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Uruchomienie tej akcji jest motywowane tro-
ską o bezpieczeństwo użytkowników budynków 
w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, 
przewodów kominowych i wentylacji.
Przypominamy, że przewody kominowe: dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły 
być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cecho-
wać spełnieniem wymagań dotyczących:

 ▶ ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyj-
ności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody 
kominowe wentylacyjne, które w przypadku po-
żaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych pro-
duktów spalania o wysokiej temperaturze,
 ▶ drożności,
 ▶ prawidłowości przebiegu,
 ▶ wielkości przekroju przewodów kominowych 
względem ich przeznaczenia,
 ▶ grubości przegród,
 ▶ kształtu i wymiarów,
 ▶ stanu powierzchni przewodów kominowych,
 ▶ odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadków przewo-
dów dymowych i spalinowych,
 ▶ szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 ▶ wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
 ▶ wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
 ▶ wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem 
ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
 ▶ efektywnej wysokości,
 ▶ prawidłowości ciągu,
 ▶ usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (prze-
wody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 
6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz 
w roku),

 ▶ warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopły-
wu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu 
zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza 
ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawi-
dłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych 
wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urzą-
dzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania 
z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie tech-
nicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją 
funkcję wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współ-
pracy między właścicielami budynków a kominiarzami 
wykonującymi na rzecz właścicieli budynków usługi 
kominiarskie. 

Do podziału łącznie dla wszystkich sołectw 
przeznaczona jest kwota w wysokości 
414.352,56 złotych. 

– Fundusz sołecki to środki wyodrębnione 
z budżetu gminy, przeznaczone do dyspo-
zycji mieszkańców sołectw gminy Żarów. 
Kwota, która przypada na dane sołec-
two jest uzależniona między innymi od 
liczby mieszkańców sołectwa, bieżących 
dochodów gminy i wyliczana co roku na 
podstawie wzoru określonego w ustawie 
o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu 
określonej kwoty środków funduszu so-
łeckiego decyduje zebranie mieszkańców 
uprawnionych do udziału w głosowaniu 
– mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Terminy i godziny wiejskich spotkań zosta-
ły wywieszone również w każdej miejsco-
wości na tablicy ogłoszeń:
poniedziałek 7 września: 

 ▶ Mikoszowa godz. 17.00 (przed domem Sołtysa), 
 ▶ Mielęcin godz. 18.00 (przed świetlicą wiejską)

wtorek 8 września: 
 ▶ Marcinowiczki godz. 16.30 (przed domem sołtysa), 
 ▶ Pyszczyn godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską), 
 ▶ Zastruże godz. 18.00 (przed świetlicą wiejską)

środa 9 września: 
 ▶ Pożarzysko godz. 17.00 (na boisku sportowym)

czwartek 10 września: 
 ▶ Siedlimowice godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską), 
 ▶ Kalno godz. 18.00 (na boisku sportowym)

piątek 11 września: 
 ▶ Imbramowice godz. 17.00 (na boisku sportowym), 
 ▶ Buków 18.00 (przed remizą strażacką)

poniedziałek 14 września: 
 ▶ Bożanów godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską), 
 ▶ Wierzbna godz. 18.00 (przed świetlicą wiejską) 

wtorek 15 września: 
 ▶ Kruków godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską), 
 ▶ Mrowiny godz. 18.00 (na boisku sportowym), 
 ▶ Gołaszyce godz. 19.00 (przed świetlicą wiejską)

środa 16 września: 
 ▶ Łażany godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską), 
 ▶ Przyłęgów godz. 18.00 (przed świetlicą wiejską). 

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy wsi spotkają się na zebraniach 
wiejskich, aby wspólnie podzielić fundusz 
sołecki. 
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Informacje
Zbliża się koniec wysokich bonifikat 

na wykup mieszkań komunalnych
Tylko do 30 października 2020r. można składać wnioski 
na wykup lokalu mieszkalnego ze zwiększoną bonifikatą. 

Obecnie wysokość bonifikat obowiązu-
jących przy wykupie od Gminy lokalu 
mieszkalnego określa uchwała Rady Miej-
skiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 
24.11.2016r. i wynoszą one odpowiednio 
97% i 99% przy wykupie ostatniego lokalu 
mieszkalnego w budynku.

– Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów 
na lata 2020-2025 zakłada utrzymanie 
ilości posiadanych przez Gminę lokali ko-
munalnych na poziomie około 300 sztuk. 
Wysokość bonifikat sprawiła, że wiele 
mieszkań zostało wykupionych przez na-
jemców i zbliżamy się do liczby zakłada-
nej w programie. W związku z tym przy-
gotowywany jest projekt uchwały Rady 
Miejskiej, który zmniejszy wysokość boni-
fikat i zatrzyma wykup lokali na oczeki-
wanym poziomie. Uchwała taka zostanie 
podjęta na jednej z kolejnych sesji i wej-
dzie w życie z nowym rokiem. Mieszkań-

cy, którzy chcą wykupić lokal i skorzystać 
z atrakcyjnych bonifikat powinni złożyć 
wniosek w nieprzekraczalnym terminie 
do 30.10.2020r. – mówi Anna Kołodziej 
kierownik Referatu Nieruchomości, 
Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Przypominamy, że mieszkanie komunalne 
ze zwiększoną bonifikatą może wykupić 
każdy najemca,  który nie zalega z czyn-
szem mieszkalnym określonym w umowie 
najmu zawartej z gminą oraz nie zalega 
z żadnymi opłatami na rzecz gminy. Aby 
wykupić mieszkanie ze zwiększoną boni-
fikatą wystarczy wypełnić wniosek i zło-
żyć go w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Cała procedura 
trwa około 2 miesięcy. Wszelkie procedury 
dotyczące wykupu mieszkań komunalnych 
z atrakcyjną bonifikatą muszą być zakoń-
czone w tym roku. 

Magdalena Pawlik 

Jesteś zainteresowany wymianą
starego pieca? Złóż wniosek

Do 30 września 2020r. można składać wnioski na wymianę pieca na 
ekologiczny w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

Liderem projektu jest Gmina Miasto Świdnica.

Ile wynosi dofinansowanie i na 
co można przeznaczyć?

Projekt zakłada dofinansowanie przedsię-
wzięć polegających na trwałej likwidacji 
ogrzewania opartego na paliwie stałym 
i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicz-
nym. Wysokość dofinansowania to 70% 
poniesionych kosztów, jednak nie więcej 
niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla 
domów jednorodzinnych. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie 
są osoby fizyczne będące właścicielami do-
mów jednorodzinnych lub mieszkań w do-
mach jednorodzinnych, osoby fizyczne 
będące właścicielami mieszkań w domach 
wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszka-
niowe (jedynie w zakresie mieszkań, któ-
rych właścicielami są osoby fizyczne).

Termin składania wniosków 
o udzielenie grantów: 

Od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.09.2020r.

Miejsce składania wniosków:
Wszystkich zainteresowanych ubieganiem 
się o wsparcie zapraszamy do punktu in-
formacyjnego działającego w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój 
nr 8 tel. 74 30 67 375 lub 730 279 392, 

od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 
– 15.30 uzyskają tam Państwo informacje 
dotyczące naboru.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinan-
sowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!
Formularze wniosków do pobrania na stro-
nie internetowej www.wymianakotlow.pl 
tam też publikowane będą bieżące informa-
cje dotyczące projektu. Pełna wersja ogło-
szenia oraz formularze wniosków znajdują 
się na stronie www.wymianakotlow.pl.
Prosimy o bieżące zapoznawanie się z in-
formacjami zamieszczanymi na ww stronie.
Wszystkie informacje dotyczące wymiany 
pieca są dostępne na stronie internetowej 
http://ekoinfo.um.zarow.pl oraz Facebooku 
Gmina Żarów. 

Zebrania wiejskie
w sprawie funduszu sołeckiego

Od poniedziałku, 7 września rozpoczęły się zebrania wiejskie, 
podczas których mieszkańcy decydują 

o przeznaczeniu i podziale funduszu sołeckiego. 

