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Projekt rewitalizacji skweru przy
ul. Krasińskiego w Żarowie

Tak po rewitalizacji ma wyglądać skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie.
Więcej na stronie 3.

Zabytkowe samochody
zjechały do Żarowa

O następne edycje imprezy możemy być spokojni. 
Z roku na rok ma ona mieć coraz większy rozmach. 

Więcej na stronie 8
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Wnioski można 
składać w termi-

nie od 24.08.2020r. 
do 04.09.2020r.  

Dofinansowanie przyznawane bę-
dzie według kolejności składania 
wniosków do czasu wyczerpania 
środków finansowych przeznaczo-
nych na ten cel w budżecie gminy 
na rok 2020. Liczy się kolejność 
złożenia wniosku.

Kto może ubiegać się 
o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać 
się właściciele nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie gminy 
Żarów, gdzie brak jest zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej lub któ-
rych podłączenie do istniejącego 
systemu kanalizacji sanitarnej jest 
z przyczyn technicznych niemoż-
liwe bądź ekonomicznie nieuza-
sadnione.

Ile wynosi dofinansowanie?
Szczegółowe zasady przyznawania 
dotacji na dofinansowanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
zostały określone w załączniku 
do uchwały nr XXII/158/2020 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
25.06.2020r. (można ją pobrać 
z Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Żarów).
Wnioskodawca na budowę przy-
domowej oczyszczalni ścieków, 
może uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 50% udokumen-
towanych fakturą poniesionych 
kosztów brutto na zakup lub 
zakup z montażem przydomowej 
oczyszczalni, jednak nie więcej niż  
4 000,00 zł.

Na co można przezna-
czyć dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są urzą-
dzenia zakupione i zamontowane 
w tym samym roku, co rok zło-
żenia wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia. 
Dofinansowaniu będą podlegać 
wyłącznie urządzenia nowe, po-
siadające oznakowanie CE oraz 
deklaracje zgodność/właściwość 
użytkową potwierdzającą zgod-
ność z normą PN-EN 12566-3, 
wydaną przez producenta i po-
twierdzającą osiągnięte parametry 
oczyszczonych ścieków, zapewnia-
jące poziom oczyszczania ścieków 
zgodny z przepisami prawa. 

Gdzie należy skła-
dać wnioski?

Wnioski należy składać w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.
Informujemy, że wnioski złożone 
przed oraz po terminie ogłoszone-
go naboru będą odsyłane Wnio-
skodawcy. 

Ostateczny termin zło-
żenia wniosku o rozli-

czenie dotacji i wypłatę 
dofinansowania określony 

został do 23.11.2020r. 
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Informacje
Burmistrz Miasta Żarów ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudo-
wanej położonej w Żarowie przy ul. Strefowej przeznaczonej na cele rolnicze

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/

opis
Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

859/4 5.553 SW1S/00043189/7 Sprzedaż prawa własności
Użytek –  ŁIII 38.000 zł 3.800 zł 9.00

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

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej poda-
nej w tabeli na konto: PKO BP 
64 1020 5226 0000 6102 0629 
6893 najpóźniej do dnia 21 
sierpnia 2020 r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, zaliczone zostanie na po-
czet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje cenę o co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej.

5. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia aktu notarialnego. 

W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Zbywana nieruchomość jest 
zwolniona z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg 
zobowiązany będzie do ponie-
sienia kosztów sądowych oraz 
notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospo-
darowania działka przeznaczo-
na jest na cele rolne  – symbol 
A.15R.

9. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie interneto-
wej Urzędu: www.um.zarow.pl

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

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

12. W przypadku, gdy uczest-
nikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika, 
powinna przedłożyć do wglądu 
aktualny wypis z Krajowego Re-

jestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezen-

towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także 
małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na 
przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczest-
nika przetargu jest równo-
znaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

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

16. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych 
powyżej informacji, oferent od-
powiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym 
i faktycznym nieruchomości, 
jej aktualnym sposobem i moż-
liwościami zagospodarowania 
oraz parametrami.

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Z dniem 24 sierpnia ruszamy z naborem wnioskiem na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji 

ze środków z budżetu gminy Żarów. 

Zmiana godzin pracy
w OPS Żarów – świadczenia rodzinne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że 
dział Świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, świadczenia wy-
chowawcze, świadczenie „Dobry start”, pokój nr 1, od dnia 01 sierp-
nia 2020 roku do 30 listopada 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.

Remonty chodników w Mro-
winach i Wierzbnej
Trwa remont kolejnych chodników 

na terenie gminy Żarów. Prace w tej chwili realizowane są 
przy ul. Wojska Polskiego w Mrowinach 
oraz przy ul. Świdnickiej w Wierzbnej. 

Inwestycje finansowane są ze środ-
ków budżetu gminy Żarów oraz 
środków funduszu sołeckiego.

– Wspólnie 
z mieszkańcami 
wsi na zebraniu 
wiejskich zadecy-
dowaliśmy, aby 
większą część 
środków fundu-
szu sołeckiego 
przekazanych z budżetu gminy 
Żarów, przeznaczyć na remont 
chodników. To kontynuacja 
prac, bowiem chodnik w pewnej 
części został wyremontowany 
również w minionym roku. 
Prace jeszcze się nie zakończyły, 
a dzięki tej inwestycji będzie 
nie tylko wygodniej, ale przede 
wszystkim bezpieczniej – mówi 
przewodniczący Rady Miejskiej 
i mieszkaniec Mrowin Roman 
Konieczny.

– Prace przy remoncie chod-
nika rozpoczęły się również 
w Wierzbnej. Jak co roku, 
wspólną decyzją 
mieszkańców, 
środki z funduszu 
sołeckiego, zo-
stały przekazane 
na modernizację 
chodnika na te-
renie naszej wsi. 
Ulica Świdnicka w Wierzbnej to 
bardzo ruchliwa ulica, tym od-
cinkiem drogowym przejeżdżają 
nie tylko samochody osobowe, 
ale również ciężarówki. Dla-
tego zależało nam, aby w tym 
miejscu wyremontowany został 
ciąg pieszy. Ważny jest komfort 
mieszkańców, ale jeszcze waż-
niejsze jest ich bezpieczeństwo 
– mówi mieszkanka Wierzbnej 
i radna Rady Miejskiej Zuzan-
na Urbanik.

Dzięki nowym chodnikom będzie nie tylko wygodniej, ale przede wszyst-
kim bezpieczniej.

