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To był trudny rok

Zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje. W 2020r. gmina Żarów pozyskała  
ponad 5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych oraz środków zewnętrznych.

Gmina Żarów w 2020r. dwukrotnie otrzymała wsparcie finansowe za 
poprawnie złożony wniosek w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, dzię-
ki czemu do uczniów naszych szkół trafiły nowe komputery i tablety. 
Zakupiliśmy sprzęt dla uczniów za łączną kwotę 115.777,15 złotych.

Rok 2020 w naszej gminie to także realizacja  
działań ekologicznych. W minionym roku  

na terenie Żarowa powstały pierwsze zielone przystanki.

Ważny kulturalny projekt w minionym roku realizowało GCKiS w Żarowie.  
Dzięki wsparciu z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Dom Kultury+ 
zrealizowane zostały ciekawe inicjatywy mieszkańców naszej gminy. Więcej na s. 7. 

Prace realizowane były również na terenach wiejskich.  
Wyremontowane zostały chodniki w Pożarzysku, Imbramowicach,  

Bukowie, Zastrużu, Wierzbnej i Mrowinach.

Puste stadiony, zamknięte obiekty, odwoływane i przekładane sporto-
we wydarzenia… To tylko część triumfów, jakie w minionym roku od-
nosił COVID-19. O podsumowaniu roku sportowego w gminie Żarów 

można przeczytać na s.8.
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Informacje
Konkurs na stanowisko urzędnicze w OPS
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogła-
sza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. 

realizacji świadczeń wychowawczych. 

Termin składania dokumentów 
aplikacyjnych do 22 stycznia 
2021r., w siedzibie Ośrodek 
Pomocy Społecznej ul. Armii 
Krajowej 54, 58-130 Żarów. 
Wszelkie informacje o konkursie 

dostępne są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (htpp://opszarow.
bipstrona.pl/) oraz w BIP-ie 
Urzędu Miejskiego (htpp://bip.
um.zarow.pl/).

Oszczędności w związku z sytuacją finansową 
spowodowaną epidemią COVID-19

Rok 2020 był trudnym czasem dla każdego samorządu w całej Polsce. 

Kryzys dotknął także gminę Żarów i miał duży 
wpływ na finanse publiczne. Utracone do-
chody z tytułu PIT, rosnące wydatki bieżące, 

mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, 
środków transportu, opłaty targowej, eksploatacyjnej, 
zwiększone wydatki na oświatę oraz przeznaczenie 
środków finansowych na zadania związane z zarzą-
dzaniem kryzysowym. Łącznie wydatki bezpośrednie 
związane z COVID-19 w 2020r. w gminie Żarów wy-
niosły 71.735,83 złotych. W związku z niepewną sytu-
acją gospodarczą,  zadecydowaliśmy o wprowadzeniu 
szeregu oszczędności w naszej gminie.

Oszczędności i wydatki  
związane z Covid-19 w gminie Żarów:

1. Od 1 sierpnia 2020r. Urząd Miejski funkcjonuje 
w zmienionej strukturze organizacyjnej. Reorga-
nizacja polegała na likwidacji dwóch stanowisk 
kierowniczych i połączeniu czterech referatów. Re-
ferat Inwestycji i Dróg został połączony z Refera-
tem Gospodarki Komunalnej. Zlikwidowany został 

również Referat Gospodarki Lokalowej, a zadania 
referatu przejął Referat Nieruchomości i Gospo-
darki Przestrzennej. Zlikwidowaliśmy stanowiska 
urzędnicze nieobsadzone z różnych przyczyn, np. 
odejścia na emeryturę. Zmiany nie odbiły się na ja-
kości świadczonych usług przez Urząd i pozwoliły 
na realne oszczędności do budżetu gminy

2. Ograniczenie liczby/zakresu imprez kulturalnych 
i sportowych (oszczędności blisko 90.000,00 zł)

3. Ograniczenie szkoleń pracowników i radnych 
Rady Miejskiej

4. Rezygnacja z podwyżek dla pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz innych jednostek

5. Ograniczenie inwestycji gminnych z naciskiem na 
pozyskiwanie dotacji z programów unijnych i in-
nych środków zewnętrznych

6. Zwolnienie z opłat rodziców dzieci uczęszczają-
cych do Żłobka Miejskiego w Żarowie (oszczędno-
ści na poziomie 42 374,00 zł)

7. Straty spowodowane zamknięciem basenu wsku-
tek epidemii koronawirusa (mniejsze przychody 
w porównaniu do 2019r. o blisko 378.566,00 zł)

8. Radni Rady Miejskiej nie podjęli w 2020r. uchwały 
dotyczącej udzielania dotacji na zabytki w celu 
zabezpieczenia tych środków finansowych na dzia-
łania związane z epidemią.

9. Przygotowywanie do funkcjonowania żłobka, 
przedszkoli i szkół w oparciu o zalecenia Główne-
go Inspektora Sanitarnego. 

10. Kwotę 10 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na 
wsparcie Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, 
w związku z epidemią koronawirusa.

11. Zakupiliśmy 3300 sztuk maseczek ochronnych 

wielokrotnego użytku dla mieszkańców gminy 
Żarów powyżej 60 roku życia i 300 sztuk maseczek 
ochronnych dla funkcjonariuszy Policji w Żarowie. 

12. Zaopatrzyliśmy w maseczki ochronne, rękawicz-
ki, kombinezony i przyłbice wszystkie jednostki 
OSP funkcjonujące na terenie gminy Żarów. 

13. Dezynfekcje przystanków autobusowych, placów 
zabaw, koszy na śmieci i innych miejsc użyteczno-
ści publicznej

14. Ograniczenie dopłat dla mieszkańców za wodę 
i ścieki z zachowaniem poziomu cen w naszym 
regionie

15. Ograniczenie finansowania wspólnot mieszka-
niowych

16. Urealnianie opłat cmentarnych oraz za dzierżawy 
i najmy

17. Ograniczenie dotacji przeznaczonych na usługi 
rehabilitacyjne (dopłata z 50% do 25% i utrzy-
manie przyspieszonych terminów zabiegów) i dla 
stowarzyszeń (podniesienie finansowania przez 
rodziców wyjazdów kolonijnych oraz opieki pół-
kolonijnej)

18. Sprzedaż obiektów gminnych oraz podwórek 
(realizacja zalegalizowania umów o użytkowaniu 
wydzielonych i ogrodzonych podwórek wraz lub 
bez ogródków przydomowych, wydzielenie z za-
budowy śródmiejskiej działek pod budownictwo 
mieszkaniowe, zbycie udziałów w spółkach)

19. Zmiany w funduszu sołeckim (likwidacja jed-
nego dodatku 10% - oszczędności na poziomie 
35.925,31 zł i przeznaczenie drugiego dodatku 10% 
na utrzymanie terenów i infrastruktury wiejskiej)

20. Zakup laptopów i tabletów w ramach dofinan-
sowania z programu rządowego „Zdalna Szko-
ła” i „Zdalna Szkoła+” – łączny koszt to kwota 
115.777,15 złotych.

Seniorzy gminy Żarów w wieku powyżej 60 roku ży-
cia otrzymali bezpłatnie maseczki ochronne. Zakup 
maseczek został sfinansowany ze środków pochodzą-
cych z budżetu gminy oraz ze środków przekazanych 
przez radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Na polecenie Burmistrza Miasta Żarów strażacy 
z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowi-
nach oraz Żarowie i pracownicy żarowskiej Spół-
dzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy” włączyli się w akcje 
dezynfekowania przystanków autobusowych, wiat 
oraz koszy ulicznych.

