
Razem na turystycznych 
szlakach od 65 lat

Miłośnicy pieszych wędrówek na fotografiach sprzed 50 lat.
więcej na stronie 8.

29. finał WOŚP w Żarowie

Dochód ze sprzedaży ciast upieczonych przez panie 
z UTW również został przekazany na rzecz WOŚP.

więcej na stronie 4.Przypominamy 
o odśnieżaniu chodników i dachów

W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania 
dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

więcej na stronie 6.

Strażacy pomagają 
seniorom w dotarciu  
do punktu szczepień

Od ponad dwóch tygodni w naszej gminie trwają szczepienia przeciwko COVID-19. 
W pierwszej kolejności szczepionkę otrzymują seniorzy po 80. roku życia. Pacjentom nie-
pełnosprawnym (niesamodzielnym) oraz tym, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie 
zapewnić transportu do przychodni, społecznie pomagają nasi strażacy ochotnicy z OSP.

więcej na stronie 6.

Nabór wniosków 
na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ście-
ków może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 4 000 zł.

więcej na stronie 4.
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Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg

publiczny, ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości  
sąsiadujących na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Nr 
działki

Pow. 
działki
w m2

Nr
KW Położenie Przeznaczenie 

w mpzp

Forma 
oddania 
nieruch.

Cena 
wyw. 
PLN

Wyso-
kość 
wadium

Godz. 
przet.

385/33 166 SW1S/ 
00019177/3

Żarów, ul. Sło-
wiańska/ Cem-
browskiego 
(zaplecze)

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
C.6 MN

Sprzedaż 
na wła-
sność 

9.700 970 9:00

1. Przetarg odbędzie się 12 marca 2021r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10% ceny wywoławczej, podanej w tabeli, 
w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy 
ul. Zamkowej 2 najpóźniej do dnia 09 marca 
2021r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów 
i usług do wylicytowanej ceny zostanie doli-
czony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany 
będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz  
notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nie-
ruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 
74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

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

13. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

14. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

16. Niezależnie od podanych powyżej informa-
cji, oferent odpowiada za samodzielne zapo-
znanie się ze stanem prawnym i faktycznym 
lokalu.

17. Przetarg został ograniczony na wniosek 
mieszkańców.

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg 

publiczny, ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy ul. Zamkowej 7-15  
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 o pow. 7,43 m2  

przy ul.  Zamkowej 7A w Żarowie 

Nr 
działki

Pow. 
działki
w m2

Nr
KW Położenie Przeznaczenie 

w mpzp

Forma 
oddania 
nieruch.

Cena
wyw. 
PLN

Wyso-
kość  
wadium 

Godz. 
prze-
targu

63/4 1.755 SW1S/ 
00023263/4

Żarów ul. 
Zamkowa 7A

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 
A.23 MW

sprzedaż 
lokalu na 
własność 
wraz 
z udziałem 
w gruncie 
0,25 %

6.700 
w tym:
6.400 – 
lokal
300 zł 
-udział

670 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się 12 marca 2021r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. 
Zamkowej 2 w Żarowie, najpóźniej do dnia 
09 marca 2021r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług 
zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.

7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stro-

nie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.
8. Dodatkowych informacji udziela Referat Nie-

ruchomości i Gospodarki Przestrzennej  
tel. 74 30 67 301.

9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 
komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

10. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do 
działania na każdym etapie postępowania prze-
targowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko 
jedno z małżonków jest obecne na przetargu).

11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.

14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, 
oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie 
się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.

15. Przetarg został ograniczony na wniosek 
mieszkańców.

Rozlicz PIT 
tam, gdzie mieszkasz

Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami gminy Żarów,  
a nie jesteście tutaj zameldowani, zachęcamy, aby w rozliczeniu podatku 

dochodowego PIT, wskazać faktyczne miejsce zamieszkania. 
Dlaczego to takie ważne? 

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na 
poprawę jakości życia w naszej gminie. 
Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce 
zamieszkania wskaże gminę Żarów, będzie 
miał swój udział w jej rozwoju. Gmina otrzy-
muje około 38% udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych zamieszkujących 
na jej terenie. Tak więc z każdego 1.000 zło-
tych Twojego podatku, który odprowadzasz 
do Urzędu Skarbowego około 380 zł wraca do 
budżetu gminy zamieszkania. 
Więcej pieniędzy w budżecie oznacza wię-
cej zrealizowanych inwestycji i więcej środ-
ków na świadczone przez gminę usługi, 
które służą całej społeczności. 

– Zachęcamy miesz-
kańców, aby wypeł-
niając roczne zeznanie 
podatkowe, wpisywali 
miejsce swojego  fak-
tycznego zamieszki-
wania, a nie miejsca 
zameldowania. Twój 
podatek ma wpływ na poprawę warun-
ków Twojego życia – budowę dróg, ka-
nalizacji, wodociągów, unowocześnianie 

szkolnictwa, rozwój infrastruktury i wiele 
innych inwestycji. Są to pieniądze na 
realne inwestycje, im większa kwota po-
datku wpłynie z tego tytułu do budżetu 
naszej gminy, tym więcej będziemy mieli 
możliwości na realizację kolejnych inwe-
stycji – mówi Przemysław Sikora zastęp-
ca burmistrza.

Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT:

 ▶ wpisać adres Urzędu Skarbowego właści-
wego dla danej gminy, w tym przypadku 
Urząd Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1, 58-100 Świdnica; 

 ▶ wpisać aktualny adres zamieszkania 
w gminie Żarów; 

 ▶ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktuali-
zujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołączyć je do zeznania 
podatkowego; 

 ▶ przesłać elektronicznie lub złożyć osobi-
ście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze 
zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do 
Urzędu Skarbowego w Świdnicy, przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 1,  
58-100 Świdnica. 

 

Im więcej osób mieszkających 
w naszej gminie będzie wskazywało 
w PIT swoje faktyczne miejsce za-
mieszkania, tym gmina będzie mia-
ła większe finansowe możliwości 
na realizację swoich zadań, a tym 
samym poprawę warunków życia 
mieszkańców. Płacąc podatki tam, 
gdzie się mieszka, można realnie 
wpłynąć na poprawę codziennego 
życia i najbliższego otoczenia. Za-
chęcamy i dziękujemy.

Magdalena Pawlik 

Ruszył nabór wniosków 
o świadczenie 500+

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaro-
wie informuje, że nowe wnioski o wypłatę świad-
czenia 500 plus można składać od 1 lutego.
Wnioski można składać drogą elektroniczną (za 
pomocą bankowości elektronicznej oraz platfor-
my ePUAP i emp@tia), a od 1 kwietnia tradycyj-
nie, osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
Informacji w tym temacie udzielają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie,  
nr tel. 74 30 67 018. 
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Gmina
Ważne zmiany dla najemców lokali komunalnych
21 kwietnia 2019r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony praw lokatorów 

w mieszkaniowym zasobie gminy. 
To spowodowało konieczność do-
stosowania gminnych przepisów, 
stąd też na sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 28 stycznia Rada 
Miejska w Żarowie jednogłośnie 
przyjęła uchwałę wprowadzającą 
zmiany dotyczące zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Żarów. 