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej ak-

cji „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”. 
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Starszy Dzielnicowy 
st. asp. Wojciech Plizga 
(rejon służbowy nr 23)

Głównym problemem występują-
cym w rejonie służbowym nr 23, 
obejmującym zachodnią część 
miasta Żarów jest występowanie 
zjawiska spożywania alkoholu 

w miejscach zabronionych obej-
mujących teren boiska Orlik przy 
ul. Piastowskiej 10 w Żarowie.

Dzielnicowy 
asp. Damian Pasikowski 
(rejon służbowy nr 25)

Głównym problemem w tym 
rejonie obejmującym tereny 

wiejskie w gminie Żarów jest nie-
przestrzeganie przepisów Ustawy 
o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi 
oraz zakłócanie porządku praw-
nego przez osoby przebywające  
w rejonie boiska sportowego przy 
ul. Czarnej w Wierzbnej.

Dzielnicowy 
mł. asp. Jakub Sikora 

(rejon służbowy nr 24)
Głównym problemem w tym re-
jonie, obejmującym wschodnią 
część miasta Żarów jest występo-

Gmina
Burmistrz otrzymał absolutorium

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 27 sierpnia radni udzielili burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. 

Wcześniej zatwierdzili także 
sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy Żarów. Pozytywną 
opinię dotyczącą budżetu wydała 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa oraz Komisja Rewizyjna. Na 
posiedzeniu, przed głosowaniem 
nad udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium odbyła się debata 
nad raportem o stanie gminy 
Żarów za 2019 rok. Burmistrz 
31 maja 2020r. przedstawił Radzie 
Miejskiej raport, który obejmu-
je podsumowanie działalności 
Burmistrza w minionym roku, 
a w szczególności realizację poli-
tyk, programów i strategii, uchwał 
rady gminy i budżetu. Radni 
zgłaszali swoje wnioski dotyczące 
przedstawionego raportu, a na 
koniec udzielili Burmistrzowi 
wotum zaufania. Raport jest udo-
stępniony w wersji elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej: https://bip.um.zarow.pl/pliki/
raporty/Raport.2019.pdf.
Uchwalony przez Radę Miej-
ską budżet gminy na 2019 rok 
przewidywał realizację docho-
dów w kwocie 70.730.506,09 zł. 
Dochody wykonane zostały 
w kwocie 70.499.641,42 zł, co 
stanowi 99,67 procent wykonania 
planu. Plan wydatków budże-
towych zakładał z kolei kwotę 
75.812.132,81 zł, a zrealizowano je 
w wysokości 72.605.196,87 zł. 
To w konsekwencji daje 95,77 
procent wykonania planu. 
Na realizację inwestycji zaplano-
wano w budżecie gminy kwotę 
18.889.926,01 zł, a wydano kwotę 
17.693.350,74 zł. Ostatecznie 
budżet gminy za 2019 rok za-
mknął się deficytem w wysokości 
2.105.555,45 zł.

– Dziękuję za 
okazane zaufa-
nie. Z dyskusji, 
która toczyła się 
na dzisiejszej 
sesji jednoznacz-
nie wynika jak 
bardzo trzeba jeszcze zapra-
cować na to zaufanie również 
w kolejnym roku. Przed nami 
trudne czasy, a potrzeb będzie 
coraz więcej – mówił podczas 
sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Leszek Michalak.

W posiedzeniu Rady Miejskiej 

uczestniczyło 14 radnych. Sta-
nowiska na temat wykonania 
budżetu przedstawiła także Iwona 
Nieradka przewodnicząca klubu 
„Wspólnota Samorządowa” oraz 
radni opozycyjni. 

– Realizacja 
dochodów budże-
towych  w roku 
2019 wyniosła 
blisko 100 %, do-
kładnie 99,67 % 
i zamknęła się kwotą blisko 
70,5 mln zł. W tym dochody 
bieżące zrealizowano w blisko 
100% (dokładnie 99,68 %) wy-
konania planu rocznego, a do-
chody majątkowe w 99,66 %. 
Dochody własne z podatków 
i opłat lokalnych wykonano 
w kwocie ponad 17,4 mln zł, 
co stanowiło 98,2 % wykona-
nia planu rocznego. Wydatki 
budżetowe z kolei zamknęły 
się kwotą ponad 72,6 mln zł 
i zostały zrealizowane w blisko 
96 %. W tym wydatki bieżące 
wykonano w ponad 96 %, a wy-
datki majątkowe w około 94 %. 
Na inwestycje wydatkowano 
w roku 2019 około 17,7 mln zł. 
Źródłem finansowania wydat-
ków inwestycyjnych oprócz ob-

ligacji i pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na inwe-
stycje kanalizacyjne, były rów-
nież środki zewnętrzne (między 
innymi środki unijne), które 
Gmina otrzymała w roku 2019 
w kwocie około 10.856.000 zł. 
Ponadto Gmina na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie posiada-
ła  zobowiązań wymagalnych 
za zakupione usługi, jak rów-
nież nie posiadała zaległości 
z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i wyemitowanych obligacji. Na 
dzień 31.12.2019 r. Gmina speł-
niała wskaźniki spłaty zobowią-
zań określone w ustawie o fi-
nansach publicznych. Realizu-
jąc w roku 2019 zadania Gminy 
Burmistrz Leszek Michalak 
należycie gospodarował środka-
mi publicznymi, wydatkując je 
oszczędnie, celowo i racjonalnie 
– mówiła Iwona Nieradka prze-
wodnicząca klubu „Wspólnota 
Samorządowa”. 

Relacja filmowa z obrad sesji Rady 
Miejskiej w Żarowie: https://www.
youtube.com/watch?v=Y5gQI-
q5PjIY.

Magdalena Pawlik

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Pytanie do burmistrza
Jestem mieszkanką Bożanowa oraz matką trójki dzieci. Bardzo mi 
zależy na bezpieczeństwie mojej rodziny. Mieszkam w domu na za-
kręcie, więc wiem jaka droga między Żarowem a Bożanowem jest nie-
bezpieczna. Już kilka razy samochody wjechały mi na posesje czy też 
w dom. Pewnego razu nawet byłam świadkiem jak mieszkaniec naszej 
wioski szedł ulicą z kierunku Żarowa do Bożanowa i samochód go 
uderzył podczas jazdy w ramię, kiedy mijały się dwa samochody. Pan 
miał złamaną rękę. W czasie kiedy tu mieszkam 11 lat było już kilka 
takich przykrych zdarzeń. Nie wyobrażam sobie żeby coś podobnego 
spotkało moje dzieci, czy nas dorosłych. Nie mamy w naszej wiosce: 
sklepu, szkoły czy kościoła. Wszędzie musimy dotrzeć, a nie każdy 
mieszkaniec ma samochód. Czytałam w zeszłym roku artykuł ile kilo-
metrów zostało zbudowane w Żarowie ścieżek rowerowych. Gratuluję 
sukcesu. Chodź uważam, że innym mieszkańcom naszej gminy taka 
ścieżka czy chodnik są bardziej niezbędne. Czytałam, że będzie zebra-
nie w tej sprawie na świetlicy naszej wioski. Jest nowy budżet do zago-
spodarowania. Panie Burmistrzu proszę bardzo rozważnie podejść do 
tej sprawy, ponieważ nie można czekać aż zdarzy się komuś tragedia. 
Uważamy, że ścieżka rowerowa-chodnikowa która mierzy około 1 ki-
lometra , aby połączyć Bożanów z Żarowem jest niezbędna. 

