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Lato przy trzepaku.
Wakacje z GCKiS

Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem czy komputerem, 
można atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Więcej na stronie 4. 

Wiecej na stronie 2

W tej chwili prace prowadzone są przy ul. Myśliwskiej i Sportowej w Mrowinach.
Więcej na stronie 3

Budowa kanalizacji 
w Mrowinach na półmetku

Wielkie serce na 
nakrętki w Żarowie

Każdy z nas ma w domu niepotrzebne nakrętki. Zamiast 
wyrzucać, wrzućmy je do żarowskiego serca. W ten spo-

sób możemy pomóc potrzebującym dzieciom. 
Więcej na stronie 5.

Foto: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Kalinów” 
#GaszynChallenge w wykonaniu mieszkańców Kalna 

na rzecz chorego Jasia.
Więcej na stronie 6.

Kalno
dla Jasia
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Wszystkich zaintereso-
wanych ubieganiem 
się o wsparcie zapra-

szamy do punktu informacyjnego 
działającego w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój 
nr 8 tel. 74 30 67 375 lub 730 279 
392, od poniedziałku do czwartku 
w godz. 10.00 – 15.30 uzyskają 
tam Państwo informacje doty-
czące naboru. Dofinansowanie 
zostało przyznane w ramach pro-
jektu pn. „Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej” dofinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020 (RPO WD 
2014-2020), Osi priorytetowej 
3 „Gospodarka niskoemisyjna”, 
Działania 3.3 „Efektywność ener-
getyczna w budynkach użyteczno-
ści publicznej i sektorze Mieszka-
niowym – ZIT AW”.

Uwaga! O wyborze 
wniosków do dofinan-
sowania nie decyduje 
kolejność zgłoszeń!
Formularze wniosków do pobra-
nia na stronie internetowej 
www.wymianakotlow.pl
Na tej stronie publikowane będą 
również bieżące informacje doty-
czące projektu.
Przedsięwzięcie realizowane bę-
dzie w latach 2020-2022 na terenie 
następujących gmin Dolnego Ślą-
ska: Miasto Świdnica, Boguszów-
-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, 
Jaworzyna Śląska, Marcinowice, 
Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska 
Nowa Ruda, Strzegom, Świebo-
dzice, Świdnica, Walim, Miasto 
Wałbrzych, Żarów.

Na co można uzyskać 
dofinansowanie?

 ▶ Podłączenie do sieci ciepłowni-
czej/chłodniczej

 ▶ Instalacje źródeł ciepła opartych 
na OZE (np. pompy ciepła)

 ▶ Instalacje spalające biomasę
 ▶ Instalacje spalające paliwa ga-
zowe

 ▶ Instalacje ogrzewania elektrycz-
nego, pod warunkiem zasilania 
z odnawialnych źródeł energii.

Instalacje wymienione w pkt 2-5 
mogą zostać dofinansowane tylko 
w przypadku braku technicznej 
bądź ekonomicznej możliwości 
podłączenia do sieci ciepłowni-
czej/chłodniczej.
Informujemy, iż dla każdej nie-
ruchomości, w której będzie re-
alizowana modernizacja sposobu 
ogrzewania konieczne jest spo-
rządzenie uproszczonego audytu 
energetycznego. 
Uproszczony audyt energetyczny 
musi zostać wykonany przed li-
kwidacją węglowego źródła ciepła. 
Jeśli węglowe źródło ciepła zostało 
zlikwidowane przed 07.11.2018r. 
to konieczne jest załączenie, wraz 
z uproszczonym audytem energe-
tycznym, pełnego audytu energe-
tycznego wykonanego przed li-
kwidacją węglowego źródła ciepła.

Uwaga!
Wnioskodawcy, którzy w terminie 
do 18.09.2020r. nie zlecą audyto-
rom wykonania uproszczonego 
audytu energetycznego muszą być 
świadomi, że audytorzy mogą nie 
zdążyć wydać im ww. dokumen-
tu w terminie umożliwiającym 
złożenie wniosku w terminie do 
30.09.2020r. 
Od dnia 29.06.2020r. uproszczone 
audyty energetyczne mogą wyko-
nywać audytorzy wskazani przez 
Gminy. Wykaz audytorów upraw-
nionych do wykonania uprosz-
czonego audytu energetycznego 
znajdą Państwo poniżej:

ISSN 1231-4552
Pismo samorządu terytorialnego 

gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

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

Informacje
Złóż wniosek na wymianę pieca 

Przypominamy, że 1 lipca 2020 ruszył nabór wniosków na wymianę 
pieca. Wnioski będzie można składać do 30 września 2020r. 

Ruszył nabór wniosków w ramach programu
„Moja Woda”

Ministerstwo Klimatu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły 
nabór wniosków w ramach programu „Moja woda”. 

1 lipca ruszył nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
programu „Moja woda”. 

W ramach programu każdy wła-
ściciel domu jednorodzinnego 
będzie mógł otrzymać dotację do 
5 tysięcy złotych, ale nie więcej 
niż 80% kosztów.

Na co można otrzy-
mać dofinansowanie?
Finansowaniem objęto zakup, 
montaż i uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodaro-
wanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomości. 
Dzięki temu wody te nie będą 

odprowadzane do kanalizacji 
bytowo-gospodarczej, kanalizacji 
deszczowej, rowów odwadniają-
cych odprowadzających poza te-
ren nieruchomości, na tereny są-
siadujące, ulice, place. Otrzymane 
wsparcie będzie 
można przezna-
czyć na przewody 
odprowadzające 
wody opadowe, 
zbiornik retencyj-
ny podziemny lub 
nadziemny, oczko 
wodne, instalację 
rozsączającą oraz 
elementy do na-
wadniania bądź 
innego sposobu 
wykorzystania zatrzymanej wody.

Gdzie i do kiedy moż-
na składać wnioski?
Wydrukowane i podpisane wnioski 
należy składać w Biurze i oddzia-
łach Biura Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu:

 ▶ 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
 ▶ 58-310 Szczawno-Zdrój, 
ul. Kolejowa 8
Wnioski należy składać w ter-

minie od 01.07.2020r. 
do 31.05.2024r. 

w godzinach 8:00 – 15:00.
Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu, w zakładce Złóż wniosek 
(https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-
-wniosek/moja-woda/w_498,cel-
-programu) 

Jakie są formy do-
finansowania?
Dotacja, ale nie więcej niż 80% 
kosztów kwalifikowanych instala-
cji wchodzących w skład przedsię-
wzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie. 

Kto może ubiegać się 
o dofinansowanie?
Osoby fizyczne będące właścicie-
lami lub współwłaścicielami nie-
ruchomości na której znajduje się 
budynek mieszkalny jednorodzin-
ny, z wyłączeniem nieruchomości, 
dla której udzielono już dofinan-
sowania z Programu Moja Woda. 

LGD „Szlakiem Granitu” wspiera infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną
8 lipca 2020 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Kry-
stian Ulbin podpisał umowy z grantobiorcami na kwotę 114 795,00 zł z przeznaczeniem na budowę 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
– Skutecznie wdrażamy Lokal-
ną Strategię Rozwoju, wspie-
rając zarówno inwestycje gmin 
jak i właśnie organizacji poza-
rządowych, które są najbliżej 
mieszkańców – podkreśla Kry-
stian Ulbin, Prezes LGD. 

W ramach grantu „Razem dla 
Sołectwa” wsparcie otrzymało 
m.in. Stowarzyszenie „Nasze Dzie-
ci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu 
w kwocie 25 000 zł na zadanie 
„Zbudujmy Razem Aktywną 
Wioskę”.
W ramach operacji powsta-
nie dziewięć nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej na obszarze LGD 
Szlakiem Granitu na terenie gmin: 
Dobromierz, Świdnica oraz Ża-
rów. Projekty realizowane przez 
lokalne organizacje pozarządowe 

wpisują się w realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju i przyczynią się 
do rozwoju ogólnodostępnej in-
frastruktury. 