– Wprowadzone przez ustawo-
dawcę zmiany mają ułatwić 
przyznawanie lokali komunal-
nych najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom naszej gminy, 
którzy osiągają niskie dochody 
i nie mogą sobie pozwolić na za-
kup mieszkania. Ważną kwestią 
jest także poprawa warunków 
mieszkaniowych w istniejących 
lokalach. Zbyt małe wpływy 
z czynszów nie pozwalają na re-
monty mieszkań komunalnych. 
Nowe przepisy dotyczące pod-
wyższenia czynszu będą miały 
zastosowanie tylko do umów 
zawartych po dniu wejścia 
w życie ustawy. W tych przy-
padkach czynsz może wzrosnąć 
w skali roku do 8% wartości 
odtworzeniowej, której wartość 
ustala Wojewoda – mówi Sta-
nisława Jabłońska z Referatu 
Nieruchomości, Gospodarki 
Przestrzennej i Lokalowej 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
– Podwyżki czynszów lokali, 
których umowy zostały zawarte 
przed 21 kwietnia mogą spowo-
dować, że czynsz w skali roku 
będzie mógł wzrosnąć tylko do 
3% wartości odtworzeniowej – 
dodaje Stanisława Jabłońska.

Zmiany, jakie wprowadza pod-
jęta na sesji Rady Miejskiej 
uchwała:
Osoby podpisujące umowę najmu 
co 2,5 roku będą składały oświad-
czenia o stanie majątkowym. Jeżeli 
najemca nie złoży deklaracji o do-
chodach, to jest to jednoznaczne 
z wypowiedzeniem przez najemcę 
umowy najmu. 
W przypadku przekroczenia 
progu dochodowego określonego 
w uchwale Rady Miejskiej nastą-
pi wzrost stawki czynszu nawet 
do 8% wartości odtworzeniowej 
w skali roku. Z tym, że przez 
pierwsze sześć miesięcy czynsz 
wzrośnie do poziomu 150% do-
tychczasowej stawki, a dopiero po 
tym terminie wzrośnie do nowych 
stawek. Podstawą do obliczenia 
nowych stawek będzie wartość 
odtworzeniowa powierzchni 
mieszkań oraz wysokość najniż-
szej emerytury. Obecnie jest to 
kwota 1.200 zł, a dla Dolnego 
Śląska wartość odtworzeniowa 
powierzchni mieszkań wynosi 
4.087 zł/m2/rok. 
Gmina będzie miała również moż-
liwość wypowiedzenia umowy 
najmu lokalu, jeżeli powierzchnia 
lokalu w przeliczeniu na liczbę 
osób w gospodarstwie domowym 
przekracza 50 m2 dla jednej osoby 

bądź przekracza 25 m2 dla każdej 
kolejnej. Wówczas umowa może 
zostać wypowiedziana z zachowa-
niem 6-miesięcznego okresu wy-
powiedzenia. Umowy nie będzie 
można wypowiedzieć najemcy, 
który ukończył 75 lat. W tym 
przypadku, zamiana lokalu na 
mniejszy jest możliwa tylko, jeśli 
najemca wyrazi na to zgodę.
Każdy najemca, ze względu na 
trudną sytuację finansową, bądź 
członka jego rodziny, będzie mógł 
wnioskować do Burmistrza o ob-
niżenie czynszu.
Według nowych zasad nie będą 
funkcjonowały lokale socjalne, 
natomiast będzie możliwe zawar-
cie umowy najmu socjalnego na 
każdy lokal będący w zasobie ko-
munalnym gminy. Umowa najmu 
socjalnego wynosić będzie 1 rok. 
Dotychczas umowę najmu na lo-
kal socjalny można było zawrzeć 
na 3 lata.
Komu wzrośnie czynsz? Przy-
kładowe naliczenie czynszu
1. Lokal o powierzchni 17,49 m2 

wynajmowany przez osobę 
samotną. Jej średni miesięczny 
dochód wynosi 1.669,32 zł, 
obecnie czynsz wynosi 78 zło-
tych miesięcznie. 
Według nowych zasad stawka 
czynszu wzrośnie. Przez 6 mie-
sięcy czynsz będzie wynosił 
117 złotych miesięcznie, a po 
6 miesiącach kwota czynszu za 
miesiąc wyniesie 149,10 złotych.

2. Lokal o powierzchni 42,80 m2 
zajmowany przez trzy osoby – 
rodzina z jednym dzieckiem. Jej 
średni miesięczny dochód (dwie 
osoby pracują) wynosi 5.800 zło-
tych. Obecnie czynsz wynosi 
190,89 złotych miesięcznie. Po 
zmianach czynsz wzrośnie. Przez 
6 miesięcy czynsz będzie wynosił 
286,40 złotych, a po 6 miesią-
cach kwota czynszu wzrośnie do 
1.163,30 złotych. 

3. Lokal o powierzchni 35,9 m2 
zajmowany przez trzy osoby 
– osoba samotnie wychowu-
jąca dwoje dzieci. Jej średni 
miesięczny dochód wynosi 
1.630,00 złotych, obecnie czynsz 

wynosi 160,11 złotych miesięcz-
nie. W tym przypadku czynsz 
nie wzrośnie.

4. Lokal o powierzchni 42,60 m2 
zajmowany przez cztery osoby – 
rodzina z dwójką dzieci. Średni 
miesięczny dochód wynosi 5.700 
złotych (2 osoby pracują). Obec-
nie czynsz wynosi 190,00 złotych 
miesięcznie. 
Po zmianach, przez 6 miesięcy 
czynsz będzie wynosił 275 zło-
tych, a po 6 miesiącach kwota 
czynszu wzrośnie do 655 złotych.

5. Lokal o powierzchni 26,95 m2 
zajmowany przez trzy osoby 
(rodzina z jednym dziec-
kiem). Obecnie czynsz wynosi 
120,20 złotych miesięcznie. Ich 
średni miesięczny dochód wy-
nosi 2.700,00 złotych. W tym 
przypadku czynsz nie wzrośnie.

6. Przykładowe naliczenie czyn-
szu dla lokalu o powierzchni 
50,00 m2 dla czterech osób (ro-
dzina z dwójką dzieci). Obecnie 
czynsz wynosiłby 238,50 złotych 
miesięcznie. Jeśli szacowany 
miesięczny dochód (2 osoby 
pracują) wynosiłby 8.000,00 zło-
tych, to po zmianach, przez 
6 miesięcy czynsz będzie wyno-
sił 357 złotych. Po 6 miesiącach 
kwota czynszu za miesiąc wzro-
śnie do 1278,50 złotych.

7. Przykładowe naliczenie czynszu 
dla powierzchni 40,00 m2 zaj-
mowanego przez pięć osób (ro-
dzina z trójką dzieci). Obecnie 
czynsz wynosiłby 190,80 złotych 
miesięcznie. Jeśli szacowany 
dochód (2 osoby pracują) 
wynosiłby 6.000,00 złotych, 
to po zmianach, przez 6 mie-
sięcy czynsz będzie wynosił 
276,20 złotych, a po 6 miesią-
cach kwota czynszu za miesiąc 
wyniesie 430,80 złotych.

Od 1 lutego 2021r. zmienia się 
również wysokość bonifikaty przy 
wykupie mieszkań komunalnych. 
Po zmianach mieszkańcy chcący 
wykupić mieszkanie komunalne 
będą mogli skorzystać z 50% bo-
nifikaty, a jeżeli będzie to ostatnie 
mieszkanie w tym samym budynku, 
bonifikata będzie wynosiła 60%.

Magdalena Pawlik 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
wprowadzającą zmiany dotyczące zasad wynajmowania lokali. 

Budowa sieci światłowodowej
Na terenie gminy Żarów trwają prace związane z budową 
nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej dostęp 

do szerokopasmowego Internetu. 

Inwestycję, która współfinansowa-
na jest przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
rządowego Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa, realizuje Tau-
ron Obsługa Klienta Sp. z o.o. Wy-
konanie zadań projektowych oraz 
nadzór nad budową sieci świa-
tłowodowej zostało powierzone 
firmie ATEM – Polska Sp. z o.o. 
W ramach projektu powstanie sieć 
światłowodowa umożliwiająca 
dostęp do Internetu z prędkością 
co najmniej 100 Mb/s.

