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Szkodliwy azbest
usuni!ty

Dzi!ki realizacji programu demonta" i usuwanie azbestu
by#y dla w#a$cicieli nieruchomo$ci nieodp#atne. 

wi!cej na stronie 2

Ostatni etap prac
kanalizacyjnych

Budowa kanalizacji przy ul. S#owia%skiej w &arowie to ostatni etap prac kanalizacyj-
nych, jakie realizowane s' w ramach du"ego zadania inwestycyjnego. 

wi!cej na stronie 3

Letnie koncerty w ramach
Festiwalu Bachowskiego

Koncert w ramach Festiwalu Bachowskiego w !arowskim Ko"ciele.

wi!cej na stronie 4

wi!cej na stronie 5.
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Na realizacj! prac demonta-
"owych, transport i utylizacj! 
azbestu gmina #arów otrzyma$a 
dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony %rodowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wroc$a-
wiu. Zgodnie z umow& podpisan& 
z firm& Logistyka Odpadów Sp. 
z o.o. z Katowic, azbest zosta$ 
odebrany z 11 posesji zlokalizo-
wanych na terenie gminy #arów. 
'&cznie by$o to 14,880 Mg odpa-
dów azbestowych. 

– !rodki finansowe, które gmina 
"arów otrzyma#a z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony !rodo-

wiska i Gospodarki Wodnej we 
Wroc#awiu zosta#y przeznaczo-
ne na realizacj$ programu usu-
wania materia#ów azbestowych 
w tym roku. Program b$dzie 
kontynuowany tak%e w 2021 
roku, b$dziemy sk#ada& kolejny 
wniosek na dofinansowanie 
tych prac. Zdajemy sobie spra-
w$, jak wa%ne jest dbanie o 'ro-

dowisko i zdrowie mieszka(ców, 
dlatego podj$li'my decyzj$ o re-
alizacji tego programu w naszej 
gminie – mówi zast!pca burmi-
strza Przemys$aw Sikora.

Dzi!ki realizacji programu de-
monta" i usuwanie azbestu by$y 
dla w$a(cicieli nieruchomo(ci 
nieodp$atne. 
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Informacje
Burmistrz Miasta !arów Og"asza I Przetarg

ustny nieograniczony dotycz#cy sprzeda$y
dzia"ki gruntowej niezabudowanej po"o$onej w !arowie 

przy ul. Ceramicznej przeznaczonej pod zabudow% produkcyjno-us"ugow#
Nr dzia$ki Pow.

w m2 Nr KW Forma oddania 
nieruchomo(ci/opis

Cena 
wyw.

Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

378/78 2.999 SW1S/00037801/9 Sprzeda" prawa u"ytkowania 
wieczystego 64.000 z$ 6.400 z$ 9 00

1. Przetarg odb!dzie si! w dniu 25 wrze&nia 
2020 r. w siedzibie Urz!du Miejskiego w #a-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej w tabeli.

2. Warunkiem przyst&pienia do przetargu jest 
wp$acenie wadium w pieni&dzu w wysoko(ci 
10% ceny wywo$awczej podanej w tabeli na 
konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 
0629 6893 najpó*niej do dnia 21 wrze&nia 
2020r. w$&cznie. 

Za dat! wniesienia wadium uwa"a si! dat! wp$y-
wu (rodków pieni!"nych na rachunek Urz!du 
Miejskiego w #arowie.

3. Wadium wp$acone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozosta$ym uczestnikom wa-
dium zwraca si! w terminie do 3 dni od dnia 
zako+czenia przetargu.

4. Przetarg jest wa"ny bez wzgl!du na liczb! 
uczestników, je"eli chocia" jeden uczestnik 
zaoferuje cen! o)co najmniej jedno post&pie-
nie powy"ej ceny wywo$awczej.

5. Cena nieruchomo(ci sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zap$acie najpó*niej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
si! uczestnika, który wygra$ przetarg, od za-
warcia umowy notarialnej, wp$acone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.

6. Oferent nabywaj&cy nieruchomo(, zobo-
wi&zany b!dzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysoko(ci 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowi&zany 
b!dzie do poniesienia kosztów s&dowych oraz 
notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania 
dzia$ka przeznaczona jest pod zabudow! pro-
dukcyjno-us$ugow& – symbol B.5 P/U oraz na 
jej terenie istnieje strefa ochronna gazoci&gu.

9. Og$oszenie o przetargu umieszczone jest 
na stronie internetowej Urz!du: http://bip.
um.zarow.pl.

10. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomo(ci i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74 30 67 301 do)dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowi&zany jest do przed$o"enia 
komisji przetargowej dowodu wp$aty wadium 
oraz dokumentu to"samo(ci przed otwarciem 
przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upowa"niona do 
reprezentowania uczestnika, powinna przed-
$o"y, do wgl&du aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru S&dowego.

13. Je"eli uczestnik jest reprezentowany przez 
pe$nomocnika, konieczne jest przed$o"enie 
orygina$u pe$nomocnictwa upowa"niaj&cego 
do dzia$ania na ka"dym etapie post!powania 
przetargowego (dotyczy tak"e ma$"e+stw, 
gdy tylko jedno z ma$"onków jest obecne na 
przetargu).

14. Wp$ata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z)potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania si! z warunkami 
przetargu i ich akceptacj& oraz tre(ci& klauzuli 
informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomo(, wolna jest od wszelkich ob-
ci&"e+ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi&za+.

16. Nabywca przejmuje nieruchomo(, w stanie 
istniej&cym.

17. Niezale"nie od podanych powy"ej infor-
macji, oferent odpowiada za samodzielne 
zapoznanie si! ze stanem prawnym i faktycz-
nym nieruchomo(ci, jej aktualnym sposobem 
i mo"liwo(ciami zagospodarowania oraz 
parametrami.

Wynajem !wietlic wiejskich
Informujemy, $e z dniem 3 sierpnia 2020r. Zarz#dzeniem Burmistrza 

Miasta !arów wprowadzone zosta"y zmiany do regulaminu korzystania 
ze &wietlic wiejskich na terenie gminy !arów. 

Zmiany dotycz& trzech miejscowo(ci Bo-
"anowa, Go$aszyc i Pyszczyna, za których 
wynajem równie" b!dzie pobierana op$ata. 
%wietlice zosta$y wybudowane przy wspó$-
udziale funduszy pochodz&cych z Unii Eu-
ropejskiej i obowi&zywa$ je okres zwi&zania 
z projektem. Wówczas nie by$a pobierana 
op$ata. 
Przypominamy, "e (wietlice wiejskie mog& 
by, odp$atnie wynajmowane na uroczysto-
(ci rodzinne tj. wesela, chrzciny, komunie, 
przyj!cia urodzinowe, a tak"e na kursy 
i szkolenia komercyjne, zebrania Komite-
tów Wyborczych. Nieodp$atnie (wietlice 
wiejskie udost!pniane s& na zebrania wiej-
skie i spotkania z mieszka+cami, jak rów-
nie" mog& by, za zezwoleniem Burmistrza 
Miasta #arów nieodp$atnie u"yczane na im-
prezy dochodowe organizowane przez Rady 
So$eckie, Rady Rodziców przy Szko$ach 
Podstawowych, Ochotnicze Stra"e Po"arne, 
Ko$a Gospody+ Wiejskich, Rady Parafialne 
i inne organizacje funkcjonuj&ce na terenie 
gminy #arów. %wietlice wiejskie równie" 
mog& by, za zezwoleniem Burmistrza Mia-
sta #arów wynajmowane za po$ow! stawki 
ustalonej za wynajem dla osób szczególnie 
zaanga"owanych w prace na rzecz spo$ecz-
no(ci wiejskiej.
Korzystaj&cy z obiektów oprócz op$at za 
wynajem wp$acaj& zaliczk! w kwocie 60 z" 
netto za wod! i (cieki oraz zaliczk! na po-
zosta$e media (pr&d, gaz) w kwocie 150 z" 
netto, do których dolicza si! obowi&zuj&c& 
w dniu podpisania umowy stawk! podatku 
VAT. 
%wietlice wiejskie w Mrowinach, Miel!cinie 
oraz w Przy$!gowie od dnia 1.10.2015 r., 
a tak"e (wietlica wiejska w 'a"anach od 

dnia 22.01.2018 r. pozostaj& w u"yczeniu 
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w #arowie. 
Stawki za wynajem !wietlic wiejskich
kszta"tuj# si$ nast$puj#co:

Miejscowo(,
Stawka 
godzinowa 
netto

Stawka za 
jeden dzie+ 
kalendarzowy 
netto

Buków 35,00 z$ 300,00 z$

Imbramowice 40,00 z$ 350,00 z$

Kalno 35,00 z$ 200,00 z$

Kruków 35,00 z$ 200,00 z$

Mikoszowa 35,00 z$ 250,00 z$

Po"arzysko 35,00 z$ 300,00 z$

Siedlimowice 30,00 z$ 100,00 z$ 

Wierzbna 45,00 z$ 400,00 z$ 

Bo"anów 35,00 z$ 250,00 z$ 

Go$aszyce 35,00 z$ 250,00 z$

Pyszczyn 35,00 z$ 250,00 z$ 
Rozliczenie zaliczek nast!puje po zako+-
czeniu umowy i zdaniu lokalu. Osoby 
chc&ce wynaj&, (wietlic! wiejsk& podpisuj& 
stosown& umow! oraz wp$acaj& zaliczk! na 
media i op$at! za wynajem w kasie Urz!du 
Miejskiego lub na konto PKO Bank Polski 
SA nr: 29 1020 5226 0000 6102 0629 6844 
(zaliczka), 49 1020 5226 0000 6702 0629 
6869 (op$ata za wynajem). 
Osoby zainteresowane wynajmem (wietlic 
proszone s& o kontakt z opiekunami (wietlic 
wiejskich b&d* Urz!dem Miejskim w #aro-
wie (Referat Rozwoju, nr tel. 74 30 67'342). 

Magdalena Pawlik 

Szkodliwy azbest usuni"ty
Zako(czy"y si% prace zwi#zane z usuwaniem odpadów zawieraj#cych azbest 

z posesji mieszka(ców na terenie gminy !arów.