Z wyrazami szacunku,
Milena Borkowska

Szanowna Pani,
Każdego roku na terenach wiejskich budowane są 
nowe chodniki. Inwestycje realizujemy zarówno przy 
drogach gminnych, jak i powiatowych na terenie 
naszej gminy. Zadania te finansowane są ze środ-
ków budżetu gminy Żarów, a w przypadku budowy 
chodników przy drogach powiatowych zawieramy 
porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świdni-
cy. Mieszkańcy również mają wpływ na realizację takich inwestycji 
na terenie swoich wsi. Corocznie na zebraniach wiejskich to właśnie 
mieszkańcy decydują, na jakie zadania i inwestycje przeznaczyć 
środki z funduszu sołeckiego, które przekazane są z budżetu gminy. 
Ponadto, zabezpieczamy na ten cel środki w budżecie, w wysokości 
dwukrotnie wyższej od kwoty przeznaczonej z funduszu sołeckie-
go. Zachęcam, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim i wspólnie 
z mieszkańcami decydować, na co przeznaczyć pieniądze. 
Podobnie jak Pani, uważam, że bezpieczeństwo mieszkańców jest 
najważniejsze. Dlatego wstępnie zadecydowaliśmy i zgłosiliśmy już 
projekty, które będą ubiegać się o dofinansowanie z programów 
unijnych. Jednym z tych projektów jest właśnie budowa ciągu pie-
szo-rowerowego w kierunku gminy Świdnica. Na wybudowane w la-
tach 2017-2018 ścieżki rowerowe, Gmina pozyskała środki z fun-
duszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Będziemy apliko-
wać o środki unijne również na budowę kolejnych tras rowerowych 
połączonych z chodnikami. Od tego zależeć będzie zakres realizo-
wanych prac. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. 

Przemysław Sikora
Zastępca burmistrza Żarowa

Przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium radni 
dyskutowali nad raportem o stanie gminy Żarów za 2019 rok. 

Kronika policyjna
Zatrzymana za posia-

danie narkotyków
Funkcjonariusze policji w Żarowie 
zatrzymali 33-letnią mieszkankę 
powiatu świdnickiego, która po-
siadała w miejscu zamieszkania 
amfetaminę o wadze 5 gram oraz 
roślinę w postaci ziela konopi in-
nej niż włókniste. Kobiecie grozi 
grzywna, kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności 
do roku.

Po alkoholu na rowerze
60-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany 
za jazdę na rowerze pod wpływem 

alkoholu. Pierwsze badanie wy-
kazało 0,70 mg/l, drugie badanie 
0,69 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Mężczyzna po 
czynnościach został zwolniony, 
a rower zabezpieczono w miejscu 
zamieszkania. 

Złodziej w rękach Policji
25-letni mieszkaniec Żarowa trafił 
w ręce funkcjonariuszy komisa-
riatu policji w Żarowie. Mężczy-
zna w dniu 1.06.2020r. dokonał 
kradzieży torebki z zawartością 
telefonu komórkowego i port-
fela z gotówką i dokumentami. 
W toku czynności odnaleziono 
skradziony telefon oraz portfel, 
pochodzące z przestępstwa. Za-
trzymany po czynnościach został 
zwolniony. Trwają czynności 
zmierzające do odzyskania pozo-
stałych przedmiotów. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nowe plany priorytetowe dzielnicowych
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie rozpo-
częli czynności zgodnie ze stworzonymi planami dzia-

łań priorytetowych:

wanie zjawiska spożywania alko-
holu w miejscach zabronionych 
obejmujących teren rekreacyjny 
przy Placu Wolności w Żarowie 
– plac zabaw, skwer przy ul. Kra-
sińskiego. 
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Plenerowa wystawa
„40-lecie Solidarności”

Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Żarowska Izba Historyczna zapraszają do 
obejrzenia plenerowej wystawy z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. 

Wystawa, którą będzie można 
oglądać do końca września została 
wyeksponowana na ścieżce przy 
ul. Dworcowej w Żarowie. Foto-
grafie, które prezentowane są na 
wystawie pochodzą z Archiwum 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Solidar-
ność Organika Żarów S.A., kolek-
cji Marka Wąsowskiego oraz ze 
zbiorów Żarowskiej Izby Histo-
rycznej.

– Zachęcamy, aby przyjść i zo-
baczyć wystawę, którą przy-
gotowaliśmy z okazji 40-lecia 
powstania Solidarności. Można 
tutaj zobaczyć fotografie z róż-
nych zebrań i innych uroczysto-
ści, w których brali udział lokal-
ni działacze Solidarności. Do-
datkowo zachęcam wszystkich 
do lektury książki „Solidarność 
Ziemi Żarowskiej 1980-1984”, 
którą można wypożyczyć w ża-
rowskiej bibliotece. Tutaj opi-
sane są losy wszystkich miesz-
kańców, którzy brali udział 
w Solidarności i zapoczątkowali 

ten ruch na ziemi żarowskiej – 
mówił Bogdan Mucha 
z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

W otwarciu wystawy uczestni-
czyli burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca burmistrza Przemysław 

Sikora, pracownicy Urzędu Miej-
skiego i Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie oraz byli 
działacze tamtych czasów.

– Minęło 40 lat od tamtych 
czasów. Warto wrócić do nich 
we wspomnieniach. Dzisiaj 
cieszymy się z wolności i z tego, 
co nas otacza, ale tak napraw-
dę zawdzięczamy to wszystko 
ludziom, którzy w tamtych cza-
sach mieli odwagę działać. Mieli 
odwagę powiedzieć: „Dość. Za-
trzymujemy się i strajkujemy”. 
Wtedy najważniejsza była wol-
ność słowa, aby mówić prawdę 
i nie narażać siebie i całej swojej 
rodziny. Warto wspominać 
i wrócić myślami do tamtych 
czasów i do tych osób, które są 
wśród nas – mówił podczas 
otwarcia wystawy burmistrz 
Leszek Michalak.

Wystawa plenerowa „40-lecie So-
lidarności” jest otwarta dla miesz-
kańców do końca września.

Magdalena Pawlik

Każdy kto ma ochotę może obej-
rzeć wystawę poświęconą 40-leciu 
powstania Solidarności. 

Turystyczna pieczątka
Ziemi Żarowskiej

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
i Żarowska Izba Historyczna w ciekawy sposób

chcą przybliżyć mieszkańcom i miłośnikom pieszych 
wędrówek walory turystyczne gminy Żarów.

W ślad za rosnącą popularnością 
kolekcjonerskich pieczątek oraz 
dla podkreślenia walorów Ziemi 
Żarowskiej już niebawem w wy-
branych lokalizacjach pojawi się 
„Turystyczna pieczątka Ziemi 
Żarowskiej”. Na pamiątkowych 
stemplach swoje miejsce znajdą 
najciekawsze zabytki tutejszej 
architektury. Pieczątki zostaną 
umieszczone w specjalnych ogól-
nodostępnych skrzynkach, w któ-
rych oprócz pamiątkowego stem-
pla będzie znajdowała się krótka 
informacja historyczna. Pierwsze 
pieczątki pojawią się jeszcze we 
wrześniu tego roku, następne 
sukcesywnie będą pojawiały się 
w kolejnych miesiącach.
Bilety wstępu do większości mu-
zeów, zamków, pałaców, galerii, 

wież i tarasów widokowych są 
obecnie stemplowane. Pamiątko-
we pieczątki można uzyskać także 
w wielu obiektach noclegowych 
np. w schroniskach górskich, 
w zajazdach, restauracjach oraz 
w hotelach. Dla wielu osób kolek-
cjonowanie odciśniętych znaków, 
stało się swoistą pasją.
Na Ziemi Żarowskiej, znajduje 
się 238 zabytkowych budowli 
i obiektów, z czego 66 w granicach 
miasta Żarów. Spośród tej ogólnej 
liczby, 28 zabytków wpisanych 
zostało do rejestru, który jest 
formą ich ochrony prawnej. Po 
za tym istnieje niezliczona liczba 
miejsc i obiektów nieznanych, ta-
jemniczych i zapomnianych, które 
są świadectwem minionej historii 
i życia dawnych mieszkańców. 

Upiecz chleb
i wyślij zdjęcie

Jednym z najważniejszych punktów programu Festiwalu 
Mąki był i będzie konkurs Chlebowzięci, czyli konkurs 

na najlepszy chleb domowego wypieku. 