Burmistrz Leszek Michalak podjął decyzję w 2020r. 
o przekazaniu z budżetu gminy Żarów pomocy fi-
nansowej w wysokości 10.000 złotych na zakup naj-
bardziej potrzebnych środków ochrony osobistej dla 
ratowników medycznych pogotowia w Świdnicy. 

Od 1 stycznia 2021r. sprzedawcy 
targowisk zwolnieni z opłaty targowej

Ważna zmiana w Nowym Roku 
związana z pandemią koronawirusa. 

W okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 roku handlujący 
na targowiskach z całej Polski są 
zwolnieni z opłaty targowej. Opła-
ta nie będzie również pobierana 
od handlujących na targowisku 
miejskim w Żarowie. Przypo-
minamy jednak, że wszystkich 
handlujących na targowisku nadal 
obowiązuje opłata za dzierżawę tj. 
2,00 zł/m2 (za dzień), 1,00 zł/m2 
(za miesiąc) i 2,50 zł/m2 (za rok). 
Podane stawki są stawkami netto. 
Handlujący poza terenem targo-
wiska również tak jak dotychczas 
uiszczają opłatę – tj. 10 zł/m2 

powierzchni handlowej na tere-
nie wsi oraz 50 zł/m2 na terenie 
miasta Żarów. Pozostaje w mocy 
również obowiązek składania 
wniosku o udzielenie zezwolenia 
na handel w okresie Wszystkich 
Świętych przy cmentarzu i opłata 
z tego tytułu 40 zł/m2 powierzchni 
targowej.

Zawieszenie opłaty targowej 
w 2021r. to forma pomocy, którą 
wprowadza nowelizacja ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanymi nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. Zgodnie z nowymi 
przepisami samorządy mają otrzy-
mać rekompensatę za utracone 
dochody.
Wszystkie osoby oraz handlujący 
muszą przestrzegać także regu-
laminu targowiska miejskiego 
w Żarowie. Osobą odpowiedzialną 
za porządek na terenie targowiska 
jest zarządca targowiska (dotych-
czasowy inkasent). 
W związku z nowymi przepisami 
handlowcy zwolnieni są tylko 
z opłaty targowej, a nie opłaty za 
dzierżawę gruntu na targowisku 
miejskim w Żarowie. 

Terminy płatności 
podatków i opłat w 2021 roku

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
 ▶ I rata – termin płatności upływa 15 marca 2021r.
 ▶ II rata – termin płatności upływa 15 maja 2021r.
 ▶ III rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.
 ▶ IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2021r.

Podatek od środków transportowych:
 ▶ I rata – termin płatności upływa 15 lutego 2021 r.
 ▶ II rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
 ▶ opłata przekształceniowa termin płatności upływa 31 marca 2021r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
 ▶ płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:
 ▶ miesięczne – płatne do 10 każdego miesiąca
 ▶ roczne – termin płatności upływa 30 czerwca 2021r.

„Opłata śmieciowa”:
 ▶ Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszkaniec 
Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w sposób 
selektywny.

 ▶ Stawki: 23 złotych za odpady selektywne. Opłatę uiszczamy za dany 
miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Zachęcamy do dokonywania 
wpłat podatków i opłat za pośrednictwem Internetu. 

Opłata za urządzenia wbudowane w pas drogowy:
 ▶ Płatna do 15 stycznia 2021 r.
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Budżet na 2021 rok uchwalony
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku we wtorek,  

29 grudnia uchwaliła budżet na 2021 rok. 

Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie, 
choć podczas posiedzenia nie brakowało 
dyskusji nad omawianym projektem uchwały 

budżetowej. Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły 
obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komi-
sji Rady Miejskiej, które obradowały dzień wcześniej 
przed sesją Rady.
Budżet gminy Żarów na 2021 rok zakłada dochody 
w wysokości 75.602.419,25 złotych, wydatki budżetu 
natomiast ustalono na kwotę 78.154.986,25 złotych. 
Wśród nich kwota 12.604.967,54 złotych została 
zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych. Deficyt ma wynieść 2.552.567 
złotych. Plan budżetu na 2021 rok został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej. Ze 
względu na pandemię koronawirusa i wszystkie 
wydatki, które się z tym wiążą, a także mniejsze 
wpływy z różnych tytułów i wzrost wydatków, 
przyszłoroczny budżet będzie zdecydowanie 
oszczędnościowy.

– Praktycznie od czerwca zosta-
liśmy zmuszeni do drastycznego 
ograniczania wydatków, ponieważ 
dochody gminy radykalnie zaczęły 
spadać. Wprowadziliśmy cały sze-
reg oszczędności w wydatkach, ale 
pomimo panującej epidemii koro-
nawirusa i pomimo tak dużych ograniczeń reali-
zowaliśmy zadania inwestycyjne. Ostatecznie było 
ich w 2020 roku 34 zadania na kwotę ponad 11,5 
mln złotych. Na rok 2021 przewidzianych jest do 
realizacji 30 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 
12 mln złotych. To podobna ilość inwestycji, ale czy 
wszystkie uda się zrealizować, zależeć będzie od sy-
tuacji i kondycji finansowej gminy oraz innych za-
dań, które gmina musi realizować. Dlatego bardzo 
uważnie zaplanowaliśmy przyszłoroczne wydatki 

– mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Leszek Michalak.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również 
środki, które przeznaczone zostaną na realizację 
inwestycji, również tych, które będą kontynuowane, 
m.in. budowę kanalizacji oraz remonty 
i modernizacje dróg gminnych. Ilość inwestycji 
utrzymała się na niemal identycznym poziomie, co 
w roku 2020.

– Na podstawie projektu uchwały 
budżetowej oraz materiałów towa-
rzyszących można stwierdzić, że 
projekt uchwały został opracowany 
w oparciu o przepisy ustawy o finan-
sach publicznych oraz dostosowany 
do potrzeb i możliwości finansowych 
Gminy, zarówno w zakresie zadań własnych bieżą-
cych, jak i zadań inwestycyjnych. Świadczy o tym 
ilość oraz różnorodność zaplanowanych w budżecie 
na przyszły rok inwestycji, na które gmina za-
mierza przeznaczyć w roku 2021 ponad 12,6 mln 
zł, w tym kwotę ponad 2,8 mln zł na inwestycje 
jednoroczne i kwotę blisko 9,8 mln zł na inwestycje 
wieloletnie, w tym w szczególności na kontynuację 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
oraz na przebudowę dróg gminnych. Budżet na 
rok 2021 wpisuje się ponadto w strategię rozwoju 
naszej Gminy. Pozytywnie należy ocenić również 
wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym bu-
dżecie i w latach następnych, w tym planowanych 
do pozyskania środków zewnętrznych, które sta-
nowią kwotę ponad 3.400.000 zł i dotyczą głównie 
zadań realizowanych z udziałem środków Unii 
Europejskiej i z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i wyliczone na podstawie prognozowanych wielko-
ści, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów 
ich obsługi, określone w ustawie o finansach pu-
blicznych nie przekraczają dopuszczalnego pozio-
mu zadłużenia, przy założonej spłacie pożyczek 
i obligacji w roku 2021 na poziomie 2.573.680 zł. 
Ponadto w dniu 14 grudnia 2020r. Skład Orzekają-
cy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały bu-
dżetowej na rok 2021, a także o projekcie uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Żarów oraz o możliwości sfinansowania deficy-
tu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej. Biorąc pod uwagę powyższe Klub 
Radnych Wspólnota postanawia wydać pozytywną 
opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 
życząc Panu Burmistrzowi efektywnej pracy i reali-
zacji wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań 
– przedstawiła opinię wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Iwona Nieradka przewodnicząca klubu 
radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Magdalena Pawlik

To jedno z najważniejszych posiedzeń w ciągu roku, 
na którym radni decydują o uchwaleniu budżetu na 
nowy rok. 