Kronika policyjna
Uwaga na oszustów
Mieszkanka gminy #arów powiado-
mi$a funkcjonariuszy policji, "e na jej 
telefon stacjonarny zadzwoni$a nie-
znana kobieta podaj&c& si! za synow&. 
Poinformowa$a j&, "e mia$a wypadek, 
w którym zgin!$a kobieta, a ona sama 
zosta$a zatrzymana przez Policj! i 
musi wp$aci, kaucj!, bo grozi jej 
areszt. Nast!pnie w telefonie odezwa$ 
si! nieznany m!"czyzna podaj&cy si! 
za funkcjonariusza policji i przekaza$ 
wytyczne, jak ma dalej post!powa,. 
Przez ca$y czas zg$aszaj&ca by$a w 
kontakcie telefonicznym z rzekomym 
policjantem. Po zako+czeniu rozmo-
wy do jej mieszkania przyszed$ spraw-
ca, któremu pokrzywdzona przekaza$a 
pieni&dze w kwocie 27.000 z$otych i 
bi"uteri! warto(ci 8.000 z$otych. '&cz-
na suma strat oszacowana na szkod! 
zg$aszaj&cej to kwota 35.000 z$otych. 

Kradzie$ 
roweru oraz narz%dzi
Do kradzie"y roweru marki Giant 
oraz narz!dzi w postaci szlifierki k&-
towej AEG i m$otowiertarki dosz$o na 
terenie #arowa. 40-letni mieszkaniec 
#arowa zawiadomi$ funkcjonariuszy 
policji, "e nieznany sprawca po wy-
kr!ceniu (rub skobla zabezpieczaj&ce-
go wej(cie do domku narz!dziowego 
dokona$ kradzie"y roweru i narz!dzi. 
Straty na kwot! 2000 z$otych zosta$y 
oszacowane na szkod! zg$aszaj&cego. 

Usi"owa" ukra&)
hulajnog% elektryczn#
Nieznany sprawca dokona$ przy-
w$aszczenia pozostawionej hulajnogi 
elektrycznej o warto(ci 965 z$otych. 
W toku podj!tych czynno(ci funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w #a-
rowie ustalili, a nast!pnie zatrzymali 
sprawców. Okazali si! nimi miesz-
ka+cy gminy #arów. Utracone mienie 
odzyskano. Sprawcom grozi grzywna 
i kara ograniczenia wolno(ci do roku. 

Grozi" 
pozbawieniem $ycia
29-letni mieszkaniec gminy #arów 
grozi$ pozbawieniem "ycia mieszka+-
cowi #arowa. Gro*by te wzbudzi$y 
u pokrzywdzonego uzasadnion& oba-
w! ich spe$nienia. W wyniku podj!-
tych czynno(ci funkcjonariusze policji 
zatrzymali sprawc!, któremu przed-
stawiono zarzut ograniczenia wolno-
(ci lub pozbawienia wolno(ci do lat)2. 
Prokurator Rejonowy w %widnicy 
zastosowa$ (rodek zapobiegawczy 
w postaci dozoru Policji.

Oszukany 
na portalu OLX.PL
Przekaza$ na konto sprzedaj&cego za 
po(rednictwem portalu OLX.PL kwo-
t! 350 z$otych za towar, który mia$ 
zakupi,. Jednak pomimo wp$aty pie-
ni!dzy na wskazany rachunek banko-
wy, do dnia dzisiejszego nie otrzyma$ 
zamówionego towaru. 

Oprac. Magdalena Pawlik 
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Trwa remont chodników 
w Mrowinach i Wierzbnej

Do u!ytku mieszka"ców Wierzbnej i Mrowin zostanie 
oddany wyremontowany ci#g pieszy. 

Prace przy remoncie chodni-
ka trwaj! w tej chwili przy ul. 
"widnickiej w Wierzbnej oraz ul. 
Wojska Polskiego w Mrowinach. 
B#dzie nie tylko wygodniej, ale 
przede wszystkim bezpieczniej.

– Od kilku ju! lat mieszka"cy 
wsi decyduj# na zebraniach 
wiejskich, aby wi$ksz# cz$%& 
%rodków funduszu so'eckie-
go przeznaczy& na realizacj$ 
inwestycji na terenie so'ectw. 
Przewa!nie g'ówny zakres in-
westycyjny dotyczy remontów 

chodników. Prace przy remoncie 
chodników prowadzone s# przy 
drogach gminnych i drogach 
powiatowych. Przypomn$ 
tylko, !e pierwsze prace przy 
remoncie chodnika w Wierzbnej 
rozpoczynali%my przy ul. Pan-
kowickiej, w minionym roku 

ruszyli%my z remontem nowego 
ci#gu pieszego przy ul. (wid-
nickiej. W tym roku te prace s# 
dalej kontynuowane – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

W Mrowinach powstaje chodnik 
o d$ugo%ci 252 metrów bie&!cych, 
w Wierzbnej natomiast wykonany 
zostanie chodnik o d$ugo%ci 194 
metrów bie&!cych. Inwestycje 
realizowane s! w ramach zadania 

inwestycyjnego „Budowa chodni-
ków przy drogach gminnych”. Za-
kres prac obejmuje tak&e regulacje 
studni kanalizacyjnych, monta& 
nowych obrze&y betonowych oraz 
wykonanie inwentaryzacji powy-
konawczej. W Wierzbnej zamon-
towane zostan! dodatkowo nowe 

kraw#&niki najazdowe.
Remont chodników finansowany 
jest ze %rodków bud&etu gminy 
'arów oraz funduszu so$eckiego 
obu miejscowo%ci. Koszt remontu 
chodnika w Wierzbnej to kwota 
77 490,00 z$otych, a w Mrowinach 
67 650,00 z$otych.

Relacj# filmow! z remontu chod-
ników mo&na zobaczy( na Face-
booku Gmina 'arów oraz Youtu-
be na kanale Gmina 'arów. 

Magdalena Pawlik 

Trwa kolejny etap remontu chodnika przy ul. !widnickiej w Wierzbnej.

Dzi"ki inwestycji ju# niebawem piesi b"d$ mogli korzysta% z bezpiecznej 
nawierzchni chodnikowej. 

Nowym chodnikiem przejdziemy si" tak#e w Mrowinach. 

Ostatni etap prac kanalizacyjnych w $arowie
Rozpocz%&y si% prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci#gowej 

przy ul. S&owia"skiej w $arowie. 
W ramach inwestycji wykonana 
zostanie sie( kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodoci!gowej oraz prze-
pompownia %cieków wraz z zasila-
niem. Finaln! cz#%ci! tego zadania 
b#dzie odtworzenie zniszczonej 
nawierzchni drogowej.

– Jest to bardzo wa!ny odcinek 
kanalizacji w )arowie. Ten 
odcinek kanalizacji przejmie 
wszystkie %cieki p'yn#ce ze 
strony Wierzbnej, Bo!anowa, 
osiedla domków jednorodzin-
nych i osiedla wielorodzinnego 
w )arowie. Po zrealizowaniu 
wszystkich prac nie b$dzie ju! 
dochodzi'o do awarii. To ostat-
ni etap budowy kanalizacji 
wspó'finansowany przez Uni$ 
Europejsk# poprzez Narodowy 
Fundusz Ochrony (rodowiska 
i Gospodarki Wodnej. Tym od-
cinkiem przy ul. S'owia"skiej 
ko"czymy ju! budow$ kanali-
zacji w *a!anach, Kalnie, Mro-
winach i na osiedlu domków 
jednorodzinnych w )arowie. Po 
zako"czeniu prac odtworzona 
zostanie nawierzchnia drogowa 
przy ul. S'owia"skiej. Zgodnie 

z umow# prace maj# potrwa& 
do ko"ca stycznia – wyja%nia 
burmistrz Leszek Michalak. 

Ca$kowity koszt budowy kanalizacji 
przy ul. S$owia)skiej w 'arowie 
wynosi 2.176.543,21 z$otych. Jest 
to ostatni ju& etap prac kanalizacyj-
nych. W ramach du&ego zadania 
inwestycyjnego prowadzone by$y 
prace przy budowie kanalizacji 
w *a&anach, Mrowinach, Kalnie 
oraz na osiedlu domków jednoro-
dzinnych w 'arowie. *!czna war-

to%( zadania to koszt 29.316.533,00 
z$otych. Przyznane dofinansowanie 
dla ca$ego projektu, które gmina 
otrzyma$a z Narodowego Funduszu 
Ochrony "rodowiska i Gospodarki 
Wodnej to 11.940.907,76 z$otych.
Relacj# filmow! z budowy kanali-
zacji przy ul. S$owia)skiej mo&na 
zobaczy( na Facebooku Gmina 'a-
rów oraz Youtube na kanale Gmina 
'arów. 

Magdalena Pawlik

W zwi$zku z pracami, które prowadzone s$ przy ul. S&owia'skiej w (aro-
wie, droga nie zosta&a zablokowana i jest przejezdna.

