
Remont ulicy Słowiańskiej

Odtworzenie nawierzchni drogowej to jeden z etapów inwestycji, które realizowane są 
przy ul. Słowiańskiej w Żarowie.

więcej na stronie 4.

Planujemy kolejne prace 
przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Zastępca Burmistrza Przemysław Sikora wspólnie z wykonawcą inwestycji analizował 
kolejne działania mające na celu poprawę estetyki tego miejsca.

więcej na stronie 3

Stojaki na rowery

Do dyspozycji rowerzystów na terenie miasta są nowe 
stojaki na rowery.

więcej na stronie 4

Nowe stawki za wywóz 
odpadów komunalnych

Od 1 maja 2021r. mieszkańców gminy Żarów będą obo-
wiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. 

więcej na stronie 5

Efekty na powstających łąkach kwietnych będą widoczne, 
kiedy rośliny zaczną kwitnąć.

więcej na stronie 6.

Na terenie naszego miasta 
powstają łąki kwietne
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Uwaga! 
Zmiana numeru konta bankowego

Przypominamy, że od dnia 15 lutego 2021r.  
bankową obsługę Gminy prowadzi Santander Bank Polska. 

W związku z powyższym wpłat podat-
ków i opłat (podatek od nieruchomo-
ści, rolny, leśny, podatek od środków 
transportu, opłata przekształceniowa, 
opłata roczna za użytkowanie wieczy-
ste gruntów, opłata roczna za urzą-
dzenia wbudowane w pas drogowy, 
czynsze dzierżawne np. za ogródki 
przydomowe) prosimy dokonywać już 
na następujący numer konta banko-
wego dochodów Gminy:  
NOwy NUMEr kONTa 
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019
Wpłat za czynsz najmu, media i wy-
wóz śmieci – najemcy lokali komu-
nalnych dokonują na konta podane na 
książeczkach opłat. Książeczki opłat 
należy wypełniać czarnym lub niebie-

skim kolorem. Wpisana powinna być 
między innymi:

 ▶ kwota (cyframi oraz słownie),
 ▶ miesiąc/rok, za który jest wnoszona 
opłata.

 ▶ imię, nazwisko i adres wpłacającego,
 ▶ tytuł wpłaty (np. czynsz, media, 
wywóz nieczystości) za miesiąc/rok.

Zachęcamy jednak Państwa do 
dokonywania wpłat za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej.
W przypadku dokonywania wpłaty za 
inną osobę bardzo prosimy o wpisanie 
za kogo jest dokonywana wpłata, po-
danie tytułu wpłaty i jeśli to możliwe 
numeru konta z decyzji wymiarowej, 
na przykład: za Jan Kowalski, podatek 
od nieruchomości, PNF/5/2672. 

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza 
I Przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonych 
pod lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową

Nr 
działki

Pow.
w m2

Pow. 
ogl Nr KW Forma oddania nierucho-

mości/opis Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. 
rozpocz.

982/1 3.425

15.022

SW1S/00086487/9
Sprzedaż prawa własności. 
Nieruchomość niezabu-
dowana

680.000 zł
słownie: sześćset 
osiemdziesiąt  
tysięcy złotych

68.000 zł
słownie:  
sześćdziesiąt osiem 
tysięcy

9.00
983/1 3.441 SW1S/00024170/2
984/1 3.619 SW1S/00086490/3
988/3 4.037 SW1S/00081019/3
1054/2 500 SW1S/00019291/8

1. Przetarg odbędzie się w dniu 
01 cZErwca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie 
podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Santander 97 1090 2369 
0000 0001 4749 3760  najpóźniej 
do dnia 28 maja 2021r. włącznie.  
Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

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

4. Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden uczestnik zaoferuje cenę o co 
najmniej jedno postąpienie 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 zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega przepadko-
wi na rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość 
zobowiązany będzie do uiszczenia 
podatku VAT w wysokości 23% 
wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zo-
bowiązany będzie do poniesienia 
kosztów sądowych i notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospoda-
rowania nieruchomości posiadają 
funkcję terenu lokalizacji instalacji 
odnawialnych źródeł energii oraz 
zabudowy produkcyjno-usługowej, 
symbol 1.PE/PU.