Inwestycja przebiegać będzie 
przez miejscowości: Żarów, Mro-
winy, Łażany, Imbramowice, Pysz-
czyn, Kruków, Zastruże, Mielęcin, 
Bożanów, Kalno, Mikoszowa, 
Przyłęgów, Wierzbna, Buków, Go-
łaszyce, Marcinowiczki, Siedlimo-
wice. Prace związane z wykona-
niem sieci światłowodowej mają 
potrwać do końca 2021 roku. Po 
tym terminie, wyłoniony zostanie 
dostawca Internetu, z którym 
będzie można podpisać umowę. 
Z informacji przekazanych od 
firmy Tauron Obsługa Klienta Sp. 
z o.o. wynika, że miejscowości 
Tarnawa i Pożarzysko nie zostały 
ujęte w punktach adresowych, 
w których realizowane są prace 
związane z budową sieci światło-
wodowej. Jednak, według zapew-
nień pracowników firmy Tauron, 
w tych miejscowościach, które 
zostały wykluczone z projektu, 
będzie możliwość budowy sieci.

– Realizujemy projekt dofi-
nansowany z Funduszy Euro-
pejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
„Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach”. 
Budowę sieci planujemy zakoń-
czyć w listopadzie 2021r. Naszą 
sieć budujemy w okolicy Pań-
stwa domów, a czasem musimy 
ją przeprowadzić przez Państwa 
działki. Nasi przedstawiciele 
odwiedzą Państwa w najbliż-
szym czasie z prośbą o udziele-
nie zgody na budowę elementów 
sieci. Państwa zgoda jest nie-

zbędna do wykonania projektu. 
Liczymy na współpracę. Insta-
lator doprowadzi światłowód 
na dwa sposoby: napowietrznie 
(po słupach energetycznych) lub 
doziemnie (w gruncie). Prosimy 
o śledzenie naszej strony inter-
netowej, gdyż pojawi się możli-
wość skorzystania z formularza 
elektronicznego. Tym samym 
zgłoszą Państwo chęć wykona-
nia przyłącza telekomunikacyj-
nego do domu lub mieszkania. 
W formularzu należy podać 
swoje dane osobowe: imię i na-
zwisko, miejscowość, gminę, kod 
pocztowy, ulicę, numer domu. 
Po otrzymaniu Państwa zgło-
szenia będziemy mogli udzielić 
odpowiedzi na temat doprowa-
dzenia światłowodu do domu 
oraz planowanego terminu 
– informuje Klaudia Napierała 
z Działu Inwestycji i Wdrożeń 
z firmy ATEM – Polska Sp. 
z o.o.

Korzyści z budowy sieci światło-
wodowych:

 ▶ wszystkie szkoły uzyskają dostęp do 
Internetu. Nauczyciele skorzystają 
z nowoczesnych metod dydaktycz-
nych a uczniowie rozwijać będą 
kompetencje cyfrowe, co pozwoli 
na lepsze przygotowanie do wy-
zwań na rynku pracy.

 ▶ nowoczesna sieć zapewni najwyższą 
jakość usług przez wiele lat. Miesz-
kańcy wybiorą najkorzystniejszą 
ofertę spośród wielu dostawców 
działających na sieci. Przy ewentu-
alnej zmianie dostawcy usług nie 
martwią się Państwo o nowe oka-
blowanie.

 ▶ budowana sieć światłowodowa 
zwiększy atrakcyjność i konkuren-
cyjność tych obszarów, wpłynie na 
poprawę jakości życia codziennego. 
Pobudzi lokalną przedsiębiorczość, 
powstaną nowe firmy oraz nowe 
inicjatywy.

Adres do korespondencji:  
Centrum Usług Biznesowych 
Telekomunikacji ul. Lwowska 23, 
40-389 Katowice,  
nr tel. 32 606 0 606,  
email: dom@tauron.pl  
adres strony internetowej:  
www.tauron.pl/popc.
Na terenie gminy Żarów prowa-
dzona była również inwestycja 
„Wykonanie linii telekomunika-
cyjnej światłowodowej wysokiej 
przepustowości relacji Środa Ślą-
ska-Świdnica” przez firmę Orange 
Polska S.A. Zadanie realizowane 
było na terenie Bożanowa, Łażan, 
Mielęcina, Wierzbnej i Żarowa, 
ale bez możliwości wykonania 
przyłącza telekomunikacyjnego 
do domu lub mieszkania.
Z broszurą informacyjną firmy 
Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. 
można zapoznać się na stronie 
internetowej www.tauron.pl/popc.

Magdalena Pawlik 
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Aktualności
29. finał WOŚP w Żarowie

Mimo trudności, związanych z panującą epidemią koronawirusa gmina Żarów trady-
cyjnie włączyła się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Wolontariusze sztabu WOŚP 
Żarów już od wczesnych godzin 
porannych ruszyli, by grać i zbie-
rać pieniądze dla WOŚP, a tym 
samym wspierać pacjentów od-
działów laryngologicznych i otola-
ryngologicznych. 
W sobotę, 30 stycznia na żarow-
skim targowisku można było na-
być pyszne ciasta upieczone przez 
panie z żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Swoje stanowi-
sko przygotowała także młodzież 
ze sztabu WOŚP Żarów, zachę-
cając do kupienia prac przygoto-
wanych przez uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, okolicznościowych 
kartek wykonanych w ramach 
akcji „Serce dla Serca” oraz ciast 
i rogalików upieczonych przez 
rodziców uczniów. 
W dniu finału, 31 stycznia odbyła 
się tradycyjnie licytacja prowa-
dzona w Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie. W tym 
roku, ze względu na obostrzenia 
sanitarne, aukcja odbyła się 
w wersji online.

– Dziękuję za kolejny 29 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jestem wzruszona i po-
ruszona do głębi serca tym, że 
byliśmy razem, mimo pandemii, 
obostrzeń, ograniczeń, mimo 
niemożności organizowania 
i uczestniczenia w imprezach 
kulturalnych, sportowych, w li-
cytacji, loterii, czy innych wyda-
rzeniach orkiestrowych. Jest to 
fenomen Orkiestry. Tym, którzy 
chcą w niej grać, niestraszne 
przeszkody. Udowodniliśmy to 
31 stycznia 2021 roku! A oto 
kilka cyfr:

•	 Do mBanku przekazaliśmy 
41 099, 91 zł, 48,00 EUR i inne 
waluty obce. Do eSkarbonki szta-
bu zebraliśmy 2 441,00 zł. Daje 
to razem 43 540,91 zł. Najlepszy 
wolontariusz zebrał do puszki 
1674,44 zł, a do eSkarbonki 
1210,00 zł, czyli razem 2884,44 
zł. Największa puszka stacjo-
narna „zebrała” 1411,48 zł. Naj-
lepsza rodzina zebrała wspólnie 
2010, 12 zł. Aukcja 8300,00 zł, 
kiermasz na targowisku 4140,99 
zł. Chcę podziękować szczególnie 
Rodzinom, które zawsze grają 
w WOŚP i są dla mnie dowo-
dem, że warto się starać, wal-
czyć, nie spać po nocach, bo od-
powiedzialność spać nie daje… 

Że warto się angażować, choć 
czasy trudne i nieprzewidywalne. 