Og&oszenie Burmistrza Miasta $arów
o ponownym wy&o!eniu do publicznego wgl#du projektu Studium uwarunkowa" i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy $arów wraz z prognoz# na 'rodowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 z pó+n. zm.) oraz uchwa$y Nr XLV/327/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zawiadamiam o wy$o&eniu do 
publicznego wgl!du projektu Studium uwarunkowa) i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 'arów wraz 
z prognoz! oddzia$ywania na %rodowisko, w dniach od 04 wrze'nia 2020r. do 24 wrze'nia 2020r. w siedzibie Urz#du 
Miejskiego w 'arowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 'arów, sala narad, w godzinach otwarcia urz#du oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urz#du Miejskiego w 'arowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/. 
Dyskusja publiczna nad przyj#tymi w projekcie studium rozwi!zaniami odb#dzie si# w dniu 16 wrze'nia 2020r. w siedzi-
bie Urz#du Miejskiego w 'arowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 'arów, sala narad, o godz. 14.00. 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz nieposiadaj!ce osobowo%ci prawnej mog! wnie%( uwagi do 
projektu Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 pa+dziernika 2020r. Uwagi nale&y sk$ada( do Burmistrza Miasta 
'arów z oznaczeniem tematu: „Studium” w formie papierowej na adres Urz!d Miejski w 'arowie ul. Zamkowa 2, 58-130 
'arów lub w formie elektronicznej za pomoc! %rodków komunikacji elektronicznej na adres: burmistrz@um.zarow.pl lub za 
pomoc! formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. Urz#du, wraz z podaniem imienia, 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomo%ci, której uwaga dotyczy.
Jednocze%nie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w zwi!zku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa+dziernika 
2008 roku o udost#pnianiu informacji o %rodowisku i jego ochronie, udziale spo$ecze)stwa w ochronie %rodowiska 
oraz o ocenach oddzia$ywania na %rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pó+n. zm.) podaj# do publicznej wiadomo-
%ci, &e zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddzia$ywania na %rodowisko, 
w tym zapewnieniu mo&liwo%ci udzia$u spo$ecze)stwa – w okresie wy$o&enia do publicznego wgl!du, o którym mowa 
wcze%niej. Z dokumentacj! sprawy mo&na zapozna( si# w siedzibie Urz#du Miejskiego w 'arowie ul. Zamkowa 2, 58-
130 'arów w dniach i godzinach jak wy&ej. Zgodnie z art. 40 ustawy w post#powaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddzia$ywania na %rodowisko mog! by( sk$adane uwagi na pi%mie do Burmistrza Miasta 'arów, ustnie do protoko$u 
w siedzibie Urz#du Miejskiego w 'arowie ul. Zamkowa 2, 58-130 'arów w godzinach otwarcia Urz#du oraz za pomoc! 
%rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno%ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 15 wrze%nia 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone 
tematem: „Studium – Ocena” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 pa+dziernika 2020r. Uwaga powinna zawiera( 
nazwisko, imi# i nazw# i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem w$a%ciwym do rozpatrzenia uwag jest 
Burmistrz Miasta 'arów. Jednocze%nie informuj#, &e zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dost#pnym wykazie danych 
o dokumentach zawieraj!cych informacje o %rodowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o ww. projekcie stu-
dium, a tak&e o prognozie oddzia$ywania na %rodowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Pa)stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony "rodowiska. 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z,27 kwietnia 2016 (ogólne 
rozporz!dzenie o ochronie danych), w zwi!zku z ustaw! z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 
17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, &e:

 - Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta 'arów, ul. Zamkowa 2, 58-130 'arów. 
 - Dane kontaktowe: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: bezp.info@gmail.com
 - Pani/a dane osobowe b#d! przetwarzane w celu sporz!dzenia studium uwarunkowa) i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

 - Podstawa przetwarzania Pani/a danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

 - Posiada Pan/i prawo do &!dania dost#pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni#cia, ograniczenia ich 
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz#du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).

 - Pani/a dane osobowe b#d! przekazywane podmiotom upowa&nionym do otrzymania Pana/i danych na podstawie 
przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z biurami urbanistycznymi. Podawanie danych jest dobrowolne, 
ale konieczne do nale&ytej obs$ugi wniosku ze strony Urz#du Miejskiego w 'arowie.
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Letnie koncerty w ramach
Festiwalu Bachowskiego

W tym roku w ramach Mi"dzynarodowego Festiwalu Ba-
chowskiego odby#y si" trzy koncerty na terenie gminy $arów.

Muzycy zagrali w Ko!ciele p.w. 
Naj!wi"tszego Serca Pana Jezusa 
w #arowie, Ko!ciele p.w. $w. Jó-
zefa w Po%arzysku oraz Kaplicy 
mszalnej Matki Boskiej Królowej 
$wiata w Zastru%u. Tradycyjnie, 
jak w minionym roku, w Po%arzy-
sku odby& si" koncert po&'czony 
z piknikiem – $niadanie na trawie.
Dla mieszka(ców gminy #arów 
zagrali Grand Tour Paris Venezia 
Wittemberg, Festival Ensemble 
Marek Pilch organy/prowadzenie, 
La Viva Fiamma consort fletów 

renesansowych i Michel Lambert 
duety, Michalina Bienkiewicz 
sopran, Przemys&aw Ba&ka bas/
teorba, Maria Wilgos teorba.
Letnie koncerty w ramach Festi-
walu Bachowskiego odbywaj' si" 
w gminie #arów od 2018 roku. 
Organizatorem muzycznego !wi"-
ta jest Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w #arowie.
Festiwal Bachowski co roku przy-
ci'ga do gminy #arów wielu mi&o-
!ników muzyki Bachowskiej.

Magdalena Pawlik

Koncerty by!y nagradzane przez zgromadzon" publiczno#$ owacjami na 
stoj"co. 

Festiwal M%ki odwo#any
W zwi%zku z panuj%c% epidemi% koronawirusa 

i obostrzeniami sanitarnymi tegoroczny 
Festiwal M%ki w Siedlimowicach zosta# odwo#any. 

W tym roku mia&a si" odby) jego 
pi'ta edycja, a wraz z ni' konkurs 
na chleb domowego wypieku. Na 
te i wiele innych atrakcji, które to-
warzysz' temu wydarzeniu b"dzie-
my musieli poczeka) do 2021 roku.

– Z wielkim bólem serca podj!-
li"my decyzj! o odwo#aniu tego-
rocznej edycji Festiwalu M$ki. 
Niestety, obostrzenia sanitarne, 
które musz$ by% zachowane 
przy produkcji m$ki w M#ynie 
Siedlimowice s$ bardzo rygo-
rystyczne. Oczywi"cie brali"my 
pod uwag! zamkni!cie m#yna 
na czas Festiwalu, ale to w#a"nie 

m#yn by# tym nieodzownym 
elementem, który przyci$ga# do 
Siedlimowic t#umy turystów. To 
w#a"nie wycieczki po zabytko-
wym wci$& dzia#aj$cym m#y-
nie by#y jedn$ z wa&niejszych 
pozycji w programie Festiwalu. 
Epidemia minie, a my ponow-
nie zaprosimy Pa'stwa do 
magicznego miejsca, jakim bez 
w$tpienia jest M#yn w Siedli-
mowicach. Zapraszamy w 2021 
roku – mówi Tomasz Pietrzyk 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w #arowie.

Szko!y przygotowuj" si# 
na nowy rok szkolny

1 wrze!nia uczniowie wracaj% do szkó#. 
Pomimo trwaj'cej epidemii 
koronawirusa tak zadecydowa& 
Dariusz Piontkowski Minister 
Edukacji Narodowej. Poni%ej 
informacja, jak b"dzie wygl'da) 
rozpocz"cie nowego roku szkol-
nego w szko&ach podstawowych 
funkcjonuj'cych na terenie gminy 
#arów.

Szko#a Podstawowa 
im. Jana Brzechwy 

w $arowie
Nie b"dzie tradycyjnego apelu na 
rozpocz"cie nowego roku szkolne-
go. Odb"d' si" spotkania organi-
zacyjne uczniów z wychowawcami 
klas przy ul. Ogrodowej, 1 Maja 
oraz Piastowskiej w #arowie. 
O godzinie rozpocz"cia spotkania, 
rodzice i uczniowie zostan' poin-
formowani na dzienniku elektro-
nicznym Librus. Informacje o go-
dzinach zostan' równie% umiesz-
czone w gablotach szkolnych 
oraz stronie internetowej szko&y 
https://spzarow.edupage.org/
Opiekunowie towarzysz'cy dzie-
ciom nie b"d' wpuszczani do 
szkó&. B"d' musieli poczeka) na 
swoje pociechy przed budynkiem 
szko&y. 

Szko#a Podstawowa 
im. Anny Jenke 
w Mrowinach

Rozpocz"cie roku szkolnego 
odb"dzie si" o godz. 9.00. Zor-
ganizowane zostan' spotkania 
uczniów z wychowawcami klas, 
nie b"dzie tradycyjnego apelu. 
Do szko&y zostan' wpuszczeni 
tylko rodzice dzieci z oddzia&ów 
przedszkolnych, musz' jednak by) 
wyposa%eni w maseczk" do os&ony 
nosa i ust. Wszystkie szczegó&y 
zostan' podane na stronie inter-
netowej szko&y http://spmrowiny.
gmina.zarow.pl/

Szko#a Podstawowa 
im. UNICEF 

w Imbramowicach
Rozpocz"cie roku szkolnego 
odb"dzie si" o godz. 9.00. Ze 
wzgl"dów bezpiecze(stwa dy-
rektor szko&y zadecydowa&a, aby 
rozpocz"cie roku szkolnego mia&o 
form" spotka( organizacyjnych 
z wychowawcami klas. Nie b"dzie 
tradycyjnego apelu szkolnego. 
Prosimy !ledzi) równie% dziennik 
elektroniczny oraz stron" inter-
netow' szko&y http://spimbramo-
wice.pl/

Szko#a Podstawowa 
im. Astrid Lindgren 

w Zastru&u
Rozpocz"cie roku szkolnego odb"-
dzie si" o godz. 8.00 – uczniowie 
klas I – VIII. O godz. 10.00 odb"-
dzie si" rozpocz"cie roku szkolnego 
dla wychowanków grup przedszkol-
nych oraz oddzia&u „0”. Dyrektor 
szko&y zadecydowa&a, %e uroczy-
sto!) rozpocz"cia roku szkolnego 
odb"dzie si" na boisku szkolnym. 
Wszystkie szko&y pracowa) b"d' 
w re%imie sanitarnym, zgodnie 
z zaleceniami G&ównego Inspekto-
ratu Sanitarnego oraz Ministerstwa 
Zdrowia. G&ówne zalecenia to 
bezwzgl"dne przestrzeganie pod-
stawowych zasad higieny: cz"stego 
mycia r'k, w&a!ciwego zachowania 
podczas kichania i kaszlu, unikania 
dotykania oczu, nosa i ust, obo-
wi'zkowego zakrywania ust i nosa 
przez osoby trzecie przychodz'ce 
do szko&y, regularnego dezynfe-
kowania pomieszcze(. Uczniowie 
nie b"d' musieli nosi) maseczek. 
W miar" mo%liwo!ci praca zosta-
nie zorganizowana w taki sposób, 
który umo%liwi zachowanie dy-
stansu mi"dzy osobami przebywa-
j'cymi na terenie szko&y.