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

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

11. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetargowej 
dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba 

upoważniona do reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowania 
przetargowego (dotyczy także mał-
żeństw, gdy tylko jedno z małżon-
ków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami prze-
targu i ich akceptacją oraz treścią 
klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od 
wszelkich obciążeń na rzecz osób 
trzecich i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej 
informacji, oferent odpowiada za 
samodzielne zapoznanie się ze sta-
nem prawnym i faktycznym nieru-
chomości, jej aktualnym sposobem 
i możliwościami zagospodarowania 
oraz parametrami.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXVII/203/2021 rady 
Miejskiej w Żarowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Tereny objęte planem zlokalizo-
wane są bezpośrednio przy linii 
kolejowej relacji Wrocław – Jawo-
rzyna Śląska (nr 274) oraz przy 
granicy z gminą Jaworzyna Śląska.
Zainteresowani mogą składać 
wnioski do ww. opracowania. 
Wnioski na piśmie należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
10 MaJa 2021 r.
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy. Uwagi i wnioski, 
w tym z zakresu ochrony środo-
wiska można składać w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym  
na adres:  
s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub 
za pomocą platformy ePUAP.
Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Żarów. 

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego  i rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych 
jest Burmistrz Miasta Żarowa z sie-
dzibą przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie 
i są one podawane w celu składania 
wniosku do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

2. Złożenie wniosku stanowić będzie 
odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

3. Administrator przetwarza dane 
osobowe w celu wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) wynikającego z art. 17 ust. 
11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem 
ustawowym, a osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest pozostawie-
nie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione 
jedynie właściwie upoważnionym 
osobom fizycznym, prawnym lub 

innym odbiorcom posiadającym 
podstawę prawną żądania dostę-
pu do danych osobowych oraz 
odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przecho-
wywać Państwa dane osobowe do 
chwili załatwienia sprawy, a następ-
nie przez okres wynikający z zasad 
określonych w Rozporządzeniu 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakła-
dowych.

7. W uzasadnionych przypadkach 
przysługują następujące prawa: pra-
wo dostępu, prawo do sprostowa-
nia, prawo do ograniczenia, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
usunięcia, prawo do przenoszenia, 
prawo do wniesienia skargi do or-
ganu nadzorczego. 

Honorowi krwiodawcy odznaczeni
Dziewięciu honorowych krwiodawców z żarowskiego klubu Honorowych Dawców krwi zo-

stało odznaczonych odznaką „Honorowy Dawca krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 

Taką odznaką mogą zostać uho-
norowani krwiodawcy, którzy 
oddali przynajmniej 20 litrów 
pełnej krwi. Odznaczenia zasłużo-
nym wręczyli zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora oraz Czesław 
Giemza prezes Miejskiego Klubu 
HDK-PCK w Żarowie.

– Szczodrość, wrażliwość i empa-
tia krwiodawców są dla każdego 
z nas wzorem.  
Ta szlachetna idea zasługuje 

na najwyższe 
słowa uznania. 
Jesteśmy wdzięcz-
ni za niesienie 
bezinteresownej 
pomocy, która 
stała się bezcenną 
wartością godną 
naśladowania, 
a dziś w trakcie 
pandemii, nabiera 
szczególnego zna-

czenia – mówił 
podczas krót-
kiego spotkania 
z uhonorowanymi 
krwiodawcami 

zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora.

Za systematyczne i wieloletnie odda-
wanie krwi odznaczenie otrzymali:  
Stanisław Dróżdż,  
Leonard rychel,  
Mariusz Zawisza,  
Paweł wandzio,  
Mieczysław kisielewski,  
Mariusz Mision,  
andrzej Zając,  
artur Zawalski,  
Grzegorz Stankowski. 
Gratulujemy wszystkim odzna-
czonym krwiodawców i dziękuje-
my, że dzielicie się darem życia.

