS w Żarowie Stanisława Łuka-
szowa.
– Jak na dzień dzisiejszy wygląda sy-
tuacja epidemiologiczna w żarowskim 
DPS-ie?

To były długie dwa tygodnie… Był to czas 
niepokoju, obawy- mimo, iż nie obserwo-
waliśmy żadnych niepokojących objawów 
wśród pensjonariuszy, jak i personelu 
placówki. Wspieraliśmy się wzajemnie, ży-
liśmy nadzieją, że wszystko będzie dobrze. 
W chwilach słabości – bo i takie były – roz-
mawialiśmy i dodawaliśmy sobie wzajem-
nie otuchy. Na zlecenie Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, 
w dniu 12.06.2020r. mieszkańcy placówki 
mieli wykonane wymazy/testy w kierunku 
COVID-19, natomiast personel przebywa-
jący na kwarantannie – kilka dni później 
– 15.06.2020r. Najgorszy był czas oczekiwa-
nia na wyniki… Dla tych, którzy czekają 
wydaje się, że to wieczność… 17.06.2020 
w godzinach mocno popołudniowych 
otrzymaliśmy komplet wyników. Wszyscy 
mieszkańcy, jak i wszyscy pracownicy objęci 
kwarantanną mają wynik ujemny. Ogrom-
na radość, niesamowita ulga… 18.06.2020r. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna zwolniła wszystkich – zarówno per-
sonel, jak i pensjonariuszy z obowiązującej 
kwarantanny.
– To był trudny czas dla całego persone-
lu i pensjonariuszy placówki.

Czas izolacji wzmocnił Nas jako zespół. 
Wiem, że możemy na siebie wzajemnie 
liczyć, a co najważniejsze – mieszkańcy pla-
cówki mogą się czuć bezpiecznie w każdej 
sytuacji. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świd-
nicy – Panu Ireneuszowi Skawinie i pozo-
stałym pracownikom za ogromne wsparcie 
i bardzo mocne zaangażowanie w sytuację, 
dyspozycyjność o różnych porach dnia 
i nocy. Dziękuję Burmistrzowi Miasta Ża-
rów Leszkowi Michalakowi za apel o zacho-
wanie „spokoju” wśród społeczności lokal-

nej. Dziękuję lekarzom i pozostałej załodze 
Przychodni „Serafin Med” w Żarowie za 
konkretne i bezpieczne zalecenia w sto-
sunku do mieszkańców, którzy z przyczyn 
zdrowotnych w okresie kwarantanny po-
trzebowali fachowej pomocy specjalistycznej 
związanej z przewlekłymi schorzeniami. 
Dziękuję Pogotowiu Ratunkowemu w Świd-
nicy i lekarzom Nocno-Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej za sprawne i pomocne działa-
nia w tym okresie. Dziękuję pracownikom 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Od-
działu Wewnętrznego Szpitala Latawiec 
w Świdnicy, lekarzom Stacji Dializ przy ul. 
Koszarowej we Wrocławiu i personelowi 
oddziału wewnętrznego Szpitala przy ul. 
Koszarowej we Wrocławiu za opiekę nad 
Naszymi mieszkańcami w tym trudnym 
czasie. Dziękuję pracownikom Komisariatu 
Policji w Żarowie za sprawne koordynowa-
nie i nadzorowanie obiektu objętego kwa-
rantanną. Dziękuję ościennym Ośrodkom 
Pomocy Społecznej, rodzinom mieszkańców 
za dobre słowo, okazane wsparcie. Dziękuję 
wszystkich Pensjonariuszom placówki za 
opanowanie i wytrwałość. Jeszcze raz ser-
decznie dziękuję wszystkim pracownikom 
placówki. Okazuje się, że wzajemne zro-
zumienie w tym ciężkim okresie było spra-
wą najistotniejszą. Dziękuję Tym, którzy 
w okresie tych dwóch tygodni w mniejszy 
lub większy sposób przyczynili się do spokoj-
nego, łagodnego przetrwania tego okresu. 
– Czy placówka wróciła już do normal-
nych zasad funkcjonowania?