– Powstała infrastruktura 
będzie służyć lokalnym spo-
łecznościom w zakresie zago-
spodarowania czasu wolnego 
w sposób aktywny, a także na 
rzecz turystów, którzy skorzy-
stają z podejmowanych działań 
– mówi Krystian Ulbin z LGD 
Szlakiem Granitu.

W ramach operacji w Zastrużu 
powstanie tyrolka wraz ze stołem 
do szachów i warcabów oraz hote-
le dla owadów. Wszystkie nagro-
dzone projekty zakładają nasadze-
nia roślin, w tym łąk kwietnych, 
a t akże organizację inicjatyw inte-
grujących mieszkańców. 
Zadania będą realizowane  w ra-

mach działania 19 Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER, poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dla 
operacji realizowanych w ramach 
projektu grantowego dla przed-
sięwzięcia IV. „Aktywna społecz-
ność „Szlakiem Granitu” obję-
tego Lokalną Strategią Rozwoju 
na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Szla-
kiem Grantu” w zakresie rozwoju 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
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W tej chwili 
wykonawca 
inwestycji 

Przedsiębiorstwo Ro-
bót Wodnych i Ekolo-
gicznych EKO-WOD 
realizuje roboty przy ul. 
Myśliwskiej i Sportowej 
w Mrowinach. To odci-
nek, na którym pracow-
nicy napotykają różne 
uciążliwości, jednak 
mieszkańcy wsi z cierpli-
wością znoszą wszelkie 
niedogodności.

– Aktualnie realizujemy odcinek przy 
ul. Myśliwskiej i Sportowej. Teren jest 
trudny, mieszkańcy zostali tymczasowo 
zaopatrzeni w bypass, który dostarcza 
wodę. W zależności od kubatury gruntów 
skalistych, prace na tym odcinku mogą 
potrwać jeszcze około dwóch miesięcy. 
W kolejnym etapie roboty będą realizo-
wane przy ulicy Szkolnej. Mieszkańcy są 
informowani na bieżąco o wszelkich trud-
nościach, pomaga nam w tym również 
radny Roman Konieczny, który kontroluje 
wszelkie etapy tego zadania – mówi Pa-
tryk Rogala kierownik budowy z Przed-
siębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicz-
nych EKO-WOD.

Jest to trzeci etap tego zadania, w którym 
prace kanalizacyjne zostaną zrealizowane 
na wszystkich bocznych ulicach Mrowin. 
Ponadto, niebawem rozpoczną się także 
prace kanalizacyjne na ulicy Słowiańskiej 
w Żarowie. Tam również zostanie odtwo-
rzona nawierzchnia asfaltowa, która dziś 
jest w bardzo złym stanie technicznym.

– III i ostatni etap to realizacja budowy 
kanalizacji we wszystkich bocznych uli-
cach Mrowin. Przypo-
mnę, że w pierwszym 
i drugim etapie prace 
prowadzone były przy 
ul. Wojska Polskiego. 
W tym wykopie wy-
konawca inwestycji 
usuwa stare rury 
azbestowo-cementowe i jednocześnie jest 
zakładana rura wodociągowa i kanaliza-

cyjna. Dziękuję mieszkańcom Mrowin za 
wyrozumiałość, bo budowa kanalizacji to 
nie tylko ogromne, ale również uciążliwe 
przedsięwzięcie – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Całkowity koszt III etapu budowy kanali-
zacji w Mrowinach to kwota 8.023.880,00 
złotych. Łączna wartość zadania, w ramach 
którego wykonane zostały prace kana-
lizacyjne w Łażanach, przy pierwszym 
i drugim etapie kanalizacji w Mrowinach, 
Kalnie oraz Żarowie na osiedlu domków 
jednorodzinnych wynosi 29.316.533,00 
złotych. Przyznane dofinansowanie, które 
gmina otrzymała z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
to 11.940.907,76 złotych. 

– Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ście-
kowej to jedno z waż-
niejszych zadań reali-
zowanych na terenie 
naszej gminy. Zakres 
prac kanalizacyjnych 
jest bardzo szeroki, 
dlatego inwestycja została podzielona na 
trzy etapy. Jesteśmy już prawie na finiszu 
wszystkich robót. Przed nami jeszcze kil-
ka miesięcy prac i myślę, że mieszkańcy 
Mrowin zniosą cierpliwie wszelkie niedo-
godności, związane z budową kanalizacji. 
Dzięki temu będziemy mogli zaoferować 
naszym mieszkańcom odpowiedni stan-
dard i komfortowe warunki życia – przy-
znaje przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny. 

Magdalena Pawlik 

Kanalizacja
Podłącz się do kanalizacji 

i skorzystaj z dofinansowania
Referat Komunalny Urzędu Miejskiego w Żarowie przypomina o obo-
wiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Obowiązek ten wynika z przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
z późn. zm.). Zwolnienie z tego obowiązku 
może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie-
ruchomość została wyposażona w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków spełniającą wy-
magania określone w przepisach odrębnych. 

– W przypadku, gdy właściciel nieruchomo-
ści, pomimo możliwości technicznych, nie 
przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Żarów 
zobowiązany jest wydać decyzję admini-
stracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. 
Decyzja ta podlega egzekucji administracyj-
nej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, 
który nie wykonuje tego obowiązku podlega 
karze grzywny, a postępowanie w sprawie 
toczy się według przepisów Kodeksu postę-
powania w sprawach o wykroczenia i jest 
kierowane na Komisariat 
Policji w Żarowie – wyjaśnia 
Patrycja Sozańska z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Informujemy również, że 
ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. 
z dniem 22 czerwca 2020r. 
powrócił do standardowych 
godzin pracy. Klienci są 
obsługiwani z zachowaniem 
reżimów sanitarnych (de-
zynfekcja rąk, maseczka, 
najlepiej własny długopis). 
Pod adresem podanym po-
niżej znajdziecie Państwo 
informację dotyczące proce-
dury wpięcia się do kanali-
zacji sanitarnej.
https://zwik.zarow.pl/procedura-
przylaczenia-do-kanalizacji-sanitarnej-
istniejacych-budynkow/
Przypominamy, że wykonanie przyłącza 
powinno nastąpić niezwłocznie po urucho-
mieniu sieci kanalizacyjnej. Do czasu pod-
łączenia nieruchomości do kanalizacji sani-
tarnej należy prowadzić prawidłową gospo-
darkę nieczystościami ciekłymi (posiadanie 
szczelnych zbiorników bezodpływowych) 
i przechowywać dowody potwierdzające 
wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę 
posiadającego stosowne zezwolenia. 

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, 
że jest możliwość otrzymania dotacji na 
budowę przyłącza kanalizacyjnego. 

– Koszty podłączenia do sieci kanaliza-
cyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. 
Gmina Żarów udziela jednak bezzwrotnej 
dotacji na prace związane z budową przy-
łączy kanalizacyjnych. Kwota dofinanso-
wania wynosi maksymalnie do 30% udo-
kumentowanych i poniesionych kosztów 
(faktury lub rachunki) na ten cel, nie wię-
cej niż 1.000,00 złotych – dodaje Patrycja 
Sozańska z Referatu Komunalnego.

Jak podłączyć się do kanalizacji?
Przez podłączenie należy rozumieć odcinek 
przewodu kanalizacji sanitarnej łączący 
wylot wewnętrznej instalacji kanalizacji sa-
nitarnej w nieruchomości odbiorcy usługi 
z siecią kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od 
budynku do pierwszej studzienki od grani-

cy działki lub od budynku do granicy pose-
sji w przypadku braku studzienki na terenie 
posesji. Program nie obejmuje budowy sieci 
głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) 
do posesji oraz przepompowniami siecio-
wymi i przydomowymi. 
W przypadku, kiedy sieć kanalizacyjna nie 
istnieje (brak możliwości technicznych do 
podłączenia się do kanalizacji), nierucho-
mość należy wyposażyć w szczelny zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków by-
towych spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych (oczyszczalnia 
powinna być certyfikowana, a jej eksplo-
atacja powinna być zgłoszona do Burmi-
strza Miasta Żarów jako organu ochrony 
środowiska). W przypadku użytkowania 
zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć 
umowę z przedsiębiorcą posiadającym 
aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia-

łalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Żarów oraz 
przechowywać dowody potwierdzające wy-
konanie przez przedsiębiorcę usługi opróż-
niania zbiornika bezodpływowego (faktury, 
rachunki).