Magdalena Pawlik

Podczas spotkania zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora wyraził głęboką wdzięczność Hono-
rowym Dawcom Krwi za zasługi za godną naśla-
dowania postawę i propagowanie szlachetnej idei 
honorowego krwiodawstwa. 

Na zdjęciu odznaczeni krwiodawcy wspólnie z zastępcą burmistrza 
Przemysławem Sikorą. 
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Dzięki pracom, które zosta-
ły tutaj zrealizowane teren 
ten zyskał nowy wizeru-

nek. Jest schludnie i estetycznie, 
a niebawem pojawią się w tym 
miejscu nowe nasadzenia, posta-
wione zostaną ławki oraz będą 
zainstalowane kamery monito-
ringu. Choć to jeszcze nie koniec 
wszystkich prac, już dziś można 
podziwiać efekt zrealizowanych 
inwestycji. 

– W ramach przebudowy 
skweru przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie zainstalowaliśmy 
nowe oświetlenie, wykonaliśmy 
chodnik, ciągi piesze, przebu-
dowaliśmy miejsca parkingowe 
i przygotowaliśmy podłoże pod 
nowe nasadzenia. Wszystkie 
dotychczasowe prace sfinanso-
wane zostały ze środków budże-
tu gminy Żarów, a ich łączny 
koszt wyniósł blisko 100 tysięcy 

złotych. Prace z zagospodaro-
waniem terenu jeszcze się nie 
zakończyły, niebawem zainsta-
lowany zostanie nowy moni-
toring. Pojawią się także nowe 

nasadzenia, które z pewnością 
upiększą to miejsce – mówi 
Agnieszka Gołuch z Referatu 
Gospodarki Komunalnej i In-
westycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Projekt rewitalizacji skweru przy-
gotowany został wspólnie przez 
Urząd Miejski w Żarowie i Fun-
dację Inicjatywa B, a sponsorem 
strategicznym przedsięwzięcia 
jest Polska Ceramika Ogniotrwała 
„Żarów” Sp. z o.o.
Czekamy jeszcze na ostatnie już 
etapy rewitalizacji skweru. Dzięki 
zrealizowanym pracom, teren ten 
z pewnością stanie się dobrym 
miejscem do wypoczynku i spo-
tkań mieszkańców naszego miasta. 
Niebawem będzie można tutaj przy-
siąść na nowych ławkach czytając 
książkę i zrelaksować się w otocze-
niu zieleni. 

Magdalena Pawlik 

Jak do tej pory wytypowano już 
kilka lokalizacji, które zdaniem 
społeczności lokalnej, należałoby 
objąć kontrolą i monitoringiem. 
Wśród nich: place zabaw przy ul. 
Wiosennej, Chrobrego  
i Jarzębinowej, skrzyżowanie ulic 
Wyspiańskiego i Rybackiej, staw 
miejski w Żarowie, ścieżkę rowe-
rową przy ul. Krasińskiego oraz na 
osiedlu domków jednorodzinnych 
w kierunku Bożanowa, ścieżkę 
przy ogródkach działkowych od 
ul. Chrobrego w Żarowie, teren 
przy żarowskim Polo Markecie 
oraz przy wjeździe do Żarowa od 
strony Bożanowa, przy ul. Wojska 
Polskiego w Żarowie, przystanku 
autobusowym od strony ul. Armii 
Krajowej 1 oraz miejsca kontene-
rów z odpadami.
Czekamy na kolejne sugestie 
i zachęcamy mieszkańców do 
podzielenia się własnymi pomy-
słami. Swoje propozycje dotyczące 
lokalizacji monitoringu w Żarowie 
można zgłaszać na adres mailowy 