18.06.2020 placówka „powróciła” do zasad 
funkcjonowania sprzed okresu kwarantan-
ny. Wielka radość, która Nam towarzyszy 
od kilku dni nie uśpiła Naszej czujności. 
Epidemia dalej trwa… W dalszym ciągu 
obowiązują Nas wszystkie procedury we-
wnętrzne, reżim sanitarny. Bezpieczeństwo 
mieszkańców jest dla Nas najważniejsze, 
dlatego nie możemy pozwolić na to, aby 
Nasza uwaga poświęcona profilaktyce przed 
COVID-19 została „uśpiona”. Obowiązują 
Nas wszystkie wcześniej ustalone procedury 
wewnętrzne o wzmożonym charakterze 
sanitarnym. Pracowników placówki obo-
wiązuje pełna profilaktyka poza miejscem 
pracy i w miarę możliwości jak największy 
dystans społeczny. 

Od końca lutego Nasi pensjonariusze nie 
widzieli się ze swoimi bliskimi, z rodzinami. 
Myślę, że tę potrzebę musimy potraktować 
priorytetowo. Analizując wytyczne Urzędu 
Wojewódzkiego, jak i Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej od 29.06.2020r. umoż-
liwiamy Pensjonariuszom odwiedziny przez 
osoby najbliższe. Nie będą to odwiedziny 

o charakterze standardowym – czyli takie, 
jakie obowiązywały przed epidemią. Plano-
wane wizyty będą się odbywały w wyzna-
czonym miejscu, w odpowiednim zabezpie-
czeniu osób odwiedzających w środki ochro-
ny indywidualnej, zachowując najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. 

Rozmawiała Magdalena Pawlik

COVID-19
DPS wolny od koronawirusa. Pensjonariusze i personel są zdrowi

Początkiem czerwca u dwóch pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żarowie wykryto koronawirusa. 
Od tego momentu placówka wdrożyła wszelkie zalecenia dotyczące dalszego postępowania. 

Urząd Miejski w Żarowie 
otwarty dla interesantów

Urząd Miejski w Żarowie jest otwarty dla interesantów. 
Wszyscy pracownicy są do 

Państwa dyspozycji. 
Testy, które wykonaliśmy 
w kierunku COVID-19 

wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego

są negatywne.

Urząd Miejski w Żarowie czynny jest:
 ▶  od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30, 

 ▶ we wtorki 
w godz. 8.00 – 16.00. 

Kasa czynna jest 
 ▶ codziennie w godz. 7.30 – 15.00, 
 ▶ we wtorki w godz. 8.00 – 15.30. 

Przy okienku do kasy stać może 1 osoba. 
Nadal pracujemy 

w reżimie sanitarnym, 
w związku z tym 

osoby zobowiązane są 
przychodzić do Urzędu 

w maseczkach i rękawiczkach. 

Przy wejściu można zdezynfekować ręce. 

Do każdego z wydziałów 
wpuszczana będzie jednorazowo 

jedna osoba, 
prosimy również 

o zachowanie 
odstępów dwumetrowych 

czekając na wejście 
do poszczególnych pokoi.

„Przynieś i wymień się książką” 
w plenerowej biblioteczce

Aby wypożyczyć książkę nie trzeba iść specjalnie do biblioteki. 
Od kilku dni czytelnicy po książkę mogą 
podejść także do plenerowej biblioteki, któ-
ra zainstalowana została przy ul. Dworcowej 
w Żarowie. Pierwsze książki są już dostępne 
dla czytelników. Zadbali o to zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora, wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka 
oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk. 
– Wychodzimy do naszych czytelników 
i umieszczamy książki w mieście. Można je 
wypożyczyć na chwilę i poczytać na ławce 
albo zabrać na dłużej i zwrócić po przeczy-
taniu. Do plenerowej biblioteczki 
można też przynieść własne prze-
czytane książki i puścić je dalej 
w czytelniczy obieg. Zachęcamy 
i zapraszamy naszych mieszkań-
ców do korzystania z plenerowej 
biblioteki – mówi zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora. 
Projekt pierwszej plenerowej 
budki na książki wykonał Pan 
Wiesław Kądziołka z Metalo-
plastyka Kowalstwo Artystycz-
ne z Żarowa, za co składamy 
serdeczne podziękowania. Ideą 
projektu jest hasło „Przynieś 