Chodniki powstają w miejscach wytypowanych przez mieszkańców wsi.
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Nowe środki unijne dla regionu
W poniedziałek, 27 lipca odbyło się w Wałbrzychu spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 
który ma być Nowym Impulsem Rozwojowym Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Na zaproszenie Prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja w spo-
tkaniu udział wzięli m.in. przed-
stawiciele samorządów Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Naszą Gminę 
reprezentowali Burmistrz Leszek 
Michalak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny oraz 
Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik.
Spotkanie miało na celu włączenie 
wszystkich grup interesariuszy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym 
przedsiębiorców, organizacje spo-
łeczne czy mieszkańców w proces 
tworzenia Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji 
i projektów rozwojowych, sta-
nowiących jego główny element 
– przedstawienie wszystkich istot-
nych argumentów na zdobycie 

kolejnych, nowych funduszy euro-
pejskich z „nowego rozdania”.
W podsumowaniu konferencji, 
burmistrz Leszek Michalak za-
znaczył solidarność i efektywność 
wszystkich gmin w wykorzysty-
waniu już zdobytych środków. 
Realizacje unijnych projektów dia-
metralnie zmieniły nasze otocze-
nie, dlatego istotnym jest podjęcie 
wszelkich prób umożliwiających 
przypływ kolejnych środków fi-
nansowych.
Przypominamy, że Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego w celu 
przeprowadzenia analizy zapo-
trzebowania na poszczególne 
kierunki wsparcia pod kątem 
przygotowania Regionalnego Pla-
nu Sprawiedliwej Transformacji 

w ramach programowania Fundu-
szu Sprawiedliwej Transformacji 
ogłosił nabór wstępnych propozy-
cji projektów. Propozycje można 
składać do 30 września 2020r. do 
godziny 15.00. Wnioskodawca 
składa wstępną propozycję pro-
jektu wyłącznie w formie fiszki 
zgłoszeniowej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres 
FST@dolnyslask.pl (propozycji 
projektów nie należy składać 
w formie papierowej). Wszystkie 
kwestie dotyczące naboru opisane 
zostały na stronie: http://www.
umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/
fundusz-sprawiedliwej-transfor-
macji/nabor/

Kronika policyjna
Ukradł 

pompę basenową
Mieszkaniec Żarowa powiadomił 
funkcjonariuszy Policji, że nie-
znany sprawca dokonał kradzieży 
z jego posesji pompy basenowej 
o wartości 550 złotych. Uszkodził 
także węże basenowe, dlatego 
łączne straty zostały oszacowane 
na kwotę 950 złotych na szkodę 
zgłaszającego. 

Zatrzymani za posia-
danie narkotyków

Funkcjonariusze Policji w Żaro-
wie zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn, którzy posiadali przy 
sobie narkotyki. Pierwszy 22-latek 
posiadał przy sobie marihuanę 
o wadze 0,53 grama. Drugi 27-let-
ni mężczyzna został zatrzymany 
przy ul. Władysława Łokietka 
w Żarowie. Miał przy sobie wore-
czek strunowy z zawartością sub-
stancji psychotropowej w postaci 
amfetaminy o wadze 4,35 grama 
netto. Mężczyznom za posiadanie 
znacznej ilości narkotyków grozi 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

Oszustwo 
na portalu OLX

Kolejny mieszkaniec Żarowa 
padł ofiarą oszusta, który ofero-
wał sprzedać swoje produkty na 
portalu ogłoszeniowym OLX.PL. 

Tym razem poszkodowanym jest 
24-letni Żarowianin, który zamó-
wił towar o wartości 220 złotych 
i pomimo wpłaty pieniędzy na 
wskazany rachunek bankowy, do 
dziś nie otrzymał zamówionego 
towaru.

Złodzieje zatrzymani
33-letni mieszkaniec gminy Ża-
rów zawiadomił funkcjonariuszy 
Policji o kradzieży z jego posesji 
elementów betonowych, ogro-
dzeniowych i drewna dębowego 
o łącznej wartości 880 złotych. 
W wyniku czynności podjętych 
bezpośrednio po otrzymaniu 
zgłoszenia, funkcjonariusze KP 
Żarów zatrzymali sprawców kra-
dzieży. Byli to 61-letni mieszka-
niec gminy Żarów oraz 65-letni 
mieszkaniec gminy Jaworzyna Ślą-
ska. Utracone w wyniku kradzieży 
mienie odzyskano w całości. Za 
kradzież mężczyźni mogą trafić 
do więzienia nawet na 5 lat.

Nietrzeźwy rowerzysta
Kierował rowerem będąc pod 
wpływem alkoholu. Funkcjona-
riusze policji zatrzymali na terenie 
Siedlimowic 43-letniego miesz-
kańca powiatu świdnickiego, któ-
ry w wydychanym powietrzu miał 
0,28 mg/1 alkoholu. Zatrzyma-
nego po wykonaniu niezbędnych 
czynności zwolniono. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Funkcjonariusze policji odznaczeni
Święto policji w 101. rocznicę powołania Policji Pań-

stwowej było okazją do wręczenia awansów i odznaczeń 
tym najbardziej zasłużonym. 

Wśród nagrodzonych nie zabra-
kło również żarowskich policjan-
tów. W trakcie uroczystości z oka-
zji Święta Policji w piątek, 31 lipca 
Komendant Powiatowy Policji 
w Świdnicy Andrzej Dobies wrę-
czył akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe policjantkom 
oraz policjantom, a także wręczył 
wyróżnionym funkcjonariuszom 
nagrody pieniężne ufundowane 
przez samorządy. 
Dwóch żarowskich funkcjonariu-
szy zostało także nagrodzonych 
nagrodą finansową przekazaną 
ze środków budżetu gminy Ża-
rów. Nagrody te trafiły na ręce 
st. sierż. Marcina Misia oraz asp. 
sztab. Andrzeja Misiona. W uro-
czystości uczestniczył także bur-
mistrz Leszek Michalak, który 

podziękował policjantom za za-
angażowanie w codzienną służbę 
i pracę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców, szczególnie w cza-
sie utrzymującego się zagrożenia 
epidemicznego i wynikającego 
z tego faktu zwiększonego reżimu 
sanitarnego. 

Odznaczeni funkcjonariu-
sze policji w Żarowie:

 ▶ Na stopień starszego sierżan-
ta – sierż. Grzegorz Oleksyk, 
sierż. Marcin Miś i sierż. Jakub 
Pasiewicz

 ▶ Na stopień aspiranta – mł. asp. 
Michał Kopaczewski 

 ▶ Na stopień starszego aspiranta – 
asp. Wojciech Plizga

Magdalena Pawlik 

Letnie koncerty 
w ramach
Festiwalu

Bachowskie-
go w Żarowie

Trzy letnie koncerty zaplano-
wane zostały na terenie gminy 
Żarów w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Bachowskie-
go. Muzycy zagrają i zaśpiewają 
w Żarowie, Pożarzysku oraz 
Zastrużu. 

Program
Festiwalu Bachowskiego

w gminie Żarów:
 ▶ 21 sierpnia 2020r. (piątek), 
godz. 19.30, wstęp wolny: 
koncert w Kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie. Zagrają: Grand 
Tour Paris Venezia Wittem-
berg, Festival Ensemble Marek 
Pilch organy/prowadzenie. 

 ▶ 22 sierpnia sierpnia 2020r. 
(sobota): 

• godz. 11.00, wstęp wolny: 
Śniadanie na trawie w Poża-
rzysku, Kościół p.w. Św. Józe-
fa w Pożarzysku. Zagrają: La 
Viva Fiamma consort fletów 
renesansowych.

• godz. 19.30, wstęp wolny: 
Kaplica mszalna Matki 
Boskiej Królowej Świata 
w Zastrużu. Zagrają: Michel 
Lambert duety, Michalina 
Bienkiewicz sopran, Przemy-
sław Bałka bas/teorba, Maria 
Wilgos teorba. 