m.pawlik@um.zarow.pl albo pisać 
bezpośrednio w komentarzach 
pod postem dotyczącym roz-
mieszczenia kamer służących do 
monitoringu w mieście na  
Facebooku Gmina Żarów. 
System monitoringu jest systema-
tycznie rozbudowywany, a w tym 
roku na terenie miasta zostaną  

zainstalowane kolejne kamery. 
Często mamy do czynienia z róż-
nymi sytuacjami dotyczącymi 
zdarzeń drogowych, dewastacji 
obiektów czy zaśmiecania terenów 
zielonych. Monitoring to dobry 
sposób na zwiększenie bezpie-
czeństwa. 

Magdalena Pawlik 

Aktualności
Zaproponuj lokalizację kamer monitoringu w Żarowie

Przypominamy, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące lokalizacji 
monitoringu w Żarowie. 

W usytuowaniu kamer miejskiego monitoringu uwzględnianie będą 
wnioski mieszkańców, radnych Rady Miejskiej, a także funkcjonariuszy 
policji w Żarowie. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

druha Piotra kozy, 
który pełnił funkcję Naczelnika w OSP Żarów. 

Wszystkim nam dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu, 
pełen ciepła i serdeczności. 

Żył zgodnie z dewizą wszystkich druhów strażaków:  
Bóg, Honor, Ojczyzna, niosąc pomoc potrzebującym.  

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki.
Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy  

najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Burmistrz Leszek Michalak wraz ze współpracownikami
Radni Rady Miejskiej w Żarowie

Pracownicy jednostek organizacyjnych

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
/ks. Jan Twardowski/

wyrazy głębokiego współczucia 
rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci

śp. Piotra kozy 
druha z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Żarowie
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Żarów

Planujemy kolejne prace 
przy ul. krasińskiego w Żarowie

Skwer przy ul. krasińskiego w Żarowie zmienił swój wygląd. 

Kolejny fragment przestrzeni miejskiej, dzięki zrealizowanym pracom, 
zyskał nowy wygląd. 

Jak do tej pory prace, które sfinansowane zostały wyłącznie ze środków 
budżetu gminy Żarów, pochłonęły blisko 100 tysięcy złotych. 

wskaż drzewo na pomnik przyrody 
w naszej gminie. 

Zachęcamy mieszkańców 
do wzięcia udziału w akcji, 
której celem jest ochrona 

cennych drzew. Każdy mieszka-
niec, także szkoła, przedsiębiorca, 
stowarzyszenie, organizacja eko-
logiczna, parafia czy urząd, może 
bezpłatnie zgłosić drzewa, które 
powinny zostać wpisane na listę 
pomników przyrody. W tym celu 

wystarczy jedynie wejść na stronę 
internetową www.um.zarow.pl 
i wypełnić formularz. 
Przypominamy, że w treści zgło-
szenia należy podać:

 ▶ gatunek drzewa;
 ▶ obwód drzewa zmierzonego na 
wysokości 130 cm;

 ▶ opis drzewa wraz z uzasadnie-
niem nadania mu statusu po-
mnika przyrody;

 ▶ lokalizację drzewa – w przypad-
ku terenu miasta należy podać 
ulicę i numer; w przypadku te-
renów leśnych nazwę nadleśnic-
twa, leśnictwa, numer oddziału 
i pododdziału;

 ▶ szkic sytuacyjny lub mapę tere-
nu z zaznaczonym drzewem.

Na zgłoszenia czekamy do 
30 kwIETNIa 2021 rOkU. 

Wypełnione formularze moż-
na złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie osobiście lub pocztą 
tradycyjną na adres:  
Urząd Miejski w Żarowie  
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. 
Możliwe jest również złożenie 
wniosku elektronicznie poprzez 
ePUAP.
Więcej informacji na stronie  
internetowej www.um.zarow.pl.