Żarów 2020 w liczbach
Liczba mieszkańców
Według danych z ewidencji lud-
ności Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie w minionym roku nieznacznie 
zmalała liczba mieszkańców. 

 ▶ Na koniec grudnia 2020 roku 
ilość stałych mieszkańców gmi-
ny wynosiła 12.132, w tym 5.610 
to mieszkańcy wsi, a mieszkań-
cy miasta 6.522. 

 ▶ Ilość kobiet w naszej gminie 
wynosiła 6.233, ilość mężczyzn 
5.899. 

 ▶ 2.409 osób to osoby niepełno-
letnie, z czego 1.170 dziewczęta, 
a 1239 to chłopcy.

 ▶ Najwięcej mieszkańców za-
mieszkuje Mrowiny – 992 osób, 
a najmniej Tarnawę – 29.

 ▶ W 2020 roku przyszło na świat 
99 nowych mieszkańców, 
z czego 59 to dziewczynki, 
a 40 chłopcy. 

 ▶ Wydano 671 dowodów osobi-
stych, wprowadzono do nowego 
systemu ogólnopolskiego „Źró-
dło” 2 848 aktów stanu cywil-
nego, wydano 1 345 odpisów 
z aktów stanu cywilnego.

 ▶ Pogrzeby na cmentarzu para-
fialnym w Żarowie: w 2019r. 
139 pochówków, w 2020r. 
145 pochówków.

 ▶ Pogrzeby na cmentarzu para-
fialnym w Wierzbnej: w 2019r. 
15 pochówków, w 2020r. 15 po-
chówków.

Ruchy migracyjne 

 ▶ W ubiegłym roku w gminie Ża-
rów na pobyt stały zameldowa-
no 321 osób, na pobyt czasowy: 
43 obywateli Polski i 611 cudzo-
ziemców. Dokonano 73 wymel-
dowań z pobytu stałego, w tym 
69 na wniosek, 4 wymeldowania 
z urzędu.

Małżeństwa i rozwody 

 ▶ Liczba małżeństw zarejestro-
wanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie wyno-
siła 29, z czego było cywilnych 
12 (w tym 2 poza lokalem 
USC), 13 wyznaniowych i 4 za-
warte za granicą. Odnotowano 
22 rozwody.

Zgony

 ▶ Do wieczności odeszło 
169 osób. W Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie zareje-
strowano 126 zgonów. 
Przygotowano na podstawie danych 
statystycznych z ewidencji ludności 

i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Bezpłatne dyżury specjalistów w 2021 roku

Informujemy, iż w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie prowadzone jest 

bezpłatne poradnictwo specja-
listyczne. Jest skierowanie do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców Gminy Żarów, 
a w szczególności do osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie, 
uzależnionych bądź zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu i nar-
kotyków, członków ich rodzin 
oraz osób współuzależnionych. 
W 2021 roku dyżur pełni:

 ▶ terapeuta uzależnień: ponie-
działek w godz. 8.30 – 11.30 (3x 
w miesiącu) – wstępna diagnoza, 
udzielanie poradnictwa i indy-
widualnych konsultacji terapeu-
tycznych dla osób uzależnionych 
od alkoholu, pomoc osobom 
współuzależnionym, konsultacje 
dla rodzin osób uzależnionych.

 ▶ psycholog: wtorek w godz. 
15.00 – 18.00 (3x w miesiącu) – 
udzielanie poradnictwa i indy-
widualnych konsultacji psycho-
logicznych, wstępna diagnoza, 
interwencja kryzysowa, terapia 
krótkoterminowa, praca z dzieć-
mi, młodzieżą i dorosłymi. 

 ▶ radca prawny: czwartek 
w godz. 16.00 – 18.00 – świad-
czenie poradnictwa oraz konsul-
tacji indywidualnych w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego 
i prawa pracy. Radca prawny 
w ramach konsultacji nie pisze 
pism procesowych ani nie repre-
zentuje stron przed sądami i or-
ganami administracji publicznej. 

 ▶ psychoterapeuta ds. pracy 
z osobami w kryzysie: śro-
da w godz. 15.00 – 18.00 (2x 

w miesiącu) – świadczenie 
poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji dla osób znajdują-
cych się w kryzysie (po trauma-
tycznym wydarzeniu, będących 
w przewlekłym stresie), ze 
szczególnym uwzględnieniem 
rodzin z problemem alkoholo-
wym lub przemocą w rodzinie. 

 ▶ terapeuta uzależnień 
w zakresie uzależnienia od 
narkotyków: pierwsza środa 
miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, 
wstępna diagnoza, udzielanie 
poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji terapeutycznych dla 
osób uzależnionych od narko-
tyków i zagrożonych uzależnie-
niem, wstępna diagnoza, pomoc 
osobom współuzależnionym, 
konsultacje dla rodzin osób 
uzależnionych. 

 ▶ specjalista przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie: 
środa w godz. 15.30 – 17.30, 
prowadzenie indywidualnych 
konsultacji dla osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie.

 ▶ starszy pracownik socjalny 
(trener treningu zastępowania 
agresji): wtorek w godz. 15.30 
– 17.30, prowadzenie indywidu-
alnych konsultacji dla osób sto-
sujących przemoc w rodzinie.

Na konsultację należy umówić 
się osobiście w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. 
Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) 
bądź telefonicznie pod nr  
74 85 80 745 lub 74 30 67 017. 
Osoby niepełnoletnie na pierwszą 
konsultację muszą zgłosić się 
z rodzicem/opiekunem prawnym. 

„Ludzie, których kochamy, zo-
stają na zawsze, bo zostawili ślad 
w naszych sercach”
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci  

Pani  
Elżbiety Piotrowskiej 

nauczycielki i wieloletniego  
dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Pogrążonej w żalu rodzinie i bliskim 
składamy najszczersze kondolencje 
i wyrazy współczucia.

Burmistrz Leszek Michalak  
wraz z współpracownikami

Radni Rady Miejskiej w Żarowie

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.  
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz nieba-
wem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. Jan Twardowski
Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem  

przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej Koleżanki  

Pani Elżbiety Piotrowskiej.
Wraz z Twoim odejściem Elu, Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie straciła wyjątkowego, charyzmatycz-
nego, pełnego pasji  i zaangażowania Nauczyciela, a my 
Przyjaciela oraz dobrego i wrażliwego Człowieka.
Elu, już nam brakuje Twojego entuzjazmu, radości życia, 
poczucia humoru i uśmiechu…
Nie mówimy: „Żegnaj”, bo na pożegnanie z Tobą nikt z nas 
nigdy nie będzie gotowy…

Koleżanki i koledzy z pracy
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Podsumowanie 2020 roku
To był wyjątkowo trudny rok. Dla każdego z osobna, dla gospodarki kraju, dla świata…ale też i dla naszej gminy.  

Epidemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane wpłynęły na nas wszystkich i nie tylko spowodowały zakłócenia  
w normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa, firm i instytucji, ale również negatywnie wpłynęły na gospodarkę i finanse,  

co odbiło się na gwałtownym spadku dochodów i wzroście wydatków. 
Zrealizowane inwestycje: 
Pomimo tej trudnej sytuacji, udało nam się zrealizować większość zaplanowanych zadań 
i inwestycji. W 2020r. gmina Żarów pozyskała 5.246.961,20 złotych dofinansowania ze 
środków unijnych oraz środków zewnętrznych. 

Remont świetlicy wiejskiej w Łażanach
Zakończyliśmy remont 
świetlicy wiejskiej w Ła-
żanach, który obejmował 
przebudowę istniejących 
pomieszczeń oraz jej 
rozbudowę o nową część 
budynku z wydzielonymi 
pomieszczeniami prze-
znaczonymi na szatnię 
dla sportowców. Łączna 
wartość prac wyniosła 
1.196.740,00 złotych 
brutto, a sfinansowa-
ne je ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 
500 000,00 złotych z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

III etap budowy kanalizacji w Mrowinach
Budowa kanalizacji pro-
wadzona była na wszyst-
kich bocznych ulicach 
Mrowin. Zadanie reali-
zowane jest w ramach 
projektu „Uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej 
na terenie Aglomeracji 
Żarów poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łaża-
ny – dotyczy budowy 
kanalizacji sanitarnej 
w Mrowinach – etap 
III”. Wartość zadania 
8.023.880,00 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej 1.496.982,61 zł.

Budowa chodników na terenach wiejskich
Wyremontowane zo-
stały kolejne odcinki 
chodników na terenach 
wiejskich. Prace realizo-
wane były w Pożarzysku, 
Imbramowicach, Buko-
wie, Zastrużu, Wierzbnej 
i Mrowinach i sfinan-
sowano je ze środków 
budżetu gminy Żarów, 
a także funduszu sołec-
kiego, tak jak wspólnie 
zadecydowali mieszkań-
cy wsi. Koszt budowy 
chodników przy drogach 
powiatowych to kwota 77.533,03 zł, przy drogach gminnych 225.947,55 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
Zadanie realizowane 
w ramach projektu 
„Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej na 
terenie Aglomeracji 
Żarów poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łażany 
– dotyczy budowy ka-
nalizacji sanitarnej przy 
ul. Słowiańskiej w Ża-
rowie”. Koszt inwestycji 
2.233.059,83 zł. Budowa 
kanalizacji będzie jeszcze 
kontynuowana w 2021r. 

Obwodnica Pożarzyska
Obwodnica, która 
powstaje w kierunku 
Pożarzyska w znaczący 
sposób ograniczy ruch 
samochodów ciężaro-
wych, który prowadzony 
jest obecnie przez tereny 
zabudowane. Zwiększy 
także bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców 
oraz pozytywnie wpłynie 
na ograniczenie hałasu 
w miejscowości. Inwesty-

cja jest finansowana ze środków budżetu gminy Żarów oraz Kopalni Granitu Siedlimowice. 
Całkowity koszt wynosi 2.097.204,81 zł, współfinansowanie Kopalni Granitu Siedlimowice 
w wysokości 1.222.403,16 zł.

Remont drogi 
przy ul. Leśnej 
w Mrowinach
Przy ul. Leśnej w Mro-
winach wyremonto-
waliśmy w minionym 
roku drogę dojazdową. 
Wartość inwestycji 
to kwota 246.289,05 zł, 
a dofinansowanie zostało 
przyznane z Funduszu 
Rekultywacji Gruntów 
Rolnych w wysokości 
128.100,00 zł.

Budowa nowego 
oświetlenia
Kontynuowaliśmy rów-
nież prace przy budowie 
nowego oświetlenia 
na terenie gminy Ża-
rów, a łączne koszty 
w tym zakresie wyniosły 
w 2020r. 149.984, 82 zł. 
Nowe słupy oświetlenio-
we zamontowane zostały 
w Żarowie, Wierzbnej, 
Kalnie.

Dofinansowanie 
jednostek OSP
Dofinansowaliśmy także 
jednostki OSP, przeka-
zując środki finansowe 
na zakup nowego spe-
cjalistycznego sprzętu. 
Pieniądze trafiły do 
wszystkich jednostek 
OSP: Żarowa, Bukowa, 
Wierzbnej, Pożarzyska, 
Kalna, Imbramowic 

i Mrowin. Dofinansowanie z programu „Mały Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt przebudowy dróg gminnych
Przygotowany został 
projekt przebudowy 
dróg gminnych przy 
ul. Wiosennej, Jawo-
rowej, Topolowej wraz 
z przebudową i rozbudo-
wą skrzyżowania. Koszt 
to kwota 48.277,50 zł. 
Wniosek o pozyskanie 
środków finansowych 
na to zadanie został zło-
żony w 2020r. 
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Nowe komputery i tablety dla szkół
Gmina Żarów dwukrot-
nie otrzymała wsparcie 
finansowe za poprawnie 
złożony wniosek w ra-
mach projektu „Zdalna 
Szkoła” i „Zdalna Szko-
ła+”, dzięki czemu do 
uczniów naszych szkół 
trafiły nowe komputery 
i tablety. Łącznie zaku-
piony został sprzęt za 
kwotę 115.777,15 zło-
tych. 

Działania ekologiczne:

Zakup czujników do pomiaru jakości powietrza

Na terenie Żarowa zain-
stalowane zostały dwa 
czujniki służące do po-
miaru jakości powietrza. 
Dzięki tym urządzeniom 
mieszkańcy mogą na 
bieżąco kontrolować 
stan powietrza. Zakup 
nowych urządzeń po-
miarowych wsparły 
finansowe dwie  firmy, 
które prowadzą działal-
ność na terenie gminy 
Żarów: Eneris Surowce S.A Oddział we Wrocławiu oraz Zakład Usług Technicznych Sp. 
z o.o. Stronie Śląskie. 

Zbiorniki na 
wodę deszczową
Na terenie miasta za-
montowaliśmy zbiorniki 
na wodę deszczową, któ-
rą wykorzystujemy do 
podlewania posadzonych 
drzew i roślin na tere-
nie naszych placówek. 
Zbiorniki zostały zain-
stalowane przy budynku 
UM w Żarowie oraz przy 
szkolnych placówkach.

Dofinansowanie na wymianę pieca i budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków
Kontynuowaliśmy pro-
gram wymiany starego 
pieca i zastąpienia go 
ogrzewaniem ekologicz-
nym. W 2020 r. dofinan-
sowanie otrzymały 52 
osoby na łączną kwotę 
157.379,77 zł. Mieszkań-
cy naszej gminy mogli 
również korzystać z do-
finansowania na budowę 
przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

Usuwanie odpadów zawierających azbest
W 2020r. zakończyły się prace 
związane z usuwaniem odpadów 
zawierających azbest z posesji 
mieszkańców na terenie gmi-
ny Żarów. Na realizację prac 
demontażowych, transport 
i utylizację azbestu gmina Ża-
rów otrzymała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. 
Azbest został odebrany z 11 po-
sesji zlokalizowanych na terenie 
gminy Żarów. Łącznie było to 
14,880 Mg odpadów azbestowych. 

Zielone przystanki w mieście
Na terenie Żarowa powstały pierwsze 
zielone przystanki, które nie tylko 
upiększają przestrzeń miasta, ale rów-
nież poprawiają jakość powietrza.

Sprzątanie Parku i wspól-
ne sadzenie drzewek

Wspólnie z mieszkańcami sprzątaliśmy Park 
Miejski w Żarowie, inicjatorem tego wydarze-
nia była Fundacja Inicjatywa B. Ze znanym 
ekologiem Panem Waldemarem Woźniakiem 
sprzątaliśmy także okolice Wierzbnej. Zaini-
cjowaliśmy z Nadleśnictwem Świdnica akcję 
sadzenia drzew.