i wymień się książką”. 
– Przy przystanku autobusowym w Żarowie 
pojawił się dziś nietypowy obiekt. To plene-
rowa biblioteczka, pierwsza taka w naszym 
mieście. Zapraszamy mieszkańców do 
korzystania, zarówno tych młodszych, jak 
i starszych – mówi wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Iwona Nieradka.
Zachęcamy wszystkim mieszkańców do 
korzystania z plenerowej biblioteczki 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Od teraz książki czekają na czytelników również w ple-
nerowej biblioteczce przy ul. Dworcowej w Żarowie.

Wyniki wyborów na Prezydenta RP
w gminie Żarów

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Państwowej Komisji 
Wyborczej I turę wyborów prezydenckich wygrał 

urzędujący prezydent Andrzej Duda, uzyskując 43,50% głosów. 
Drugi był Rafał Trzaskowski z poparciem 
30,46% głosów. Stawkę na podium zamy-
ka Szymon Hołownia, którego poparło 
13,87% społeczeństwa. To oznacza, że An-
drzej Duda i Rafał Trzaskowski będą wal-
czyć o głosy wyborców w II turze wyborów 
prezydenckich, które zaplanowane zostały 
na 12 lipca 2020r. 
W gminie Żarów zwycięzcą także jest An-
drzej Duda, który uzyskał 44,29% głosów. 
Rafała Trzaskowskiego poparło 30,59% 
mieszkańców gminy Żarów. Szymon Ho-
łownia uzyskał 13,00% głosów, Krzysztof 

Bosak 7,27%, Robert Biedroń 2,30%, Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz 1,85%, Stanisław 
Żółtek 0,28%, Waldemar Witkowski 0,21%, 
Marek Jakubiak 0,10%, Paweł Tanajno 
0,05%, Mirosław Piotrowski 0,05%. 
Frekwencja w wyborach w gminie Żarów 
wyniosła 58,80%. 
Szczegółowe wyniki wyborów w poszcze-
gólnych obwodowych komisjach wybor-
czych na terenie gminy Żarów są dostępne 
na stronie internetowej Państwowej Komi-
sji Wyborczej.
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Kronika policyjna
Tragiczny wypadek
na łączniku
Do tragicznego wypadku doszło 
na łączniku autostradowym. 
W wyniku zderzenia dwóch aut 
osobowych marki BMW zginęły 
dwie młode osoby. Na miejscu 
zginęła 22-letnia pasażerka czar-
nego BMW. Kierowca auta został 
przetransportowany do szpitala 
przez LPR, tam zmarł. W stanie 
ciężkim do szpitala trafił 20-letni 
kierowca drugiego auta, białego 
BMW. 19-letnia pasażerka nie 
ucierpiała poważnie w wypadku. 
Akcja ratunkowa trwała kilka 
godzin. 
Przyczyny zdarzenia są ustalane. 
Okoliczności wypadku bada po-
licja i prokuratura. Uczestnicy, 
którzy zginęli w wypadku byli 
mieszkańcami gminy Żarów. 