•	 Wygramy! Bo potrafimy być 
razem, nie tylko być, ale brać 
udział, dodawać sobie wzajem-
nie sił, uśmiechać się do siebie, 
nie poddawać się. Kolejny raz, 
ale w tym roku z wielką mocą 
dotarło do mnie, że pierwsi 
wolontariusze z Żarowa i okolic 
przyprowadzają swoje dzieci, 
które też są wolontariuszami. To 
najpiękniejsza nagroda dla nas, 
dla mnie osobiście. Najbardziej 
budujący fakt. W Orkiestrze gra-
ją całe rodziny i moim marze-
niem jest, by tak zostało. Marzę, 
by na 30 Finał WOŚP Żarów 
zagrał „z przytupem”, jak to było 
w roku 2000, 2001, 2002… Pięk-
ne Finały pod „Nefrytem”, na 
skrzyżowaniu… Piękne Finały, 

które realizowała ze mną i całą 
ekipą Renia Głuśniewska, której 
bardzo dziękuję za tamten czas, 
pełen pomysłów i realizacji tych-
że pomysłów. 

•	 Obyśmy mogli spotkać się za rok, 
w zdrowiu, radości, z miłością 
i przyjaźnią w sercach i głośną 
muzyką w „sercu” Żarowa! 
Wszystkich, którzy chcą zorga-
nizować 30 Finał WOŚP proszę 
o pomoc i kontakt. Zapraszam 
na nasz sztabowy Facebook 
Sztab WOŚP Żarów. Dziękuję 
wszystkim razem i każdemu 
z osobna – mówi Beata Jurczak 
szefowa sztabu WOŚP przy 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Mieszkańcy naszej gminy chętnie wrzucali datki do puszek wolontariuszy.

Żarów kolejny raz pokazał, że ma wielkie serce. To był wyjątkowy finał 
w wyjątkowych czasach. Licytację tradycyjnie prowadzili Iwona Nierad-
ka, Mateusz Michalak i Adrian Malik. 

Podziękowanie dla Fundacji 
„Babcia i Dziadek W Żarowie”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie składa 
serdeczne podziękowania dla Fundacji Babcia i Dziadek 
w Żarowie oraz Panu Stanisławowi Łukaszów za bezpłatne 
przygotowanie posiłków dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców miasta i gminy Żarów. To piękne, że w obliczu 
każdej, nawet trudnej sytuacji, potrafimy się zjednoczyć 
i wspólnie działać dla dobra innych osób. 

Nabór wniosków  
na dofinansowanie budowy  

przydomowych oczyszczalni ścieków
Rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przy-

domowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest 
w formie dotacji ze środków z budżetu gminy Żarów. 

Termin składania wniosków:
Wnioski można składać 
w terminie od 15.02.2021r. do 
24.02.2021r. Liczy się kolejność 
złożenia wniosku. 
Wnioski należy składać w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-
go ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. 
Wnioski złożone przed oraz po 
terminie ogłoszonego naboru 
będą odsyłane Wnioskodawcy. 
Ostateczny termin złożenia wnio-
sku o rozliczenie dotacji i wypłatę 
dofinansowania określa się do 
dnia 29.10.2021 r. 
Kto może ubiegać się o dofinan-
sowanie?

 ▶ O dofinansowanie mogą ubie-
gać się właściciele nieruchomo-
ści zlokalizowanych na terenie 
gminy Żarów, gdzie brak jest 
zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej lub których podłączenie 
do istniejącego systemu kanali-
zacji sanitarnej jest z przyczyn 
technicznych niemożliwe bądź 
ekonomicznie nieuzasadnione.

 ▶ Dofinansowanie przyznawane 
będzie wg kolejności składania 
wniosków do czasu wyczerpania 
środków finansowych przezna-
czonych na ten cel w budżecie 
gminy na rok 2021. 

 ▶ Szczegółowe zasady przyznawa-
nia dotacji na dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków zostały określone 
w załączniku do uchwały nr 
XXII/158/2020 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 25.06.2020r. 

Wysokość dofinansowania:
Wnioskodawca na budowę przy-

domowej oczyszczalni ścieków, 
może uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 50% udokumen-
towanych fakturą poniesionych 
kosztów brutto na zakup lub 
zakup z montażem przydomowej 
oczyszczalni, jednak nie więcej niż 
4 000,00 zł.
Na co przeznaczyć dofinanso-
wanie?
Dofinansowaniem objęte są urzą-
dzenia zakupione i zamontowane 
w tym samym roku, co rok zło-

żenia wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia.
Dofinansowaniu będą podlegać 
wyłącznie urządzenia nowe po-
siadające oznakowanie CE oraz 
deklaracje zgodność/właściwość 
użytkową potwierdzająca zgod-
ność z norma PN-EN 12566-3, 
wydana przez producenta i po-
twierdzającą osiągnięte parametry 
oczyszczonych ścieków, zapewnia-
jące poziom oczyszczania ścieków 
zgodny z przepisami prawa.
Regulamin udzielania dotacji, 
wniosek o rozliczenie dotacji 
i wypłatę dofinansowania oraz 
wniosek o udzielenie dotacji do 
pobrania ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl.

Konsultacje społeczne  
Planu Strategicznego  

Wspólnej Polityki Rolnej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za-
prasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 

projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, 
które potrwają do 15 lutego 2021r.

Uwagi można zgła-
szać za pomocą 
formularza do-

stępnego na stronie inter-
netowej: www.gov.pl/web/
wprpo2020/konsultacje-
spoleczne-planu-
strategicznego-dla-wpr  
lub bezpośrednio na adres 
e-mail:  
dolnoslaski@arimr.gov.pl.
Każdy zainteresowany 
wzięciem udziału w kon-
sultacjach społecznych 
może wyrazić swoją opinię.
Na podstawie przekazywanych opinii wypracowana zostanie strategia 
właściwie dostosowana do rzeczywistych potrzeb mieszkańców wsi oraz 
rolników i przedsiębiorców. 
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Oświata
Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Bajkowe Przedszkole oraz Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Żarowie 
ogłaszają nabór dzieci do żłobka i przedszkola.

Żłobek „Bajkowa Kraina”: 
 ▶ przyjmowane będą dzieci 
od 1 do 3 lat

 ▶ wydawanie wniosków o przy-
jęcie dziecka do żłobka i zło-
żenie wniosku o przyjęcie do 
żłobka wraz z dokumentami 
(15.02.2021 – 26.02.2021)

 ▶ posiedzenie komisji rekrutacyj-
nej oraz weryfikacja wniosków 
(05.03.2021)

 ▶ podanie do publicznej wiado-
mości listy dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (08.03.2021)

Dokumenty rekrutacyjne na 
rok szkolny 2021/2022 można 
pobrać od 15 lutego 2021r:
1. ze strony internetowej 

https://www.zlobekzarow.pl
2. w wejściu do żłobka/ przed-

szkola, w Żarowie ul. Łokietka 
14 

Dokumenty rekrutacyjne 
można dostarczyć do 26 lutego 
2021r. do godz. 15.00:
1. zeskanować i odesłać na 

adres e-mail: przedszkoleza-
row@op.pl /za potwierdze-
niem odbioru/ tytułem: „Re-
krutacja do Żłobka Miejskiego 
Bajkowa Kraina” 2021/22”, 

2. wrzucić do skrzynki „Rekruta-
cja do Żłobka Miejskiego Bajko-
wa Kraina 2021/22”, w wejściu 
do żłobka/przedszkola, w za-
klejonej, podpisanej kopercie/
adresat, nadawca/.