Każdy może zgłosić drzewo na pomnik przyrody. Musimy poświęcić je-
dynie trochę czasu na udokumentowanie walorów drzewa. (Foto: Karol 
Konieczny) 
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Inwestycje
Remont ulicy Słowiańskiej 

Zniszczona nawierzchnia drogowa, która powstała w związku z realizowaną przy ul. 
Słowiańskiej budową kanalizacji oraz sieci wodociągowej, doczekała się modernizacji. 

Droga, która w wyniku 
inwestycji uległa zniszcze-
niu, została wyremonto-

wana i zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową. Jednocześnie przy ul. 
Słowiańskiej trwają jeszcze prace 
związane z remontem nawierzch-
ni chodnika i powstaniem ścieżki 
pieszo-rowerowej.

– Prace związane z budową 
kanalizacji i sieci wodociągowej 
przy ul. Słowiańskiej w Żarowie 
zbliżają się już do końca. W ra-
mach prowadzonej inwestycji 
została wykonana również 
nowa kanalizacja deszczowa, 
a w tej chwili trwa remont 
chodnika, do wykonania zo-
stanie jeszcze uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu po 
drugiej stronie drogi.  
W związku z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej ujednolicona 
została szerokość jezdni. Po-
nadto, na całej długości jezdni 
ułożony został najazdowy kra-
wężnik. Po częściowym utwar-
dzeniu pobocza kruszywem 
wyodrębnione zostaną również 
miejsca do parkowania. Parko-
wanie nie będzie już możliwe po 
stronie, gdzie powstaje ciąg pie-
szo-rowerowy. Prace remontowe 
w obrębie drogi mają zakończyć 
się w kwietniu, natomiast do 
końca maja potrwa budowa 
ciągu pieszo-rowerowego – 
mówi Wojciech Lesiak z Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Budowa kanalizacji przy ul. Sło-
wiańskiej w Żarowie to kwota 
2.176.543,21 złotych. Ta część 
prac jest finansowana wyłącznie 
ze środków własnych budżetu 

gminy Żarów. Prace związane 
z remontem nawierzchni chodni-
ka i powstaniem ścieżki pieszo-
-rowerowej pochłoną ponad 400 
tysięcy złotych i zostaną współfi-
nansowane z dodatkowych pienię-

dzy, które gmina Żarów otrzymała 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w ramach środków 
Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 dla gmin i powiatów.

Magdalena Pawlik 

Remont ul. Słowiańskiej to była długo wyczekiwana inwestycja.  
Mieszkańcy dzielili się na ten temat swoimi spostrzeżeniami z zastępcą 
burmistrza Przemysławem Sikorą.

Ostatnim etapem prac jest remont chodnika i budowa ścieżko pieszo-
-rowerowej. 

woda dla czworonoga przed 
Urzędem Miejskim w Żarowie

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie zostało 
ustawione poidełko dla psów. 

To specjalne miejsce, zamontowane 
z myślą o zwierzętach, gdzie moż-
na napoić swojego czworonoga. 
Poidełko łatwo można zauważyć 
dzięki blaszanej figurce psa pilnu-
jącego miski.
Zbliżają się miesiące, w których 
temperatura powietrza będzie 
coraz wyższa. Upały będą dawać 
się we znaki zwierzakom. Dla-
tego, aby pomóc czworonogom 

przetrwać wysokie temperatury, 
wprowadziliśmy dla nich udogod-
nienia. Wody z miseczek mogą się 
napić nie tylko te psiaki, których 
właściciele właśnie załatwiają  
swoje urzędowe sprawy, ale rów-
nież te, z którymi mieszkańcy 
wybrali się na spacer i akurat 
przechodzą obok urzędu.

Magdalena Pawlik

Spacerując ze swoimi pupilami w okolicach Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, właściciele zwierząt nie muszą zabierać ze sobą butelki z wodą 
i miski. Teraz można skorzystać z poidełka, które znajduje się przy ul. 
Zamkowej. 

Stojaki na rowery
Dobra wiadomość dla rowerzystów. 