Bezpieczne wakacje 2020
Rozpoczęły się wakacje. Pomimo 
tego, że w Polsce panuje teraz 
szczególny czas, część z nas wyje-
dzie na upragniony wypoczynek. 
Pamiętajmy, żeby podróżować 
bezpiecznie i ryzyko zostawić 
na inne płaszczyzny naszego ży-
cia. Policjanci apelują również 
o zachowanie rozwagi nad wodą. 
Pamiętajmy o tym, że bezpieczna 
kąpiel to kąpiel w miejscu do tego 
przeznaczonym, które jest odpo-
wiednio oznakowane i w którym 
nad bezpieczeństwem czuwa ra-
townik. Nie skaczmy rozgrzani do 
wody, nie pływajmy w czasie bu-
rzy, mgły (kiedy widoczność wy-
nosi poniżej 50 metrów), gdy wie-
je porywisty wiatr. Nie skaczmy 
do wody w miejscach nieznanych. 
Może to się skończyć poważnym 
urazem, kalectwem, a nawet 

śmiercią. Absolutnie zabronione 
są w takich miejscach skoki „na 
główkę”, nigdy nie wchodźmy do 
wody, nie pływajmy po spożyciu 
alkoholu. Nie wypływajmy za 
daleko od brzegu po zapadnięciu 
zmroku. Pływanie po zachodzie 
słońca jest niebezpieczne. Dzieci 
powinny bawić się w wodzie tylko 
pod opieką dorosłych. 

Nieznany sprawca ukradł 
samochód z posesji
Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia tożsamości złodzieja, 
który dokonał kradzieży samo-
chodu z terenu posesji. Straty 
w wysokości 1.000 złotych poniósł 
mieszkaniec gminy Żarów. 

35-latek zatrzymany 
za kradzież agregatu
Funkcjonariusze Zespołu Prewen-
cji Komisariatu Policji w Żarowie 
zatrzymali 35-letniego mieszkań-
ca powiatu świdnickiego, który 
dokonał włamania, a następnie 
kradzieży agregatu tynkarskiego. 
Szkody poniósł mieszkaniec po-
wiatu świdnickiego. Skradzione, 
odzyskane mienie przekazano 
właścicielowi, a sprawcę po wyko-
naniu czynności zwolniono. 

Wandal uszkodził
samochód
Nieznany sprawca dokonał uszko-
dzeń samochodu znajdującego się 
na nieogrodzonej posesji. Znisz-
czenia polegały na uszkodzeniu 
wkładki zamka w drzwiach oraz 
wkładki stacyjki. Straty oszacowa-
ne w wysokości 1.000 złotych po-
niósł 39-letni mieszkaniec gminy 
Żarów. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Złóż wniosek na wymianę pieca
Gmina Miasta Świdnica Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru 

obejmującego teren Gminy Żarów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka ni-
skoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności pu-

blicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.
Ile możemy otrzymać 
dofinansowania?
Projekt zakłada dofinansowanie 
przedsięwzięć polegających na 
trwałej likwidacji ogrzewania 
opartego na paliwie stałym i zastą-
pienie go ogrzewaniem ekologicz-
nym. Wysokość dofinansowania 
to 70% poniesionych kosztów, 
jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla 
mieszkań i 25 tys. zł dla domów 
jednorodzinnych.

Kto może ubiegać się 
o dofinansowanie?
Uprawnionymi do ubiegania się 
o wsparcie są osoby fizyczne będą-
ce właścicielami domów jednoro-
dzinnych lub mieszkań w domach 
jednorodzinnych, osoby fizyczne 
będące właścicielami mieszkań 
w domach wielorodzinnych oraz 
wspólnoty mieszkaniowe (jedynie 
w zakresie mieszkań, których wła-
ścicielami są osoby fizyczne).

Jaki jest termin i miejsce 
składania wniosków?

Termin składania wniosków 
o udzielenie grantów: od dnia 
01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
Miejsce składania wniosków: 
Urząd Miejski w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów Biuro 
Obsługi Klienta.
UWAGA! O wyborze wniosków 
do dofinansowania nie decyduje 
kolejność zgłoszeń!