Projekt rewitalizacji skweru 
przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie już niebawem 
zmieni swój wygląd. 

Fundacja Inicjatywa B przy 
współpracy z Urzędem Miej-
skim w Żarowie oraz sponsorem 
strategicznym Polską Ceramiką 
Ogniotrwałą przygotowała projekt 
rewitalizacji tego terenu. Koncep-
cja projektowa skweru zakłada 
powstanie placu funkcjonalnego 
pod wydarzenia okolicznościowe, 
nową nawierzchnię brukową, 
nową mineralną nawierzchnię 
przepuszczalną, stojaki na rowery, 
słupki miejskie, ławki parkowe, 
ławkę wokół drzewa zainstalowa-
ną na istniejącym murku, oświe-
tlenie i monitoring. „Kulmizówka” 
instalacja miejska, pełniąca rów-
nież funkcję ławki, zbudowana ma 
zostać z sygnowanych cegieł sza-
motowych, betonu oraz drewna, 
ponadto zamontowane zostaną 
tablice informacyjne, powstanie 
teren dla dzieci, elementy cera-
miczne pochodzące z PCO oraz 
nowa szata roślinna. Prace na 
rzecz poprawy estetyki, zaplano-
wane są na kilka etapów. Pierwszy 
z nich, Fundacja Inicjatywa B, 
Urząd Miejski w Żarowie oraz 
Polska Ceramika Ogniotrwała 
„Żarów” Sp. z o.o. rozpoczną jesz-
cze w tym roku. 

– Obecnie skwer jest mało 
estetyczny. (...) Rewitalizacja 
skweru ma na celu upamiętnie-
nie 170 rocznicy (1850-2020) 
otwarcia pierwszej fabryki 
cegieł szamotowych. Fabryka 
została otwarta w 1850 roku 
i jest to jedyna istniejąca fabry-
ka, którą założył ojciec żarow-
skiego przemysłu: C. Kulmiz 
– czytamy na stronie interne-
towej Fundacji Inicjatywa B 
z Żarowa.

Organizatorzy: Fundacja Ini-
cjatywa B oraz Urząd Miejski 
w Żarowie. Sponsor stra-
tegiczny: Polska Ceramika 
Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o. 
Projekt zagospodarowania 
skweru oraz wizualizacje 3D 
dla Fundacji Inicjatywa B: 
www.zaprojektujogrod.com 
(mgr inż. arch. kraj. Agnieszka 
Feszter oraz Diploma Garden 
Designer Monika Bogusz).
Z nową koncepcją zagospodaro-
wania skweru można się zapoznać 
na www.um.zarow.pl oraz na 
stronie internetowej Fundacji Ini-
cjatywa B.

Prace na tym terenie prowadzić będzie również UM w Żarowie. 

Zespół Żarowianie, ze względu na epide-
mię, zawiesza swoją działalność

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zespołu śpiewaczego 
Żarowianie pragniemy poinformować wszystkich naszych wiernych 
fanów, że ze względu na obecnie istniejącą pandemię zespół Żarowia-
nie zawiesza do odwołania swoją publiczną działalność.
Informujemy również wszystkich mieszkańców Żarowa, że tego-
roczny XII Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej w tym roku się 
nie odbędzie. Jednocześnie ze względu na posiadanie przez nas praw 
autorskich do tego Przeglądu, zastrzegamy sobie prawo korzystania 
przez inne podmioty z wyżej wymienionej nazwy ewentualnej podob-
nej imprezy.

Zespół Żarowianie
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Do pisania tak naprawdę zain-
spirowała ją rodzina, a że Pani 
Stefania ma dużo wolnego czasu 
na emeryturze, postanowiła spi-
sać historię swojego rodu. W ten 
sposób powstała pierwsza z jej 
książek „Księga Mojego Rodu 
Wrzyszcz”. Stefania Wrzyszcz jest 
mieszkanką Bukowa, emeryto-
waną nauczycielką, ale również 
pisarką i podróżniczką.

– Jest to książka historyczna, 
która opisuje koleje losu rodziny 
Wrzyszcz i rodziny Kostków 
oraz ich przeżycia z czasów II 
wojny światowej. To także histo-
ria rodziny mojego męża. Jedna 
z jego kuzynek opowiedziała 
mi historię zesłania rodziny na 
Syberię, okrucieństwo tamtych 
czasów, czasy wojenne – to 
wszystko są wątki poruszone 
w mojej książce. Jej premiera 
odbyła się w 2019 roku podczas 

Żarowskiej Prelekcji Historycz-
nej – mówi autorka i pisarka 
Stefania Wrzyszcz.

To nie jedyna książka, którą wyda-
ła Pani Stefania. W tym roku uka-
zała się jej druga książka „Moje 
podróże”, która wzbogacona jest 
autorskimi fotografiami z miejsc 
podróży. 

– Inspiracją do napisania tej 
książki były dla mnie moje 
dzieci. Książka opisuje moje 
przygody i przeżycia z różnych 
zakątków Polski oraz świata. 
Uwielbiam podróżować i zwie-
dzać – przyznaje Pani Stefania.

Obie książki można nabyć w skle-
pie papierniczym przy ul. Armii 
Krajowej 45 w Żarowie oraz u sa-
mej autorki. Zachęcamy do prze-
czytania wspomnień pani Stefanii, 
a jeśli ktoś jest zainteresowany 
nabyciem książek może kontak-
tować się również z autorką pod 

nr tel. 511 080 431.
Pani Stefania powiedziała, że to 
nie jest jeszcze jej ostatnie słowo. 
Marzy, aby napisać książkę o har-
cerstwie. Sama w latach 1985-
1991 była drużynową Drużyny 
Harcerskiej „Leśni” z Bukowa. 
Trzymamy kciuki, aby marzenie 
Pani Stefanii jak najszybciej się 
spełniło. 

Magdalena Pawlik 

Wakacje z GCKiS-em
Wakacyjne półkolonie z GCKiS-em

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie nie pozwala na nudę w tegoroczne wakacje. 
Oprócz zajęć, które odbywają się 
w ramach akcji „Lato przy trze-
paku”, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu jest także organizatorem 
wakacyjnych półkolonii dla naj-
młodszych mieszkańców naszej 
gminy. Organizatorzy zadbali, aby 
był to bezpieczny wypoczynek, 
a wszystkie zajęcia odbywały się 
w pełnym reżimie sanitarnym.