Kontrole w zakresie nielegalnego pod-
łączania do sieci kanalizacyjnych

Informujemy również, że zgodnie z art. 8 
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne (w tym 
przypadku Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Żarowie Spółka z o. o.) może odciąć 
dostawę wody lub zamknąć przyłącze kana-
lizacyjne, jeżeli został stwierdzony nielegal-
ny pobór wody lub nielegalne odprowadza-
nie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak 
również przy celowo  uszkodzonych albo 
pominiętych wodomierzach lub urządze-
niach pomiarowych. 
Więcej szczegółów odnośnie dotacji, regu-
lamin oraz wniosek znajdziecie Państwo 
pod adresem podanym poniżej oraz pod 
numerem telefonu 74 30 67 375 (program 
był wdrażany w latach 2018-2019, jednak 
dalej obowiązuje):
https://nowa.um.zarow.
pl/ochrona-srodowiska-w-
gminie/,76918,dofinansowanie-
kanalizacja.html
Strona internetowa Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie:
https://zwik.zarow.pl/

Budowa kanalizacji 
w Mrowinach na półmetku

Na półmetku prowadzone są prace przy budowie kanalizacji 
w Mrowinach. 

III etap kończy wszystkie prace kanalizacyjne 
w Mrowinach.

Wyniki II tury wyborów 
Prezydenta RP w gminie Żarów

Zgodnie z danymi opublikowanymi na 
stronie Państwowej Komisji Wyborczej II 
turę wyborów prezydenckich, które odbyły 
się w niedzielę,12 lipca wygrał urzędujący 
prezydent Andrzej Duda, uzyskując 51,03% 
poparcia społeczeństwa. Drugi kandydat 
Rafał Trzaskowski uzyskał 48,97% 
głosów wyborców.
Frekwencja wyborcza w tego-
rocznych wyborach prezydenc-
kich w Polsce wyniosła 67,82%, 
w powiecie świdnickim 65,01%, 
w gminie Żarów 61,40%. Najwyższą 
frekwencję 70,61% odnotowano 
w Marcinowicach. 
W gminie Żarów najwięcej miesz-
kańców oddało swój głos na do-
tychczas urzędującego prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Dysproporcja 
głosów wynosi 3040 dla Andrzeja 

Dudy i 2829 dla Rafała Trzaskowskiego. 
Szczegółowe wyniki wyborów w poszcze-
gólnych obwodowych komisjach wybor-
czych na terenie gminy Żarów są dostępne 
na stronie internetowej Gminy Żarów oraz 
Państwowej Komisji Wyborczej.
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Lato przy trzepaku w Żarowie
Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zachęca najmłodszych mieszkańców 
do udziału w akcji „Lato przy trzepaku”. 

Ciekawie i radośnie

Organizatorzy wakacyj-
nych zajęć zapewniają 
uczestnikom wiele 

atrakcji. Wśród nich wycieczki 
rowerowe, spacery historyczne, 
warsztaty fotograficzne oraz wie-
le wspólnych zabaw i gier rucho-
wych. Pierwsze zajęcia ruszyły 
początkiem lipca, a odbywać się 
będą przez cały lipiec i sierpień.

– „Lato przy trzepaku” to cykl 
wydarzeń, które organizuje 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie dla naj-
młodszych. Jesteśmy we wtorki 
i czwartki w różnych lokaliza-
cjach Żarowa przez cały lipiec 
i sierpień. Frekwencja dopisu-
je, reżim sanitarny zachowany, 
dezynfekujemy dłonie co 5 mi-
nut, jest bezpiecznie. Uśmiech 
na twarzach dzieci jest dla nas 
bezcenny, dlatego cieszymy się, 
że wywołaliśmy go na tak wie-
lu twarzach. W sierpniu z wa-
kacyjnymi zajęciami zawitamy 
do Pyszczyna, Łażan, Przyłę-
gowa, Kalna, Wierzbnej oraz 
Mrowin. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy 
do wspólnej zabawy – mówi 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Na sportowo

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu nie zapomina 
również o miłośnikach 

sportowych wrażeń. Dlatego spe-
cjalnie z myślą o nich organizowa-
ne są zajęcia sportowe. 

– Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie zaprasza do 
wspólnej rywalizacji. Czekają 
na Was turnieje piłkarskie, 
tenisa ziemnego, koszykówki 
ulicznej, siatkówki plażowej czy 
unihokej. Wszystkie szczegóły 
możecie sprawdzić na naszej 
stronie internetowej – mówi 
Krzysztof Dutkiewicz z GCKiS.

Rowerowo

Wrażeń nie zabraknie 
również dla cyklistów. 
Z myślą o nich Żarow-

ski Klub Cyklistów „Old Spokes” 
przy GCKiS zaprasza na wycieczki 
rowerowe po okolicy. Na uczest-
ników czekają piękne krajobrazy, 
historyczne miejsca, zabytki archi-
tektury oraz niezapomniana przy-
goda. Pierwsza wycieczka odbyła 
się już 6 lipca, następne zaplano-
wane zostały na 17 i 24 sierpnia.
Szczegółowy harmonogram waka-
cyjnych zajęć znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej i Facebo-
oku GCKiS.

Magdalena Pawlik

Tańce, skoki na skakance i malowanie kredą. Beztroska zabawa to jest to, czego dzieci w wa-
kacje potrzebują najbardziej.

Wakacyjny turniej koszykówki ulicznej. Zawodnikom nagrody wręczał zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

W ofercie wakacyjnych zajęć przygotowanych przez GCKiS nie brakuje rozmaitych zajęć. 
Dla każdego coś fajnego.

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. 
Przyjdź na zajęcia i korzystaj z wielu atrakcji. 

Słonecznie, kolorowo, z uśmiechem na twarzy, a co najważniejsze bezpiecznie. 
Pierwsze spotkanie w ramach akcji „Lato przy trzepaku” za nami.
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Podziękowania
od Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podzięko-
wania:

 ▶ Fundacji „Babcia i Dziadek” w Żarowie oraz Panu Stanisławowi 
Łukaszów za bezpłatne przygotowanie posiłków dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców miasta i gminy Żarów.

 ▶ mieszkance gminy Żarów, która w okresie od marca udzielała 
wsparcia jako wolontariusz osobom najbardziej potrzebującym 
w tym trudnym okresie związanym z panującą pandemią CO-
VID-19.

Wielkie serce na nakrętki w Żarowie
Czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrę-

tek, który stoi przy żarowskim basenie jest już do dyspozycji naszych mieszkańców. 

Zaprojektował go i wykonał Se-
bastian Jarosz mieszkaniec Kalna, 
a sam pomysł „stworzenia” serca 
to inicjatywa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

– Choć stalowe, ma wielką moc. 
Ogromne serce na nakrętki 
stoi przed budynkiem basenu 
w Żarowie. Nakrętki tutaj może 
wrzucić każdy. Obecnie akcja 
prowadzona jest na rzecz Julii 
Malik z Żarowa, ale mamy 
nadzieję, że również inne po-
trzebujące dzieci będą mogły 
skorzystać z naszej wspólnej 
pomocy – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Nie jest to pierwsze serce na 
nakrętki, które znajduje się na 
terenie gminy Żarów. Takie samo 
serce stoi również przed świetlicą 
wiejską w Kalnie, a od kilku dni 
również przed Szkołą Podstawową 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu. 