3. Ilość miejsc ograniczona.
Przedszkole: 

 ▶ przyjmowane będą dzieci 
od 3 do 5 lat

 ▶ złożenie wniosku o przyjęcie 

wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyj-
nym (15.02.2021 – 26.02.2021, 
postępowanie uzupełniające 
29.03.2021 – 09.04.2021)

 ▶ weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przy-
jęcie do przedszkola i doku-
mentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym (do 05.03.2021, 
postępowanie uzupełniające 
do 16.04.2021)

 ▶ podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowa-
nych (08.03.2021, postępowanie 
uzupełniające 19.04.2021)

 ▶ potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w po-
staci pisemnego oświadczenia 

(09.03.2021 – 19.03.2021, 
postępowanie uzupełniające 
20.04.2021 – 27.04.2021)

 ▶ podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych (24.03.2021, 
postępowanie uzupełniające 
29.04.2021). 

Wnioski te składać będą rodzice, 
których dzieci nie uczęszczały 
do przedszkola. Rodzice, których 
dzieci już uczęszczają do danego 
przedszkola i chcą, aby dzieci 

w dalszym ciągu tam uczęsz-
czały od 8 lutego do 12 lutego 
2021 roku składają deklarację 
o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego w tym przed-
szkolu.
Dokumenty rekrutacyjne na 
rok szkolny 2021/2022 można 
pobrać od 15 lutego 2021r:
1.ze strony internetowej 
https://www.przedszkole-za-
row.pl zakładka „Rekrutacja” 
2. w wejściu do żłobka/ przed-
szkola, w Żarowie ul. Łokietka 
14 

Dokumenty rekrutacyjne można 
dostarczyć do 26 lutego 2021r. 
do godz. 15.00:
1) zeskanować i odesłać na adres 

e-mail: przedszkolezarow@op.pl 
/za potwierdzeniem odbioru/ 
tytułem: „Rekrutacja do przed-
szkola 2021/22”, 

2) wrzucić do skrzynki „Rekru-
tacja do przedszkola 2021/22”, 
w wejściu do przedszkola, w za-
klejonej, podpisanej kopercie /
adresat, nadawca/. 

Zapisy do klasy pierwszej szkół podstawowych
Szkoły Podstawowe działające na terenie gminy Żarów 

ogłaszają zapisy do pierwszej klasy. 
Harmonogram rekrutacji dla 
klas pierwszych na rok szkol-
ny 2021/2022:

 ▶ Złożenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzający-
mi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym (w dniach 
22.02.2021 – 23.03.2021, 
postępowanie uzupełniające 
19.04.2021 – 23.04.2021r.) 

 ▶ Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przy-
jęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym (24.03.2021 
– 26.03.2021, postępowanie 
uzupełniające 26.04.2021r.)

 ▶ Podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych (29.03.2021r., 
postępowanie uzupełniające 
27.04.2021r.)

 ▶ Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w po-
staci pisemnego oświadczenia 
(30.03.2021 – 09.04.2021, 
postępowanie uzupełniające 
28.04.2021 – 30.04.2021r.)

 ▶ Podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 
(12.04.2021r., postępowanie 
uzupełniające 05.05.2021r.)

SP Żarów: 

 ▶ Wydawanie i przyjmowanie 
wniosków w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie przy 
ul. 1 Maja 2 w godzinach od 
8:00 – 15:00.

SP Mrowiny: 

 ▶ Wszystkie wnioski do pobrania 
ze strony internetowej szkoły 
www.spmrowiny.gmina.zarow.
pl lub w sekretariacie szkoły. 
Karty zapisu przekazać można 
poprzez epuap:/spmrowiny/
domyslna oraz pocztę email: 
spmrowiny@wp.pl.  
Dodatkowe informacje pod 
nr tel. 74 85 80 575. 

SP Imbramowice: 
 ▶ Wnioski można wypełnić na 
miejscu (potrzebne dane: data 
i miejsce urodzenia dziecka, 
pesel, adres zamieszkania i za-
meldowania, nr telefonu do ro-
dziców). Więcej informacji pod 
nr tel. 74 85 07 314 i 74 85 07 297, 
email: sp_imbr@o2.pl.  
Od 15 lutego do 23 marca wy-
dawanie i składanie wniosków 
w sekretariacie szkoły.

SP Zastruże: 
 ▶ Wszystkie informacje, wnioski 
do pobrania w sekretariacie 
szkoły, nr. tel. 74 85 80 808.

Od 2 lutego Biblioteka Publiczna  
w Żarowie ponownie otwarta

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Mini-
strów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej przywra-

camy wolny dostęp do zbiorów. 
Oczywiście nadal obowiązuje re-
żim sanitarny, czyli zasłonięty nos 
i usta, dezynfekcja rąk i ograni-
czenie ilości osób przebywających 
w Bibliotece.
Godziny pracy biblioteki:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00, 
w sobotę nieczynne, przerwa od 
godziny 12.00 do 12:20 (wietrze-
nie, dezynfekcja)
Nadal prosimy:

 ▶ by przygotować się do wizyty: 
maseczka, dezynfekcja, dystans

 ▶ w Bibliotece mogą przebywać 
max. 3 osoby (nie wliczając pra-
cowników Biblioteki)

 ▶ ogranicz wizyty w Bibliotece ze 
swoją pociechą do minimum

 ▶ zaplanuj, co chcesz wypożyczyć 
(możesz dzień wcześniej za-
dzwonić lub wysłać listę książek 
do wypożyczenia, a na drugi 
dzień odebrać zamówienie)

 ▶ usługa „Książka na telefon” 
wciąż działa

 ▶ czytelnia i pracownia kompute-
rowa wyłączona z użytku.

Zachęcamy do bezpiecznego ko-
rzystania ze zbiorów żarowskiej 
biblioteki. Kto osobiście nie może 
odwiedzić biblioteki, aktywna jest 
usługa „Książka na telefon”. 

Nowe zasady,  
ale nadal w reżimie sanitarnym

W ramach określonego reżimu sanitarnego 
otwarte zostaną hotele, stoki, kina, teatry, baseny. 

Nowe zasady będą obowiązywały 
na razie przez dwa tygodnie. 
Nowe obostrzenia –  
od 12 lutego do 26 lutego

 ▶ Wdrożone warunkowo na dwa 
tygodnie 

 ▶ Nadal obowiązuje reżim sani-
tarny 

1. Hotele – dostępne dla wszystkich 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego 
(50% dostępnych pokoi, posiłki ser-
wowane tylko do pokoi, na życzenie 
gości. Restauracje hotelowe – za-
mknięte).

2. Kina, teatry, opery i filharmonie 
ponownie otwarte – podczas 
wydarzeń kulturalnych zajętych 
może być maksymalnie 50% miejsc 
siedzących. Obowiązują maseczki. 
Zakaz konsumpcji.

3. Otwarte baseny. UWAGA! Aqu-
aparki nadal będą nieczynne.

4. Stoki otwarte.
5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty 

itp. – wznowiony amatorski sport 
na świeżym powietrzu.

6. Siłownie dalej zamknięte.
7. Restauracje – tak jak do tej pory 

– będą mogły wydawać posiłki na 
wynos i w dowozie.

Bezpieczeństwo nadal najważ-
niejsze 
Wirus wciąż jest groźny. Możemy 
starać się go uniknąć myjąc regularnie 
ręce, zachowując dystans, nosząc ma-
seczki. Także zimą regularnie wietrz-
my mieszkania. Te proste czynności 
mają duże znaczenie. 
Największe nadzieje na pokonanie 
pandemii daje szczepionka przeciw-
ko Covid-19. Od 27 grudnia 2020 r. 
w ponad 5 tys. polskich punktach 
przeprowadzono ok. 1,5 mln szcze-
pień. Najpierw szczepionki podawane 
są osobom z ośrodków zdrowia, 
tym, którzy są najbardziej narażeni 
na zachorowanie. Szczepimy także 
seniorów, a niebawem zaczniemy po-
dawać szczepionki nauczycielom. Na 
efekty szczepień trzeba jeszcze trochę 
poczekać, jesteśmy nadal na początku 
tego procesu. Dlatego teraz – dbajmy 
o siebie i innych.
Informacja: https://www.gov.pl/
web/koronawirus/nowe-zasady-
-od-12-lutego.