– Po raz pierwszy jesteśmy orga-
nizatorem typowych półkolonii 
dla dzieci w gminie Żarów. Czas 
spędzamy radośnie, u nas nie 
ma nudy. Przygotowaliśmy dla 
najmłodszych ciekawe warsztaty 
żeglarskie, wyjeżdżamy na żagle 
do Borzygniewu i na warsztaty 
jeździeckie do Białego Lasu 
w Wierzbnej. Bawimy się w ar-
cheologów, strzelamy z łuków, 
szukamy skarbów wykrywaczem 
metali. Bawimy się bezpiecznie, 
a w zajęcia wplatamy profilakty-
kę związaną z codziennym bez-
pieczeństwem. Dzieci zakładają 
swoje pamiętniki bezpieczeństwa 
przy każdych warsztatach, poru-
szamy tematykę związaną z pro-
filaktyką uzależnień i pierwszą 
pomocą. Jest to wiedza, która 

z pewnością zostanie z nimi na 
później. Zajęcia trwają cztery 
tygodnie, a korzysta z nich 120 
dzieci. Jesteśmy później wszyscy 
zmęczeni, ale zadowoleni. My 
ze swojej pracy, a dzieci – myślę, 
że ze wspólnie spędzonego cza-
su – mówi Anna Suchodolska 
zastępca dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Tegoroczne półkolonie odbywają 
się pod hasłem „Aktywnie, wesoło 
i bezpiecznie”. Uśmiechy dzieci 

potwierdzają, że rzeczywiście tak 
jest. Jak sami przyznają, półkolo-
nie to duża dawka dobrej zabawy!
Wakacyjne półkolonie są w dużej 
mierze finansowane ze środków 
budżetu gminy Żarów. Pozostałą, 
mniejszą kwotę dopłacają również 
rodzice dzieci. 
Relację filmową z wakacyjnych 
półkolonii można zobaczyć na 
Facebooku Gmina Żarów oraz 
Youtube na kanale Gmina Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Atrakcyjna przygoda 
w Borzygniewie

Wspólne żeglowanie po Zalewie Mietkowskim. A w roli sterników trady-
cyjnie burmistrz Leszek Michalak, ratownicy z żarowskiego basenu oraz 
strażacy z OSP.

Wizyta w Stajni Wierzbna Biały Las

Przejażdżka na grzbiecie kucyka, karmienie zwierząt i zwiedzanie placu 
oraz holu do jazdy konnej – to była dla dzieci niezapomniana wizyta.

Wspólne zabawy zabawami, 
ale porządny posiłek musi być

Po wspólnych zabawach dla wszystkich uczestników półkolonii organiza-
torzy przygotowywali pyszne posiłki.

Wodne atrakcje w Żarowie

Do dyspozycji dzieci był również basen w Żarowie, oczywiście pod czuj-
nym okiem ratowników oraz opiekunów. 

Zajęcia plastyczne i artystyczne

Kreatywne zajęcia to jest to, co dzieci lubią chyba najbardziej. Nie mogło 
ich więc zabraknąć na wakacyjnych półkoloniach.

Aktywnie, wesoło i bezpiecznie

Wszyscy uczestnicy półkolonii brali również udział w zajęciach profilak-
tycznych. 

Stefania Wrzyszcz autorka 
„Księgi Mojego Rodu Wrzyszcz”

Jej pasją jest harcerstwo, ale i podróże. 

Pani Stefania to niezwykle miła 
i ciepła osoba, która kocha pisać 
o tym, co widziała, przeżyła i zo-
baczyła. Zachęcamy do nabycia 
książek naszej mieszkanki. 

Kontynuacja prac modernizacyjnych drogi Żarów – Piotrowice
Kilka dni temu Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego wznowiła prace remontowe 

drogi powiatowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie – Żarów. 
Wylana została druga warstwa 
nawierzchni asfaltowej i droga jest 
już przejezdna dla kierowców. Nie 
jest to jeszcze koniec remontu, 
bowiem w sierpniu wykonywane 
będą jeszcze prace przy moderni-
zacji pobocza drogi. 

– Przypomnijmy, że inwestycja 
swoim zakresem obejmowała 
modernizację nawierzchni 
jezdni z częściową wymianą 
konstrukcji, zostały także ścięte 

i uzupełnione kruszywem pobo-
cza oraz oczyszczone przydroż-
ne rowy. Ze środków budżetu 
gminy Żarów wykonaliśmy 
prace przy odprowadzeniu 
wody z odcinka ulicy Wiejskiej 
znajdującego się w zarządzie 
Burmistrza Miasta Żarów – 
przypomina Wojciech Lesiak 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji.

Odcinek drogowy przy ul. Wiejskiej 
w Żarowie zyskał nową nawierzch-
nię asfaltową.
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Sprzedawca ma prawo odmówić 
obsługi klienta bez maseczki?

Mimo że liczba nowych zakażeń koronawirusem nie 
spada, nadal wielu z nas kwestionuje potrzebę zasłania-

nia nosa i ust w przestrzeni publicznej, np. w sklepie 
podczas zakupów. 

Akcja sprzątania wsi z Waldemarem Woźniakiem
Wspólnie z Waldemarem Woźniakiem, znanym już w całej Polsce ekologiem, 

mieszkańcy gminy Żarów sprzątali okolice Wierzbnej. 

Szkoły też oszczędzają wodę. Zainstalowali-
śmy zbiorniki na wodę deszczową w szkołach

Kolejne zbiorniki na wodę deszczową zostały zainstalowane na terenie gminy Żarów. 

Inicjatorem akcji był Pan Walde-
mar, o którym mówi się – „Super-
men” ze Świdnicy. W ciągu kilku 
godzin pracy zebrano ponad tonę 
odpadów, a wśród nich: opony, 
sprzęt AGD/ RTV, gruz budow-
lany oraz ogromną ilość butelek 
i innych śmieci. Uczestnicy akcji 
swoją postawą pokazali, że razem 
możemy zadbać o naszą okolicę 
i pokazać najmłodszym, jak waż-
ne jest dbanie o otaczającą nas 
przyrodę.

– Będąc w terenie razem z wnu-
kami często obserwuję, że nasze 
okoliczne miejscowości są za-
śmiecone, co niewątpliwie jest 
winą człowieka. Bardzo mi się to 
nie podoba, dlatego na następ-
ny dzień wkładam rękawiczki, 
zabieram worki i po prostu 
sprzątam. Dziś postanowiłem 
posprzątać Wierzbną wspólnie 
z mieszkańcami wsi. Cieszę się, 
że akcja wzbudziła odzew, bo 
to znaczy, że w gminie Żarów 
mieszkają ludzie, którzy chcą 
dbać o czystość naszego środo-
wiska – mówił inicjator akcji 
Waldemar Woźniak.

Akcję wsparł organizacyjnie bur-
mistrz Leszek Michalak gwaran-
tując odbiór przez gminę Żarów 
zebranych odpadów.

– Jak najbardziej popieramy 
takie akcje i już dziś myślimy 
o kontynuacji tej inicjatywy. 
Ma ona pozytywny wpływ na 
społeczeństwo w zakresie prze-
ciwdziałania zanieczyszczaniu 
terenów zielonych wokół miasta 
i wsi. Dbajmy o środowisko, 
przestrzeń i miejsca, w którym 

żyjemy i mieszkamy – dopowia-
dał burmistrz Leszek Michalak. 

Dodatkowo apelujemy i przypo-
minamy wszystkim mieszkańcom, 
że niedopuszczalne jest pozo-
stawianie odpadów na terenie 
przydrożnych lasów i rowów. Na 
terenie naszej gminy działa Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 

przy ul. Armii Krajowej 34 w Ża-
rowie, gdzie można bezpłatnie 
pozostawiać takiego typu odpady. 
PSZOK czynny jest w: 

 ▶ poniedziałek 
w godz. od 16:00 do 18:00 

 ▶ środę w godz. 14:00 do 18:00 
 ▶ sobotę w godz. od 10:00 do 12:00 

Magdalena Pawlik

Pan Waldemar Woźniak jest mieszkańcem Pszenna, ale zawsze rusza 
z pomocą tam, gdzie widzi taką potrzebę. Burmistrz Leszek Michalak po-
dziękował pasjonatowi za organizację akcji na terenie naszej gminy.