Ekologiczne  
serca na nakrętki
Postawiliśmy na terenie miasta 
pojemniki w kształcie serca, które 
przeznaczone są do zbierania plasti-
kowych nakrętek. W ten sposób po-
magamy potrzebującym dzieciom. 
Takie same serca na terenie swoich 
wsi postawili także mieszkańcy Kal-
na oraz Zastruża. 

Plenerowa biblio-
teczka w Żarowie

Przy ul. Dworcowej w Żarowie w minionym 
roku stanęła plenerowa biblioteczka, do której 
można przynieść lub wypożyczyć sobie książ-
kę. Ideą projektu było hasło „Przynieś i wy-
mień się książką”. 

Zakup budek lęgowych dla ptaków
Zakupiliśmy i zainstalowaliśmy w różnych 
zakątkach naszej gminy budki lęgowe dla 
ptaków. Budki zostały zakupione z inicjatywy 
i własnych środków finansowych radnych 

Rady Miejskiej i człon-
ków Komisji ds. Ochro-
ny Środowiska. Domki 
dla ptaków, które zostały 
zakupione ze środków 
budżetu gminy Żarów 
zainstalowano również 
przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy przy 
ul. Ogrodowej i 1 Maja 
w Żarowie. 

Ekologiczne  
butelki dla uczniów 
Dzięki wsparciu finansowym lo-
kalnych firm funkcjonujących na 
terenie gminy Żarów przekazaliśmy 
najmłodszym uczniom ekologicz-
ne butelki. Zostały one zakupione 
w ramach akcji „Żarowski Projekt 
Ekologiczny”. 

Regały na znicze
Dwa regały na znicze stanęły na 
cmentarzu komunalnym w Żaro-
wie. Znicze zamiast do śmietnika, 
można ponownie użytkować. To 
rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, 
ale przede wszystkim bardzo ekolo-
giczne. Do tej pory wypalone znicze 
lądowały w cmentarnych kontene-
rach. Teraz część z nich jest ponow-
nie wykorzystana.
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W Żarowie będzie się można 
szczepić przeciw COVID-19

Wyznaczona została lista miejsc, w których będzie się można zaszczepić 
przeciwko COVID-19. 

Mapa punktów szczepień, 
która jest na bieżąco 
aktualizowana, została 

oficjalnie udostępniona na Serwi-
sie Rzeczypospolitej Polskiej www.
gov.pl. 
W Żarowie szczepienia będą pro-
wadzone w Niepublicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej „Me-
dicus” przy ul. Armii Krajowej 
56. Proces rejestracji szczepień 
przeciwko COVID-19 rozpocz-
nie się 15 stycznia 2021r. Zapisy 
na szczepienia prowadzone będą 
za pośrednictwem infolinii 989, 
przez Internetowe Konto Pacjenta 
lub bezpośrednio w wybranym 
punkcie szczepień.
Szczepienia przeciw COVID-19 
w Polsce rozpoczęły się 27 grud-
nia 2020r. Proces ten podzielony 
jest na kilka etapów. 27 grudnia 
ruszył tzw. etap „0” . Pierwsze 
dawki (tzw. etap 0 szczepień) 
są przeznaczone dla osób, które 
są najbardziej narażone na zaka-
żenie. Są to: pracownicy sektora 

ochrony zdrowia (w tym wyko-
nujący indywidualną praktykę), 
pracownicy domów pomocy 
społecznej i pracownicy miejskich 
ośrodków pomocy społecznej 
oraz personel pomocniczy i ad-
ministracyjny w placówkach me-
dycznych, w tym stacjach sanitar-
no-epidemiologicznych, rodzice 
wcześniaków.
Szczepionki dla kolejnych grup:
W kolejnych etapach szcze-
pieni będą:

 ▶ etap 1: pensjonariusze domów 
pomocy społecznej oraz zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i innych miejsc stacjonarnego 
pobytu, osoby powyżej 60. roku 
życia w kolejności od najstar-
szych, służby mundurowe, w tym 
Wojsko Polskie, nauczyciele;

 ▶ etap 2: osoby w wieku poniżej 
60. roku życia z chorobami prze-
wlekłymi zwiększającymi ryzyko 
ciężkiego przebiegu COVID-19, 

albo w trakcie diagnostyki 
i leczenia wymagającego wielo-
krotnego lub ciągłego kontaktu 
z placówkami ochrony zdrowia, 
osoby bezpośrednio zapewniają-
ce funkcjonowanie podstawowej 
działalności państwa i narażone 
na zakażenie ze względu na czę-
ste kontakty społeczne;

 ▶ etap 3: przedsiębiorcy i pra-
cownicy sektorów zamkniętych 
na mocy rozporządzeń w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii. Realizowane będą 
także powszechne szczepienia 
pozostałej części dorosłej po-
pulacji.

Szczegółowe informacje przeka-
zywane są poprzez strony interne-
towe: gov.pl/szczepimysie i gov.pl/
koronawirus 
Szczepienia są bezpłatne i dobro-
wolne. 

Pomysłowe stojaki na rowery 
w Kalnie

Mieszkańcy Kalna mogą zostawiać swoje rowery 
na nowych stojakach rowerowych,  

które zostały zamontowane na terenie wsi. 

Jeden stoi przy budynku 
świetlicy wiejskiej, a drugi 
jest do dyspozycji mieszkań-
ców na sportowym boisku. 
Wykonawcą nowych, ekolo-
gicznych stojaków na rowery 
jest Pan Sebastian Jarosz, 
który jest także autorem eko-
logicznych serc na nakrętki.

– Kalno także promuje 
zdrowy tryb życia, dlatego 
wspólnie z mieszkańcami 
zadecydowaliśmy, aby 
zamontować na terenie 
naszego sołectwa stojaki 
na rowery. I to w dwóch 
różnych wersjach, damskiej 
i męskiej. Coraz więcej miesz-
kańców porusza się rowerami, 
przyjeżdżają do nas na zebra-
nia wiejskie i nie mają gdzie 
zostawić swoich jednośladów. 
Dzieci i młodzież również 
zostawiają rowery w różnych 
miejscach. Teraz dzięki nowym 
stojakom jest nie tylko estetycz-
nie, ale przede wszystkim bez-

piecznie. Zachęcamy również 
mieszkańców innych sołectw do 
zakupu takich ekologicznych 
stojaków – mówi Ewa Wołek 
z Kalna.

Nowe stojaki na rowery zostały 
zakupione ze środków funduszu 
sołeckiego.

Oprac. Magdalena Pawlik

Jazda na rowerze to nie tylko korzyść dla 
zdrowia, ale także środowiska. Pomysł 
mieszkańców Kalna jest więc jak najbar-
dziej trafny. 

Kronika policyjna
Niewybuch  

znaleziony na posesji 

Mieszkaniec gminy Żarów powia-
domił Komisariat Policji w Żarowie 
o znalezieniu na terenie posesji jego 
firmy podczas prac budowlanych nie-
wybuchu, prawdopodobnie z II wojny 
światowej. Potwierdzono, że znalezio-
ny niewybuch to pocisk moździeżowy 
wraz z zapalnikiem o wymiarach 400 
mm x 800mm. Miejsce zabezpieczono 
do czasu przybycia grupy saperskiej 
z JW w Głogowie.