Smak chlebów konkursowych niejednokrotnie przywoływał wspo-
mnienia z dzieciństwa. 
– Chrupiąca skórka, zapach to coś za czym tęsknimy. Wiemy, że 

w zaciszu domowym wypiekacie swoje ulubione chleby. Spokojnie, 
nie chcemy, abyście dzielili się przepisami. Chcemy z Wami stworzyć 
wyjątkową galerię Waszych chlebowych wypieków – mówi Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Fotografie można wysyłać na adres mailowy: festiwalmaki@gmail.com.
W związku z panującą epidemią koronawirusa i obostrzeniami sani-
tarnymi tegoroczny Festiwal Mąki w Siedlimowicach został odwołany. 
W tym roku miała się odbyć jego piąta edycja, a wraz z nią konkurs na 
chleb domowego wypieku. Na te i wiele innych atrakcji, które towarzy-
szą temu wydarzeniu będziemy musieli poczekać do 2021 roku.

Złote Gody Państwa Mikołajek
„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” – w tym przyrzeczeniu wytrwali 50 lat. 

Sakramentalne „TAK” 
powiedzieli sobie we wrze-
śnia 1970 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Żaro-
wie oraz kościele p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Jaroszo-
wie. W sobotę, 5 września 
Państwo Janina i Marian 
Mikołajek obchodzili jubi-
leusz złotych godów. 
Przyznane przez prezy-
denta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie 
wręczył jubilatom bur-
mistrz Leszek Michalak. 
Para została również 
uhonorowana dyplomami 
oraz obdarowana kwiatami 
i upominkami. Życzenia 
małżonkom złożyli bur-
mistrz Leszek Michalak, 
kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Żarowie Beata Nej-
man oraz najbliższa rodzina. 

– Gratuluję i życzę dalszych 
szczęśliwych lat, pełnych zdro-
wia, pomyślności i spokoju. 
Państwa długoletnie pożycie 
małżeńskie dowodzi, że mimo 
upływu czasu, ciągłych zmian 
zachodzących w otaczającym 
nas świecie, sukcesów i porażek, 
jakie spotykają nas w życiu, 
rodzina jest najważniejszą przy-
stanią i ostoją, do której zawsze 
powinniśmy powracać – gratu-
lował parze burmistrz Leszek 
Michalak.

Pani Janina z wykształcenia jest 

nauczycielką, pracowała w Szkole 
Podstawowej w Zastrużu, a z za-
wodem nauczycielskim związana 
jest do dnia dzisiejszego, działając 
społecznie w zarządzie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oddział 
w Żarowie. Mąż Pani Janiny pod-
jął zatrudnienie w Żarowskich 
Zakładach Materiałów Ognio-
trwałych, a następnie w Zakładach 
Porcelany Stołowej „Karolina” 
w Jaworzynie Śląskiej. Państwo 
Mikołajek doczekali się pięciorga 
dzieci i ośmiorga wnucząt. 
Obecnie pani Janina zajmuje się 
obowiązkami domowymi, uczest-
niczy również w życiu swoich 
dzieci i wnuków. Znajduje też 

czas na własne zainteresowania 
tj. podróże. Pewną część swego 
wolnego czasu poświęca na ak-
tywność zawodowo–związkową. 
Wraz z mężem często odwiedzają 
dzieci mieszkające za granicą. Pan 
Marian to pasjonat zbierania grzy-
bów i wędkowania, co przynosi 
mu wiele satysfakcji. 
Małżonkowie to ludzie cieszący 
się sympatią rodziny i sąsiadów, 
weseli, pomocni i życzliwi. Sku-
piają wokół siebie nie tylko ko-
chające dzieci i wnuki, ale również 
innych członków rodziny. Drzwi 
ich domu pozostają zawsze otwar-
te dla wszystkich. 

Magdalena Pawlik 

Jak przyznali jubilaci, receptą na udane małżeństwo jest cierpliwość, wyrozumia-
łość i wzajemne zrozumienie. Parze życzymy długich i pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu, zadowoleniu i wzajemnej miłości.
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Konkurs fotograficzny 
„Gmina Żarów w obiektywie”

Przypominamy, że do 21 września można wysyłać swoje fotografie na konkurs
 „Gmina Żarów w obiektywie”. 

Organizatorami konkursu są Urząd Miejski 
w Żarowie oraz Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Autorzy najlepszych prac 

mogą liczyć na cenne nagrody 
– Organizatorom zależy na przede wszystkim na pro-
mocji Gminy Żarów poprzez zachęcenie mieszkańców 
do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliw-
szych zakątków gminy Żarów, popularyzacji i promocji 
turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako 
elementu życia codziennego i sposobu na rekreację, 
upowszechnienie i popularyzacja fotografii, rozwija-
nie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, 
a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi 
z gminą. W konkursie może wziąć udział każdy, 
wystarczy, aby zdjęcie było wykonane najwcześniej 
w 2019r., udział w konkursie jest bezpłatny. Na Wasze 
fotografie czekamy pod adresem wobiektywie@um.za-
row.pl – mówi Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w re-
gulaminie, który umieszczony jest na stronach 
organizatorów 

www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl oraz na 
Facebooku Gmina Żarów.

Zagłosuj w projekcie 
„Pod biało-czerwoną”

Zachęcamy mieszkańców gminy Żarów do wzięcia 
udziału w projekcie „Pod Biało-Czerwoną”. 

W ramach projektu Rząd RP 
sfinansuje zakup masztów i flag 
w każdej z gmin w Polsce, w której 
mieszkańcy dołączą do akcji.
Umieszczenie flagi na maszcie to 
dowód na to, jak ważne są sym-
bole narodowe w życiu Polaków. 
„Pod biało-czerwoną” to projekt, 
który uhonoruje poległych za wol-
ność i niepodległość naszej Ojczy-
zny i zachęci do patriotycznych 
postaw. Celem projektu jest także 
godne upamiętnienie zwycięstwa 
wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszaw-
skiej 1920 roku.
Zakup masztu i flagi zależy od zaan-
gażowania mieszkańców. Wystarczy 
podpis 100 mieszkańców Gminy 
Żarów, którzy wyślą ankietę z po-
parciem lokalizacji masztu w naszej 
gminie i biało-czerwona flaga bę-
dzie powiewała na naszym terenie. 

Wystarczy zagłosować w ankiecie: 
https://bialoczerwona.www.gov.pl/.
Głosy poparcia dla poszczegól-
nych gmin będą zbierane do dnia 
11 listopada 2020r. do godz. 23:59.
Więcej informacji znajdziecie 
Państwo na: https://www.gov.pl/
web/bialoczerwona/opis-i-cel-
-projektu/.
Trzy gminy z największą procen-
towo liczbą podpisów odwiedzi 
Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki. Premier weźmie 
udział w uroczystości zawieszenia 
flagi na maszcie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Dożynki gminne w Żarowie
Tegoroczne dożynki gminne, ze względu na pandemię koronawirusa, 

miały inny charakter niż do tej pory. 
Uroczystości dożynkowe ograni-
czone zostały do wspólnej mszy 
świętej dziękczynnej w Kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie. W niedzielę, 
6 września rolnicy, sadownicy, 
ogrodnicy i mieszkańcy podzięko-
wali Bogu za zebrane plony na roli.
Gospodarzami dożynkowej uroczy-
stości byli w tym roku mieszkańcy 
Przyłęgowa, którzy zadbali o wy-
strój kościoła, wkładając w swoją 
pracę dużo zaangażowania.

– W tym roku, ze względu na 
sytuację epidemiologiczną, do-
żynki gminne odbyły się według 
innego scenariusza. Nie ma 
korowodu dożynkowego ani 
wiejskich stoisk, mimo wszystko, 
dziękuję przedstawicielom so-
łectw, którzy uczestniczyli w dzi-
siejszej uroczystości. Wspólnie 
podziękowaliśmy Panu Bogu za 
plony, a rolnikom przekazaliśmy 
wyrazy szacunku i wdzięczności 
za Ich ciężką pracę i codzienny 
trud – mówiła Agnieszka Pro-
niewicz sołtys Przyłęgowa.

Podczas uroczystej mszy świętej, 
którą w intencji rolników, odpra-
wiał proboszcz parafii ks. dziekan 
Piotr Ważydrąg, poświęcone zo-
stały bochny chleba przyniesione 
w darze przez mieszkańców wsi.