Przypominamy, że zgodnie z ak-
tualnymi uregulowaniami praw-
nymi, nadal mamy obowiązek 
zakrywania ust i nosa, głównie 
w środkach transportu publiczne-
go, w pomieszczeniach zamknię-
tych i w miejscach zatłoczonych. 
Za brak maseczki grozi 500 zł 
mandatu.
Rzecznik Głównego Inspektora Sa-
nitarnego Jan Bondar przypomina, 
że sprzedawca ma prawo odmówić 
obsługi klienta bez maseczki, gdyż 
chodzi o bezpieczeństwo, a gdy 
maseczki nie ma sprzedawca, 
mogą reagować klienci.

– Musimy się przyzwyczaić, że 
w najbliższych miesiącach sytu-
acja będzie zmienna, dynamicz-
na. To dotyczy zarówno turysty-
ki, jak i np. uruchamiania szkół, 
powrotu dzieci do szkół i wielu 
innych aspektów życia (…). 
Sprzedawca ma prawo odmó-
wić obsługi klienta bez maski. 
Chodzi o bezpieczeństwo pra-
cowników supermarketu, którzy 
z racji wykonywanej pracy mają 
kontakt z ogromną liczbą osób – 
mówił w Programie Pierwszym 
Polskiego Radia Jan Bondar.

Przypomnijmy, że obowiązek za-
krywania nosa i ust w przestrzeni 
publicznej wprowadzono w poło-
wie kwietnia. Od końca maja taki 
obowiązek dotyczy już tylko po-
mieszczeń zamkniętych czyli np. 
sklepów czy pojazdów komunika-
cji miejskiej. W plenerze noszenie 
maseczek konieczne jest jedynie 
w sytuacji, gdy niemożliwe jest 
zachowanie dystansu 1,5 metra.
Tymczasem wiele osób nie prze-
strzega nielicznych restrykcji, któ-
re jeszcze pozostały z noszeniem 
maseczek w pomieszczeniach 
zamkniętych na czele. Zanim więc 
przyjdziemy do sklepu, najpierw 
lepiej zaopatrzmy się w ochronną 
maseczkę. 

Uwaga! Policja będzie 
kontrolować, czy nosi-
my maseczki w sklepie

Policjanci z Komisariatu Policji 
w Żarowie informują, że już roz-
poczęły się kontrole w sklepach 
zlokalizowanych na terenie gminy 
Żarów. Funkcjonariusze sprawdza-
ją, czy personel oraz klienci noszą 
maseczki zasłaniające usta i nos. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nowe zbiorniki na deszczówkę 
stanęły również przy Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie oraz Bajkowym Przedszkolu 
w Żarowie. Może nie wyglądają 
zbyt estetyczne, ale mają bardzo 
ważny cel – gromadzenie wody 
opadowej. Woda będzie wyko-
rzystywana do podlewania posa-
dzonych drzew i roślin rosnących 
na terenach naszych szkolnych 
placówek. 

– Zakupiliśmy 
kolejne zbiorniki 
na deszczówkę 
i zainstalowali-
śmy przy żarow-
skich placówkach 
oświatowych. Nie 
są to pierwsze 
zbiorniki na wodę opadową 
w naszym mieście, w ostatnim 
czasie zainstalowaliśmy także 
3 zbiorniki na wodę o pojem-
ności 1000 litrów każdy przy 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Zgromadzoną wodę 
wykorzystamy do podlewania 

posadzonych drzew i roślin 
rosnących na terenach naszych 
placówek. A uczniowie będą 
mogli nią podlewać rośliny 
i uczyć się jak i dlaczego należy 
oszczędzać wodę – mówi za-
stępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców gminy Żarów, aby zaopa-
trzyli się w zbiorniki lub beczki, 

w których będą mogli gromadzić 
wody opadowe. Pozwoli to na 
racjonalne gospodarowanie wody 
pitnej, która jest niezbędna do 
codziennego życia. Zalet wyko-
rzystywania deszczówki jest wiele. 
To zmniejszenie ryzyka powodzi, 
podtopień i suszy, poprawa lokal-
nego mikroklimatu, ograniczenie 
zużycia wody pitnej czy chociażby 
niższe rachunki.

Magdalena Pawlik 

Kolejne zbiorniki na deszczówkę zostały zainstalowane na terenie szkół 
w naszym mieście.

We wspólnej akcji sprzątania uczestniczyli chętni mieszkańcy Wierzbnej.

W Żarowie powstał
mural „Szamotownia”

Przy ul. Krasińskiego w Żarowie, na ścianie przyległego 
muru, powstał mural „Szamotownia”. 

Nowy „widok” powstał w naszym 
mieście z okazji obchodzonej 
w tym roku 170-rocznicy działal-
ności żarowskiej Polskiej Cera-
miki Ogniotrwałej, a sam pomysł 
jego stworzenia pochodzi od Fun-
dacji Inicjatywa B.

– Mural powstał w nocy z 24 
na 25 lipca i został wykonany 
techniką mapowania i odwzoro-
wania zaprojektowanych wcze-
śniej kształtów. „Widok miejski” 
o powierzchni 55 m2 jest swo-
istym kolażem, który składa 
się z materiałów archiwalnych 
„Biblioteki Dziedzictwa Ziemi 
Żarowskiej” tj. przedwojennych 

planów sytuacyjnych fabryki, 
pocztówek, postaci C. Kulmiza 
oraz innych zabiegów graficz-
nych. Realizacja muralu wpły-
nie na estetykę tej części Żarowa 
i pogłębi tożsamość mieszkań-
ców. Żarów był / jest miastem 
przemysłowym, chemicznym, 
szamotowym i właśnie w tych 
kategoriach powinniśmy bu-
dować społeczną identyfikację 
z Ziemią Żarowską – czytamy 
na stronie internetowej Funda-
cji Inicjatywa B.

Realizacja muralu została dofi-
nansowana przez Polską Cerami-
kę Ogniotrwałą „Żarów” Sp. z o.o. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Nowy mural można podziwiać przy ul. Krasińskiego w Żarowie. 
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Rolniku sprzedawaj 
swoje produkty na E-Bazarku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa 
rolniczego realizuje kampanię informacyjną „Cudze chwalicie, swoje 

poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl 
Jest to platforma ogłoszeniowa, która 
pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich 
kontaktów przez rolników i producentów 
żywności z konsumentami. Można na niej 
bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprze-
daży i promocji swoich produktów. Dzięki 
temu, konsument płaci dokładnie tyle, ile 
proponuje rolnik, nie ma marży pobieranej 
przez pośredników. 

Co zrobić, aby sprzedać swo-
je produkty na E-Bazarku?