Zebra!a Magdalena Pawlik 

$arowianie maj" ciekawe pomys!y!
Cztery inicjatywy mieszka'ców zostan% zrealizowane w ramach projektu 

Gminna Kultura Powszechna. 
Dzi"ki wsparciu, które Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w #aro-
wie otrzyma&o z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+ b"d' zrealizowane 
nast"puj'ce projekty: „Warsztaty 
komiksu i bohaterów literackich”, 
„Nie !wi"ci garnki lepi'”, „Wczoraj 
i dzi! – Mrowiny w obiektywie” 
i „Budowa ekohoteli dla owadów”. 
Do naboru inicjatyw &'cznie zosta-
&o zg&oszonych osiem pomys&ów.
Projekty, które zostan' zrealizo-
wane w ramach projektu Gminna 
Kultura Powszechna:
Warsztaty komiksu i bo-
haterów literackich $arów
Zaj"cia polega) b"d' na nauce 
podstaw tworzenia komiksów 
i kreacji bohatera literackiego. 
Uczestnicy zaj") poznaj' pod-
stawy rysunku postaci, martwej 
natury i kompozycji przestrzeni. 
Poznaj' równie% zasady kreowa-
nia fabu&y i postaci literackiej. 
Warsztaty poprowadzi autorka 
inicjatywy Karolina Salwowska, 
mieszkanka #arowa.
Nie !wi"ci garn-
ki lepi% Kruków
Inicjatywa ma na celu odkrycie 
i rozwini"cie potencja&u kultu-
rowego mieszka(ców Krukowa. 
W ramach dzia&a( skierowanych 
do mieszka(ców zostanie prze-

prowadzony cykl warsztatów r"-
kodzielniczych – haft , ceramika, 
zdobnictwo u%ytkowe. Ca&o!) 
zako(czy si" wystaw' zorganizo-
wan' w Krukowie.
Budowa ekohoteli dla 
owadów Wierzbna 
Inicjatywa b"dzie mia&a charakter 
warsztatów dla dzieci i m&odzie%y. 
Podczas zaj") mieszka(cy w&asno-
r"cznie wykonaj' domki dla owa-
dów, które zawisn' w Wierzbnej. 
Dzi"ki wizycie profesjonalnego 
pszczelarza uczestnicy poznaj' 
od podszewki wszystko to, co jest 
zwi'zane z pszczelarstwem.

Wczoraj i dzi! – Mro-
winy w obiektywie
W ramach inicjatywy zostanie 
zorganizowany cykl spotka( 
po!wi"cony miejscowo!ci, a doty-
czy) on b"dzie nie tylko historii, 
ale równie% architektury. Zostanie 
równie% og&oszony konkurs foto-
graficzny. Zorganizowane zostan' 
warsztaty fotograficzne i plastycz-
ne dla mieszka(ców. Inicjatorzy 
przewidzieli równie% ekspozycj" 
sta&'. W Mrowinach pojawi' si" 
tablice z map' miejscowo!ci i za-
znaczonymi na niej najwa%niej-
szymi obiektami wsi.

Inicjatywy mieszka%ców b&d" zrealizowane w ramach projektu Gmin-
na Kultura Powszechna. Dofinansowanie na jego realizacj& otrzyma!o 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w 'arowie. 
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W trosce o zdrowie i bezpiecze!-
stwo Pa! badania s" wykonywane 
z zachowaniem wszelkich przewi-
dzianych prawem i wewn#trznymi 
procedurami $rodków ostro%no$ci 
w zakresie zarówno wyposa%enia 
techników w niezb#dne $rodki 
ochrony osobistej, jak i procedur 
dezynfekcji pracowni i aparatu-
ry diagnostycznej oraz obs&ugi 
pacjenta. W pracowni mog" jed-
nocze$nie przebywa' tylko trzy 
Panie,(co zapewnia mo%liwo$' 
utrzymania niezb#dnego dystan-

su. Przed badaniem pracownicy 
medyczni mierz" Paniom tempe-
ratur# i prosz" o wype&nienie an-
kiety. Do dyspozycji Pa! s" tak%e 
$rodki do dezynfekcji r"k.
Prosimy o wyrozumia&o$' i zro-
zumienie dla podj#tych $rodków 
ochrony oraz o stawienie si# na 
badanie w maseczce ochronnej 
lub przy&bicy, a tak%e w czasie wy-
znaczonym podczas rejestracji.
W badaniu mog" wzi"' udzia& 
Panie w wieku 50-69 lat, które 
s" ubezpieczone, nie s" leczone 

z powodu raka piersi, a tak%e:
nie mia&y wykonanej mam-
mografii w ramach Programu 
w ci"gu ostatnich 24 miesi#cy lub 
s" w grupie ryzyka i w roku po-
przedzaj"cym otrzyma&y pisemne 
wskazanie do wykonania ponow-
nej mammografii po up&ywie 12 
miesi#cy.
Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX MED b#dzie do 
dyspozycji Pa! w poniedzia&ek, 
7 wrze$nia 2020r., w godz. 14.00 
– 17.00 przy Ochotniczej Stra%y 
Po%arnej, ul. Armii Krajowej 55 
w )arowie.
Prosimy o wcze$niejsz" rejestracj# 
pod nr tel. 58 66 62 444 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfikacji uprawnie! do 
badania przed po&"czeniem tele-
fonicznym prosimy przygotowa' 
dowód osobisty.( Na badanie pro-
simy zabra' ze sob" zdj#cia z po-
przednich mammografii. Przypo-
minamy, %e badania wykonywane 
w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi nie wymagaj" skiero-
wania , a tylko systematyczno$' 
w przestrzeganiu terminów( kolej-
nych bada! mammograficznych 
pozwala na wykrycie potencjal-
nego zagro%enia na bardzo wcze-
snym etapie rozwoju choroby. 
Dlatego te%, zach#camy wszystkie 
Panie, które z powodu pandemii 
nie mog&y wykona' bada! we 
wcze$niej umówionym terminie 
o nie zwlekanie z rejestracj" na 
mammografi#.

Kultura/Zdrowie
Przy!bice trafi!y do

"arowskich jednostek
Fundacja Inicjatywa B z !arowa przekaza"a 100 sztuk 

przy"bic ochronnych, które b#d$ 
dodatkowym zabezpieczeniem przed Covid-19. 

Przy&bice zosta&y przekazane jed-
nostkom organizacyjnym funk-
cjonuj"cym na terenie naszego 
miasta i gminy. Cz#$' z nich tra-
fi&a tak%e do so&tysów i przedsta-
wicieli Rady So&eckiej, aby mogli 
bezpiecznie wykonywa' swoj" 
spo&eczn" prac#.

– Epidemia koronawirusa wci!" 
nie ust#puje, dlatego cieszymy 
si#, "e Fundacja Inicjatywa$B 
zaanga"owa%a si# w pomoc 
i wsparcie potrzebuj!cym jed-
nostkom. Dzi#kujemy za prze-

kazane materia%y – dzi#kowa& 
zast#pca burmistrza Przemy-
s&aw Sikora.

To nie jedyne przy&bice, które 
trafi&y do %arowskich instytucji. 
Du%o wcze$niej ochronne przy-
&bice dla stra%aków, pracowników 
szkó& i innych instytucji zosta&y 
tak%e zakupione ze $rodków bu-
d%etu gminy )arów. Ochronne 
materia&y przekaza&a równie% 
%arowska firma Daicel Safety Sys-
tems Europe. 

Magdalena Pawlik

Tomasz Nycz prezes Fundacji Inicjatywa B przekaza! przy!bice na r"ce 
zast"pcy burmistrza Przemys!awa Sikory. 

Konkurs fotograficzny 
„Gmina #arów w obiektywie”

Urz$d Miejski w !arowie i Gminne Centrum Kultury i Sportu zapraszaj$ do udzia"u 
w konkursie fotograficznym „Gmina !arów w obiektywie”. 

Swoje fotografie mo%na nad-
sy&a' od 19 sierpnia do 21 
wrze$nia. Autorzy najlepszych 

fotografii mog" liczy' na cenne 
nagrody. 

– Organizatorom zale"y na przede 
wszystkim na promocji Gminy 
&arów poprzez zach#cenie miesz-
ka'ców do wspólnego odkrywania 
i podziwiania najurokliwszych 
zak!tków gminy &arów, popula-
ryzacji i promocji turystyki w(ród 
mieszka'ców naszego regionu 
jako elementu "ycia codziennego 
i sposobu na rekreacj#, upowszech-
nienie i popularyzacja fotografii, 
rozwijanie zainteresowa' histori!, 
najbli"szym otoczeniem, a przez to 
umacnianie to"samo(ci i poczucia 
wi#zi z gmin!. W konkursie mo"e 
wzi!) udzia% ka"dy, wystarczy, aby 
zdj#cie by%o wykonane najwcze-
(niej w 2019r., udzia% w konkursie 
jest bezp%atny. Na Wasze fotografie 
czekamy pod adresem wobiekty-
wie@um.zarow.pl – mówi Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w )arowie.

Szczegó&y dotycz"ce konkursu 
znajduj" si# w regulaminie, 
który umieszczony jest na 

stronach organizatorów 
www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl oraz na Facebooku Gmina )arów.

Bezp"atne badania
mammograficzne w !arowie

Lux Med zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezp"atn$ 
mammografi# (prze%wietlenie piersi) w technice cyfro-

wej w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

Nie p"a& za pr$d, produkuj go sam
Spotkanie w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych

Czy inwestycja w panele fotowol-
taiczne mo%e si# op&aci'? W jaki 
sposób jest finansowana? Jakie s" 
korzy$ci i oszcz#dno$ci? 
Firma 3P energia zaprasza miesz-
ka!ców gminy )arów na spotka-
nie informacyjne na temat mo%li-
wo$ci uzyskania finansowania na 
instalacj# paneli fotowoltaicznych. 
Spotkanie zaplanowane zosta&o na 
czwartek, 3 wrze$nia o godz. 18.00 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastowskiej 10 
w )arowie. 