– Drodzy mieszkańcy, wielkie 
serce czeka na Wasze nakrętki. 
Jest to nie tylko proekologiczne 
przedsięwzięcie, ale przede 
wszystkim mające pomóc 

najbardziej potrzebującym. 
Pierwsze nakrętki są zbierane 
na rzecz Julii Malik z Żarowa 
– mówi Tomasz Pietrzyk dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Zapraszamy naszych mieszkań-
ców do zapełniania serca na-
krętkami. Można tam wrzucać 
wszelkie plastikowe nakrętki, bez 

względu na kształt, czy kolor. 
Mogą to więc być nakrętki, np. 
po napojach, kawie, mleku, czy 
jogurtach. W pojemniku zostawić 
możemy również zakrętki po che-
mii gospodarczej, po płynach do 
zmywania, szamponach i płynach 
do płukania. Ważne, by nie do-
rzucać do nakrętek innych przed-
miotów. 

Magdalena Pawlik 

To pierwsze w Żarowie, ale trzecie w gminie wielkie czerwone serce, 
do którego możemy wrzucać nakrętki. 

Napełniamy lodówkę 
społeczną w Żarowie
Lodówka społeczna znów działa dzięki 
współpracy Ośrodka Pomocy Społecz-

nej oraz Fundacji Weź Pomóż. 

Nie wyrzucaj! 
Zostaw ubrania w szafie społecznej

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie na 
pierwszym piętrze funkcjonuje specjalna szafa 

z logo Wymiana Ciepła. 

Przypominamy, że lodówka jest dostępna od ponie-
działku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, w siedzibie 
żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54 w Żarowie. 

– Serdecznie zapraszamy do dzielenia się jedze-
niem z potrzebującymi. Prosimy pamiętać, żeby 
produkty pozostawiane w lodówce były w termi-
nie przydatności do spożycia – mówi Małgorzata 
Siemińska kierownik żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Pamiętajmy, że są wśród nas ludzie, dla których 
kupno jedzenia, ubrania lub lekarstw stanowi pro-
blem i muszą wybierać między którąś z tych podsta-
wowych dla życia potrzeb. Są też tacy, którzy mają 
tego jedzenia zbyt dużo i nie wiedzą, co z nim zro-
bić. Serdecznie zapraszamy do korzystania z lodów-
ki, ale także zachęcamy do dzielenia się produktami 
z potrzebującymi. 

Każdy, kto chce się podzielić odzieżą w dobrym 
stanie, może przynieść je do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie ul Armii Krajowej 54. Powiesić 
na wieszaku, a każda osoba która potrzebuje ubrań 
może skorzystać z tej formy pomocy.

– Zachęcamy każdego mieszkańca do wsparcia. 
Większość z nas trzyma w szafach odzież w do-
brym stanie, której już nie używa, a ubrania takie 
mogą jeszcze służyć innym potrzebującym miesz-
kańcom – mówi Małgorzata Siemińska kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Kalno dla Jasia
Mieszkańcy Kalna włączyli się w charytatywną akcję #ga-

szynchallenge zorganizowaną na rzecz chorych dzieci. 

Swoją pomoc i wsparcie za-
deklarowali Jasiowi, który 
urodził się z lewostronnym 

rozszczepem wargi i wyrostka 
zębodołowego oraz obustronnym 
rozszczepem podniebienia mięk-
kiego i twardego. Przed Jasiem 
jeszcze kilka operacji i długa 
rehabilitacja neurologopedyczna. 
W akcję zaangażowało się również 
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalne-
go „Kalinów”. Pomoc nie ograni-
czyła się tylko do wspólnego #ga-
szynchallenge. Mieszkańcy Kalna 
przekazali także na rzecz chorego 
chłopca 15 worków nakrętek.

– Akcja #gaszynchallenge 
okazała się wielkim sukcesem, 
dlatego naszym wsparciem po-
stanowiliśmy objąć Jasia, który 
jest mieszkańcem wsi Tomkowa 
i potrzebuje pomocy. Uzbierali-
śmy dla Jasia 15 worków nakrę-
tek, ale wiedzieliśmy, że to zbyt 
mało. Stowarzyszenie Rozwoju 
Lokalnego „Kalinów” zwołało 
akcję, w której uczestniczyło 
ponad 80 osób, aby pompować 
albo wykonać przysiady. Zebra-
liśmy łącznie 2500 tys. złotych 
– mówi Ewa Wołek mieszkanka 
Kalna.

Mieszkańcy Kalna przygotowali 
dla Jasia jeszcze jedną niespo-
dziankę.

– Do Kalna Jasiu przyjechał 
wspólnie z rodzicami i dziad-

kami. Otrzymał od Stowarzy-
szenia zabawkową koparkę i od 
razu chciał się bawić. To już 
druga akcja #gaszynchallenge, 
do której przystąpili mieszkań-
cy Kalna. Nie zatrzymujemy 
się, nadal zbieramy nakrętki 
i zawsze służymy pomocą.  Do 
kolejnej akcji dla Jasia nominu-
jemy: Wieś Tomkowa, Drużynę 
Piłkarską Darbor Bolesławice 
oraz KGW Wierzbna i pomaga-
my dalej – dodaje Ewa Wołek 
z Kalna.

Oprac. Magdalena Pawlik

Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców Kalna do Jasia trafiły datki 
na jego leczenie i rehabilitację. 

Zatrzymaj przemoc. 
Zgłoś się po pomoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy infor-
muje, że na przełomie czerwca i lipca 2020r. planowana 
jest kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego 

dedykowana dla osób stosujących przemoc.  

Program skierowany jest do 
mężczyzn, co do których 
istnieje podejrzenie o sto-

sowaniu przemocy wobec bliskich 
osób lub ją stosują oraz skazanych 
prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z art. 207 kk m.in. 
korzystających z warunkowego 
zawieszenia kary pozbawienia 
wolności. 
Program obejmuje dwa etapy 
pracy z osobami stosującymi 
przemoc. I etap to konsultacje 
indywidualne, natomiast II etap to 

zajęcia grupowe.
Szczegółowych informacji nt. 
Programu udziela Paulina Króli-
kowska i Małgorzata Janus-Woj-
ciechowska. 
Osoby zainteresowane udziałem 
prosimy o kontakt z Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej przy ul. 
Żeromskiego 16/8 w Świdnicy, 
numer telefonu 74 85 65 815, 
e-mail: koordynator.oik@pcpr.
swidnica.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych 
– godziny otwarcia

Kierownik Ośrodka Pomocy w Żarowie infor-
muje, że: dział Świadczenia Rodzinnych, fundusz 
alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, świad-
czenie „Dobry start”, pokój nr 1 
od 01.08.2020 roku do 30.11.2020 roku 

będzie czynny 
od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30, 

we wtorki od godziny 8.00 do 16.00. 
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Dołącz do Partnerów
Karty Dużej Rodziny

W związku z powiększającą się bazą podmiotów oferujących zniżki w ramach pro-
gramu Karty Dużej Rodziny zapraszamy firmy i instytucje z terenu gminy Żarów do 

włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Korzyści dla firm i instytucji z włą-
czenia się do programu: współtwo-
rzenie pierwszego ogólnopolskiego 

programu skierowanego do dużych rodzin, 
możliwość posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, zwięk-
szenie rozpoznawalności i zainteresowania 
ofertą firmy/instytucji, realizacja polityki 
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Do współpracy zapraszamy podmioty 
niezależnie od sektora, czy wielkości. Wa-
runkiem udziału jest zapewnienie zniżek 
lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

Jak zgłosić swoją firmę do programu?
 ▶ określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź 
inne korzyści Twoja firma/instytucja może 
zaoferować rodzinom wielodzietnym

 ▶ wypełnij e-deklarację dołączenia do 
Karty Dużej Rodziny (znajdziesz ją 
tutaj:  https://empatia.mpips.gov.pl/
formularz-zgloszenia-kdr ). E-deklaracja 
ułatwi szybkie dołączenie do programu, 
przyspieszy cały proces, a także usprawni 
pracę jednostek odpowiedzialnych za 
zawieranie umów z nowymi partnerami.