Dzisiaj wielu producentów ma kłopot ze 
sprzedażą swoich towarów. Niezbędne jest 
szukanie nowych sposobów szukania klien-
tów. Epidemia koronawirusa ograniczyła 
znacznie eksport, co komplikuje sytuację 
również na krajowych rynkach. Tradycyjnie 
towary wciąż można znaleźć na targowi-
skach, ale teraz też w internecie. 
Każdy rolnik czy lokalny przedsiębiorca 
może sprzedawać swoje produkty na E-
-Bazarku. Wystarczy wejść na stronę www.
polskiebazarek.pl i bezpłatnie zarejestrować 
swoje ogłoszenie. W ten sposób można zy-

skać darmową promocję, sprzedawać swój 
towar bez udziału pośredników i zarabiać.

Jak zakupić produkty na E-Bazarku?
Każdy konsument, chcąc zakupić produkt 
na E-Bazarku, musi wejść na stronę www.
polskiebazarek.pl. Tam można zapoznać 
się z ofertą lokalnych producentów rolnych 
i zakupić  produkty rolne bez marży po-
średników. 

Czy jest szansa, aby również 
w Żarowie powstał E-Bazarek?

W tej chwili trwają przygotowania, aby 
również Żarów, oprócz targowiska miej-
skiego, posiadał miejsce, gdzie lokalni 
producenci mogliby sprzedawać swoje eko-
-produkty i zdrową żywność. Na razie jest 
jeszcze za wcześnie, aby podawać szczegóły, 
ale będziemy Państwa o tym jeszcze infor-
mować. 
Producentów żywności z terenu naszej gmi-
ny zapraszamy do wypełnienia ankiety na 
stronie: http://ekoinfo.um.zarow.pl/index.
php/zywnosc/22-eko-targ

Rolniku – przygotuj się do Spisu Rolnego
Już 1 września w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – 

obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego.
Kiedy odbędzie się spis rolny? 

Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 
3 miesiące, do 30 listopada 2020r. Dane 
będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020r.

Kto musi się spisać? Spisowi 
podlegają faktyczni użytkow-

nicy gospodarstw rolnych. 
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego 
otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz infor-
macji o obowiązku spisania się, list będzie 
zawierać ważne informacje potrzebne do 
logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego 
to pismo należy zachować aż do momentu 
spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 przewidzia-

no trzy metody do wyboru.
Samospis internetowy to kluczowa meto-
da spisowa i o niej w pierwszej kolejności 
powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda 
wygodna, ponieważ spisać się można samo-
dzielnie w domu przez komputer lub tele-
fon z dostępem do Internetu, w dogodnym 
dla siebie momencie. Dla rolników, którzy 
nie posiadają komputera lub telefonu z do-
stępem do Internetu, planowane jest przy-
gotowanie na czas spisu Gminnego Punktu 
Spisowego.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie 
może lub nie chce spisać się przez Internet, 
powinien zadzwonić na infolinię spisową 
(pod numer 22 27 99 999) i spisać się przez 
telefon.
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu 
wspomnianych opcji (Internet lub telefon), 
może spodziewać się wizyty rachmistrza. 
Rolnicy powinni pamiętać, że w takim 
przypadku nie będą już mogli odmówić 
udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na 
inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 
1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzeb-
ny? Powszechny Spis Rolny jest 

organizowany co 10 lat. 
Jako badanie obejmujące wszystkie gospo-
darstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem 
informacji pozwalającym na ocenę stanu 
polskiego rolnictwa. Samym rolnikom 
wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ 
na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podsta-
wowym źródłem informacji o Po-

wszechnym Spisie Rolnym 2020 jest 
strona internetowa spisrolny.gov.pl. 

Warto też na bieżąco śledzić stronę inter-
netową Urzędu Miejskiego w Żarowie lub 
konto społecznościowe Facebook Gmina 
Żarów oraz stronę Urzędu Statystycznego 
w Warszawie.
Ponadto od 17 sierpnia 2020r. wsparcie 
i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer: 22 27 99 999.

Kolejna wyprawa Żarodreptaków
Blisko trzydziestu piechurów wybrało się na Pogórze Izerskie. Wszystko za sprawą 

kolejnej wyprawy Miejskiego Koła PTTK Żarodreptaki. 
Turystyczna przygoda rozpoczęła się w ma-
lowniczo położonym Wleniu, gdzie podzi-
wiać można było staromiejską architekturę, 
kościół pw. św Mikołaja oraz położony 
nieopodal zamek wleński. Dalej wycieczka 
udała się w kierunku wsi Łupki. Największą 
atrakcją tej miejscowości jest zespół pałaco-
wy Lenno. W Marczowie turyści zwiedzili 
kościół filialny pod wezwaniem św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej, gdzie pracują księża 
Michalici. Przez ruiny pałacu w Dębowym 
Gaju wycieczka dotarła do Lwówka Śląskie-
go. Ta miejscowość może się pochwalić m.in. 
niemalże w pełni zachowanymi dwoma pier-
ścieniami średniowiecznych murów obron-
nych, przez co często nazywany jest polskim 
Carscassonne. Tak zachowany układ miasta 
jest jednym z nielicznych występujących 
w Europie.

– Turystyka jest nam bardzo bliska. Często 

przekazujemy ją z pokolenia na pokole-
nie, co pozwala łączyć nas w jednej pasji. 
Już dziś zapraszamy na kolejne wyprawy 
organizowane przez nasze koło. Śledźcie 
nasz oficjalny profil na Facebooku, gdzie 
na bieżąco umieszczamy wszystkie infor-
macje dotyczące planowanych wycieczek 
– informuje Stanisław Plaszczak z Miej-
skiego koła PTTK Żarodreptaki. 

Krzysztof Dutkiewicz

Udana inauguracja
Piłkarze KS Zjednoczonych Żarów znakomicie rozpoczęli rozgrywki sezonu 

2020/2021. W pierwszym meczu wałbrzyskiej okręgówki żarowianie rozbili benia-
minka Cukrownik Pszenno 7:0! 

Przewaga gości nie podlegała dyskusji. Cztery 
celne trafienia Romana Khvostenko ustawiły 
przebieg spotkania. Pozostałe gole dla żarowian 
zdobył Sajdak. Dzięki tak wysokiej wygranej 
Zjednoczeni piastują pierwsze miejsce w tabeli. 
Zjednoczeni: Hruszowiec – Szuba (70’ Kaczmar-
czyk), Wojnowski, Ł. Klimaszewski, Jastrzębski, 
Marzec (75’Wietrzykowski), Chłopek (80’ Ba-
ziak), Kołodziej, M. Klimaszewski (60’Andrze-
jewski), Khvostenko (60’ Uszczyk), Sajdak.
W zespole prowadzonym przez Macieja Jawor-
skiego nie doszło do zmian kadrowych. Z wypo-
życzenia powrócił Damian Uszczyk. Pomocnik 
w poprzednim sezonie występował na boiskach 
IV ligi, grając w barwach Lechii Dzierżoniów.

W meczu 2. kolejki Zjednoczeni na własnym 
obiekcie podejmą DabroBau Makowice. Pierw-
szy gwizdek zabrzmi w niedzielę, 16 sierpnia 
o godz. 17:00.