Pożar poddasza w Mikoszowej
W poniedziałkowy poranek, 1 lutego w budynku miesz-

kalnym w Mikoszowej wybuchł pożar. 
Do gaszenia pożaru zostało 
zadysponowanych 9 jednostek 
Straży Pożarnej, w tym jednostka 
OSP z Żarowa oraz Imbramowic. 
Nikt z mieszkańców nie odniósł 
żadnych obrażeń. Według 
wstępnych informacji przyczyną 
pożaru było prawdopodobnie 
zwarcie instalacji elektrycznej. 
Na miejsce zdarzenia przyjechali 
burmistrz Leszek Michalak, 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Małgorzata 
Siemińska oraz policja 
i pogotowie.

– Ogień objął dach oraz część 
strychu. Ta część domu nie była 
przez nikogo zamieszkana. 

Nikomu nic się nie stało. Miesz-
kańcom została zaoferowana 
natychmiastowa pomoc, a ich 
zdrowiu i bezpieczeństwu nic 
nie zagrażało – mówi Mał-
gorzata Siemińska kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nikt nie ucierpiał w wyniku 
pożaru
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Bezpieczeństwo
Kronika policyjna

Złodzieje ukradli telefo-
ny komórkowe i tablet

Pracownik jednego ze sklepów 
znajdujących się na terenie Żaro-
wa, powiadomił, że nieustalony 
sprawca dokonał kradzieży ze 
sklepu telefonów komórkowych. 
Łączna wartość telefonów to ok. 
800 złotych za sztukę, a tableta ok. 
650 złotych. Straty zostały osza-
cowane na kwotę 3900 złotych na 
szkodę właściciela.

Udawał pracownika ban-
ku i wyłudził pieniądze
33-letnia mieszkanka Żarowa 
powiadomiła funkcjonariuszy 
policji, że nieustalony sprawca  
podał się za pracownika jednego 
z banków. Oszust polecił kobiecie 
wykonanie szeregu transakcji in-
ternetowych obciążających konto 
zgłaszającej na kwotę powyżej 
1.000 złotych. 

Oszustwo na portalu OLX
40-letnia mieszkanka powiatu 
świdnickiego umieściła na portalu 
OLX ogłoszenie o sprzedaży psa, 
a następnie wpłaciła zaliczkę na 
wskazany numer konta. Nieznana 
osoba po otrzymaniu zaliczki na 
poczet zakupu psa nie wywiązała 
się z transakcji ani nie zwróciła 
zaliczki. Poszkodowana straciła 
450 złotych.

Widzisz niepokojące 
zachowania w swoim 
rejonie? Skorzystaj 
z Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa
Widzisz w swoim rejonie coś 
niepokojącego, a może chciałbyś 
poinformować policję o tym, że 
bezdomni potrzebują pomocy? 
Przypominamy, że będąc świad-
kiem niepokojących sytuacji 
możesz skorzystać z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
To interaktywne narzędzie dające 
każdemu obywatelowi możliwość 
wpływu na bezpieczeństwo. Tylko 
w tym roku mieszkańcy powiatu 
świdnickiego za pomocą komu-
nikatora KMZB zgłosili już 65 
przypadków nieakceptowanych 
społecznie zachowań obywateli. 
Najczęściej dotyczyły one prze-
kraczania dozwolonej prędkości 
(19), nieprawidłowego parkowa-
nia (12) i spożywania alkoholu 
w miejscach niedozwolonych (11). 
Używając Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa, prosimy 
o skorzystanie z wszelkich do-
stępnych funkcjonalności, w tym 
szczególnie z możliwości dodania 
opisu, co ułatwi szybsze dotarcie 
policjantów do osób potrzebują-
cych, a w konsekwencji być może 
uratuje komuś życie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nowe plany priorytetowe dzielnicowych
Funkcjonariusze KP Żarów rozpoczęli czynności zgodnie 

ze stworzonymi planami działań priorytetowych: 
Starszy Dzielnicowy  
st. asp. Wojciech Plizga
Głównym problemem obejmu-
jącym zachodnią część miasta 
Żarów jest rejon boiska Orlik 
przy ul. Piastowskiej, gdzie w go-
dzinach wieczorowo-nocnych 
dochodzi do spożywania alkoholu 
oraz zakłócania ciszy nocnej przez 
gromadzącą się młodzież.
Dzielnicowy  
asp. Damian Pasikowski
Głównym problemem obejmują-
cym tereny wiejskie gminy Żarów 
jest nieprzestrzeganie przepisów 
Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-

wości i Przeciwdziałaniu Alkoho-
lizmowi oraz zakłócanie porządku 
prawnego przez osoby przebywa-
jące w rejonie boiska sportowego 
przy ul. Czarnej w Wierzbnej.
Dzielnicowy  
mł. asp. Jakub Sikora
Głównym problemem w rejo-
nie służbowym obejmującym 
wschodnią część miasta jest 
występowanie zjawiska spoży-
wania alkoholu w miejscach za-
bronionych obejmujących teren 
rekreacyjny przy Placu Wolności 
w Żarowie – plac zabaw, skwer 
przy ul. Krasińskiego. 

Funkcjonariusze policji poszukują 
właściciela znalezionego roweru,

który został znaleziony na terenie ogródków działkowych.
Z ustaleń wynika, iż stał tam od kilku dni. Rower można odebrać na Ko-
misariacie Policji w Żarowie przy ul. Ogrodowej 2, nr tel. 47 87 55 623. 

Strażacy pomagają seniorom w dotarciu do punktu szczepień
Akcja prowadzona jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Żarowie. 

Seniorzy, którzy nie mogą do-
jechać do punktu szczepień we 
własnym zakresie oraz osoby 
mające problemy z samodzielnym 
poruszaniem się mają możliwość 
korzystania z nieodpłatnej po-
mocy strażaków z jednostek OSP 
funkcjonujących na terenie gminy 
Żarów. Strażacy wyposażeni są 
w maseczki i rękawiczki. Pomaga-
ją seniorowi w dotarciu do punktu 
szczepień w Żarowie.  

– Dziękuje-
my naszym 
strażakom za 
wsparcie akcji 
szczepień 
przeciw CO-
VID-19. 
Strażacy po-
magają w dotarciu do punktu 
szczepień tym osobom, które ze 
względu na wiek oraz trudności 
z poruszaniem się, nie są w sta-

nie samodzielnie tam dotrzeć. 
Strażacy, jak wiele innych jed-
nostek, jako pierwsi włączyli się 
w walkę przeciw COVID-19. 
Dostarczali do skrzynek poczto-
wych maseczki ochronne senio-
rom, dezynfekowali przystanki 
autobusowe, a teraz mają kolej-
ne zadanie, któremu oddają się 
z pełnym poświęceniem i profe-
sjonalizmem – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Potrzeby w zakresie organizacji 
transportu do punktu szczepień 
w Żarowie należy zgłaszać do 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
pod nr tel. 603 740 464 i 74 30 
67 367. Infolinia dedykowana 
jest seniorom i osobom niepeł-
nosprawnym o ograniczonej 
mobilności i czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00. Na terenie gminy Żarów 
punkt szczepień zorganizowany 

jest w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „Medicus” 
przy ul. Armii Krajowej 56.

Magdalena Pawlik 

Zachowując odpowiedni reżim 
sanitarny strażacy zabierają 
wskazaną osobę z miejsca za-
mieszkania, dowożą do punktu 
szczepień oraz odwożą do domu. 