Policjanci zatrzymali  
poszukiwanych mężczyzn.  
Mieli przy sobie narkotyki

Funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali 
29-letniego mężczyznę, poszukiwa-
nego przez Prokuraturę Rejonową 
w Legnicy oraz 32-letniego mężczy-
znę, obaj zamieszkali pow. świdnicki, 
poszukiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy. Ponadto przy jednym 
z zatrzymanych mężczyzn ujawniono 
woreczek strunowy z zawartością 
proszku białego amfetaminy o wadze 
0,61 g. 

Skradziono Audi A4

Nieznany sprawca dokonał kradzieży 
pojazdu marki Audi A4 o wartości 
10.000 zł na szkodę zgłaszającego. 
O kradzieży powiadomił KP Żarów 
49-letni mieszkaniec powiatu świd-
nickiego. 

21-latek zatrzymany  
za kradzież  

przewodów elektrycznych

Funkcjonariusze Zespołu Kryminal-
nego KP Żarów w toku realizacji spra-
wy z poprzedniego okresu zatrzymali 

21-letniego mieszkańca pow. świd-
nickiego. Mężczyzna podejrzany był 
o to, że w okresie od sierpnia 2020r. 
do grudnia 2020r., w jednej z miej-
scowości na terenie gminy Żarów, 
działając wspólnie i porozumieniu 
z ustaloną osobą, na terenie nieczyn-
nego zakładu kamieniarskiego, doko-
nał uszkodzenia pięciu rozdzielników 
elektrycznych oraz maszyn kamie-
niarskich. Ponadto, zabrał stamtąd, 
w celu przywłaszczenia, różnego ro-
dzaju przewody elektryczne zasilające 
nieustalonej długości i grubości oraz 
akcesoria elektryczne w postaci m.in. 
bezpieczników i falowników. Straty 
zostały oszacowane na kwotę nie 
mniejszą niż 50 000 złotych.

Kierował samochodem  
nie stosując się  

do sądowego zakazu

45-letni mieszkaniec powiatu świd-
nickiego został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy policji za jazdę 
samochodem marki VW pomimo 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy zakazu kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. Zatrzymanego 
po wykonaniu niezbędnych czynności 
zwolniono.

Rozbój w salonie gier

Nieustalony sprawca w salonie gier, 
używając przemocy wobec 53-letniej 
pracownicy salonu, poprzez użycie 
gazu łzawiącego, pchnięcie ręką 
w twarz i wykręcenie rąk, przewrócił 
ją na podłogę, czym doprowadził 
kobietę do stanu bezbronności. Na-
stępnie dokonał przywłaszczenia sejfu 
metalowego z zawartością środków 
pieniężnych w kwocie około 4000 zło-
tych. W trakcie czynności na miejscu 
zdarzenia ujawniono trzy nielegalne 
automaty do gier o charakterze loso-

wym. Automaty zabezpieczono dla 
Delegatury Dolnośląskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Wałbrzychu. 
Funkcjonariusze WKR KPP Świdni-
ca w wyniku działań operacyjnych, 
ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn 
18 i 28-letniego, którzy w dniu 22 
grudnia 2020r. w Żarowie dokonali 
rozboju na pracownicy kasyna, gdzie 
po uprzednim zastosowaniu przemo-
cy poprzez użycie gazu pieprzowego 
oraz kierowania gróźb pozbawienia 
życia zabrali w celu przywłaszczenia 
pieniądze w kwocie 4.000 zł. 

Ponadto w miejscu wspólnego za-
mieszkania posiadali substancję 
psychotropową w postaci MDMA 
o wadze 2,63 grama oraz 39 sztuk 
tabletek ecstazy o wadze 18,41 grama. 
Sąd Rejonowy w Świdnicy zastoso-
wał środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy wobec 28-letniego 
sprawcy zdarzenia.

Zatrzymani  
za posiadanie narkotyków

Za posiadanie narkotyków odpowie 
dwóch 24-latków. Jeden z nich miał 
przy sobie amfetaminę o wadze 3,35 
grama, przy drugim mężczyźnie zna-
leziono środki odurzające w postaci 
0,19 grama metaamfetaminy, 0,36 
grama kokainy, 0,18 grama Mefedro-
nu. Mężczyźni zostali zatrzymani na 
terenie Żarowa. Funkcjonariusze za-
trzymali także 45-letniego mieszkańca 
pow. średzkiego, który posiadał przy 
sobie marihuanę o wadze 2,24grama 
i 37- letniego mieszkańca pow. wro-
cławskiego, który posiadał marihuanę 
10,92 grama i amfetaminę 1,5 grama. 
Mężczyznom przedstawione zostały 
zarzuty.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Bezpieczne ferie zimowe
Tegoroczne ferie zimowe odbywają się w jednym termi-

nie dla wszystkich dzieci i młodzieży w całej Polsce 
od 4 do 17 stycznia 2021r. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia i Głównym Inspektoratem 
Sanitarnym w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa uczestników oraz by zmi-
nimalizować ryzyko związane z zaka-
żeniem koronawirusem zdecydowało, 
że wypoczynek w formie półkolonii 
można było zorganizować tylko dla 
najmłodszych uczniów.

Zimowy wypoczynek dla dzieci z klas 
I-IV zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Brzechwy w Żarowie. 
Wśród zaplanowanych atrakcji dla naj-
młodszych nie brakowało zajęć spor-
towych, plastycznych, integracyjnych, 
a także zabaw na świeżym powietrzu.

– Tegoroczna zimowa przerwa 
od zajęć szkolnych jest inna niż 
dotychczas z uwagi na trwający 
stan epidemii. Dzieci spędzają 
czas w domach oraz w pobliżu 
miejsca zamieszkania, tam szu-
kając sposobu na zimową za-
bawę. Dla najmłodszych udało 
nam się zorganizować półkolo-

nie, podczas których zapewni-
liśmy dzieciom wiele ciekawych 
zajęć i atrakcji. Nasi uczestnicy 
tworzyli plakaty reklamujące 
grupę kolonijną, brali udział 
w zajęciach sportowo-rucho-
wych, spacerowali po mieście, 
poszukując ciekawych obiektów. 
Wspólnie propagowaliśmy także 

zdrowy styl życia, zachęcając 
dzieci do udziału w zajęciach 
integracyjnych i warsztatach na 
temat „W zdrowym ciele – zdro-
wy duch”. Przypominaliśmy 
także naszym uczestnikom o za-
sadach bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Były również 
konkursy plastyczne i zajęcia 
przy muzyce – mówi Janusz 
Dominik kierownik półkolonii.

Wszyscy uczestnicy półkolonii 
otrzymali słodkie upominki oraz 
dyplomy.

Magdalena Pawlik 

Organizatorem zimowych półkolonii dla najmłodszych dzieci była Szko-
ła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie. 
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Mimo wszystko to był dobry rok 
dla kultury i sportu

Rok dwa tysiące dwudziesty przeszedł do historii. Był to rok, który na pewno nie pozwoli o sobie szybko zapomnieć. Nie pozwoli również  
zapomnieć o wydarzeniach, inicjatywach, spotkaniach, jakie udało się zorganizować Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.  

Rok 2020 to również sporo pomysłów odłożonych na lepsze czasy. 