Wyniki 1. kolejki:
Włókniarz Kudowa-Zdr. – Venus Nowice  0:0
Zdrój Jedlina-Zdr. – Zamek Kamieniec Ząb.  1:1
Karolina Jaworzyna Śl. – Sparta Ziębice 4:5
Kryształ Stronie Śl. – Trojan Lądek Zdrój 4:0
Victoria Świebodzice – Grom Witków 2:3
Cukrownik Pszenno – Zjednoczeni Żarów 0:7
Płomień Makowice – Słowianin Wolibórz 0:3
Granit Roztoka – Skałki Stolec 2:0

Krzysztof Dutkiewicz

Czas rozpocząć piłkarską klasę A!
W najbliższy weekend rusza piłkarska A klasa. Nasze oczy zwrócone będą na dwie drużyny 

reprezentujące gminę Żarów. Mowa o Wierzbiance Wierzbnej oraz Zielonych Mrowiny.
Aż pięciokrotnie Zielonym przyjdzie się zmie-
rzyć z drużynami z Wałbrzycha. Grupa pierwsza 
A klasy jest bardzo mocna i o każdy punkt trze-
ba będzie mocno powalczyć. 
Niewiele łatwiej będą mieć piłkarze z Wierzbnej 

występujący w grupie drugiej. Wierzbianka na in-
augurację podejmie Boxmet Piskorzów. Obydwie 
ekipy w poprzednim sezonie zgromadziły iden-
tyczną ilość punktów. Zapowiada się zacięta walka. 

Terminarz kl. A, gr. I, runda jesienna – Zieloni Mrowiny
15.08.2020 | 17:00 | Zieloni Mrowiny – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
23.08.2020 | 17:00 | Górnik Boguszów Gorce – Zieloni Mrowiny
30.08.2020 | 17:00 | Zieloni Mrowiny – Włókniarz Głuszyca
06.09.2020 | 16:00 | Podgórze Wałbrzych – Zieloni Mrowiny
13.09.2020 | 16:00 | Zieloni Mrowiny – Zieloni Mokrzeszów
20.09.2020 | 16:00 | Zieloni Mrowiny – Zagłębie Wałbrzych
27.09.2020 | 13:00 | Unia Bogaczowice – Zieloni Mrowiny
04.10.2020 | 15:00 | Zieloni Mrowiny – KS Walim
10.10.2020 | 15:00 | PUO Wiśniowa – Zieloni Mrowiny
18.10.2020 | 15:00 | Zieloni Mrowiny – Górnik Wałbrzych
25.10.2020 | 14:00 | Orzeł Witoszów Dolny – Zieloni Mrowiny
08.11.2020 | 13:30 | Sudety Dziećmorowice – Zieloni Mrowiny
15.11.2020 | 13:30 | Czarni Wamag Wałbrzych – Zieloni Mrowiny
22.11.2020 | 13:30 | Zieloni Mrowiny – MKS Szczawno-Zdrój

Terminarz kl. A, gr. II, runda jesienna – Wierzbianka Wierzbna
16.08.2020 | 17:00 | Wierzbianka Wierzbna – Boxmet Piskorzów
23.08.2020 | 17:00 | Zieloni Łagiewniki – Wierzbianka Wierzbna
30.08.2020 | 17:00 | Wierzbianka Wierzbna – STEP Tąpadła/Wiry
06.09.2020 | 16:00 | Wierzbianka Wierzbna – Koliber Uciechów
13.09.2020 | 16:00 | Sudety Kątki – Wierzbianka Wierzbna
20.09.2020 | 16:00 | Wierzbianka Wierzbna – LKS Gola Świdnicka
27.09.2020 | 16:00 | Darbor Bolesławice – Wierzbianka Wierzbna
04.10.2020 | 15:00 | Wierzbianka Wierzbna -Piławianka Piława Górna
11.10.2020 | 15:00 | LKS Marcinowice – Wierzbianka Wierzbna
18.10.2020 | 15:00 | Wierzbianka Wierzbna – Czarni Sieniawka
25.10.2020 | 14:00 | Ślęża Ciepłowody – Wierzbianka Wierzbna
08.11.2020 | 13:30 | Kłos Lutomia – Wierzbianka Wierzbna
11.11.2020 | 13:30 | Wierzbianka Wierzbna – Delta Słupice
15.11.2020 | 13:30 | Bielawianka II Bielawa – Wierzbianka Wierzbna
22.11.2020 | 13:30 | Wierzbianka Wierzbna – Polonia Ząbkowice Śl. 

Krzysztof Dutkiewicz
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Marek Baryłko zawodnik Sudec-
kiego Ludowego Klubu Sportowe-
go „Książ” stanie do rywalizacji 
z innymi zawodnikami na Mi-
strzostwach Polski w Powożeniu 
Zaprzęgami Parokonnymi oraz 

Zawodach Krajowych. Zawody 
zaplanowane zostały w dniach 27-
30 sierpnia w Książu. Zawodnicy 
walczyć będą na rozległym terenie 
zabytkowego Stada Ogierów Książ.
Mieszkańcy gminy Żarów mogą 
trzymać kciuki za sukces Marka 
Baryłko, którego pasją są konie. 
Swój sportowy talent rozwija 
w dyscyplinie sportowej w jeź-
dziectwie, w kategorii zaprzęgi pa-
rokonne. Do sportu zaprzęgowego 
powrócił w 2012 roku, po dwu-
dziestu latach przerwy. Od 2013 
roku jest reprezentantem kadry 
narodowej Polski. Wielokrotnie 
reprezentował kraj na zawodach 

międzynarodowych w Austrii, 
Niemczech, Słowacji, Czechach 
oraz na Litwie. Kilkakrotnie był 
uczestnikiem Mistrzostw Świata 
Zaprzęgów Parokonnych. W jed-
nym z sezonów został sklasyfiko-

wany na 21. miejscu w rankingu 
Światowej Federacji Jeździeckiej.
W Mistrzostwach w Książu wy-
startuje wielu utalentowanych 
zawodników, a sędziować będą 
specjaliści najwyższej klasy o mię-
dzynarodowych kwalifikacjach 
i wieloletnim doświadczeniu. 
Zapowiada się rywalizacja na wy-
sokim poziomie. Na zawodników 
czekają atrakcyjne nagrody, wspa-
niałe pozytywne emocje i niepowta-
rzalna atmosfera.
Zapraszamy do Książa w dniach 
27-30 sierpnia 2020r.

Oprac. Magdalena Pawlik

Sport i wypoczynek
Zabytkowe samochody zjechały do Żarowa

Przepiękne stare samochody i motory można było podziwiać w niedzielę, 
2 sierpnia na żarowskim targowisku. 

Wszystkie motoryzacyjne perełki 
zaprezentowane zostały na V Ża-
rowskim Spotkaniu Miłośników 
Motoryzacji, których organizato-
rem było Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu oraz Żarowska Izba 
Historyczna. Wystawa pełna była 
unikatowych pojazdów. Podziwiać 
można było między innymi róż-
ne wersje Fiata 126p, Poloneza, 
BMW, Toyoty Celtic. Prawdziwym 
hitem dla miłośników motoryzacji 
był opancerzony transporter czy 
gaśniczy Żuk.