– To nasza polska tradycja każe 
wybrać taki dzień w roku, by 
zgromadzić się w kościele i po-
wiedzieć Panu Bogu „dziękuje-
my”. Każdy ma za co Bogu dzię-
kować, a rolnicy bardzo dobrze 
to rozumieją. Dlatego dziękują 
za to, że pobłogosławił Ich pracę. 
Każde sołectwo ma tutaj swój 
bochen chleba, który powinien 
być sprawiedliwie dzielony. Bo 

chleb to wielki dar od Boga – 
mówił podczas mszy świętej 
ks. dziekan Piotr Ważydrąg.

Podziękowanie rolnikom podczas 
mszy świętej przekazał także bur-
mistrz Leszek Michalak. 

– Kończący się okres żniw powo-
duje, że wszyscy z uznaniem my-
ślimy dziś o rolnikach. Dożynki, 
czyli Święto Plonów to podsu-
mowanie całorocznej pracy rol-
ników. W tym roku jednak inne 
niż zazwyczaj, ze względu na 

epidemię koronawirusa. Dzięku-
ję mieszkańcom wsi za wysiłek 
podejmowany w codziennej 
pracy, a dziś za udział w uro-
czystości dożynkowej. Podzięko-
wania kieruję również w stronę 
mieszkańców Przyłęgowa i sołtys 
Agnieszki Proniewicz za przy-
gotowanie tak pięknej oprawy 
naszego spotkania – dziękował 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Starostowie dożynek oraz burmistrz Leszek Michalak przekazali bochen chle-
ba na ręce proboszcza parafii w Żarowie ks. dziekana Piotra Ważydrąga.

Mieszkańcy wsi podziękowali rolnikom za trud codziennej pracy.

Wszystkie bochny chleba oraz dary przyniesione przez rolników zostały 
poświęcone podczas uroczystej mszy świętej. 

5. Żarowskie Biegi Strefowe. 
Zapisy – ostatni dzwonek!

To już ostatni dzwonek, aby zapisać się na 5. Żarowskie Biegi Strefowe. 
Biegowe święto w Żarowie już 
4 października!
Ze względu na obostrzenia spowo-
dowane sytuacją epidemiologiczną 
w Polsce, na bieg można zapisać się 
tylko i wyłącznie drogą on-line, za 
pośrednictwem portalu datasport.pl. 
Rejestracja zawodników potrwa do 
14 września do godz. 12:00. Opłata 
startowa wynosi 40 zł. Organizator 
wprowadza limity uczestników na 
dystansie głównym – 10 km, oraz 
biegu towarzyszącym – 5 km. W obu 
przypadkach będzie mogło wziąć 
udział maksymalnie 150 zawodników. 
Z uwagi na obostrzenia w dniu zawo-
dów nie będzie możliwości zapisania 
się na bieg.
W formie elektronicznej można 
zapisać się również na biegi dla 
najmłodszych. Link dostępny na 

oficjalnej stronie Facebook Ża-
rowskich Biegów Strefowych.
Sponsorem głównym 5. Żarowskich 
Biegów Strefowych jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „In-
vest-Park”. Organizacji wydarzenia 
podjęło się Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 4 października zaplanowano imprezę sportową Żarow-
skie Biegi Strefowe na trasie: ul. Armii Krajowej (koło Urzędu Miej-
skiego), ul. Przemysłowa, ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac Wolności, 
ul. Hutnicza, ul. Krasińskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. 
Armii Krajowej (meta).W związku z organizacją imprezy nastąpią 
utrudnienia w ruchu. Na czas zawodów należy stosować się do obo-
wiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnie stoso-
wać się do poleceń służb porządkowych.

Krzysztof Dutkiewicz 
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Rozkłady jazdy autobusów
dostępne na stronie internetowej

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie można spraw-
dzić aktualny rozkład jazdy autobusów kursujących przez poszczegól-

ne miejscowości na terenie gminy Żarów.
Rozkłady jazdy zatwierdzone przez Sta-
rostwo Powiatowe w Świdnicy, zostały 
dostarczone przez przewoźników. Prze-
woźnicy odpowiadają za opóźnienia czy 
brak kursów, dlatego wszelkie uwagi należy 
kierować do przewoźników:

 ▶ UT Ptak tel. 605 536 083, 
 ▶ UT Pilarska tel. 530 009 578, 
 ▶ UT Księżnik tel. 693 720 541, 
 ▶ Matbus Rzeszut tel. 698 266 689.

Rozkłady jazdy autobusów dostępne są na 
stronie internetowej: www.nowa.um.zarow.pl/
komunikacja.html i będą uaktualniane w mo-
mencie dostarczenia przez przewoźników. 

Remont stacji
uzdatniania wody w Kalnie

Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do prac remon-
towych na stacji uzdatniania wody w Kalnie. 

Prace polegały na wyczyszczeniu zbior-
ników wody pitnej i wymianę elementów 
instalacji wodociągowej, które z uwagi na 
stopień zużycia musiały zostać zastąpione 
nowymi. Podczas przeglądu pozostałej 
instalacji okazało się, że konieczne jest 
również czyszczenie i konserwacja filtrów 
powolnych. Ponadto, wykonano nową in-
stalację do kolejnej pompy tłocznej wody 
pitnej, która będzie dodatkowym zabezpie-
czeniem w przypadku awarii pozostałych 
pomp.

– Wszystkie prace zostały wykonane 
przez pracowników ZWiK w Żarowie, co 
z pewnością przełożyło się na mniejsze 
koszty, a także pozwoliło zdobyć kolejne 
doświadczenie naszym pracownikom. 
Nie bez powodu został wybrany czas 
wykonania remontu, ponieważ w tym 
okresie rozbiór wody pitnej jest najmniej-
szy w ciągu całego roku. Warto również 

zaznaczyć, że zbiorniki wody pitnej, jak 
i cały obiekt są z początku XX wieku 
i musimy o nie stale dbać – mówi Grze-
gorz Osiecki prezes Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Żarowie.

Koszty wykonanych prac na stacji uzdat-
niania wody wyniosły łącznie 39.137,52 
złotych, z tego same materiały to wydatek 
ponad 21 074,42 złotych.

– To dla nas ważna inwestycja, ponie-
waż pośrednio wpłynie na obniżenie 
ilości zużytej wody do płukania filtrów, 
a przede wszystkim zabezpieczy ciągłość 
pracy SUW w Kalnie. Przeprowadzone 
prace pozwalają na rozdzielenie procesu 
produkcyjnego, tzn. w razie konieczności 
pracuje połowa stacji, a na drugiej – nie-
czynnej części mogą być przeprowadzane 
niezbędne naprawy – dodaje Magdalena 
Gołdyn członek zarządu.

Na dofinansowanie dla Kół Gospodyń 
Wiejskich zostało ponad 11 mln zł

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się 
w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych 

organizacji przewidziano 40 mln zł.
Do końca sierpnia złożyły one wnioski 
o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 
mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne 
środki, o które mogą aplikować KGW. Nie 
warto zwlekać.
Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po 
wsparcie z ARiMR jest zarejestrowanie 
koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich prowadzonym właśnie przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Teraz figuruje w nim blisko 
dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. 
Najwięcej w województwach wielkopol-
skim – 1414 kół, lubelskim – 1216 i mazo-
wieckim – 1209. Do końca sierpnia tego 
roku 8242 koła złożyły w Agencji wnioski 
o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł.
Wysokość pomocy uzależniona jest od 
liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – 
dla koła liczącego nie więcej niż 30 człon-
ków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 
członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy 
koło tworzy ponad 75 osób.
Koła gospodyń wiejskich, które chcą 
działać w oparciu o ustawę nadającą im 
osobowość prawną, umożliwiającą prowa-
dzenie działalności gospodarczej i dostęp 
do państwowych dotacji, mogą powstawać 
nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzo-
ne również w miastach liczących do 5 tys. 
mieszkańców, a także na terenie sołectw 
położonych w granicach miast.