Właściciele jednośladów mogą zo-
stawiać swoje rowery na nowych 
stylowych stojakach rowerowych, 
które zamontowane zostały na 
terenie naszego miasta. Stojaki zo-
stały zainstalowane w trzech róż-
nych lokalizacjach, przy budynku 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
Targowisku Miejskim oraz boisku 
sportowym na ul. Piastowskiej 10. 
Wykonawcą nowych stojaków 
na rowery jest Pan Sebastian 
Jarosz, który jest także autorem 
ekologicznych serc na nakrętki. 
Stojaki, które są do dyspozycji ro-
werzystów zostały zainstalowane 
w dwóch różnych wersjach, dam-

skiej i męskiej. 
Celem projektu jest przede 
wszystkim propagowanie ak-
tywnego wypoczynku, promocja 
turystyki rowerowej i promocja 
jazdy rowerem jako alternatywne-
go środka transportu.
Rower to idealna alternatywa 
w miejskiej, często zakorkowanej 
codzienności. To bezemisyjny, 
zdrowy i z roku na rok coraz 
modniejszy środek transportu. 
Zachęcamy mieszkańców do ak-
tywnego wypoczynku na rowerze, 
bo w ten sposób dbamy nie tylko 
o siebie, ale również środowisko.

Magdalena Pawlik 

Stojaki zostały zamontowane przy budynkach i obiektach,  
które są często odwiedzane przez mieszkańców.

Promocja lokalnych produktów
w ramach realizacji projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone 
z pasją” we wszystkich gminach z partnerstwa Szlakiem Granitu zostały zamontowane 

gabloty z produktami lokalnymi. 
Celem projektu jest zwiększenie wsparcia rozwoju 
zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmoc-
nienie i promocję lokalnych produktów i usług obję-
tych markami lokalnymi 7-miu partnerów. 
W gablotach znajdują się produkty lokalne od poniż-
szych producentów:
1) Dyniowy Zakątek – Olszany 171,
2) Rękodzieło i miód Anna Mielnik – Jugowa 61,
3) Granitowa Galeria – ul. Kościuszki 13, Strzegom,  
4) Młyn Siedlimowice – Siedlimowice 1,
5) Winnica Silesian – Bagieniec 20,
6) Hoppy Lab Browar Rzemieślniczy – ul. Słowiańska 23, 

Żarów.
Gabloty stanęły w urzędach w Żarowie, Dobromie-
rzu, Jaworzynie Śląskiej, Kostomłotach, Strzegomiu, 
Udaninie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżo-
wym w Lubachowie i siedzibie Stowarzyszenia LGD 
„Szlakiem Granitu”.
Zachęcamy lokalnych producentów z terenu gminy 
Żarów do współpracy z Lokalną Grupą Działania 
„Szlakiem Granitu”. Wszelkie informacje można 
uzyskać w biurze Stowarzyszenia 55-340 Udanin 86b, 
pod nr telefonu 661 238 869 lub  
e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl.

Projekt współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska 
— tworzone z pasją” finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowa-
nie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER” Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W gablocie, która postawiona została w UM Żarów 
są wystawione produkty także od naszych producen-
tów. Jest to mąka z siedlimowickiego młyna i żarow-
skie piwo z Hoppy Lab Browar Rzemieślniczy. 
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Ekologia
Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych
Od 1 maja 2021r. mieszkańców gminy Żarów będą obowiązywały nowe stawki  

za wywóz odpadów komunalnych. 

Na sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 25 marca 
radni Rady Miejskiej 

przyjęli nowe stawki za wywóz 
odpadów komunalnych oraz nowe 
zasady w systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, któ-
re zostały wprowadzone w wyniku 
zmiany przepisów.
Stawki za wywóz odpadów komu-
nalnych kształtują się następująco:

 ▶ 29,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie wielorodzinnej,

 ▶ 33,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie jednorodzinnej 
niekompostującej odpadów 
biodegradowalnych w kom-
postowniku na swojej posesji, 
z uwzględnieniem odbioru od-
padów zielonych.