Co dalej?
 ▶ po weryfikacji formularza zostaną 
uzgodnione z Twoją firmą/instytucją 
szczegółowe warunki współpracy

 ▶ Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej lub Wojewoda (w przypadku 

firm/instytucji działających lokalnie) 
podpisze z Twoją firmą umowę ws. przy-
znawania uprawnień rodzinom wielo-
dzietnym.

Liczba partnerów Karty Dużej Ro-
dziny systematycznie rośnie

W programie uczestniczy już ponad 1000 
firm i instytucji, które oferują zniżki dla 
rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
Obecne na terenie Gminy Żarów zniżki dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferują:

 ▶ PKN Orlen
 ▶ Santander Bank Polska
 ▶ Szkoła Nauki Jazdy Piotr Zadrożny

Pozostałych partnerów programu Karta 
Dużej Rodziny oferujących zniżki można 
odnaleźć na stronie internetowej: 
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny, także rodzi-
nom zastępczym i rodzinnym domom 
dziecka. Rodzicom karta wydawana jest 
dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 
lub 25 lat w przypadku kontynuowania 
nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie 
i bez względu na dochód. 
Wszystkie informacje dotyczące progra-
mu Karta Dużej Rodziny można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, pok. Nr 
17, pod nr tel. 74 30 67 359 i na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Jesteś nastolatkiem? Zaplanuj 
i przeprowadź swój projekt

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat 
do programu Pole Działania. 

Pole Działania to roczny program 
Fundacji Wspomagania Wsi skiero-
wany do nastoletnich mieszkańców 

wsi, zainteresowanych działaniem społecz-
nym, którzy chcą przeżyć przygodę z zapla-
nowaniem i przeprowadzeniem projektu 
społecznego w swojej okolicy.

Jak to działa? 
Wspólnie z uczestnikami z całej Polski 
przejdziemy całą ścieżkę projektową: od 
zbadania potrzeb ludzi, na rzecz których 
chcą działać, przez zaplanowanie projek-
tów, po ich realizację. Na program składają 
się cztery warsztaty szkoleniowe.

Czego będzie można się nauczyć? 
Na warsztatach szkoleniowych uczestnicy 
dowiedzą się:

 ▶ jak rozpoznawać potrzeby ludzi, dla któ-
rych chcą działać

 ▶ jak pracować metodą projektową, żeby bez 
stresu zaplanować i zrealizować działanie

 ▶ jak rozpoznawać sprzymierzeńców 
w swojej okolicy i nawiązywać z nimi 
kontakt, żeby pomogli w projekcie

 ▶ jak zbudować zespół, podzielić się za-
daniami i jak zadbać o komunikację 
w zespole, żeby praca nad projektem była 
przyjemnością

 ▶ jak poradzić sobie z formalnościami przy 
realizacji projektu

 ▶ jak skutecznie opowiadać o projekcie, 
czyli gdzie przedstawić informację o nim 
i jakim językiem mówić, żeby zdobył 
zainteresowanie

 ▶ jak i skąd pozyskać pieniądze na działanie
Między spotkaniami uczestnicy wykonają 
zadania niezbędne do zaplanowania i prze-
prowadzenia projektu. Bez obaw! Każdy 
otrzyma wsparcie na etapie planowania 

i realizacji działań. W ramach zadań:
 ▶ zmierzą się z przeprowadzeniem mini-
-diagnozy społecznej, czyli badania 
w swojej miejscowości, żeby poznać 
potrzeby mieszkańców, dla których będą 
działać.

 ▶ z naszą pomocą krok po kroku pomysł 
na projekt przekują w konkretny plan 
działania

 ▶ przeprowadzą działanie społeczne 
ze swojej miejscowości

Dla kogo jest program? 
Zapraszamy uczniów i uczennice szkół 
średnich z całej Polski w wieku od 15 do 18 
lat mieszkających na wsi lub w mieście do 
20 tys. Nie szkodzi, jeśli do tej pory mło-
dzież nie ma na swoim koncie pierwszych 
projektów czy współpracy z organizacjami 
społecznymi. Do programu przyjmujemy 
także osoby bez doświadczenia w działa-
niach społecznych za to z wielkim sercem 
i wyobraźnią. Być może ich pierwszy pro-
jekt narodzi się podczas Pola Działania!

Kiedy i gdzie się spotkamy? 
Program Pole Działania trwa od paździer-
nika 2020r. do czerwca 2021r. Warsztaty 
szkoleniowe odbędą się w Warszawie 
w październiku i listopadzie 2020r. oraz 
w marcu i czerwcu 2021r. Wasze projekty 
zostaną zrealizowane na terenie Waszych 
miejscowości lub gmin między marcem 
a czerwcem 2021r. 
Zapraszamy na stronę Programu (http://
fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/po-
ledzialania/ ), gdzie znajdziecie wszystkie 
przydatne informacje, szczegóły rekrutacji 
i harmonogram.

Dożynki gminne w tym roku bez imprezy plenerowej
Burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza 

Przemysław Sikora wspólnie z sołtysami podjęli decyzję, 
że gminne dożynki w tym roku zostaną odwołane. 

Odbędzie się tylko uroczysta msza 
święta dziękczynna w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie. Powodem jest oczywiście 
epidemia koronawirusa i ograni-
czenia, jakie rząd RP wprowadził 
w związku z organizacją dużych im-
prez plenerowych.

– Dożynki to dla mieszkańców, którzy 
mieszkają na wsi, stały i nieodzowny 
punkt w kalendarzu wydarzeń. Jednak 
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
naszych mieszkańców, zdecydowali-
śmy o odwołaniu tegorocznego Święta 
Plonów. Wiemy, że jest to wieloletnia 
tradycja naszej gminy i doskonała 
okazja do tego, aby podziękować rolnikom 
za ich ciężką pracę, niemniej jednak bez-
pieczeństwo mieszkańców jest najważniej-
sze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli wrócić do wspólnego, tra-
dycyjnego świętowania, by móc razem po-
dziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom 
przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności 
za Ich ciężką pracę i codzienny trud – 
mówili podczas spotkania z sołtysami 
burmistrz Leszek Michalak i zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora.

Uroczysta msza dożynkowa zaplanowana 
została na 6 września 2020r. w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. 
Po mszy świętej nie będzie jednak możliwo-
ści świętowania w plenerze. Podczas narady 
z sołtysami, która odbyła się w poniedziałek, 
6 lipca uzgodniono także, że w uroczysto-
ściach kościelnych będzie mogła brać udział 
trzyosobowa delegacja z każdej wsi.
W związku z epidemią koronawirusa do-
żynki zostały odwołane w całym powiecie 
świdnickim. 

Magdalena Pawlik 

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, 
gminne dożynki zostały w tym roku odwołane. 
Mamy nadzieję, że dożynki będziemy mogli święto-
wać w 2021 roku. 

Podsumowanie konsultacji
W czwartek, 9 lipca br. odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano prace nad Stu-
dium Korytarzowym wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudo-
wy/budowy A4 Wrocław – Krzyżowa i Studium Korytarzowego S5 Sobótka – Bolków. 