Co zrobić, aby zarejestro-
wać koło w Krajowym Rejestrze 

Kół Gospodyń Wiejskich?
Koło gospodyń wiejskich podlega obo-
wiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. W imieniu koła działa ko-
mitet założycielski do czasu rejestracji koła 
gospodyń wiejskich, a następnie do czasu 
wyboru zgodnie ze statutem jego organów. 
Komitet założycielski składa do kierownika 
właściwego miejscowo powiatowego biura 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiej-
skich do rejestru wraz ze statutem lub oświad-
czeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. 

Gdzie należy złożyć wniosek? 
Organem właściwym do spraw wpisu do 
KRKGW jest Prezes Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wy-
dania decyzji o wpisaniu koła do rejestru 
oraz wydania zaświadczenia Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
może upoważnić kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa właściwego ze względu 
na siedzibę koła. 
Wniosek składa się na formularzu opra-
cowanym i udostępnionym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jakie dane zawiera wnio-
sek wpisu do KRKGW?

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich 
do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera 
w szczególności:

 ▶ nazwę koła;
 ▶ siedzibę i adres koła;
 ▶ wskazanie terenu działania koła;
 ▶ listę założycieli koła zawierającą ich 
imiona i nazwiska oraz miejsce zamiesz-
kania;

 ▶ oświadczenia założycieli koła o woli wej-
ścia w skład jego członków oraz o miej-
scu zamieszkania na terenie działalności 
koła;

 ▶ adres do doręczeń koła;
 ▶ własnoręczne podpisy założycieli koła;
 ▶ informacje o osobie lub osobach umoco-
wanych do reprezentacji koła oraz opis 
sposobu reprezentacji koła;

 ▶ podpisy osób wybranych w skład komi-
tetu założycielskiego.

Członkowie koła i warunki członkostwa
Członkiem koła gospodyń wiejskich może 
być każda osoba, która ukończyła lat 18. 
Jednocześnie można być członkiem tylko 
jednego koła gospodyń wiejskich. Za zgodą 
przedstawicieli ustawowych w działalności 
koła mogą brać także udział osoby, które 
ukończyły lat 13. Osoby te mogą również 
tworzyć młodzieżowe i dziecięce organiza-
cje wspomagające realizację celów koła. 
Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiej-
skich może wystąpić co najmniej 10 osób, 
które ukończyły 18 lat i których miejscem 
zamieszkania jest wieś będąca terenem 
działalności koła, sołectwo położone 
w granicach administracyjnych miasta albo 
miasto do 5000 mieszkańców. 
Wszystkie niezbędne informacje na temat 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiej-
skich można znaleźć na stronie interneto-
wej: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-re-
jestr-kol-gospodyn-wiejskich.html.

Magdalena Pawlik

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie gminy Żarów, aby zarejestro-
wały się w Krajowym Rejestrze i ubiegały się o wsparcie finansowe na swoją działalność. 

Zapraszamy na basen
Od 1 września żarowski basen czynny jest 

od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00 – 22:00. 
Ostatnie wejście 20.45. 

To jest dobra wiadomość dla wszystkich miłośników pływania. Przypominamy, że na 
basenie obowiązują obostrzenia spowodowane epidemią. Prosimy o stosowanie się do 
zaleceń.
Informujemy również, że każdy, kto chciałby rozpocząć przygodę z pływaniem może 
wykupić lekcje nauki, które odbywają się pod okiem instruktora. Koszt 5 lekcji to 150 
złotych + bilet wstępu.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku Basen Żarów oraz telefo-
nicznie pod nr tel. 74 85 80 187. 
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Dodatkowo wielki telebim i od-
biór dźwięku z radia w samocho-
dzie – czyli propozycja na bez-
pieczne spędzenie wieczoru dla 
wszystkich kinomaniaków.
W niedzielny wieczór 06.09.2020 
na parkingu firmy Electrolux 
w Żarowie pojawiło się kino 
plenerowe i kilkudziesięciu mi-
łośników filmu „Poranek kojota” 
w reżyserii Olafa Lubaszenki.
Impreza odbyła się w pełnym 
reżimie sanitarnym, z zachowy-
waniem wszystkich wymaganych 
środków bezpieczeństwa.
Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i świetną zabawę. Mamy 
nadzieję, że bawiliście się równie 
dobrze jak My.

Zespół Electrolux

Aktualności
1 września rozpoczął się 
Powszechny Spis Rolny

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020r. 
odbędzie się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. 

Spis prowadzony będzie według 
stanu na dzień 1 czerwca 2020r. 

Samopis przez Internet 
w domu lub Urzędzie

Jeśli ktoś nie ma dostępu do Inter-
netu w domu, to w gminnym biu-
rze spisowym, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie (2 piętro 
pok. Nr 17) zapewnimy bezpłatny 
dostęp do pomieszczenia wypo-
sażonego w sprzęt komputerowy. 
W celu umożliwienia użytkow-
nikom gospodarstw rolnych 
nieposiadającym we własnym 
zakresie techniczno-materialnych 
warunków umożliwiających prze-
prowadzenie samospisu interne-
towego gminni komisarze spisowi 
zapewniają im bezpłatny dostęp 
do stanowisk komputerowych 
wyposażonych w sprzęt kompu-
terowy z zainstalowanym opro-
gramowaniem wystarczającym do 
przeprowadzenia samospisu. 
Uwaga! Rolnicy, którzy chcą spi-
sać się w Urzędzie proszeni są 
najpierw o zgłoszenie takiej infor-
macji w Urzędzie Miejskim w Ża-
rowie nr tel. 74 30 67 342.

Spis telefoniczny
Od 1 września na infolinii spiso-
wej (pod numerem 22 27 99 999) 
będzie możliwość spisania się 
przez telefon.

Rachmistrz terenowy
Wizyty terenowych rachmistrzów 
spisowych odbywać się będą od 
1.10.2020 – 30.11.2020 w miejscu 
dogodnym dla użytkownika gospo-
darstwa rolnego tylko wtedy, kiedy 
rolnik nie dokona samopisu inter-
netowego bądź telefonicznie. Rach-
mistrz w Gminie Żarów dokona spi-
su około 206 gospodarstw rolnych.
Przypominamy, że rachmistrz 
jako funkcjonariusz publiczny bę-
dzie posługiwał się identyfikato-
rem rachmistrza spisowego, który 
otrzyma przed rozpoczęciem prac 
spisowych. Identyfikator rachmi-
strza spisowego będzie zawierał 
wskazanie tylko województwa 
(nie gminy), nie będzie zawierał 
pieczęci WBS. Identyfikator bę-
dzie stanowił jeden z elementów 
uwierzytelniających rachmistrza 
i zawierać będzie:
1) imię i nazwisko oraz zdjęcie 

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

biura spisowego;
4) określenie województwa, na 

obszarze którego rachmistrz 
spisowy jest upoważniony do 
przeprowadzania bezpośred-
nich wywiadów lub wywiadów 
telefonicznych z użytkownikami 
gospodarstw rolnych;

5) podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia identyfikatora;

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

Użytkownik gospodarstwa rolne-
go przed przeprowadzeniem przez 
rachmistrza spisowego wywiadu 
telefonicznego lub bezpośrednie-
go wywiadu może zweryfikować 
tożsamość tego rachmistrza przez 
kontakt telefoniczny lub osobisty 
z gminnym lub wojewódzkim 
biurem spisowym. Informacja 
o sposobie weryfikacji tożsamości 
rachmistrza spisowego jest udo-
stępniana na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statystycznego 
i urzędów statystycznych oraz 
w materiałach informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych 
popularyzujących spis rolny.
Tożsamość gminnego rachmistrza 
terenowego spisowego będzie 
można zidentyfikować telefonicz-
nie pod numerem 22 27 99 999 
lub 74 30 67 342 albo korzystając 
z platformy internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego, wpi-
sując dane z legitymacji: https://
sa.stat.gov.pl/formularz.
Przeprowadzając wywiad można 
wprowadzać informacje do urzą-
dzenia mobilnego (smartfona, ta-
bleta). Swoje wizyty spisowe rach-
mistrzowie przeprowadzać będą 
w dniach 1.10.2020 – 30.11.2020r. 
Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania ta-
jemnicy statystycznej. Podczas spisu 
nie będą pobierane żadne opłaty. 
W sprawie spisu rolnego można 
również kontaktować się pod nu-
merem infolinii 22 27 99 999.
UWAGA! Rolnicy, którzy będą 
spisywać się w gminnym biu-
rze spisowym proszeni są, aby 
zaopatrzyli się w maseczki oraz 
ochronne rękawiczki.