Zainteresowanych ubieganiem się 
o wsparcie zapraszamy do punk-
tu informacyjnego działającego 

w Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, po-
kój nr 8 w okresie od 01.07.2020 r. 
do 30.09.2020 r. (w dni tygodnia: 
poniedziałek – czwartek),
w godz. 10.00 – 15.30, 
tel: 74 30 67 375, e-mail: wymia-
nakotlow@um.zarow.pl
Pełna wersja ogłoszenia oraz for-
mularze wniosków znajdują się na 
stronie www.wymianakotlow.pl
Prosimy o bieżące zapoznawanie 
się z informacjami zamieszczany-
mi na ww. stronie.

Program dofinansowań
do przydomowych oczyszczalni ścieków

Radni na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 czerwca przyjęli regulamin udzielania 
i rozliczania dotacji ze środków budżet gminy Żarów na dofinansowanie przedsię-

wzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Celem niniejszego programu 
jest wspieranie przedsięwzięć 
zmierzających do poprawy stanu 
środowiska poprzez budowę przy-
domowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków, które zapewnia 
oczyszczanie ścieków bytowych 
w stopniu umożliwiającym odpro-
wadzanie ich do wód lub do ziemi 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. 
– Program ma na celu umożliwie-
nie mieszkańcom gminy Żarów, 
w miejscach, gdzie nie znajduje się 
kanalizacja albo budowa kanali-
zacji jest technicznie niemożliwa 
lub ekonomicznie nieuzasadnio-
na, budowę lub zakup i montaż 
przydomowej certyfikowanej 
oczyszczalni ścieków, korzystając 
z dofinansowania. Wysokość do-
finansowania wynosić będzie nie 
więcej niż 4.000,00 złotych – mó-
wił na sesji zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Informujemy, że ogłoszenie o na-
borze wniosków o dofinansowa-
nie przedsięwzięcia określające 
w szczególności sposób, miejsce 
i termin ich składania w danym 
roku kalendarzowym będzie po-
dane do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz opu-
blikowane w Gazecie Żarowskiej. 

 ▶ Planowany termin rozpoczęcia 
naboru: III kw. 2020

 ▶ Wysokość dofinansowania: 

50 % nie więcej niż 4 000,00 zł.
Dofinansowaniu będą podlegać 
wyłącznie urządzenia nowe po-
siadające oznakowanie CE oraz 
deklaracje zgodność/właściwość 
użytkową potwierdzająca zgod-
ność z norma PN-EN 12566-3, 
wydaną przez producenta i po-
twierdzającą osiągnięte parametry 
oczyszczonych ścieków, zapewnia-
jące poziom oczyszczania ścieków 
zgodny z przepisami prawa.

Magdalena Pawlik 

Można zgłaszać wnioski do projektu
Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Do 3 sierpnia 2020r. można składać uwagi do projektu 
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Z dokumentami w tej sprawie 
można się zapoznać w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Zamkowej 2 
w Żarowie, sala narad, pok. nr 
19, w godz. pracy 7.30 – 15.30, 
a we wtorki w godz. 8.00 – 16.00 
oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
(https://bip.um.zarow.pl/pliki/
s230s1591258478.pdf) 
Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Miasta Żarów na 
adres: Urząd Miejski w Żarowie 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów 
w formie papierowej opatrzo-
ne podpisem osobistym lub 

w formie elektronicznej poprzez 
pocztę elektroniczną na adres: 
burmistrz@um.zarow.pl lub za 
pomocą platformy ePUAP z po-
daniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, 
opatrzone tematem: „STUDIUM”.
Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 10 lipca 2020 r. w sali 
narad Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów 
pokój nr 19 o godzinie 16.00.
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Trzecie miejsce Redy 
w BSK Wyścigi Górskie

Grzegorz Reda, który po raz pierwszy wystartował 
w pierwszej rundzie BSK Wyścigi Górskie Kamionki 

zajął trzecie miejsce. 