Msza święta w rocznicę 
pierwszej masowej wy-
wózki Polaków na Sybir

Msza odbędzie się w 81. rocznicę pierw-
szej masowej wywózki Polaków na Sybir.

Zarząd Koła Związku Sybiraków zaprasza na uroczystą 
mszę świętą, która odbędzie się w dniu 14.02.2021r. 
(niedziela) o godz. 9.30 w Kościele pw. N.M.P. Królowej 
Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy. 
W obecnej, wyjątkowej sytuacji, kiedy w świątyniach 
może przebywać niewiele osób, będziemy dla Pań-
stwa transmitować na żywo uroczystą mszę świętą 
upamiętniającą tamte wydarzenia. 
Mszę świętą będzie można oglądać za pośrednic-
twem Żarowskiej Kroniki Filmowej na Facebo-
oku Gmina Żarów oraz Youtube Gmina Żarów 
o godz. 9.30 w dniu 14 lutego 2021 roku.
Zachęcamy do uczestnictwa i oglądania, zwłaszcza 
przedstawicieli Sybiraków mieszkających na terenie 
gminy Żarów. Aby oglądać Mszę Św. wystarczy wejść na 
stronę internetową Urzędu Miejskiego w Żarowie (www.
um.zarow.pl) i odszukać komunikat o jej transmisji.
Przypomnijmy, że 10 lutego 1940r. rozpoczęła się 
pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich 
łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Ocenia 
się, że podczas czterech wielkich deportacji, które 
trwały do czerwca 1941r., władze sowieckie zesłały 
na Syberię łącznie od 1,5 do 2 milionów Polaków.

Stowarzyszenie  
„Nasze Dzieci –  

Wspólna Szkoła” w Zastrużu 
otrzymało grant

Wsparcie na jego realizację wynosi 
13 908.00 zł. 

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” 
w Zastrużu podpisało z Lokalną Grupą Działania 
„Szlakiem Granitu” umowę o powierzenie grantu na 
zadanie pn. „Wędrujące Dobro”. 

– W szczególności działania w projekcie zakładają 
działania integrujące i aktywizujące mieszkańców, 
w tym m.in.: organizacja wydarzeń kulturalnych, 
happeningu, wolontaryjnej pomocy sąsiedzkiej, cy-
klicznych zajęć kreatywnego spędzania czasu przez 
rodziców z dziećmi. Ponadto zakupione zostaną 
ławki i stoły plenerowe oraz witacz – mówi Małgo-
rzata Siemińska z Rady Sołeckiej Zastruże. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego Kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV. Aktywna 
społeczność „Szlakiem Granitu”– projekt grantowy 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”.

Przypominamy o odśnieżaniu chodników i dachów
W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania 

dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 

Do wykonywania tych czynności 
zobowiązani są nie tylko właścicie-
le, ale także zarządcy nieruchomo-
ści. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na obiekty tymczasowe, wyko-
rzystywane przy szpitalach i przy-
chodniach oraz budynki wielkopo-
wierzchniowe m.in.: hipermarkety, 
hale targowe, sportowe i magazyny. 
Śliskie i zasypane śniegiem chodni-
ki, szczególnie przy ciągach komu-
nikacyjnych mają duży wpływ na 
bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego. Spadające 
z dachów sople lub ciężkie zwały 
śniegu mogą stanowić zagrożenie 
dla przechodniów. 

– Obowiązkiem każdego właści-
ciela posesji jest przede wszyst-
kim oczyszczanie chodnika ze 
śniegu i lodu oraz jego posy-
pywanie materiałami uszorst-
niającymi, usuwanie z terenu 
chodnika nagromadzonego 
śniegu w miejsce nieutrudnia-
jące ruchu pieszych i pojaz-
dów. W przypadku wspólnot 
mieszkaniowych natomiast 
obowiązek ten jest zazwyczaj 
realizowany przez firmę specja-
listyczną na zlecenie zarządu 
lub zarządcy nieruchomości 
– mówi Tomasz Kuska z Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej 

i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Poza odśnieżeniem dachu należy 
również usunąć śnieg i lód z rynien, 
balkonów i innych elementów bu-
dowli - wszędzie tam, gdzie może to 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ludzi i samego budynku. 
Przypominamy – właściciel nie-
ruchomości jest odpowiedzialny 
za odśnieżanie chodnika, jeżeli 
chodnik jest położony wzdłuż 
jego nieruchomości. Ośnieżanie 
chodnika to obowiązek wynika-
jący z ustawy z dn. 13 września 
1996 r. – o utrzymaniu porządku 
w gminach. 
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Sport i wypoczynek
Razem na turystycznych szlakach od 65 lat

Pasjonaci, miłośnicy wyjazdów i wędrówek. 
Od przeszło 60 lat zajmują się 
propagowaniem turystyki pieszej, 
górskiej, narciarskiej oraz rowero-
wej. Żarowska turystyka obchodzi 
w tym roku jubileusz 65-lecia swo-
jego funkcjonowania. 55 lat dzia-
łalności świętują także członkowie 
PTTK „Żarodreptaki”. Wspólne 
wędrówki, piesze czy rowerowe, 
pozwalają odkryć ciekawe zakątki 
Polski, ale także spędzić czas w to-
warzystwie wyjątkowych ludzi. 
Historia powstania żarowskiej tu-
rystyki sięga 1956 roku.

– Przy ówczesnych Dolnośląskich 
Zakładach Chemicznych powsta-
ła w 1956r. grupa turystyczna 
pod egidą PTTK „Łaziki” nr 12 
w oddziale świdnickim. Założy-
cielką oddziału była prawdopo-
dobnie Pani Janina Tomala, która 
przez wiele lat prowadziła to 
koło. Koło funkcjonowało bardzo 
prężnie, ale też dawniej zakłady 
pracy mocno finansowały dzia-
łalność naszego oddziału. Orga-
nizowaliśmy wiele wycieczek kra-
joznawczych m.in. do Gdańska, 
Warszawy czy Białegostoku, ale 
i górskich. Braliśmy także udział 
w rajdach chemików, które orga-
nizowały poszczególne zakłady 
– wspomina Stanisław Plaszczak 
sekretarz PTTK „Żarodreptaki”.

Oddział PTTK „Żarodreptaki” 
zrzesza w swych strukturach oso-
by, dla których turystyka to pasja, 
spotkanie z przyrodą i historią.

– Rozwój turystyki w Żarowie 
rozpoczął się od wycieczek or-
ganizowanych przez Radę Za-
kładową ŻZMO. Uczestniczyły 
w nich przede wszystkim rodziny 
z dziećmi, a nawet przedszkola-
ki. Kierownikiem niedzielnych 
wypraw był Stanisław Jary-
czewski. Trwało to przez kilka 
lat, a następnie zdecydowano 
się na powołanie turystycznego 
koła – mówi Marianna Statkie-
wicz założycielka koła PTTK 
„Żarodreptaki”. I dodaje. – Ża-
rowskie Koło „Żarodreptaki” 
zostało założone w 1966 roku, 
a jego pierwszym prezesem został 
Bogdan Karczewski. W później-
szym okresie prezesami byli Józef 
Kuszczak, Stanisław Jaryczewski 
oraz Bolesław Moryl, piastujący 
tę funkcję do dziś. Najlepsze czasy 
dla działalności koła przypadały 
na lata 80-te i 90-te. Wiązało 
się to ze wsparciem finansowym 
i logistycznym dyrektora Juranda 
Bociana. Odbywały się wtedy 
systematycznie wycieczki jedno-
dniowe oraz rajdy wielodniowe. 