Magdalena Pawlik

Nawałnica nad gminą Żarów. 
Powalone drzewa i duże utrudnienia

W sobotnie popołudnie, 5 września nad gminą Żarów przeszła ogromna nawałnica. 

Silny wiatr połamał wiele 
drzew, zerwał słupy ogło-
szeniowe, zalane były ulice, 

rondo w centrum miasta. Zaledwie 
kilkuminutowa ulewa spowodo-
wała zalania piwnic, garaży i pod-
topienia ulic. Mieszkańcy wielu 
miejscowości, a także Żarowa 
przez kilkanaście godzin nie mieli 
prądu. Podobnie sytuacja wyglą-
dała w innych miejscowościach 
na terenie powiatu świdnickiego. 
Strażacy ze wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
interweniowali nie tylko na te-
renie gminy Żarów, ale również 
w sąsiednich miejscowościach, 
Jaworzynie Śląskiej, Pastuchowie, 
Piotrowicach i Czechach. Nawał-
nica nie spowodowała jednak tak 
dużych zniszczeń, jak w innych 
lokalnych miejscowościach. 

– Strażacy we wszystkich na-
szych jednostkach usuwali skut-
ki nawałnicy do późnych godzin 
wieczornych. Wśród najpilniej-
szych działań było to wypom-
powywanie wody z zalanych 
posesji, usuwanie powalonych 
drzew na drogach Kalno – Ża-
rów, Siedlimowice – Mrowiny, 
w Bożanowie oraz na terenie 
całego miasta. Nie odnotowa-
liśmy przypadków zerwanych 
dachów z budynków, dlatego 
nie było potrzeby zabezpiecze-
nia konstrukcji dachowych. 
Także w niedzielę, druhowie 
interweniowali w miejscowo-
ściach, gdzie trzeba było usuwać 
zalegające drzewa – informuje 
Michał Domański Inspektor ds. 
wojskowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Jak informuje żarowski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, na chwilę obec-
ną, nikt z mieszkańców nie zgłaszał, 
że potrzebuje natychmiastowej po-
mocy. W tej chwili strażacy zostali 
rozdysponowani do sprzątania te-
renów, które najbardziej ucierpiały 
wskutek sobotniej nawałnicy.

– Na szczęście nawałnica nie 
spowodowała tak dużych 
zniszczeń, jak miało to miejsce 
w innych sąsiednich gminach. 
Dotknęły nas miejscowe pod-
topienia, kanalizacja przy 

takiej intensywności opadów, 
nie nadążała odbierać wody. 
Powalone drzewa, przewróco-
ne słupy ogłoszeniowe, zalane 
piwnice to bilans kilkuminuto-
wej nawałnicy, która przeszła 
nad naszą gminą. Utrudnienia 
występowały w tym miejscach, 
gdzie zostały połamane drzewa. 
Nie odnotowaliśmy przypadków 
zerwanych dachów, dlatego 
nasi druhowie nieśli pomoc są-
siadom. Interweniowali w tych 
gminach, gdzie straty były dużo 
większe niż w naszej gminie. Od 
poniedziałku rano trwała akcja 
sprzątania na terenie gminy Ża-
rów – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik 

Ulica Szkolna w Żarowie jeszcze w poniedziałek rano była zablokowana.

Electrolux’owe
kino samochodowe

Półmrok, zapach popcornu i dźwięk silników w tle – to 
idealne warunki na oglądanie klasyki polskiego kina. 
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Drugą porażkę z rzędu Zjednoczeni ponieśli na wła-
snym obiekcie, przegrywając 2:0 ze Skałkami Stolec. 
Już w drugiej minucie meczu zmuszony do kapitula-
cji zostaje bramkarz żarowian, Marcin Hruszowiec. 
Dokładnie dwie minuty po zmianie stron, ponowne 
celne trafienie przyjezdnych podwyższa stan rywa-
lizacji na 2:0. Drugi mecz pod rząd Żarów kończy 
spotkanie w osłabieniu. Tym razem dwie żółte kartki 
ujrzał Damian Uszczyk.
Zjednoczeni: Hruszowiec – Szuba, Wojnowski, Ja-
strzębski, Khvostenko – Marzec (Mikulski 70’), Ko-
łodziej, Gaładyk (46’ Andrzejewski), Baziak, Uszczyk 
– Sajdak. 
W piątej kolejce wałbrzyskiej okręgówki na pod-
opiecznych Macieja Jaworskiego czekał mecz wy-

jazdowy z rewelacją rozgrywek 
Słowianin Wolibórz. Beniaminek do 
tej pory jedyne punkty stracił z lide-
rem Granitem Roztoka. Gospodarze 
byli odpowiednio zmobilizowani 
i od początku meczu przystąpi-
li do ataku. Stwarzanie sytuacji 
podbramkowych przychodziło im 
z łatwością, dzięki czemu raz po raz 
podnosiła się temperatura w polu 
karnym Zjednoczonych. Po pierw-
szych czterdziestu pięciu minutach 
Wolibórz miał na swoim koncie 
dwie celne bramki. W 53 minucie 
Konrad Sajdak strzela dla Żarowa 
bramkę kontaktową. Na odpowiedź 
nie trzeba było zbyt długo czekać.  
Trzeci gol gospodarzy pozwala 
w dalszym ciągu kontrolować wy-
darzenia na boisku. Ostatecznie 
konfrontacja zakończyła się rezul-
tatem 4:1. Dziesięć minut przed 
końcem regulaminowego czasu gry 
Słowianin skutecznie wykorzystał 

swoją szansę, ustalając tym samym wynik spotkania. 
Zjednoczeni: Leputa – Chłopek, Jastrzębski (46’ Ko-
łodziej), Gaładyk, Szuba, Ł. Klimaszewski, M. Kli-
maszewski, Khvostenko (90’ Mikulski),  Marzec (86’ 
Wietrzykowski), Uszczyk, Sajdak. 

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

Sport i wypoczynek
6. miejsce Marka Baryłko

na Mistrzostwach Polski w Powożeniu
Marek Baryłko zawodnik Sudeckiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Książ” zajął 6 miejsce na Mistrzostwach 

Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 
które odbyły się w dniach 28-30 sierpnia 

na terenie Stada Ogierów Książ. 

Mistrzem Polski został Bartłomiej 
Kwiatek z SLKS Książ, wicemi-
strzem Rafał Wojtacha, a brązowy 
medal zdobyła Weronika Kwiatek. 
W zawodach wzięło udział 55 
zaprzęgów z 93 końmi. Zawodni-
cy rywalizowali ze sobą podczas 
trzech prób: konkursu ujeżdżania, 
maratonu oraz konkursu zręczno-
ści powożenia. 
Rywalizacja z tak utalentowanymi 
zawodnikami nie była łatwa. Szó-
stą lokatę Marek Baryłko wywal-
czył z końmi Icon oraz Impala.

– Sezon 2020 zakończony. Nowe 
konie spisały się na medal, choć 
sezon bez medalu. Super para 
koni na przyszłość, jestem z nich 

bardzo zadowolony – napisał 
Pan Marek na swoim oficjal-
nym profilu Facebook.

Gratulujemy Panu Markowi i li-
czymy na kolejne sukcesy w na-
stępnym sezonie. 
Patronat honorowy nad zawo-
dami objęli: Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Minister Sportu, 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego, Wojewoda Dolnośląski, 
Polski Związek Jeździecki oraz 
Polski Związek Hodowców Koni.
Wyniki zawodów oraz galeria 
zdjęć dostępne są na stronie inter-
netowej: http://www.stadoksiaz.
pl/aktualnosci/pokaz/id/776.

Magdalena Pawlik 

„Nowe konie spisały się na medal” – napisał pan Marek na Facebooku. 
W zawodach towarzyszyły mu konie Icon oraz Impala.