– Gmina &arów, podobnie jak 
wiele innych gmin w ca%ej Pol-
sce, równie" stawia na ekologi#. 
Przyk%adem realizacji dzia%a' 
proekologicznych w naszej gmi-
nie jest wiele konkretnych dzia-
%a'. W(ród nich realizacja pro-
gramów dotycz!cych wymiany 
ogrzewania na ekologiczne, któ-
re finansowane 
s! ze (rodków 
bud"etu gminy 
&arów oraz 
pozyskanego 
dofinansowania 
z Europejskie-
go Funduszu 
Rozwoju Regio-
nalnego oraz 
programów 
dotycz!cych 

usuwania azbestu z posesji 
mieszka'ców. Zach#camy tak"e 
mieszka'ców do korzystania 
z dotacji bud"etu gminy &arów 
na prace zwi!zane z budow! 
przy%!czy kanalizacyjnych oraz 
budow# przydomowych oczysz-
czalni (cieków. Zakupili(my 
i zainstalowali(my na terenie 
miasta zbiorniki na wod# desz-
czow!. Na terenie gminy posta-
wione zosta%y ekologiczne serca 
na nakr#tki – mówi zast#pca 
burmistrza Przemys&aw Sikora.

Spotkanie informacyjne w sprawie 
instalacji paneli fotowoltaicznych:
3 wrze$nia 2020r. (czwartek), 
godz. 18.00, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu ul. Piastowska 
10. Wi#cej informacji na temat 
spotkania mo%na uzyska' pod nr 
tel. 666 331 464.
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Zatrzymaj si! przy
zabytkowej studni w Po"arzysku

Przeje"d"aj#c przez Po"arzysko nasz# uwag! zwraca nie tylko Ko$ció% pw. 
$w. Józefa, ale równie" zabytkowa studnia. 

Kilka dni temu 
przy zabytkowej 
studni pojawi!y 
si" elementy 
informacyjne: 
kierunkowskazy, 
tabliczka infor-
macyjna oraz 
szablony chod-
nikowe. Nowe 
oznaczenia przy 
studni stworzy!a 
Fundacja Inicja-
tywa B, projekt 
oznakowania 
zosta! równie# 
dofinansowany 
przez so!ectwo 
wsi Po#arzysko.

– Nowa na-
wigacja ma 
zach!ci" turystów przeje#d#aj$cych przez 
Po#arzysko do zatrzymania si! przy za-
bytkowej studni. Osoby, które odwiedz$ 
studni! dworsk$ Hofebrunnen w Po-
#arzysku b!d$ mog%y wyobrazi" sobie 
g%!boko&" studni spaceruj$c po pobliskim 
chodniku. Zabytkowa tzw. „dworska 
studnia”, mia%a pierwotnie 31,4 m g%!-
boko&ci. Mechanizm zosta% wykonany 
niemal ca%kowicie z drewna i pierwotnie 
nie u#yto w nim ani jednego gwo'dzia. 
Wszystkie po%$czenia, elementy me-
chanizmów; w tym z!baty, wykonano 
z ogromn$ staranno&ci$. Studnia w tym 
kszta%cie powsta%a najprawdopodobniej 
w XVII wieku. Dzisiejszy znakomity 
stan studni g%!binowej, zawdzi!czamy 
wnioskowi, który w ramach szkolnego 
ko%a historycznego napisa% do Fundacji 
Batorego i Fundacji Wspomagania Wsi, 
Marek Zywer. Wniosek otrzyma%, jako 

jeden z czterech na Dolnym (l$sku, mak-
symalne dofinansowanie w wysoko&ci 10 
tysi!cy z%otych. Konstrukcja jest zabez-
pieczona, ale mo#na do niej zajrze" tylko 
przez dwa okienka oraz „okno” ekspozy-
cyjne – czytamy na stronie internetowej 
Fundacji Inicjatywa B.

Po wcze$niejszym kontakcie z So!tysem 
wsi Po#arzysko, istnieje mo#liwo$% wej$cia 
do konstrukcji budynku. Okoliczno$ciowe 
znaczki turystyczne mo#na nabywa%:
w &arowskiej Izbie Historycznej w &aro-
wie, ul. Dworcowa 3 (czynna: pn., wt., czw., 
pt. 10.00 – 15.30, $r. 10.00 – 17.00)
na Basenie w &arowie, ul. Piastowska 10, 
&arów (czynne codziennie w godz. 6.00 – 
22.00) 
Zadanie zosta!o dofinansowane przez So-
!ectwo wsi Po#arzysko. Druk materia!ów: 
Agencja Reklamowa Geospace. Projekt: 
Tomasz Nycz i Piotr Wardach. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Od 1 wrze$nia zostan# przywrócone wszystkie
zawieszone w okresie pandemii kursy autobusów

Wakacje powoli si! ko&cz#. 

Jeszcze tylko 
kilka dni 
i uczniowie 

powróc' do 
szkó!. 
W zwi'zku 
z tym zapytali-
$my Stanis!awa 
Ptaka z firmy 
Us!ugi Trans-
portowe, czy 
od 1 wrze$nia 
zostan' wpro-
wadzone jakie$ 
zmiany w ko-
munikacji? Jakie 
obostrzenia 
b"d' obowi'zywa% pasa#erów przebywa-
j'cych w autobusach? Od kiedy zmieni si" 
rozk!ad jazdy?
Czy od 1 wrze$nia 2020 r. zmieni si! roz-
k%ad jazdy autobusów? Czy w zwi#zku 
z rozpoczynaj#cym si! rokiem szkolnym 
uczniowie doje"d"aj#cy do szkó% w 'wid-
nicy b!d# mieli do dyspozycji wi!cej 
kursów?
Od 1 wrze&nia wszystkie kursy zawie-
szone w okresie pandemii zostan$ przy-
wrócone, obowi$zuj$cy rozk%ad zostanie 
umieszczony na stronie Urz!du Miej-
skiego w )arowie oraz wywieszony na 
przystankach autobusowych. Nadmieni! 
tylko, i# rozk%ad jazdy zmieni si! dopiero 
1 pa'dziernika 2020 roku.

Obecne przepisy mówi#, "e w autobu-
sie mo"e podró"owa( tyle osób ile jest 
miejsc siedz#cych, miejsca stoj#ce s# 
zakazane. Czy to oznacza, "e jak auto-
bus b!dzie pe%ny, nie wsi#dzie do niego 
"adna inna osoba? Czy w zwi#zku z tym 
nale"y apelowa(, zw%aszcza do uczniów, 
aby korzystali z wcze$niejszego kursu 
(zw%aszcza tego porannego)?
Tak, obowi$zuj$ce przepisy pozwalaj$ 
na podró# wy%$cznie poprzez zajmowa-

nie miejsc siedz$cych. Prosz! to wzi$" 
pod uwag! i korzysta" z kursów poran-
nych tj. 6:55 oraz 7:05, które w poprzed-
nim roku nie by%y tak popularne jak 
kursy pó'niejsze.

Jakie obostrzenia obowi#zuj# i b!d# 
obowi#zywa( pasa"erów przebywaj#cych 
w autobusach?
Pasa#erowie zobowi$zani s$ zakry-
wa" nos i usta podczas ca%ej podró#y. 
W zwi$zku ze spodziewan$ wyra'nie 
wi!ksz$ liczb$ pasa#erów, zwracamy 
uwag! klientom o bezwzgl!dnym obo-
wi$zku zakrywania ust i nosa w czasie 
podró#y autobusem. Potraktujmy t! 
spraw! z najwy#sz$ powag$ z uwagi 
na zdrowie swoje i wspó%towarzyszy 
podró#y. Jednocze&nie informujemy, #e 
wszystkie nasze autobusy s$ codziennie 
gruntownie sprz$tane i dezynfekowane, 
a w czasie przerw mi!dzy kursami do-
datkowo wietrzone.

Czy przy ka"dej zmianie aktualizujecie 
Pa&stwo rozk%ady jazdy autobusów, tak 
aby mieszka&cy mieli do nich dost!p.
Oczywi&cie, #e tak. Wywieszamy zaktu-
alizowane rozk%ady jazdy na przystan-
kach autobusowych. 

Rozmawia!a Magdalena Pawlik

(Foto: Fundacja Inicjatywa B) Zabytkowa studnia w Po"arzysku ma 
nowe oznakowanie. 

Do"ynki gminne w )arowie – 
uroczysta msza do"ynkowa

Tegoroczne do"ynki gminne, ze wzgl!du na pandemi! koronawirusa, 
b!d# mia%y inny charakter ni" do tej pory.

Uroczysto$ci do#ynkowe ograniczone 
zosta!y do wspólnej mszy $wi"tej dzi"k-
czynnej w Ko$ciele p.w. Naj$wi"tszego 
Serca Pana Jezusa w &arowie. W niedziel", 
6 wrze$nia rolnicy, sadownicy, ogrodnicy 
i mieszka(cy b"d' dzi"kowa% za plony ze-
brane na roli. 

– Do#ynki s$ najwi!kszym i najpi!kniej-
szym &wi!tem rolników w ci$gu roku. S$ 
one ukoronowaniem ca%orocznej pracy 
na roli. Nie zrezygnowali&my z obcho-
dów tegorocznego &wi!ta plonów, ale 
w trosce o bezpiecze*stwo i zdrowie 
naszych mieszka*ców b!d$ one inne ni# 

zwykle. Nie b!dzie barwnego korowodu 
ulicami miasta, zabraknie te# stoisk 
do#ynkowych i degustacji tradycyjnych 
potraw. W tym roku spotkamy si! na 
uroczystej mszy do#ynkowej, która od-
prawiona zostanie w intencji rolników. 
Tam podzi!kujemy Panu Bogu za plony, 
a rolnikom przeka#emy wyrazy szacun-
ku i wdzi!czno&ci za Ich ci!#k$ prac! 
i codzienny trud. Wszystkie wydarzenia, 
które dotychczas towarzyszy%y do#ynkom 
gminnym zosta%y w tym roku odwo%ane 
– mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwo-
ju Urz"du Miejskiego w &arowie.

Uroczysta msza do-
#ynkowa zaplanowana 
zosta!a na 6 wrze$nia 
2020r. o godz. 13.00 
w ko$ciele p.w. Naj$wi"t-
szego Serca Pana Jezusa 
w &arowie. Taka decyzja 
zosta!a podj"ta podczas 
wspólnej narady z so!-
tysami wszystkich wsi 
w gminie &arów.