– Podczas spotkania, zaprezen-
towanych zostało kilkadziesiąt 
aut oraz kilkadziesiąt motocy-
kli, które do Żarowa dotarły 
z różnych miejscowości Dolnego 
Śląska oraz z innych regio-
nów Polski. Pośród lśniących 
lakierem i chromem w blasku 
sierpniowego słońca, znalazły 
się m.in. FSM Fiat 126p (różne 
wersje), FSM Fiat 127p, FSO 
Fiat 125p, FSO Polonez (różne 
wersje), FSO Warszawa M20, 
Mercedes (wersje W 108, W123, 
W124, 190D, 190E, W126, 
W201), Skoda 105S, Lada 2101, 
Lada 2107, Volvo Amazon, 
Volvo 480 Turbo, BMW (wersje 
E30, E36, E46), Opel Calibra, 
Fiat (Cinquecento, Tipo), Jaguar 
XJS, Honda CRX Del Sol. Volks-
wagen (Jetta, Passat, Transpor-
ter T3), Toyota Celica (różne 
wersje), Zastava 1100p, Audi 
A3 Turbo oraz wiele innych. 
Liczną grupę uczestników V 
Żarowskiego Spotkania Miłośni-
ków Motoryzacji stanowili, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, 
posiadacze różnego rodzaju 
jednośladów. W tej grupie były 
m.in.: Yamaha V-Max 1200, 
MZ ETZ 250, Yamaha XZ 550, 
Harley Davidson Wonhead, 
Harley Davidson Sportster 
XXL, Yamaha Ventura Special, 
Kawasaki W800, Moto Guzzi, 
Motorynka M2, Dniepr 650, 
CZ 175, Suzuki DL 1000, Jawa 
50 (Kaczka), SHL M17 Gazela 
i wiele wiele innych – mówi 
Bogdan Mucha z Żarowskiej 
Izby Historycznej.

Wśród atrakcji przygotowanych 
dla uczestników był także pokaz 
ratowniczo-gaśniczy w wykonaniu 

strażaków z jednostki KSRG OSP 
Żarów oraz konkurs rzutu oponą 
na odległość. Przyznano także 
nagrody dla właścicieli przybyłych 
na Spotkanie pojazdów w następu-
jących kategoriach: Najładniejsza 
Felga – Franciszek Piłat (BMW 
E46), Najładniejszy Klasyk (auto) 
– Tadeusz Kozłowski (Mercedes 
W108), Najładniejszy Klasyk (mo-
tor) – Łukasz Cyga (Jawa 50 „Kacz-

ka”), Show Spotkania (auto) – Ma-
teusz Konieczny (FSO Polonez 
2000 Rally) i Najciekawszy Pojazd 
Militarny – Eugeniusz Stodolak 
(opancerzony pojazd rozpoznaw-
czo-patrolowy BRDM-2).
Relację filmową z wakacyjnych 
półkolonii można zobaczyć na 
Facebooku Gmina Żarów oraz na 
Youtube w kanale Gmina Żarów. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Organizatorzy V Żarowskiego Spotkania Miłośników 
Motoryzacji składają podziękowania dla sponsorów: 

PKO Bank Polska  Oddział Żarów, „Auto-Shop” Części do aut za-
chodnich, Arkadiusz i Przemysław Kościelscy Żarów, „Euro-Car” 
Mariusz Nowak – Serwis Samochodowy i Stacja Kontroli Pojazdów 
Żarów, P.H.U. Patryk Aftyka Żarów, Stacja demontażu pojazdów. 
Złomowanie aut Strzegom. Serdeczne podziękowania również dla 
strażaków z jednostki KSRG OSP Żarów. W pokazie ratownictwa dro-
gowego udział wzięły dwa średnie pojazdy gaśnicze 569[D]31 – GBA 
3/16 Mercedes-Benz Atego 1530/BoCar oraz 569[D]32 – GBA 2/2,8 
Steyr 91.

Wystawa przygotowana przez GCKiS oraz Żarowską Izbę Historyczną 
pełna była unikatowych pojazdów i motocykli. Fani motoryzacji na 
pewno się tutaj nie nudzili.

I Żarowski Triathlon Iron.Man
Pierwszy żarowski triathlon Iron.Man 70.3 za nami. 

Amatorsko zorganizowana impre-
za dla chętnych wrażeń sportow-
ców okazała się w pełni profesjo-
nalnym wydarzeniem sportowym. 
Za sprawą Marcina Motowidło, 
nad zalewem „Andrzej” w Ża-
rowie spotkała się śmietanka 
towarzyska sportowców, nie tylko 
z okolicy, ale również z całej Pol-
ski. W powietrzu czuć było lato 
i… pasję. Do przepłynięcia mak-
symalnie 1.900 m. Prosto z wody 
można było przejechać rowerem 
90 km, dokładnie trzy pętle. Na 
koniec zostało 21 km biegania. 
Każdy pokonywał dystanse na 
miarę swoich możliwości bez 

zawodowej presji. Dla niektórych 
był to normalny trening, dla kolej-
nych niezwykłe wyzwanie. Zasada 
była jedna: dobra zabawa!

– Wszystko zaczęło się od 
napisania komunikatu na Fa-
cebooku. Nie przypuszczałem 
jednak, że odzew będzie taki 
duży. Impreza wspaniała, cieszę 
się, że przybyło tylu sportow-
ców, aby spróbować swoich 
sił w triathlonie. Dziękuję za 
wsparcie i pomoc Burmistrzowi 
Miasta Żarów, pracownikom 
Urzędu Miejskiego oraz stra-
żakom z OSP Żarów – mówił 
Marcin Motowidło inicjator 

wydarzenia i zdobywca tytułów 
Ironman. 

Iron Man okazał się wspaniałą 
imprezą sprawdzenia swoich moż-
liwości dla wszystkich uczestni-
ków. Oprócz samych sportowców, 
przybyli również ich najbliżsi 
i przyjaciele, którzy wiernie wspie-
rali i kibicowali, ale także wsparli 
sportowców finansowo. Chętnych 
do pomocy nie zabrakło, a organi-
zacja odbyła się na miarę dobrych 
zawodów sportowych. Sport łączy! 
A to wydarzenie w pełni to po-
twierdziło. Gratulacje dla wszyst-
kich uczestników.

Sportowcy tuż przed wejściem do zalewu „Andrzej” w Żarowie.

Mistrzostwa Polski 
w Powożeniu

Marek Baryłko odnosił już sukcesy na Mistrzostwach Polski. Teraz jest 
szansa na zdobycie kolejnych, choć rywalizacja z tak dobrymi zawodnika-
mi wcale nie będzie łatwa.

Obwieszczenie/Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta Żarów

o przystąpieniu do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru poło-

żonego w obrębie miasta Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.295), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Uchwały 
Nr XXII/161/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów. Uchwała 
obejmuje działki o nr 378/69, 378/66, 378/67, 378/86, 378/87, 378/88, 
378/49, 378/64, 1102/1, 378/14, 378/89 obręb Żarów 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art. 40, art. 46 pkt 
1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta 
Żarów dla którego wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania wniosków. 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów – pokój 
20 w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie lub ustnie do proto-
kołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na 
s.niedzwiecka@um.zarow.pl, w terminie do dnia 3 września 2020r.