Kolejne porażki Zjednoczonych
Po dwóch zwycięstwach na początku sezonu 

Zjednoczeni Żarów notują trzecią porażkę z rzędu. 
M-ce N azwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Granit Roztoka 5 15 5 0 0 20-4
2. Słowianin Wolibórz 5 12 4 0 1 16-6
3. Kryształ Stronie Śląskie 5 12 4 0 1 16-8
4. Skałki Stolec 5 9 3 0 2 9-6
5. Grom Witków 5 9 3 0 2 12-13
6. Victoria Świebodzice 5 9 3 0 2 13-10
7. Zdrój Jedlina Zdrój 5 8 2 2 1 9-8
8. Włókniarz Kudowa Zdrój 5 8 2 2 1 9-5
9. Zjednoczeni Żarów 5 6 2 0 3 11-10
10. Cukrownik/Polonia Pszenno 5 6 2 0 3 9-12
11. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 5 5 1 2 2 7-8
12. Karolina Jaworzyna Śląska 4 4 1 1 2 9-10
13. Trojan Lądek Zdrój 5 3 1 0 4 6-20
14. Płomień Makowice 5 3 1 0 4 6-17
15. Sparta Ziębice 5 3 1 0 4 11-21
16. Wenus Nowice 4 1 0 1 3 5-10

Zmagania w Pucharze Polski
Znamy komplet wyników trzeciej rundy 
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu 

Wałbrzych Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej. 

W grze pozostają Zjednoczeni Żarów.
Dzięki zwycięstwu 3:2 nad Gromem Witków, Zjedno-
czeni są już w ćwierćfinale swojego okręgu. Sam mecz 
z ligowym rywalem mógł cieszyć kibiców. Grom dwu-
krotnie wychodził na prowadzenie za sprawą bramek 
Cegielskiego i Smutka. Stan rywalizacji wyrównywał 
Sajdak i Chłopek, a ostateczne rozstrzygnięcie na-
stąpiło w doliczonym czasie gry, kiedy to futbolówkę 
w bramce Gromu umieścił Khvostenko. 
Żarów w ćwierćfinale podejmie sensację rozgry-
wek, przedstawiciela A-klasy ze Stanowic. Herbapol 
w ostatnim meczu odprawił z kwitkiem IV-ligowy 
AKS Strzegom.  
Zjednoczeni podejmą rywala na wyjeździe 16 wrze-
śnia. Początek konfrontacji o godz. 17:00.
Tytułu mistrzowskiego bronią piłkarze Dabro-Bau 
Polonii Świdnica.

Komplet wyników 3. rundy:
 ▶ Zjednoczeni Żarów – Grom Witków  3:2
 ▶ Herbapol Stanowice – AKS Strzegom 2;:1
 ▶ Górnik Wałbrzych – Polonia Dabro-Bau Świdnica 1:4
 ▶ Zdrój Jedlina-Zdrój – Lechia Dzierżoniów 1:10
 ▶ Słowianin Wolbórz – Sparta Ziębice  6:1
 ▶ Nysa Kłodzko – Bielawianka Bielawa  0:2
 ▶ Iskra Jaszkowa Dolna – Piast Nowa Ruda 1:3
 ▶ Skałki Stolec – Orzeł Ząbkowice Śląskie  0:2

Pary ćwierćfinałowe: Herbapol Stanowice – Zjedno-
czeni Żarów, Lechia Dzierżoniów – Polonia Dabro-
-Bau Świdnica Słowianin Wolibórz – Bielawianka 
Bielawa, Orzeł Ząbkowice Ś ląskie – Piast Nowa 
Ruda. 
W przypadku zwycięstwa Zjednoczonych nad 
Herbapolem w półfinale żarowianie zmierzą się 
z triumfatorem meczu Lechia Dzierżoniów – Polonia 
Dabro-Bau Świdnica.

Krzysztof Dutkiewicz

Wystartowała
II liga szachowa

Po raz czwarty z rzędu
szachiści Gońca Żarów rywalizują 

na szczeblu centralnym II ligi. 
W Poroninie na starcie stanęło czterdzieści jeden 
drużyn. Żarowianie zagrają w dziewięciu meczach, 
które odbywać się będą na sześciu szachownicach. 
Każdego dnia do rozegrania jest jeden pojedynek. 
Tempo gry wynosi 90 minut + 15 minut dodawane 
po wykonaniu 40 posunięcia + 30 sekund za każ-
de wykonane posunięcie przez całą partię. Goniec 
rozstawiony został z trzydziestym piątym numerem 
startowym, co teoretycznie zapowiada walkę o utrzy-
manie, jednak jak to w sporcie bywa wszystko jest 
możliwe.  Miejsca od 1 do 15 otrzymają awans do 
I ligi, pozycje 16-36 oznaczają utrzymanie w roz-
grywkach, natomiast miejsca 37-41 spadają do roz-
grywek niższego szczebla. 
Drużynowe Mistrzostwa Polski II Ligi zaczęły się 
niepomyślnie dla żarowskiego Gońca. W 1. rundzie 
Żarów przegrał z MKS Olimpijczyk Chrzanów 1,5-
4,5. Zwycięstwo na szachownicy odniosła Hanna 
Rychlik. Damian Daniel zremisował swój pojedynek 
z ukraińskim zawodnikiem posiadającym tytuł mi-
strza FIDE.
Do udanych nie można zaliczyć również meczu 
2. rundy z zespołem MCKiS Jaworzno. Dorobek 
punktowy Gońca w tym meczu, to cztery remisy 
osiągnięte przez zawodników: Damian Daniel, Paweł 
Stankiewicz, Marek Szmyd i Klara Czaplewska. Wy-
nik końcowy 2-4 dla Jaworzna.
Skład Gońca Żarów:  Kamil Nowak, Damian Daniel, 
Paweł Stankiewicz, Hanna Rychlik, Marek Szmyd, 
Klara Czaplewska, Przemysław Borowski, Łukasz 
Reichel, Jowita Dranka. 

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejka bez punktów
Żadna z drużyn reprezentująca gminę Żarów w piłkar-

skiej kl. A oraz B w ostatniej kolejce nie zdobyła punktów.
Najwyżej w tabeli sklasyfikowani 
są piłkarze z Wierzbnej. Po  4. ko-
lejkach Wierzbianka znajduje się 
na siódmym miejscu. Dziewiątą 
pozycję w swojej grupie zajmują 
zawodnicy z Mrowin. Wśród 
drużyn występujących w B klasie 
8. miejsce piastują zawodnicy 
Silesii Żarów. Jedno miejsce niżej 
dla rezerw Zjednoczonych Żarów. 
Tabelę zamyka Zryw Łażany oraz 
Błyskawica Kalno. 

Wyniki ostatniej kolejki:
 ▶ Kl. A, gr. I

• Podgórze Wałbrzych – Zieloni 
 Mrowiny 1:0

 ▶ Kl. A, gr. II
• Wierzbianka Wierzbna – Koli-

ber Uciechów 1:2
 ▶ Kl. B
• Ślęża Ciepłowody – Zryw Ła-

żany 5:0
• Zjednoczeni II Żarów – Błękit-

ni Owiesno 0:3
• LKS Dobrocin – Silesia Żarów 

4:0
• Piast Jaźwina – Błyskawica 

Kalno
Krzysztof Dutkiewicz

Koszykówka. Ruszył nabór!
Koszykówka nową sekcją sportową żarowskiego 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
Właśnie ruszył nabór!

– W naszej ofercie zajęć sporto-
wych od miesiąca października 
startujemy z nowymi treninga-
mi. Mowa o  wszechobecnej na 
ulicach i na każdym amerykań-
skim boisku koszykówce, którą 
chcemy zarażać innych – in-
formuje Krzysztof Dutkiewicz 
z żarowskiego centrum.

Nabór skierowany jest do dziew-
cząt i chłopców z klas III-V oraz 
chłopców z klas VI-VIII szkół 
podstawowych. Zajęcia odbywać 
się będą dwa razy w tygodniu. Za-
pisy i szczegółowe informacje pod 
nr tel. 74 85 80 753 wew. 25.