Ze względów epidemiologicznych spotka-
nie, w którym udział wzięło ponad 150 
osób, odbyło się za pośrednictwem inter-
netowej platformy MS Teams.
Burmistrz Leszek Michalak zaprosił do 
udziału w debacie przedstawicieli wsi Mi-
koszowa, Łażany i Kalno, a w spotkaniu 
uczestniczyli również zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora oraz pracownicy Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.
Projektanci zaprezentowali analizę dzie-
więciu wersji przebiegu korytarzy drogo-
wych nowego przebiegu autostrady A4 
i drogi szybkiego ruchu S5, a następnie 
zarekomendowali do dalszych prac cztery 
wersje: III, IV, V i VI.
Zaprezentowane wersje to efekt analizy 
zgłaszanych przez mieszkańców i samo-
rządy uwag do zaprezentowanego w mar-
cu pierwszego studium korytarzowego. 
W wyniku analizy zgłoszonych uwag i pro-
testów projektanci zrezygnowali z części 
rozwiązań, w tym tej wersji przebiegu dro-
gi S5 w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kal-
no. Jednakże na pytanie burmistrza 
Michalaka, czy to oznacza, że ten 
przebieg nie będzie już brany pod 
uwagę, przedstawiciel projektantów 
stwierdził, że w dalszych pracach 
projektowych odrzucone przebiegi 
mogą być ponownie wzięte pod 
uwagę.
Wersja III i V przewiduje przebieg 
drogi S5 w bezpośrednim sąsiedz-
twie istniejącej, niedawno wybudo-

wanej, drogi powiatowej 3396D (obwod-
nica Żarowa), która przebiega przez teren 
gminy Żarów: pomiędzy Mikoszową i Ła-
żanami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
Mielęcina, gdzie ma być usytuowany węzeł 
łączący projektowaną drogę S5 i istniejącą 
drogę krajową nr 5.
W trakcie dyskusji burmistrz Leszek Mi-
chalak zaproponował, aby w tej wersji 
korytarza drogowego zamiast budowy 
nowej drogi wykorzystać istniejącą drogę 
powiatową 3396D dobudowując brakujące 
dwa pasy jezdni.
W trakcie dyskusji zwrócono również 
uwagę na fakt, że przedstawione projekty 
nie rozwiązują problemu Świdnicy, stąd 
też zaproponowano, aby projektanci przy-
gotowali koncepcję obejmującą poprowa-
dzenie korytarza drogowego na południe 
od Świdnicy – zgodnie z wcześniejszymi 
planami budowy południowej obwodnicy 
Świdnicy. W tym kontekście burmistrz 
Leszek Michalak zaapelował o poprowa-
dzenie korytarza drogowego najbardziej na 
południe.
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Kronika policyjna
Groził spaleniem domu
Funkcjonariusze Policji w Żarowie 
zatrzymali 25-letniego mężczyznę, 
bez stałego miejsca zamieszkania, 
który groził dwóm mieszkańcom 
Żarowa spaleniem ich domu. 
Groźba ta wzbudziła u zgłasza-
jących uzasadnioną obawę jej 
spełnienia. Zatrzymany został 
osadzony w Policyjnym Pomiesz-
czeniu dla Osób Zatrzymanych 
KPP Świdnica. W dniu 6 lipca Sąd 
Rejonowy w Świdnicy zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres 2 miesięcy wobec sprawcy.

Nie dostosował prędkości 
do warunków na drodze
Kierujący pojazdem 45-letni 
mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego, na łuku drogi w okolicach 
Krukowa, nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących 
na drodze i uderzył w betonowy 
przepust. W wyniku zdarzenia 
kierujący został zabrany do szpita-
la w Wałbrzychu z podejrzeniem 
urazu kręgosłupa. Pojazd zabez-
pieczono na parkingu policyjnym.

Ukradł klucze i laptopa
49-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego powiadomił, że nie-
ustalony sprawca z pomieszczeń 
biurowych dokonał kradzieży klu-
czy udarowych oraz laptopa. Stra-
ty zostały oszacowane na kwotę 
13.500 tys. zł. Do zdarzenia doszło 
na terenie Siedlimowic.

Zatrzymany za groź-
by i pobicie
Sąd Rejonowy w Świdnicy zasto-
sował wobec 39-letniego mężczy-
zny, mieszkańca Żarowa środek 
zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na okres 
3 miesięcy za pobicie i groźby. 
Poszkodowana 40-letnia miesz-
kanka Żarowa zgłosiła, że 39-letni 
mężczyzna kilkakrotnie uderzył 
ją pięścią w twarz oraz głowę, 
a także ugryzł w nos, powodując 
obrażenia ciała w postaci powierz-
chownych urazów powłok głowy. 
Ponadto, w tym czasie groził jej 
również pozbawieniem życia. 

W wyniku podjętych czynności 
funkcjonariusze policji zatrzymali 
agresywnego sprawcę. Zatrzyma-
nego osadzono w Pomieszczeniu 
Dla Osób Zatrzymanych KPP 
Świdnica.

Wypadł z kajaka 
i zaczął się topić
Do zdarzenia doszło na terenie 
zbiornika wodnego „Andrzej” 
w Mrowinach. Mężczyzna wypadł 
z kajaka i zaczął się topić. Obecni 
na miejscu świadkowie zdarzenia 
wyciągnęli mężczyznę z wody na 
brzeg i przekazali załodze pogo-
towia ratunkowego. Po udzieleniu 
pomocy medycznej mężczyzna 
został przewieziony do szpitala 
w Świdnicy, gdzie lekarz stwierdził 
brak obrażeń. Po badaniu okazało 
się, że mężczyzna był nietrzeźwy 
(0,41 mg/l), pozostał na obserwa-
cji w szpitalu.

Wypadek przy pracy
27-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego podczas wykonywa-
nia pracy polegającej na popra-
wianiu liny przy suwnicy doznał 
zmiażdżenia opuszka palca prawej 
ręki wraz z paznokciem. Spraw-
dzono stan trzeźwości mężczyzny 
i był trzeźwy. Po przebadaniu 
w szpitalu, mężczyzna został 
zwolniony do domu. Do zdarzenia 
doszło przy ul. Fabrycznej w Ża-
rowie. 

15-letni motocyklista nie 
zatrzymał się do kontroli
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 
15-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, który kierując mo-
tocyklem, pomimo wydania przez 
funkcjonariuszy poruszających 
się oznakowanym radiowozem 
przy użyciu sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, polecenia zatrzy-
mania się, nie uczynił tego. Co 
więcej, przyspieszył i kontynuował 
jazdę do momentu zatrzymania. 
Pojazd zabezpieczony został przez 
właściciela, nieletniego po wyko-
naniu czynności przekazano opie-
kunowi prawnemu. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Promesa na inwestycje
w ramach Tarczy Antykryzysowej

Gmina Żarów będzie mogła skorzystać ze środków finansowych w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. Środki będą pochodziły z rządowego programu wsparcia 

inwestycji w ramach Tarczy dla samorządów. 
Przyznana kwota dla naszej gminy 
to 1.569.639 złotych. Dobrą in-
formację przekazał Wiceminister 
Klimatu poseł Ireneusz Zyska, 
który przekazał symboliczną pro-
mesę na ręce burmistrza Leszka 
Michalaka oraz zastępcy burmi-
strza Przemysława Sikory.

– Jest mi niezmiernie miło prze-
kazać promesę na ręce włodarzy 
gminy Żarów. Środki, które 
przekazujemy samorządom 
mogą zostać przekazane na 
inwestycje, które służyć będą 
mieszkańcom. Ważna informa-
cja jest też taka, że środki te nie 
muszą być wydane w tym roku 
– mówił podczas spotkania 
w Żarowie Wiceminister Kli-
matu Ireneusz Zyska.

Środki przekazane przez rząd bę-
dzie można wykorzystać na bliskie 
ludziom inwestycje, m.in. remon-
ty szkół i przedszkoli, inwestycje 
w wodociągi i kanalizację, budowę 
żłobków, a także inne niezbędne 
lokalnie działania.

– Dziękujemy za przekazane 

wsparcie. W obecnej sytuacji, 
każda gmina w Polsce, w związ-
ku z sytuacją związaną z epide-
mią koronawirusa, boryka się 
z trudnościami finansowymi. 
Środki finansowe, które otrzy-
mamy na pewno przeznaczymy 
na inwestycje służące poprawie 
życia naszej społeczności – 
dziękowali burmistrz Leszek 

Michalak i zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Teraz gmina będzie musiała 
złożyć wniosek o przyznanie 
środków w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej. O tym, jakie zadania 
zostaną zrealizowane przy wyko-
rzystaniu tych środków, będziemy 
Państwa informować. 

Magdalena Pawlik 

Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska przekazał symboliczną promesę 
w ramach Tarczy Antykryzysowej na ręce burmistrza Leszka Michalaka 
i zastępcy burmistrza Przemysława Sikory. 