 ▶ 27,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie jednorodzinnej 
kompostującej odpady biode-
gradowalne w kompostowniku 
na swojej posesji. 

Właściciele nieruchomości jedno-
rodzinnych, którzy będą kompo-
stować odpady biodegradowalne 
na swoich posesjach, będą mogli 
skorzystać z ulgi w wysokości 
6 złotych za osobę. Wówczas 
stawka opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych zostanie obniżona 
i wyniesie 27 złotych miesięcznie 
od mieszkańca. 

Co należy zrobić, aby uzyskać 
ulgę z tytułu kompostowania 
odpadów biodegradowalnych?
Ulga przyznawana będzie właści-
cielom nieruchomości jednoro-
dzinnych. Aby uzyskać ulgę należy 
założyć kompostownik i złożyć 
nową deklarację. W przypadku 
chęci skorzystania z ulgi od 1 maja 
2021r. należy złożyć deklarację 
najpóźniej do dnia 10 czerwca 
2021r. Deklarację można pobrać 
ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Żarów. Można 
je składać w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, za pośrednictwem 
ePUAP lub poczty elektronicznej 
na adres: deklaracje@um.zarow.pl.
Informujemy, że w przypadku 
skorzystania z ulgi związanej 
z kompostowaniem bioodpadów 
(tj. odpadów kuchennych i ogro-
dowych) właściciel nie będzie mógł 

wystawiać bioodpadów do odbioru 
z posesji i wywozić ich bezpłatnie 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych.
W przypadku nie skorzystania 
z ulgi związanej z kompostowaniem 
oddawanie odpadów Bio przed po-
sesję domu jednorodzinnego może 
odbywać się tylko poprzez umiesz-
czenie odpadów w dedykowanych 
do tego rodzaju odpadów worków 
z logiem Gminy Żarów.

Zmiany dotyczące systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi obowiązujące 
od 1 kwietnia 2021r.

 ▶ We wszystkich gniazdach na 
terenach wiejskich będzie doda-
ny kontener na tekturę i papier. 
Zostanie zwiększona ilość tzw. 
gniazd zgodnie ze złożonymi 
wnioskami radnych Rady Miej-
skiej i sołtysów.

 ▶ Przy zabudowie wielorodzinnej 
staną dodatkowe brązowe po-
jemniki przeznaczone na odpa-
dy biodegradowalne, do których 
mieszkańcy mogą wrzucać ku-
chenne odpady biodegradowal-
ne jak: obierki, zepsute owoce 
i warzywa itp.

 ▶ Mieszkańcy mieszkający w za-
budowie jednorodzinnej, którzy 
nie zdecydują się na kompo-
stowanie odpadów przy swoich 
nieruchomościach otrzymają 
worki brązowe na bioodpady. 
Przy czym oprócz bioodpadów 
kuchennych będą umieszczać 
w nich odpady tzw. zielone, czy-
li trawę, liście, zwiędłe rośliny 
czy rozdrobnione gałęzie.

Przypominamy! PSZOK  
zamknięty na kilka tygodni
Zgodnie z informacjami, które 
przekazywaliśmy wcześniej Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, który zlokalizowa-
ny jest przy ul. Armii Krajowej 34 
w Żarowie, będzie zamknięty. Fir-
ma Eneris Surowce S.A. musi speł-
nić wymagania ustawowe i uzyskać 
nową decyzję na zbiórkę w tym 
miejscu odpadów. Jeśli Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy wyda ze-
zwolenie, PSZOK znów zostanie 

udostępniony mieszkańcom. 
Do PSZOK można przekazywać 
bezpłatnie odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny: 
tworzywa sztuczne, odpady opa-
kowaniowe wielomateriałowe 
i metal, szkło bezbarwne i koloro-
we, papier, makulatura i tektura, 
przeterminowane leki i chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte opony, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady tekstyliów i odzieży, od-
pady budowlane i rozbiórkowe 
(miesięcznie w ilości nie większej 
niż 0,5 m3). 
PSZOK będzie świadczył usługi 
w każdy poniedziałek  
(godz. 16.00 – 18.00),  
środę (godz. 14.00 – 18.00) oraz 
sobotę (godz. 10.00 – 12.00). 
Oddając odpady komunalne 
do PSZOK należy okazać się 
dokumentem potwierdzającym 
zamieszkanie na terenie gminy 
Żarów. 