Magdalena Pawlik

Zmagania w Pucharze Polski
Znamy komplet wyników drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu 

Podokr!gu Wa%brzych Dolno$l#skiego Zwi#zku Pi%ki No"nej. 
W grze pozostaj' Zjednoczeni &arów.
Bez wi"kszych niespodzianek min"!a kolej-
na runda Pucharu Polski. Do kolejnej fazy 
rozgrywek awansowali faworyci, cho% za 
du#e zaskoczenie mo#na przyj'% pora#k" 
Victorii )wiebodzice, nad ni#ej notowanym 
rywalem ze Stanowic. 
Spotkanie pomi"dzy #arowskim zespo!em, 
a Górnikiem Nowe Miasto Wa!brzych 
mog!o cieszy% kibiców. Wszystko za spra-
w' gradu bramek. W ostatecznym rozra-
chunku wi"cej celnych trafie( zgromadzili 
Zjednoczeni i to oni zagraj' w dalszej fazie 
rozgrywek. Po bramkach Mikulskiego, 
Wietrzykowskiego, Ch!opka, Andrzejew-
skiego oraz jednym golu samobójczym, 
&arów pokona! 5:3 rywali z Wa!brzycha. 
Obro(ca tytu!u z poprzedniego sezonu 
Dabro-Bau Polonia )widnica rozbi! STEP 
T'pad!a/Wiry 7:0! Wierzbianka Wierzbna 
oraz Zieloni Mrowiny poza pucharow' 
burt'.

Komplet wyników II rundy: 
Sudety Dzie%morowice – Grom Witków 
2:8, Górnik Nowe Miasto Wa!brzych – 

Zjednoczeni &arów 3:5, Darbor Boles!a-
wice – AKS Strzegom 1:4, Herpapol Sta-
nowice – Victoria )wiebodzice 6:2, STEP 
T'pad!a/Wity – Dabro-Bau Polonia-Stal 
)widnica 0:7, Górnik Wa!brzych – Granit 
Roztoka 7:2, Wierzbianka Wierzbna – Le-
chia Dzier#oniów 1:10, Zieloni Mrowiny 
– Zdrój Jedlina-Zdrój 0:6, Klubokawiarnia 
Roztocznik – S!owianin Wolibórz 0:12, CIS 
Brze*nica – Sparta Zi"bice 2:2, karne 4:5, 
Pi!awianka Pi!awa Górna – Bielawianka 
Bielawa 0:5, Zjednoczeni )cinawka )rednia 
– Nysa K!odzko 1:2, Iskra Jaszkowa Dolna 
– W!ókniarz Kudowa Zdrój 4:3, Polonia 
Bystrzyca K!odzka – Piast Nowa Ruda1:6, 
)nie#nik Domaszków – Orze! Z'bkowice 
)l. 0:7, Sparta Stary Waliszów – Ska!ki Stole 
1:6.
W trzeciej rundzie Zjednoczeni &arów 
podejm' ligowego rywala Grom Witków. 
Pocz'tek meczu w &arowie 2 wrze$nia. 
Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 17.00. 

Krzysztof Dutkiewicz
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W O!rodku Pomocy Spo-
"ecznej w #arowie pro-
wadzone jest bezp"atne 

poradnictwo specjalistyczne, skie-
rowanie do dzieci, m"odzie$y oraz 
doros"ych mieszka%ców Gminy 
#arów, a w szczególno!ci do osób 
dotkni&tych przemoc' w rodzinie, 
uzale$nionych b'd( zagro$onych 
uzale$nieniem od alkoholu i nar-
kotyków, cz"onków ich rodzin 
oraz osób wspó"uzale$nionych.
W 2020 roku dy$ur pe"ni:

 ) terapeuta uzale$nie% – 
poniedzia"ek w godz. 8.30 
– 11.30, wst&pna diagno-
za, udzielanie poradnictwa 
i indywidualnych konsultacji 
terapeutycznych dla osób uza-
le$nionych od alkoholu, pomoc 
osobom wspó"uzale$nionym, 
konsultacje dla rodzin osób 
uzale$nionych.

 ) psycholog – wtorek w godz. 15.00 
– 18.00 (trzy razy w miesi'cu), 
udzielanie poradnictwa i indy-
widualnych konsultacji psycho-
logicznych, wst&pna diagnoza, 
interwencja kryzysowa, terapia 
krótkoterminowa, praca z dzie*-
mi, m"odzie$' i doros"ymi.

 ) radca prawny – czwartek w godz. 
16.00 – 18.00, !wiadczenie po-
radnictwa oraz konsultacji in-
dywidualnych w zakresie prawa 
cywilnego, rodzinnego i prawa 
pracy. Radca prawny w ramach 
konsultacji nie pisze pism pro-
cesowych ani nie reprezentuje 
stron przed s'dami i organami 
administracji publicznej.

 ) psychoterapeuta ds. pracy 
z osobami w kryzysie – 
czwartek w godz. 15.00 – 18.00 
(dwa razy w miesi'cu), 
!wiadczenie poradnictwa i indy-
widualnych konsultacji dla osób 
znajduj'cych si& w kryzysie (po 
traumatycznym wydarzeniu, 
b&d'cych w przewlek"ym stre-

sie), ze szczególnym uwzgl&d-
nieniem rodzin z problemem 
alkoholowym lub przemoc' 
w rodzinie.

 ) terapeuta uzale$nie% w zakresie 
uzale$nienia od narkotyków 
– pierwszy czwartek miesi'ca 
w godz. 15.00 – 17.00, 
wst&pna diagnoza, udzielanie 
poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji terapeutycznych dla 
osób uzale$nionych od narko-
tyków i zagro$onych uzale$nie-
niem, wst&pna diagnoza, pomoc 
osobom wspó"uzale$nionym, 
konsultacje dla rodzin osób 
uzale$nionych.

 ) specjalista przeciwdzia"ania 
przemocy w rodzinie – 
wtorek w godz. 16.00 – 18.00, 
prowadzenie indywidualnych 
konsultacji dla osób dotkni&-
tych przemoc' w rodzinie.

 ) starszy pracownik socjalny 
(trener treningu zast&powania 
agresji) – wtorek w godz. 16.00 
– 18.00, prowadzenie indywidu-
alnych konsultacji dla osób sto-
suj'cych przemoc w rodzinie.

Na konsultacj& nale$y umówi* 
si& osobi!cie w siedzibie O!rodka 
Pomocy Spo"ecznej w #arowie, 
ul.+Armii Krajowej 54 (pokój nr+3) 
b'd( telefonicznie pod nr 74 85 
80 745 lub 74 30 67 017. 
Osoby niepe"noletnie na pierwsz' 
konsultacj& musz' zg"osi* si& z ro-
dzicem/opiekunem prawnym.

Aktualno!ci

Podzi"kowanie
So"tys i Rada So"ecka wsi Siedli-
mowice sk"adaj' podzi&kowania 
Panu Waldemarowi Wo(niako-
wi za usuni&cie odpadów z m"y-
nówki, a Panu Burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi za 
zorganizowanie transportu tych 
odpadów.

Skorzystaj z bezp#atnych porad specjalistów

$arowski OPS otrzyma# dofinansowa-
nie na realizacj" kampanii lokalnej 

O!rodek Pomocy Spo"ecznej w #aro-
wie w ramach Programu Os"ono-
wego „Wspieranie jednostek samo-

rz'du terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdzia"ania przemocy w rodzinie” 
otrzyma" dofinansowanie w wysoko!ci 
21+645 z" na realizacj& projektu „Bezpieczne 
dzieci – wiem, rozmawiam, reaguj&”. 

– Zaplanowane w projekcie dzia!ania 
odnosz" si# do profilaktyki przemocy i zo-
stan" przeprowadzone w formie kampanii 
lokalnej. Cele kampanii dotycz" przede 
wszystkim wyposa$enia dzieci, rodziców 
i nauczycieli w wiedz# i umiej#tno%ci roz-
poznawania zagro$enia oraz skutecznego 
reagowania w sytuacjach, które mog" do-
prowadzi& do wyst"pienia przemocy wobec 
dziecka – mówi Marta ,oboda z O!rodka 
Pomocy Spo"ecznej w #arowie.

Szczegó"owe informacje odno!nie realizo-
wanej kampanii przedstawione s' w za"'-
czonym plakacie informacyjnym oraz mate-
riale filmowym Fundacji Dajemy Dzieciom 
Si"& „GADKI z psem”, który dost&pny na 
stronie internetowej www.nowa.um.zarow.pl oraz Facebooku Gmina #arów.

Zmiany organizacyjne w Urz"dzie Miejskim w $arowie
Z dniem 31 lipca 2020r. Burmistrz Miasta $arów wprowadzi# Zarz%dzeniem Burmi-

strza nowy Regulamin Organizacyjny, obowi%zuj%cy w Urz"dzie Miejskim w $arowie. 
Zmiany wprowadzone nowym 
regulaminem nast'pi"y w struktu-
rach Urz&du i dotycz' funkcjono-
wania poszczególnych Referatów. 