Powszechny Spis Rolny od 1 września
1 września 2020r. rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020. Przeprowadzony bę-

dzie w całej Polsce i będzie trwał do 30 listopada 2020r. 
Obejmować będzie wszystkie 
gospodarstwa rolne. W ramach 
prac spisowych, rolnicy będą zo-
bligowani do przekazania danych 
o gospodarstwie rachmistrzom 
spisowym. Wyniki spisu rolnego 
są jedynym źródłem, które pozwa-
la dokładnie scharakteryzować 
polskie rolnictwo. Służą władzom 
lokalnym i centralnym do podej-
mowania trafnych decyzji stra-
tegicznych, opartych na analizie 
danych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie prowadzony 
w gospodarstwach rolnych:

 ▶ osób fizycznych (gospodar-
stwach indywidualnych);

 ▶ osób prawnych;
 ▶ jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej.

– Udział w spisie prowadzonym 
przez Główny Urząd Statystycz-
ny (GUS) jest obowiązkowy. Ba-
danie przeprowadzane jest raz 
na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. Wszystkie 
wymienione podmioty pro-
wadzące gospodarstwa rolne 
zobowiązane są do udzielania 
dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi na zadane pytania, albo-
wiem wyniki spisu rolnego są 
jedynym źródłem, które pozwa-
la dokładnie scharakteryzować 
polskie rolnictwo – mówi Marta 
Jarosz z Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W jaki sposób rolnicy mają 
udzielać informacji?

Rolnicy będą mogli udzielić infor-
macji o gospodarstwach rolnych 
poprzez:

 ▶ Samospis internetowy prze-
prowadzony za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji, która 
będzie dostępna na stronie in-
ternetowej: 
https://spisrolny.gov.pl

 ▶ Telefonicznie – dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer 
22 27 99 999

Z użytkownikami gospodarstw 
rolnych, którzy nie spiszą się sa-
modzielnie skontaktują się rach-
mistrzowie spisowi:

 ▶ Telefonicznie, w celu przepro-
wadzenia spisu w wywiadzie 
telefonicznym,

 ▶ Bezpośrednio – w celu prze-
prowadzenia spisu w wywia-
dzie bezpośrednim w miejscu 
dogodnym dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego- jeśli epi-
demia na to pozwoli.

Kim jest rachmistrz spisowy?
Rachmistrz jako funkcjonariusz 
publiczny będzie posługiwał się 
identyfikatorem rachmistrza spi-
sowego, który otrzyma przed roz-
poczęciem prac spisowych. Iden-
tyfikator będzie stanowił jeden 
z elementów uwierzytelniających 
rachmistrza i zawierać będzie:
1) imię i nazwisko oraz zdjęcie 

tego rachmistrza terenowego;
2) numer identyfikatora;
3) nazwę i logo wojewódzkiego 

biura spisowego;
4) określenie terenu gminy, na 

którym jest upoważniony do 
przeprowadzania bezpośrednie-
go wywiadu z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego;

5) pieczęć wojewódzkiego biura 
spisowego;

6) podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia identyfikatora;

7) okres, na jaki identyfikator zo-
stał wystawiony.

Użytkownik gospodarstwa rolne-
go przed przeprowadzeniem przez 
rachmistrza spisowego wywiadu 
telefonicznego lub bezpośrednie-
go wywiadu może zweryfikować 
tożsamość tego rachmistrza przez 
kontakt telefoniczny lub osobisty 
z gminnym lub wojewódzkim biu-
rem spisowym.

Rolniku, Twoje dane są 
u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe 
są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmi-
strzowie są pouczani o istocie ta-
jemnicy statystycznej i sankcjach 
za jej niedotrzymanie. 

Nie masz w domu dostępu do 
Internetu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych 
zapewniony będzie bezpłatny do-
stęp do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt komputerowy.

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spiso-

wej (pod numerem 22 27 99 999) 
będzie również możliwość spisania 
się przez telefon. Po połączeniu 
się z numerem wybierz „1” – zo-
staniesz skierowany na infolinię 
spisową. Następnie wybierz opcję 
„Spisz się przez telefon”, połączysz 
się z naszym rachmistrzem – to 
doskonale przygotowana osoba do 
przeprowadzenia z Tobą spisu przez 
telefon. (Koszt połączenia jest zgod-
ny z cennikiem operatora).

Jakie pytania usłyszą rol-
nicy w trakcie spisu?

W spisie rolnym będą zbierane 
dane dotyczące m.in.:

 ▶ osoby kierującej gospodar-
stwem rolnym,

 ▶ położenia gospodarstwa na 
obszarach o ograniczeniach na-
turalnych,

 ▶ osobowości prawnej,

 ▶ typu własności użytków rolnych,
 ▶ produkcji ekologicznej,
 ▶ rodzaju użytkowanych gruntów,
 ▶ powierzchni zasiewów według 
upraw,

 ▶ powierzchni nawadnianej,
 ▶ zużycia nawozów mineralnych 
i organicznych,

 ▶ pogłowia zwierząt gospodar-
skich według grup wiekowo-
-użytkowych,

 ▶ rodzaju budynków gospodar-
skich,

 ▶ liczby maszyn i urządzeń w go-
spodarstwie rolnym,

 ▶ wkładu pracy w gospodarstwo 
rolne użytkownika i członków 
jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.

Prosimy wszystkich rolników 
o przekazywanie informacji o spi-
sie rolnym.
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Na kortach tenisowych w Żarowie 
zobaczyliśmy pary deblowe.
Padający deszcz zmusił organi-
zatora do przeniesienia zmagań 
z soboty na niedzielę. Miłośnicy 
tenisa przez kilka godzin rywali-
zowali o tytuł najlepszego debla. 
Faworyci stanęli na najwyższym 
stopniu podium, jednak nie 
przyszło im to zbyt łatwo. Paweł 
Niewęgłowski i Ireneusz Sordyl 
zgromadzili komplet zwycięstw. 

– Cieszymy się, że po prze-
rwie spowodowanej epidemią 
koronawirusa znów możemy 
rywalizować z kolegami. Tenis 
jest dla nas ogromną pasją oraz 
formą aktywnego wypoczynku. 
Z niecierpliwością czekamy na 

kolejny turniej – relacjonuje 
zwycięski debel Niewęgłowski-
-Sordyl.  

Największy opór triumfatorom 
postawił drugi debel turnieju Bar-
tosz Brzegowy i Krystian Bielak. 
Podobny scenariusz miała rywali-
zacja o trzecie miejsce. Jakub Jagła 
i Radosław Wojnowski okazali się 
minimalnie lepsi od pary Krzysz-
tof i Paweł Hanc.  
Specjalną statuetkę otrzymał pre-
kursor żarowskiego tenisa Marian 
Dawlewicz, za pomoc oraz wspar-
cie działań sportowych. Pierwsza 
czwórka nagrodzona została 
pucharami oraz nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez spon-
sora głównego, firmę JAKO Polska. 

Każdy debel dodatkowo otrzymał 
godzinę gry gratis na żarowskich 
kortach. Organizacji wydarzenia 
podjęło się Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Trwa turniej piłki nożnej Mini 
Mundial. Drużyny rywalizują na 

boisku Orlik. Zakończenie całego 
cyklu rozgrywek zaplanowano na 

26 sierpnia. Turniej koszykówki 
ulicznej padł łupem Marcina Belki 
i Bartosza Borkowskiego z druży-
ny Przeciwciała Świdnica. Podium 
uzupełnili Mateusz Wachowiak 
i Maksymilian Mięki z drużyny 
Twardzi oraz Przemysław Dobro-
wolski i Krystian Suk, reprezen-
tujący Team Śniadecki. W swojej 
ofercie sportowych wydarzeń, 
żarowskie centrum może zapro-
ponować udział w wycieczkach 
rowerowych po ciekawych oko-
licach, jak również turniej siat-
kówki plażowej, czy nocny turniej 
piłkarski, który pod koniec sierp-
nia odbędzie się po raz jedenasty. 
Szczegółowy program znajduje się 
na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl
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Sport i wypoczynek
V Żarowskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Żarowska Izba Historyczna zapraszają właścicieli 
pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, unikalnych, specjalnych, sportowych, tuningowych i militar-

nych do udziału oraz zaprezentowania swojej perełki motoryzacyjnej podczas 
V Żarowskiego Spotkania Miłośników Motoryzacji. 

– Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie drogą mailo-
wą na adres: izbazarow@wp.pl (prosimy podać imię i na-
zwisko, miejscowość oraz podstawowe informacje dotyczą-
ce pojazdu). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 sierpnia 
2020r. (godz. 16:00). Impreza ma charakter zamknięty, 
dlatego udział w niej mogą wziąć wyłącznie pojazdy zgło-
szone w wyznaczonym terminie i potwierdzeniu uczestnic-
twa otrzymanym z naszej strony – mówi Bogdan Mucha 
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Impreza odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia na Targowi-
sku Miejskim i przyległym parkingu w Żarowie przy 

ul. Dworcowej, w godzinach 14:00-19:00. 
Więcej informacji już niebawem. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Regulamin dostępny na http://www.izba.centrum.zarow.pl/

W programie:
 ▶ pojazdy zabytkowe, sportowe, tuningowe, 
militarne, motocykle;

 ▶ konkurs rzutu oponą, pokaz ratownictwa 
drogowego;

 ▶ muzyczny wystep zespołu „Ślad”

Organizatorzy: 
 ▶ Gminne Centrum Kultury i Sportu , 
Żarowska Izba Historyczna, 

Patronat honorowy:
 ▶ PKO Bank Polski

Partnerzy
 ▶ Auto Shop, PHU Patryk Aftyka, Celmet, 
Euro-Car, OSP Żarów

Żarodreptaki na szlaku
Góry Bystrzyckie stały się ostatnim celem wycieczki Miejskiego 

Koła PTTK „Żarodreptaki”.
Nowo wybudowana wieża wi-
dokowa na Jagodnej, schronisko 
Jagodna w Spalonej, atrakcje By-
strzycy Kłodzkiej, to tylko nielicz-
ne miejsca, które zobaczyli uczest-
nicy ostatniej wycieczki Miejskie-
go Koła PTTK „Żarodreptaki”. 

– Z Przełęczy pod Porębą 
rozpoczęliśmy blisko 20 km 
wędrówkę po Górach 
Bystrzyckich. Jedną 
z większych atrakcji 
na szlaku była nowo 
wybudowana wieża 
widokowa na Jagod-
nej, z której rozprze-
strzenia się widok 
na okoliczne pasma 
górskie, w tym bezpo-
średnio na panoramę 
Masywu Śnieżnika 
i Gór Orlickich. Dopełnieniem 
naszej wycieczki było wspólne 
ognisko oraz atrakcje Bystrzycy 
Kłodzkiej do których możemy 
zaliczyć m.in. fragmenty murów 

obronnych z pierwszej połowy 
XIV wieku, renesansowe, baro-
kowe kamienice, czy Muzeum 
Filuministyczne – opowiada 
Bolesław Moryl, prezes żarow-
skiego koła. 

Żarodreptaki zapraszają na kolejną 
wyprawę, tym razem po Pogórzu 
Izerskim. Do przejścia będzie dy-

stans 16 kilometrów. Wyjazd 18 lip-
ca o godz. 7.30 z dworca PKS w Ża-
rowie. Ilość miejsc ograniczona. 
Zapisy pod nr tel. 665 049 217. 
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Piłkarskie spotkanie po latach
Piłkarski Turniej Legend Cup był okazją do spotkania się obecnych 

i byłych zawodników KS Zjednoczonych Żarów.
W turnieju zorganizowanym 
przez żarowski klub wzięły udział 
drużyny, które na przestrzeni lat 
reprezentowały barwy drużyny 
w III, IV lidze, Lidze Dolnoślą-
skiej Juniorów.

– Przez tyle lat przewinęło się 
wielu zawodników, grających 

na różnym szczeblu rozgrywek. 
Łączy nas piłka i miłość do niej, 
tym bardziej cieszę się z takiej 
formy rywalizacji – relacjonuje 
Marek Brambor, pomysłodaw-
ca turnieju. 
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Kto z kim w okręgówce?
Poznaliśmy terminarz wałbrzyskiej klasy okręgowej. Piłkarze Zjed-
noczonych Żarów swoją przygodę rozpoczną od pojedynku z benia-

minkiem Cukrownikiem Pszenno.
Dla podopiecznych Macieja Ja-
worskiego będzie to drugi sezon 
spędzony na boiskach wałbrzy-
skiej okręgówki.
Po zamieszaniu w wielu woje-
wództwach z ustaleniem osta-
tecznej kolejności, gdy poprzedni 
sezon nie został zakończony 
z powodu epidemii koronawirusa, 
w nowym regulaminie znalazły się 
odpowiednie zapisy. W przypadku 
uzyskania równej liczby punktów 
przez dwie lub więcej drużyn 
o kolejności miejsc nadal będą de-
cydować mecze bezpośrednie lub 
mała tabela, ale tylko w sytuacji 
gdy rozegrany zostanie cały sezon. 
W przypadku nie dokończenia 

rozgrywek mamy dwie możliwo-
ści. Jeżeli rozegranych zostanie 
50 proc. i więcej meczów, jako 
tabelę końcową przyjmuje się tą, 
po ostatniej rozegranej kolejce, 
a o kolejności decydują punkty 
i bramki z całego sezonu. Gdy 
rozegranych zostanie mniej niż 50 
proc. meczów, to sezon zostanie 
anulowany, a kolejność drużyn 
w tabeli końcowej nie zostanie 
ustalona. 
Kto spadnie i kto awansuje 
z wałbrzyskiej okręgówki? Dwie 
pierwsze drużyny zobaczymy na 
boiskach IV ligi. Z okręgówką 
pożegnają się trzy ostatnie ekipy 
w tabeli. 

Terminarz kl. O Wałbrzych, runda jesienna
Data Godz. Spotkanie
08.08.2020 17:00 Cukrownik Pszenno – Zjednoczeni Żarów
16.08.2020 17:00  Zjednoczeni Żarów – Dabro-Bau Makowice
22.08.2020 17:00 Granit Roztoka – Zjednoczeni Żarów
30.08.2020 17:00 Zjednoczeni Żarów – Skałki Stolec
05.09.2020 16:00 Słowianin Wolibórz – Zjednoczeni Żarów
12.09.2020 16:00 Venus Nowice – Zjednoczeni Żarów
20.09.2020 16:00 Zjednoczeni Żarów – Grom Witków
26.09.2020 16:00 Trojan Lądek Zdrój – Zjednoczeni Żarów
04.10.2020 15:00 Zjednoczeni Żarów – Sparta Ziębice
10.10.2020 15:00 Sparta Ziębice – Zjednoczeni Żarów
18.10.2020 15:00 Zjednoczeni Żarów – Włókniarz Kudowa Zdrój
24.10.2020 15:00 Zdrój Jedlina Zdrój – Zjednoczeni Żarów
01.11.2020 14:00 Zjednoczeni Żarów – Karolina Jaworzyna Śl.
08.11.2020 13:30 Kryształ Stronie Śl. – Zjednoczeni Żarów
11.11.2020 13:30 Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice
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Sportowe wakacje
Od początku wakacji Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
przygotowało blok sportowy dla wszystkich sympatyków aktywne-

go spędzania czasu wolnego.

Znamy najlepszych deblistów
Z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym sytuacją 

epidemiologiczną rozegrany został turniej tenisa ziemnego. 

Najlepsze cztery deble żarowskiego tenisa

Żarowska Izba Historycz-
na oraz Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żaro-
wie zapraszają do udziału 
w „Spacerze Historycznym”, 
który odbędzie się w sobotę, 
18 lipca 2020 roku. 

Zbiórka przy Żarowskiej Izbie 
Historycznej o godz. 10.00. Tym 
razem wędrujemy na Górę Kru-
kowską. O historii tego miejsca 
opowie Bogdan Mucha. 

Serdecznie zapraszamy 
do udziału.