W zawodach, które odbyły się 14 
czerwca brali udział tylko kierow-
cy, bez swoich pilotów. Dlatego 
tak ważna była znajomość trasy.
– Zawodnicy mieli do pokonania 
odcinek o długości 6 kilometrów, 
który trzeba było przejechać pię-
ciokrotnie. W pierwszej klasie, 
w której brałem udział, wystarto-
wało 6 kierowców. Od początku 
wyścigu notowałem czasy w po-
łowie stawki, kończąc zawody na 

trzecim miejscu. Składam serdecz-
ne podziękowania za wsparcie 
Gminie Żarów, Euro Car Mariusz 
Nowak, Strefa Okazji, Auto Shop, 
Geospace, Serwis Park Paweł Kry-
siak, Zywer Auto, Daicel Żarów – 
mówi Grzegorz Reda.
Pierwsza runda BSK Wyścigi Gór-
skie-Kamionki zakończyła się dla 
Grzegorza Redy zajęciem trzecie-
go miejsca. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Trzecie miejsce Patryka Zywera
w I rundzie Tarmac Masters

Udział Żarowianina Patryka Zywera w I rundzie Tarmac 
Masters w rajdach samochodowych płaskich zakończył 
się zdobyciem trzeciego miejsca na podium. Rywaliza-
cja była zacięta, zwłaszcza, że o wygraną walczyło wielu 

dobrych rajdowców. 

– Wystartowałem w klasie Rajdów 
Okręgowych z licencją RN jako 
zawodnik zawodowy. Na rajd 
przyjechali wszyscy, liczący się 
z pierwszej ligi kierowcy z klas R5 
i 2wd. Walka była zacięta, zajęli-
śmy trzecie miejsce w swojej klasie, 
w autach napędzanych na przed-
nią oś i 15 miejsce w Generalce. 
To bardzo ładny wynik, biorąc 
pod uwagę, że mieliśmy trochę 

niedoinwestowane auto. Jechałem 
wspólnie z pilotem Bartoszem Sio-
dło, który jeździł w Mistrzostwach 
Polski 10 lat temu. Naszym autem 
było Reno Clio Sport 260 koni 
mechanicznych. Cieszymy się, że 
udało się objechać kierowców, któ-
rzy zajmowali wysokie lokaty. To 
duży sukces – mówi Patryk Zywer 
mieszkaniec Żarowa, uczestnik 
I rundy Tarmac Masters.

Oprac. Magdalena Pawlik

Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne dobre wyniki w rajdach sa-
mochodowych. 

Zagraj w debla
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
zaprasza na turniej deblowy tenisa ziemnego.

Sportowa impreza odbędzie się 
już w sobotę, 11 lipca na terenie 
kortów tenisowych przy al. Kor-
czaka w Żarowie. Początek rywali-
zacji zaplanowano na godz. 10:00. 
Zapisów można dokonać przed 

rozpoczęciem zawodów. Turniej 
jest bezpłatny, a na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. 
Znajdź partnera i zagraj razem 
z nami!

Krzysztof Dutkiewicz 

Legend 
Cup

KS Zjednoczeni Żarów 
zaprasza byłych i obec-

nych zawodników klubu 
do wzięcia udziału w tur-

nieju Legend Cup.
Sportowe wydarzenie odbędzie 
się 4 lipca na Stadionie Miejskim 
w Żarowie. Do rywalizacji przy-
stąpią drużyny: ligowcy (III i IV 
liga), LDJ (orły Nowaka), Zjed-
noczeni Żarów (obecnie) oraz 
Silesia Żarów (obecnie). 
Wpisowe: 10 zł od zawodnika. 
Początek zmagań o godz. 10:00. 

Nocne łowy 
wędkarzy

Blisko dwudziestu wędkarzy 
rywalizowało w nocnym turnieju 
wędkarskim, zorganizowanym 
nad Stawem Miejskim w Żarowie. 
Tytuł mistrzowski trafił do 
Damiana Skowrońskiego. 
Adekwatnie do nazwy w nocy 
z soboty na niedzielę (27-28 
czerwca) spotkali się miłośnicy 
wędkarstwa, by wspólnie 
rywalizować o tytuł mistrzowski 
koła PZW Żarów. Rozpoczęcie 
zawodów nastąpiło o godz. 20:00 
i trwało do 4:00 nad ranem. 