Gminna Kultura Powszechna 

Pod takim hasłem zespół Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie przystąpił do realizacji projektu, 
którego celem było zaproszenie mieszkańców gminy 

do wspólnego tworzenia kultury. Mówiąc krótko, udało się! 
Dzięki dofinansowaniu, jakie GCKiS otrzymało ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom 

Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 udało się zrealizować 
cztery inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców gminy 
Żarów. Powstał również raport z diagnozy lokalnej prze-
prowadzonej na terenie gminy. Diagnozę lokalną potrak-
towano jako okazję do szczerej rozmowy, do której zapro-
szono mieszkańców różnych miejscowości z terenu gminy. 
Ważną intencją prowadzonej diagnozy było podkreślenie 
kulturowego bogactwa i różnorodności gminy – tego, że 
żyjemy i pracujemy w miejscu, gdzie każda miejscowość 
ma swoje skarby do odkrycia, zarówno w postaci zabytków, 
jak i utalentowanych i chętnych do działania mieszkańców. 
Wsparcie na ten cel, jakie otrzymało GCKiS z Narodowego 
Centrum Kultury wyniosło 30 000 złotych. 

Międzynarodowy Festiwal Bachowski 

Po raz kolejny zagościł w naszej gminie. Melomani 
mogli uczestniczyć w trzech koncertach Żarowie, 
Zastrużu i Pożarzysku. Letnie koncerty w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego odbywają 
się w gminie Żarów od 2018 roku. Współorganizatorem 
muzycznego święta jest Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Lato przy trzepaku i w GCKiS

Wakacje to był dla Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu bardzo intensywny okres. Po raz pierw-
szy zorganizowaliśmy akcję Lato przy trzepaku. 

Nasi animatorzy pojawili się w wielu miejscach na terenie 
gminy Żarów. Pozwoliliśmy dzieciakom odkryć wiele zapo-
mnianych gier i zabaw. GCKiS na dużą skalę zorganizowało 

półkolonie dla ponad setki dzieci.  Każdy dzień wypełniony 
był różnymi atrakcjami. Najmłodsi odwiedzili stajnię Biały 
Las, pływali łódkami po Zalewie Mietkowskim, poznali 
także zasady udzielania pierwszej pomocy i uczestniczyli 
w warsztatach archeologii eksperymentalnej.

Prężnie też działał Teatr Bezdomny

Mimo złego czasu dla teatrów działał i wystawiał 
spektakle, kiedy obostrzenia jeszcze na to po-
zwalały. Na początku roku udało nam się zorga-

nizować dwa koncerty noworoczne na których wystąpili 
Krukowianie, Żarowska Orkiestra Dęta i Chór Kameralny 
Senyor-Ryci pod kierownictwem Ryszarda Fidlera. 

W internecie pojawiły się warsztaty plastyczne 

Przygotowane przez Panią Farbkę, w rolę wcieliła się 
Elżbieta Kulas. Pani Farbka uczyła nas jak wykonać 
ozdoby świąteczne lub jak przygotować pracę na 

Ogólnopolski Konkurs Origami, który również był organi-
zowany przez GCKiS.

Żarowska Izba Historyczna

W 2020 roku Żarowska Izba Historyczna przy-
gotowała 11 wystaw tematycznych, w tym 
4 plenerowe i 2 w formie wirtualnej. Zorganizo-

wane zostały 3 prelekcje historyczne. Liczba uczestników 
prelekcji w Izbie wyniosła 116 osób, natomiast z formy 
wirtualnej i online skorzystało łącznie 1256 osób. Oprócz 
prelekcji historycznych, odbyło się również spotkanie 

autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książki „Mała 
Norymberga”. Łączna liczba uczestników spotkania oraz 
korzystających z formy online wyniosła 596 osób. Na stro-
nie Żarowskiej Izby Historycznej opublikowane zostały 
133 opracowania poświęcone historii oraz zabytkom nie-
ruchomym i ruchomym w gminie Żarów oraz eksponatom 
ze zbiorów Izby. Z opracowań tych skorzystano 88166 razy. 
W 2020 roku zorganizowane zostały warsztaty historycz-
no-archeologiczne oraz archeologii eksperymentalnej dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Zastrużu oraz uczestników 
wakacyjnych półkolonii organizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W warsztatach 
udział wzięło łącznie 205 osób. Oprócz zajęć warsztato-
wych, prowadzone były również zajęcia w ramach pracow-
ni historyczno-archeologicznej – łącznie 8 spotkań i 6 wy-
cieczek terenowych, w których udział wzięło 60 osób. Pod-
czas trwania pandemii COVID-19 i czasowego zamknięcia 
Izby, zorganizowany został wirtualny konkurs pt. „Histo-
ryczna Fotozagadka”, który trwał 2 miesiące. W każdej 
edycji regularny udział brało 11 osób. W 2020 roku zorga-
nizowane zostały 3 wycieczki rowerowe – 43 uczestników 
i 4 wycieczki piesze – 70 uczestników. W okresie wakacyj-
nym odbyło się V Żarowskie Spotkanie Miłośników Mo-
toryzacji, w którym udział wzięło 100 wystawców (56 aut 
i 37 motocykli) oraz ok. 2000 osób oglądających plenerową 
ekspozycję pojazdów. W 2020 roku do zbiorów Żarowskiej 
Izby Historycznej, przekazanch zostało 101 eksponatów 
jako darowizna od mieszkańców gminy Żarów oraz 4 eks-
ponaty jako depozyt Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków. Pod koniec 2020 roku odbyły się badania weryfika-
cyjne terenu w miejscu odnalezienia siekierki z epoki brązu 
w miejscowości Pyszczyn. W badaniach terenowych udział 
wzięło 11 osób, w tym przedstawiciel WUOZ – Delegatura 
Wałbrzych oraz archeolodzy z Żarowskiej Izby Historycz-
nej oraz firmy Archeoreplica. 

W warsztatach chętnie uczestniczyli mieszkańcy gminy 
Żarów

Żarowianie pokazali, że mają ciekawe pomysły

Letnie koncerty w ramch Festiwalu w 2020 r. odbyły się w 
Kościołach w Żarowie, Pożarzysku oraz Zastrużu

Wakacyjne projekty GCKiS

GCKiS było także organizatorem wakacyjnych półkolonii 
dla najmłodszych mieszkańców

Kolędy i pastorałki zaprezentowali podczas koncertu Kru-
kowianie i Żarowska Orkiestra Dęta

Na archeologiczny skarb natrafiła 5-letnia Łucja z Pysz-
czyna
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Podsumowanie roku sportowego 2020
Tradycyjnie oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego, roku specyficznego. 

Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa, która sparaliżowała sportowy świat. Lato obfitować miało w dwie prestiżowe i atrakcyjne imprezy. Mowa o Mistrzostwach Europy 
w piłce nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie o swój pierwszy krążek miał walczyć Paweł Fajdek. Obydwa wydarzenia zostały przeniesione na rok 2021. Puste sta-
diony, zamknięte obiekty, odwoływane i przekładane sportowe wydarzenia… To tylko część triumfów, jakie w minionym roku odnosił COVID-19.

Piłkarska tradycja

Po raz kolejny piłkarze, działacze i sympatycy piłki nożnej KS Zjednoczonych Żarów 
powitali Nowy Rok. Na Stadionie Miejskim w Żarowie rozegrany został tradycyjny mecz 
noworoczny. Wynik był sprawą drugorzędną, liczyła się dobra zabawa oraz piłkarskie 
spotkanie. 

Patryk Klimala w Celtic Glasgow
Patryk Klimala przeszedł do mistrza Szkocji. Celtic Glasgow zapłacił za niego 4 miliony 
euro i tym samym 21-letni mieszkaniec Kalna stał się najdroższym piłkarzem w historii 
Jagiellonii Białystok. W barwach Jagiellonii Klimala w sezonie strzelił 7 goli. Jest również 
czołowym zawodnikiem kadry Polski do lat 21. Tak dobra predyspozycja zaowocowała 
podpisaniem kontraktu na 3,5 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. 