Podsumowaniem rocznej pracy koła 
były dawniej spotkania andrzejkowo-
-mikołajkowe, połączone z dwudnio-
wym rajdem. Wieczorami w ośrodku 
Złoty Las odbywało się ognisko i pie-
czenie kiełbasek. Oglądano zdjęcia, 
degustowano ciasta własnego wyrobu 
oraz śpiewano turystyczne piosenki 
do białego rana.

– To były koła turystyczne całych 
rodzin. W naszym kole była 
sekcja turystyki pieszej, górskiej, 

kajakarstwo i grupa narciarzy. 
Czasy były dobre, jeździliśmy 
po Polsce autokarami, uczest-
niczyliśmy w rajdzie hutników. 
Taka standardowa impreza, 
w której zawsze uczestniczyliśmy 
to był zlot na Wielkiej Sowie na 
otwarcie sezonu – dopowiada 
Bolesław Moryl prezes PTTK 
„Żarodreptaki”.

Dziś, Koło PTTK „Żarodreptaki” 
to także liczna grupa mieszkań-
ców. Są aktywni i zaangażowani. 
Nie brakuje im zapału i determi-
nacji. Razem przemierzają szlaki 
najpiękniejszych polskich okolic.

– Obecnie zrzeszamy około 30 
członków i duża grupa naszych 
piechurów uczestniczy prak-
tycznie w każdej wycieczce, 
począwszy od najstarszego, aż 
do najmłodszego. Wspólnie 
kontynuujemy fascynację tury-
styką. Organizujemy wycieczki 
w góry, zwiedzamy miasta 
w Polsce. A wszystko pod opieką 
naszych przewodników Stani-
sława Plaszczaka i Bogdana 
Muchy – mówią Agnieszka 

Statkiewicz-Kaczmarek i Ewa 
Kutołowska członkinie PTTK 
„Żarodreptaki”. 

Każdy, kto ma ochotę w taki właśnie 
sposób spędzać swój wolny czas, 
w każdym momencie może dołączyć 
do oddziału PTTK „Żarodreptaki”. 
Koło ma swoją stronę na Facebooku, 
gdzie podane są aktualne informacje 
oraz wszystkie kontakty.

– To jest piękna karta historii tego 
miasta i tych zakładów. Historia 
całych rodzin, od dziadków, babć 
po wnuki, które teraz kontynuują 
tradycję turystyczną Wspieramy 
działalność turystyczną koła 
„Żarodreptaki”, które działa przy 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu oraz Żarowskiej Izbie 
Historycznej. Cieszę się, że tak 
wiele osób uczestniczy w wy-
cieczkach i może poznać lokalne 
miejsca i zabytki ziemi żarowskiej. 
Z okazji pięknego jubileuszu przy-
gotowujemy wystawę, która mam 
nadzieję, odbędzie się już nieba-
wem – mówi Bogdan Mucha 
z Żarowskiej Izby Historycznej.

Magdalena Pawlik

Bezcenne doświadczenia, zdrowie i relaks, poznawanie pięknych za-
kątków, ale też przyjaźnie na całe życie. Tak wygląda pasja członków 
PTTK „Żarodreptaki”.

Zdjęcie z dawnych lat … aktualne do dziś, bo tak właśnie wypoczywają 
członkowie grupy turystycznej PTTK „Żarodreptaki”.

Żarowska Izba Historyczna ma w swoich zbiorach wiele cennych pa-
miątek PTTK „Żarodreptaki”. Z okazji jubileuszu, zorganizowana ma 
zostać wystawa poświęcona ich działalności. 

Sezon turystyczny 
2021

Miejskie Koło PTTK „Żarodreptaki”  
rozpoczyna nowy sezon turystyczny.  

W kalendarzu przewidziano  
szesnaście wycieczek krajoznawczych 

w malownicze miejsca.

Data Trasa wycieczki
Czas 
przejścia
Dystans

Środek 
transportu

27.02.2021
Góry Izerskie
45. Bieg Piastów 2021 r. – Jakuszyce
Trasa piesza: Jakuszyce – Orle – Jakuszyce

10,5 km
3,0 h BUS

20.03.2021

Ziemia Żarowska
Otwarcie sezonu turystycznego
Rajd pieszy „Barona de Monteverques”
Żarów – Wostówka – Siedlimowice – Doma-
nice – Imbramowice 

13,0 km
4,5 h

Powrót 
ze stacji 
PKP
Imbramo-
wice

10.04.2021

Góry Wałbrzyskie
Górskie otwarcie sezonu turystycznego 
Boguszów Gorce – Chełmiec – Szczawno 
Zdrój

8,5 km
3,0 h PKP

24.04.2021
Pogórze Bolkowskie
Bolków – Świny – Kwietniki – Grobla – Ra-
dogost – Kłonice 

14,0 km
4,5 h BUS

1.05.2021
Karkonosze
Jagniątków – Czarny Kocioł Jagniątkowski – 
Trzy Jawory – Michałowice 

12,0 km
4,2 h BUS

16.05.2021
Góry Sowie
53. Zlot Turystów Świdnickich na Wielkiej 
Sowie

– BUS

29.05.2021
Pogórze Izerskie
Leśna – Zamek Czocha – Złotniki Lubańskie 
– Złoty Potok – Gryfów Śląski

16,5 km
5,5 ha BUS

12.06.2021

Góry Stołowe
Radków – Radkowskie Skały – Słoneczne 
Skały – Skalne Grzyby – Pielgrzym – Wam-
bierzyce 

13,5 km
4,5 h BUS

26.06.2021
Góry Opawskie 
Jarnołtówek – Biskupia Kopa – Zamkowa 
Góra – Pokrzywna – Olszak – Jarnołtówek 

15,2 km
5,2 h BUS

3.07.2021

Ziemia Żarowska
Rajd pieszy „Karla von Grolmanna”
Żarów – Mrowiny – Tarnawa – Imbramowi-
ce Pożarzysko – Żarów 

16,0 km
5,5 h – 

17.07.2021

Pogórze Izerskie
Pławna – Zamek Śląskich Legend – Lwówek 
Śląski – Szwajcaria Lwówecka – Lwówek 
Śląski 

– BUS

21.08.2021

Ziemia Żarowska II Rajd w nieznane  
„Dwoma wzniesieniami”
Żarów – Góra Krukowska – Kruków – Za-
struże – Pyszczyn – Góra Pyszczyńska – Tar-
nawa – Żarów 

18,0 km
6 h –

4.09.2021
Karkonosze 
Karpacz Wang – Samotnia – Strzecha Aka-
demicka – Śnieżka – Karpacz Biały Jar 

20,0 km
6,5 h BUS

18.09.2021

Góry Izerskie
Świeradów Zdrój – Wieża Sky Walk – Stóg 
Izerski – Smrek – Wieża pod Czerniawską 
Kopą – Czerniawa Zdrój 

12,5 km
4,5 h BUS

17.10.2021 Masyw Ślęży – Ślęża 
44. Jesienny Zlot Turystów na Ślęży – BUS

23.10.2021

Góry Wałbrzyskie
Zakończenie sezonu turystycznego
Struga – Zamek Cisy – Pełcznica – Świebo-
dzice

12,5 km
4,0 h

PKP
MZK

UWAGA!
Wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej. Uczestnicy wy-
cieczek, członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską są objęci 
ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów oraz tras 
wycieczek.

Zapisy/informacje:
 ▶ Kol. Stanisław Plaszczak – tel. 665-049-217
 ▶ Kol. Bolesaw Moryl – tel. 797-944-508
 ▶ Kol. Wojciech Deperas – tel. 579-010-974

Krzysztof Dutkiewicz

- 8 -
Nr 3/2021 (205) | 11 lutego 2021 r.