– Tej nocy ryby nie żerowały tak 
jak tego oczekiwaliśmy. Cieszy fre-
kwencja i bardzo miła atmosfera. 
Po tak długim okresie bez współ-
zawodnictwa spowodowanym 
pandemią, ponownie mogliśmy 
zmierzyć się z kolegami. Cieszę się 
i jednocześnie dziękuję wszystkim 
uczestnikom za tak liczne przy-
bycie i wspólnie spędzony czas – 
mówi Mikołaj Moryl z PZW koło 
Żarów. 
Tytuł wicemistrzowski zdobył 
Bohdan Moczulski. Trzecia 
pozycja przypadła Pawłowi 
Łotarewiczowi,a największą rybę 
złowił Jacek Termański. 
Zawody skierowane były do 
członków żarowskiego koła. 
Możliwy był połów na dwie 
wędki z wykorzystaniem techniki 
spławikowej oraz gruntowej. Za 
punktowane ryby liczono tylko te, 
powyżej trzydziestu centymetrów. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zagraj w nocy na Orliku!
Ruszyły zapisy do jedenastej edycji Nocnego Turnieju 

Żarów Centrum Masters w piłce nożnej. 
Do rywalizacji dojdzie pod koniec wakacji. 

Pierwszy gwizdek rozlegnie się 
28 sierpnia o godz. 20:30 na ża-
rowskim boisku Orlik. Najlepsze 
drużyny oraz laureaci klasyfikacji 
indywidualnej zostaną nagrodzeni 
cennymi nagrodami. Zgloszenia 
do 25 sierpnia na maila sport@
centrum.zarow.pl. Ilość miejsc 
ograniczona. Turniej przezna-
czony jest dla zawodników od 16. 

roku życia. Formularz zgłosze-
niowy, regulamin, oświadczenie 
dla niepełnoletnich znajdują się 
na stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl. Organizato-
rem sportowego wydarzenia jest 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Mecze kontrolne Zjednoczonych
przed nowym sezonem

Nowy sezon piłkarski coraz bliżej. 
Trwają przygotowania Zjednoczo-
nych Żarów występujących w wał-
brzyskiej okręgówce. 
Podopieczni Macieja Jaworskiego 
do tej pory rozegrali dwa mecze 
kontrolne. Remisem 1:1 zakończył 
się pojedynek z Górnikiem Nowe 
Miasto Wałbrzych (kl. A). Bram-
kę dla żarowian zdobył Damian 
Uszczyk. LKS Bystrzyca Górna 
(IV liga) nie dał najmniejszych 
szans Zjednoczonym Żarów, wy-
grywając aż 6:0. 
Najbliższy test mecz żarowianie 
rozegrają na wyjeździe 10 lipca. 
Przeciwnikiem będzie przedsta-
wiciel A-klasy, MKS Szczawno-
-Zdrój. Pierwszy gwizdek zabrzmi 
o godz. 18:00. Dziesięć dni póź-

niej, 20 lipca o godz. 18:00 na 
boisku rywala, biało-niebiescy 
zmierzą się z ligowym przeciwni-
kiem Zdrój Jedliną-Zdrój. Przed 
własną publicznością piłkarze 
wystąpią 25 lipca. Rywalem będzie 
czwartoligowy Lotnikiem Jeżów 
Sudeckim. Godzina meczu pozo-
staje do ustalenia, podobnie jak 
w meczu w Żarowie z Górnikiem 
Wałbrzych. Ten ostatni test mecz 
odbędzie się 1 sierpnia. 
Start wałbrzyskiej okręgówki 
w sezonie 2020/21 odbędzie się 
w weekend 8-9 sierpnia. W kolej-
nym wydaniu gazety przedstawi-
my szczegółowy terminarz. 

Krzysztof Dutkiewicz