1. O zmianach w Regulaminie 
Organizacyjnym mówi Syl-
wia Pawlik sekretarz gminy:

Utracone do-
chody chocia$by 
z tytu!u PIT, 
rosn"ce wydatki 
bie$"ce coraz 
mocniej odbijaj" 
si# na bud$etach 
polskich samorz"dów. Nie ina-
czej jest w naszej gminie. Trzeba 
oszcz#dza&, wi#c oszcz#dno%ci 
postanowili%my zacz"& od sie-
bie. Ju$ na pocz"tku roku doko-
nali%my zmian w regulaminie 
i zlikwidowali%my stanowiska 
po urz#dnikach, którzy odeszli 
z ró$nych przyczyn z pracy. 
Sytuacja po Covid-19 zmusi!a 
nas do kolejnych, ju$ bardziej 
radykalnych, dzia!a'. 
Od 1 sierpnia Urz"d Miejski 
w (arowie funkcjonuje w zmie-
nionej strukturze organizacyj-
nej. Reorganizacja polega na 
likwidacji dwóch stanowisk 
kierowniczych i po!"czeniu czte-
rech referatów. Dotychczasowy 
Referat Inwestycji i Dróg zosta! 
po!"czony z Referatem Gospo-
darki Komunalnej, nowym refe-
ratem pokieruje Piotr Weiland 
– dotychczasowy kierownik 
Referatu Gospodarki Komu-
nalnej. Zlikwidowany zosta! 
równie$ Referat Gospodarki 
Lokalowej. Zadania Referatu 
przej"! Referat Nieruchomo%ci 
i Gospodarki Przestrzennej, 
którego kierownikiem jest Anna 
Ko!odziej. Po analizach doszli-
%my do wniosku, $e taki sposób 

funkcjonowania nie odbije si# 
na jako%ci %wiadczonych us!ug 
przez Urz"d , a pozwoli na re-
alne oszcz#dno%ci do bud$etu 
gminy. 
Nowy Referat Gospodarki Ko-
munalnej i Inwestycji b#dzie 
bezpo%rednio podlega! pod 
Zast#pc# Burmistrza, natomiast 
Referat Nieruchomo%ci, Gospo-
darki Przestrzennej i Lokalowej 
pod Burmistrza.

2. Jakie zadania realizowa& 
b"dzie nowy Referat Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji? 
Czy b"dzie mniej realizo-
wanych zada' i inwestycji? 
Wyja!nia Przemys#aw Siko-
ra zast"pca burmistrza:

Analizowali%my ju$ pod tym 
k"tem bud$et 
naszej gminy i na 
pewno b#dziemy 
realizowa& te 
zadania, na które 
otrzymali%my 
unijne dofinan-
sowania. Inne mniejsze przed-
si#wzi#cia b#d" sukcesywnie 
zrealizowane zgodnie z zaktu-
alizowanym i dostosowanym 
do naszych mo$liwo%ci finanso-
wych harmonogramem prac.
Nic nie zmieni si# w zakresie za-
da' realizowanych przez nowy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji. Przed nami kolejna 
perspektywa unijna i chcemy si# 
do niej dobrze przygotowa&, aby 
pozyska& fundusze unijne, ale 
równie$ inne %rodki zewn#trzne 
dla naszej gminy. Widzimy, $e 
realizacja unijnych projektów 
diametralnie zmieni!a nasz" 
gmin#, otoczenie i przestrze', 
w której $yjemy i mieszkamy. 
Drugim wa$nym obszarem jest 

tak$e koordynowanie dzia!a' 
z zakresu ochrony %rodowiska 
i realizacja dzia!a' proekolo-
gicznych. S" to równie wa$ne 
zadania, które b#d" wype!nia& 
pracownicy Referatu Gospodar-
ki Komunalnej i Inwestycji.

3. Czy zmieni si" obs#uga 
mieszka'ców, w zwi%zku ze 
zmianami organizacyjnymi, 
jakie nast%pi#y w Urz"dzie 
Miejskim w $arowie? T#umaczy 
burmistrz Leszek Michalak.

Zmiany, które zosta!y wprowa-
dzone w nowym 
Regulaminie 
Organizacyjnym 
u!atwi" koordy-
nowanie zada', 
szczególnie wa$-
nych z punktu 
widzenia mieszka'ców. Nic nie 
zmieni si# w obs!udze naszych 
mieszka'ców, a wr#cz przeciw-
nie. Wszyscy pracownicy Refe-
ratów s" do Pa'stwa dyspozycji 
i s!u$" pomoc". Sprawy z zakre-
su nieruchomo%ci i gospodarki 
przestrzennej s" %ci%le zwi"zane 
ze sprawami gospodarki miesz-
kaniowej, dlatego po!"czyli%my 
te Referaty, aby sprawnie roz-
wi"zywa& wszelkie kwestie. 
Epidemia koronawirusa, z któr" 
borykamy si# w ca!ym kraju od 
przesz!o kilku miesi#cy, wp!y-
n#!a negatywnie na gospodark# 
i finanse samorz"dów w ca!ej 
Polsce. Skutki epidemii, wprowa-
dzonych ogranicze' i wi#kszych 
wydatków odczuwamy równie$ 
w gminie (arów. Niestety prio-
rytetem s" oszcz#dno%ci, równie$ 
w strukturach pracowniczych 
oraz rezygnacja z wi#kszych za-
da' inwestycyjnych. 

Rozmawia!a Magdalena Pawlik 

Nowy w!a"ciciel: 
Bez obaw o "rodowisko

$arowska firma Martech zosta#a 11 sierpnia br. w#a!cicielem tere-
nu, na którym wcze!niej planowano wybudowanie problematycznej 

otaczarni asfaltu.
Podpisanie aktu notarialnego przez firm& 
Martech, która specjalizuje si& od wielu 
lat w hydraulice si"owej i pneumatyce, 
oddala obawy mieszka%ców o ulokowa-
nie tam dzia"alno!ci, która mia"aby nega-
tywny wp"yw na ochron& !rodowiska.

– Jeste%my $arowsk" firm" rodzinn", 
dzia!amy na rynku od wielu lat, tutaj 
mieszkamy i dbamy o to, aby swoj" 
dzia!alno%ci" nie zanieczyszcza& %ro-
dowiska. Poza tym mieszkam od tego 
terenu zaledwie kilkaset metrów, wi#c 
nie pozwol# na to, aby ulokowana tutaj 
dzia!alno%& mia!a negatywny wp!yw 
na %rodowisko naturalne – t"umaczy 
Krzysztof Hennig wspó"w"a!ciciel 
firmy.

Firma ma kilka pomys"ów na to, co ulo-
kowa* na tym terenie.

– Decyduj"c si# na zakup tej nieru-
chomo%ci zak!adali%my, $e podzielimy 

nieruchomo%& na mniejsze cz#%ci, by 
udost#pni& mo$liwo%& zainwestowania 
mniejszym firmom oraz, $e powstanie 
tutaj nasza hala magazynowa. Jednak-
$e od maja, kiedy wygrali%my przetarg 
sporo si# w gospodarce zmieni!o, wi#c 
analizujemy sytuacj# i mo$liwo%ci rów-
nie$ innego wykorzystania ca!o%ci nie-
ruchomo%ci. Wszystko b#dzie zale$a!o 
od mo$liwo%ci pozyskania finansowa-
nia niezb#dnego do zrealizowania in-
nych pomys!ów– dopowiada Maurycy 
Hennig wspó"w"a!ciciel firmy.

Liczymy na to, $e firma zrealizuje swoje 
plany i na tym terenie ulokowane zostan' 
przedsi&wzi&cia nie zagra$aj'ce !rodowi-
sku, co jak zapewniaj' obaj w"a!ciciele, 
jest dla nich priorytetem w podejmowa-
niu kolejnych decyzji o inwestycjach.

/GW/
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Góry s! 
dla nich 
wszyst-

kim.Od blisko 
65 lat w"druj! 
po ich szczy-
tach. Mowa 
o Miejskim 
Kole PTTK 
„#arodreptaki”. 
W$a%nie wrócili 
z kolejnej wy-
prawy.
Góry Kamienne stanowi$y kolejne miejsce 
wycieczki &arowskiego ko$a. Rozpocz"li w po-
bliskiej Andrzejówce, gdzie po krótkim, ale 
intensywnym podej%ciu zdobyli zaliczan! do 
Korony Gór Polskich, Korony Sudetów i Korony 
Sudetów Polskich Waligór". Stamt!d przeszli do 
naszych po$udniowych s!siadów, wdrapuj!c si" 
Ruprechticki Szpiczak. To wzniesienie po$o&one 
w Górach Kamiennych, a dok$adnie w ich po$u-
dniowo-wschodniej cz"%ci Górach Suchych. 

– Szczyt jest jednym z nielicznych gór w Su-
detach, na której nazwie mo!na po"ama# 
sobie j$zyk – &artuje prezes #arodreptaków 
Boles$aw Moryl. – To tak!e wybitne miejsce 
widokowe, którego walory podnosi posadowio-
na na szczycie wie!a widokowa. Wybudowana 
w 2002 roku stalowa konstrukcja telekomuni-
kacyjna wyposa!ona w ogólnodost$pny taras 
widokowy – dodaje.

Z góry mo&na zauwa&y' Góry Sto$owe i Góry 
Orlickie, Masyw (nie&nika, Góry Bardzkie, Góry 
Sowie, oczywi%cie Góry Kamienne, a tak&e Ma-
syw (l"&y. To w$a%nie tak rozleg$a panorama, jest 
g$ównym powodem, dla którego warto wdrapa' 
si" na szczyt Szpiczaka!

– Na kolejn% nasz% wypraw$ zapraszamy 
w drugiej po"owie wrze&nia. Tradycyjnie 
wszystkie aktualne informacj$ mo!na uzyska# 
na naszym profilu na Facebook – finalizuje 
Stanis$aw Plaszczak z &arowskiego ko$a. 