AUTO-SHOP najlepszy
AUTO-SHOP 
Żarów po raz 
pierwszy sięgnął 
po tytuł mistrza 
Żarowskiej 
Ligi Futsalu 
Electrolux Cup. 
O zwycięstwie 
zadecydował 
dopiero konkurs 
rzutów karnych. 
Piłkarze okazali 
się lepsi od 
czterokrotnego triumfatora ligi Wektor Świdnica. Skład zwycięzców: B. Leputa, J. Jagła, 
P. Zyl, G. Kościelski, M. Pietruszka, G. Chłopek, B. Czoch, B. Jastrzębski, K. Dopieralski, 
P. Chrapek, R. Wojnowski, M. Baziak.

Kadrowe powołania
Krystian Rossa i Kacper Mendes Peixoto 
z  Kickboxing Fighter Żarów wzięli udział 
w zgrupowaniu kadry Polskiej Federacji 
Kickboxingu. Celem było wyłonienie 
reprezentantów Polski. Przez cztery dni 
w Zakopanem zawodnicy chcieli przekonać 
do siebie szkoleniowców. Ostatecznie 
z powołania do kadry narodowej mógł się 
cieszyć Krystian Rossa. 

Potwierdziła klasę
Po kilkunastu latach przerwy do kalendarza 
wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku 
powróciły mistrzostwa województwa 
w judo. Nas najbardziej cieszy kolejny sukces 
żarowianki Martyny Janaszek. Zawodniczka 
reprezentująca barwy AKS Strzegom, po raz 
kolejny potwierdziła swoją klasę, zwyciężając 
wszystkie walki, zdobywając tym samym tytuł 
mistrzyni Dolnego Śląska. 

Damian Daniel z najwyższym tytułem sędziowskim!
W odbywającym się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kongresie FIDE, Damian 
Daniel otrzymał najwyższy tytuł sędziowski. Tytuł przyznawany jest od 1951 roku przez 
Międzynarodową Organizację Szachową. Obecnie w Polsce mamy 38 sędziów z takimi 
uprawnieniami.

Przedwczesny koniec sezonu  
Zgodnie z przewidywaniami piłkarze (od IV ligi w dół) nie wrócili już do walki o punkty 
w sezonie 2019/20. Zdecydowano się na najczęściej omawiany wariant, czyli awanse bez 
spadków. Tym samym w IV lidze i niższych klasach żadna z drużyn nie pożegna się ze 
swoją ligą. Zwycięzcy wywalczą z kolei przepustkę do gry na wyższym szczeblu. Wszystkie 
zespoły gminy Żarów nowy sezon rozpoczną w swojej klasie rozgrywkowej: Zjednoczeni 
Żarów (kl. O), Wierzbianka Wierzbna, Zieloni Mrowiny (kl. A), Zryw Łażany, Błyskawica 
Kalno, Silesia Żarów (kl. B).

Sport w internecie
Wiktor Huber zwycięzcą Ligi Sportowej JAKO on-line. Przez ponad dwa miesiące 
w nietypowy sposób, bo przez internet GCKiS w Żarowie zaprosiło sympatyków do 
udziału w lidze, pamiętając o bezpieczeństwie swoim oraz innych. Wszystko za sprawą 
pandemii koronawirusa, która uniemożliwiła zorganizowanie wydarzeń w tradycyjnej 
formule. Liga oparta była na pytaniach dotyczących wiedzy sportowej. W sumie odbyło się 

aż dziesięć rund!

Baryłko w czołówce
Marek Baryłko zawodnik Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego „Książ” zajął 
6. miejsce na Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. W zawodach 
wzięło udział 55 zaprzęgów z 93 końmi. Zawodnicy rywalizowali ze sobą podczas trzech 
prób: konkursu ujeżdżania, maratonu oraz konkursu zręczności powożenia. 

Triumfy w ultramaratonach
Małgorzata Moczulska wygrywa dwie duże imprezy górskie, a dokładnie ultramaratony! 
Na trasie liczącej ponad sto kilometrów triumfuje w biegu K-B-L, czyli Kudowa-Zdrój 
– Bardo – Lądek Zdrój w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Jest też 
najszybszą kobietą podczas Ultra Chojnik – Karkonoski Festiwal Biegowy.

Zwycięstwo Nowickiego
Brak międzynarodowych startów sprawił, iż dla wielu polskich lekkoatletów kluczową 
imprezą stały się mistrzostwa kraju. We Włocławku Wojciech Nowicki w konkurencji 
rzutu młotem pokonał Pawła Fajdka. 

Szachiści z utrzymaniem w II lidze!
Nie brakowało emocji podczas 
występów żarowskich szachistów 
w centralnych rozgrywkach 
II ligi Mistrzostw Polski. Goniec 
rozstawiony został z jednym 
z ostatnich numerów startowych, 
co oznaczało walkę o utrzymanie. 
Zawodnicy zapewnili utrzymanie 
w ostatnim pojedynku 
z KSz Skoczek Siedlce. Remis na 
wszystkich szachownicach i remis 
w całym spotkaniu pozwolił 
czwarty raz z rzędu utrzymać 
się na tym szczeblu rozgrywek. 
Goniec: K.TytułNowak, D. 
Daniel, P. Stankiewicz, H. Rychlik, 
M. Szmyd, K. Czaplewska, P. 
Borowski, Ł. Reichel, J. Dranka. 

Piąte Żarowskie 
Biegi Strefowe
W piątej edycji triumfowali 
Rafał Bardziński i Anna Ficner. 
Zwycięstwa tym bardziej cenne, iż 
zdobyte na obu dystansach 5 i 10 
kilometrów! Sponsorem głównym 
biegowego święta w Żarowie była 
WSSE „Invest-Park”.

Rajdowy tytuł
Przed ostatnią rundą MSP Rally 
Trophy, zawodnicy Grzegorz 
Reda i Marcin Czyżewski zajęli 
pierwsze miejsce, co gwarantuje im 
uzyskanie tytułu mistrzowskiego.

Finał był blisko
Zjednoczeni Żarów na własnym 
terenie podejmowali Dabro-Bau 
Polonię-Stal Świdnicę (III liga). 
Stawką był awans do finału Pucharu 
Polski na szczeblu Podokręgu 
Wałbrzych Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej. Po bardzo zaciętym 
pojedynku z awansu cieszyli się 
świdniczanie, wygrywając 3:2. 

Paweł Fajdek z nowym trenerem
Paweł Fajdek po czterech latach współpracy rozstał się z trenerką Jolantą Kumor. Młociarz 
zaczyna treningi pod okiem mistrza olimpijskiego Szymona Ziółkowskiego, dla którego to 
debiut w roli szkoleniowca! 

Krzysztof Dutkiewicz

Wektor Świdnica – AUTO SHOP Żarów finalistami Żarowskiej Ligi Fut-
salu Electrolux Cup

Krystian Rossa oraz Kacper Mendes Pe-
ixoto w Zakopanem walczyli o kadrowe 
powołania

Czwarty raz z rzędu Goniec Żarów wywalczył utrzy-
manie w II Lidze szachowej

Byliśmy jednym z nielicznych miast w regionie, które 
zorganizowało biegi  uliczne. Żarowskie Biegi Strefo-
we 2020

Kolejny udany sezon zliczył duet rajdowy Reda-Czy-
żewski