Krzysztof Dutkiewicz

W trzeciej kolejce klasy okr"gowej sposób na pokona-
nie &arowskiej dru&yny znale)li pi$karze z Roztoki.
Po kolejnej pewnej wygranej nad P$omieniem Ma-
kowice, &arowscy kibice liczyli na trzecie z rz"du 
zwyci"stwo swojej dru&yny. Za takim scenariuszem 
przemawia$ cho'by bilans bramkowy. Po dwóch 
meczach na koncie Zjednoczonych znalaz$o si" sze%' 
punktów i co najwa&niejsze dziewi"' strzelonych 
i zero straconych bramek. Taki rezultat musia$ wy-
wiera' presj" na najbli&szym rywalu. Granit tanio 
skóry sprzedawa' nie zamierza$, gdy& obok Zjedno-
czonych, Gromu Witków i Kryszta$u Stronie (l!skie, 
to w$a%nie zawodnicy z Roztoki równie& posiadali 
komplet zwyci"stw. Jedno by$o pewne. 
Gospodarze weszli na muraw" pewni swoich umie-
j"tno%ci. Efektem by$y dwie bramki strzelone w prze-
ci!gu niespe$na dziesi"ciu minut. Wszystko zacz"$o 
si" po dwóch kwadransach od pierwszego gwizd-
ka arbitra. Jakub Pospiszyl zdobywa prowadzenie 
dla Roztoki, by po chwili podwy&szy' stan rywali-
zacji na 2:0. 
Dwie bramki do przerwy by$y kub$em zimnej 
wody wylanym na zawodników Zjednoczonych. 
Sytuacji nie poprawia$ fakt, i& chwil" po zmianie 
stron &arowianie za drug! &ó$t! kartk" trac! swo-
jego czo$owego zawodnika, najlepszego strzelca 
dru&yny Romana Khvostenko. Zjednoczeni 
ponownie w krótkim odst"pie czasu pozwalaj! 
przeciwnikowi strzeli' dwie bramki. W 71 minu-
cie wynik na 3:0 podwy&sza Damian Danaj. Dwie 
minuty pó)niej czwarte celne trafienie zanotowa$ 

Przemys$aw Grosiak. Honorowy gol Konrada Sajda-
ka w ko*cowej minucie spotkania ustala wynik na 
4:1 dla Granitu.
Zjednoczeni: Leputa – Wojnowski, Ch$opek, Kacz-
marczyk (44’ Andrzejewski), Szuba, Marzec (74’ Mi-

kulski), Ko$odziej (82’ Ga$adyk), Khvostenko, +. Kli-
maszewski, Uszczyk, Sajdak. 
W najbli&sz! sobot", 29 sierpnia przed w$asn! pu-
bliczno%ci! Zjednoczeni podejm! Ska$ki Stolec. Po-
cz!tek spotkania o godz. 15:00.

3. kolejka – wyniki:
 , Zdrój Jedlina-Zdrój – Venus Nowice 3:2
 , Karolina Jaworzyna (l. – W$okniarz Kudowa-Zdrój 4:2
 , Kryszta$ Stonie (l. – Zamek Kamieniec Z!bk. 3:2
 , Victoria (wiebodzice – Sparta Zi"bice 3:2
 , Cukrownik Pszenno – Trojan L!dek-Zdrój 4:1
 , P$omie* Makowice – Grom Witków 2:5
 , Granit Roztoka – Zjednoczeni #arów 4:1
 , Ska$ki Stolec – S$owianin Wolibórz 1:3

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek
4. miejsce Grzegorza Redy w BSK 

TECH wy!cig górski w Jod"owniku
W ostatnim wy!cigu górskim, który odby" si# 

w niedziel#, 16 sierpnia w Jod"owniku Grzegorz Reda 
z $arowa zaj%" 4 miejsce. 

Nie uda$o si" zdoby' miejsca na 
podium, ale zawodnik wywalczy$ 
cenne punkty w klasyfikacji rocznej.

– W niedziel$, 16 sierpnia od-
by"a si$ trzecia eliminacja BSK 
TECH Wy&cig Górski w Jod"ow-
niku. W pierwszej klasie na 
starcie zameldowa"o si$ siedmiu 
zawodników, z którymi mia-
"em przyjemno&# rywalizowa#. 
Zawodnicy mieli do pokonania 
5 podjazdów s"ynnego cho#by 
z mistrzostw Polski odcinka Jo-
d"ownik. D"ugie proste fawory-

zowa"y mocniejsze auta, dlatego 
zawody uda"o si$ zako'czy#, 
zajmuj%c 4 miejsce. Niestety 
tym razem bez podium, ale 
uda"o si$ zdoby# cenne punkty 
w klasyfikacji rocznej. Sk"adam 
podzi$kowania dla sponsorów: 
Gmina (arów, Auto Shop, Euro 
Car, Daicel, Geospace, Strefa 
Okazji – mówi &arowski rajdo-
wiec Grzegorz Reda.

Czekamy na kolejne starty Grze-
gorza Redy w zawodach. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Kolejne zawody w Jod!owniku to dla Grzegorza Redy nie tylko kolejne 
do"wiadczenie zawodowe, ale równie# kolejny sukces. Cho$ tym razem 
bez zdobycia miejsca na podium. 

Bieg Wierzbnów ju& we wrze!niu
Pierwsza edycja Biegu Wierzbnów – 

w przepi#knej miejscowo!ci z bogat% histori%. 

Zapraszamy do gminy #a-
rów na kolejne zawody 
sportowe. Ju& 12 wrze%nia 

mi$o%nicy biegania spotkaj! si" 
w Wierzbnej.

– Wydarzenie ma na celu 
integracj$ spo"eczno&ci biega-
czy, a tak!e mieszka'ców wsi 
Wierzbna. Ilo&# uczestników 
biegu g"ównego ograniczona do 
150. Ca"o&# trasy b$dzie wiod"a 
drogami gruntowymi w oko-
licach wsi Wierzbna. Dystans 
oko"o 12.09km, który bezpo-
&rednio nawi%zuje do pierwszej 
wzmianki o miejscowo&ci – rok 
1209. To wydarzenie to nie tyl-
ko wyzwanie dla biegaczy, ale 
równie! dobry spacer dla mi"o-
&ników nordic walking i &wiet-
ne przetarcie przed 5. edycj% 
(arowskich Biegów Strefowych 
– mówi! organizatorzy ze Sto-
warzyszenia Wierzbna.DR. 

Na mecie na uczestników b"d! 
czeka$y pami!tkowe medale oraz 
nagrody rzeczowe dla najlepszych 
kobiet i m"&czyzn w kategorii 
open. Po biegu w%ród uczestników 
zaplanowano losowanie nagród. 
Dla spragnionych smakowych 
wra&e* Ko$o Gospody* Wiejskich 
z Wierzbnej, znane z wy%mienitej 
kuchni, przygotuje dla biegaczy 
specjalny posi$ek regeneracyjny. 
Wydarzenie otrzyma$o dofinan-
sowanie przez Lokaln! Grup" 

Dzia$ania „Szlakiem Granitu” 
w ramach operacji pod nazw! 
„Poznajemy i zachowujemy nasze 
dziedzictwo”.
Start zapisów 21.08.2020, 
godzina 12.00, 
na portalu www.datasport.pl
udzia! w biegu jest bezp!atny.
I Bieg Wierzbnów
12 wrze"nia 2020
godzina 12.00
limit uczestników 150
Organizatorem biegu jest Stowa-
rzyszenie Wierzbna.DR
Regulamin I Biegu Wierzbnów 
dost"pny jest na stronach interne-
towych www.um.zarow.pl i www.
centrum.zarow.pl 

Passa przerwana
Zwyci#ska passa Zjednoczonych przerwana. 

Tabela kl. O Wa"brzych
M-ce Zespó$ M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Kryszta$ Stronie (l!skie 3 9 3 0 0 13-3
2. Grom Witków 3 9 3 0 0 10-4
3. Granit Roztoka 3 9 3 0 0 8-2
4. Zjednoczeni #arów 3 6 2 0 1 10-4
5. Victoria (wiebodzice 3 6 2 0 1 10-6
6. S$owianin Wolibórz 3 6 2 0 1 7-3
7. Zdrój Jedlina Zdrój 3 5 1 2 0 5-4
8. Karolina Jaworzyna (l. 3 4 1 1 1 8-7
9. Ska$ki Stolec 3 3 1 0 2 3-6
10. Sparta Zi"bice 3 3 1 0 2 8-13
11. Cukrownik/Polonia Pszenno 3 3 1 0 2 4-10
12. Zamek Kamieniec Z!bk. 3 2 0 2 1 3-4
13. W$ókniarz Kudowa Zdrój 3 2 0 2 1 3-5
14. Wenus Nowice 3 1 0 1 2 3-5
15. P$omie* Makowice 3 0 0 0 3 2-10
16. Trojan L!dek Zdrój 3 0 0 0 3 2-13

Obozowe przygotowania
szachistów

Szachi!ci Go'ca $arów zako'czyli obóz 
sportowy w Polanicy-Zdrój. 

Na m$odych 
adeptów królew-
skiej gry oprócz 
codziennych 
pojedynków przy 
szachownicy 
czeka$o mnóstwo 
atrakcji. 

– Oprócz co-
dziennej gry 
w 56. Mi$dzy-
narodowym Fe-
stiwalu Szachowym, uczestnicy brali udzia" w pieszych 
w$drówkach, wyk"adach szachowych, turnieju szachów 
b"yskawicznych, rozwi%zywali zadania szachowe w ra-
mach konkursu, jak równie! korzystali z basenu i zaj$# 
sportowych. Gratk$ dla wszystkich stanowi"a bezpo-
&rednia gra w symultanie z aktualn% wicemistrzyni% 
Polski Klaudi% Kulon – wylicza Prezes &arowskiego 
klubu Artur Adamek.

By$ to pierwszy w historii klubu udzia$ w obozie szacho-
wym grupy juniorek i juniorów. Wyjazd zosta$ wsparty 
dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu.

Krzysztof Dutkiewicz

$arodreptaki 
w Górach Kamiennych

Wyniki ni&szych 
lig pi"karskich

Kl. A gr. I
 , Górnik Boguszów-Gorce – Zie-
loni Mrowiny 2:4

Kl. A gr. II
 , Zieloni +agiewniki – Wierzbian-
ka Wierzbna 0:2

Kl. B
 , (l"&a Ciep$owody – B$yskawica 
Kalno 0:4

 , Zryw +a&any – pauza
 , Zjednoczeni II #arów – Silesia 
#arów – odwo$any

Krzysztof Dutkiewicz

Jeste" zainteresowany wymian# sta-
rego pieca? Z!ó$ wniosek

Do 30 wrze!nia 2020r. mo&na sk$ada' wnioski na 
wymian" pieca na ekologiczny w ramach projektu „Wy-
miana wysokoemisyjnych )róde$ ciep$a w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wa$brzyskiej”. 
Wszystkich zainteresowanych ubieganiem si" o wspar-
cie zapraszamy do punktu informacyjnego dzia$aj!cego 
w Urz"dzie Miejskim w #arowie, ul. Zamkowa 2, pokój 
nr 8 tel. 74 30 67 375 lub 730 279 392, od poniedzia$ku 
do czwartku w godz. 10.00 – 15.30 uzyskaj! tam Pa*-
stwo informacje dotycz!ce naboru. 
Wszystkie informacje dotycz!ce wymiany pieca s! do-
st"pne na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz 
Facebooku Gmina #arów. 