Zmiany w systemie zbiórki 
odpadów gabarytowych

 ▶ Od dnia 1 maja 2021r. odpady 
wielkogabarytowe zbierane są 
z terenu gminy Żarów w każdy 
ostatni piątek miesiąca z tere-
nów wsi oraz w każdy przed-
ostatni piątek miesiąca z terenu 
miasta Żarów. 

 ▶ Informacje o lokalizacji wy-
stawionych odpadów wielko-
gabarytowych należy zgłaszać 
najpóźniej przed dniem odbioru 
do godz. 15.00 do Urzędu Miej-
skiego w Żarowie pod numera-
mi telefonów 74 30 67 351 lub 
74 30 67 334.

Magdalena Pawlik 

Bądź Eko i załóż 
przydomowy kompostownik

kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał 
do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady,  

które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. 
Dodatkową zaletą posiadania 
kompostownika jest także ulga 
w opłacie za gospodarowanie 
odpadami. Ulga przyznawana jest 
właścicielom nieruchomości jed-
norodzinnych, którzy zadeklarują, 
że założą kompostownik.
Odpady biodegradowalne to oko-
ło 70% naszych śmieci. Jeśli trafią 
one do kompostownika, będziemy 
mogli posegregować nawet 95% 
odpadów pozostałych po oddzie-
leniu resztek jedzenia. Kompost 
jest źródłem naturalnego, dar-
mowego nawozu, który możemy 
wykorzystać do użyźnienia gleby 
w ogrodzie czy w doniczkach.
Kompostownik można kupić albo 
zrobić samemu:

 ▶ Gotowy kompostownik ogrodo-
wy można kupić w sklepie lub 
markecie ogrodniczym. Sprawdza 
się zwłaszcza w małych ogrodach, 
gdzie nie powstaje dużo odpadów 
biodegradowalnych. 

 ▶ Drewniany kompostownik 
o budowie ażurowej można 
wykonać samodzielnie z desek 
lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić 
dostęp powietrza do warstw 
kompostu. 

 ▶ Kompostowanie w pryzmie 
to najprostszy sposób kompo-
stowania, polega na układaniu 
warstwami materiałów biode-
gradowalnych. 

Kompostownik zakładamy od 
wiosny do jesieni, przy dodatnich 
temperaturach. 
Miejsce przeznaczone na kompo-
stownik powinno być osłonięte od 
wiatru i zacienione. Miejsce, które 
wybierzemy powinno być nieco 

wzniesione, aby woda opadowa 
nie zalewała powstającego kom-
postu. Świetnym rozwiązaniem 
jest ulokowanie kompostownika 
w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. 
Krzew ten jest naturalną barierą 
dla zapachów powstających pod-
czas procesu rozkładu substancji 
organicznych. Najprostszym 
rozwiązaniem jest gotowy kom-
postownik ogrodowy z tworzyw 
sztucznych. Układa się w nim 
warstwami zgromadzony wcze-
śniej materiał lub dokłada na bie-
żąco. Najlepiej sprawdza się w ma-
łych ogrodach, gdzie nie powstaje 
dużo resztek roślinnych.

Do kompostownika wrzucamy:
 ▶ większość odpadów kuchen-
nych i ogrodowych, takich jak: 
resztki owoców i warzyw, reszt-
ki roślinne, 

 ▶ rozgniecione skorupki z jaj, fusy 
z kawy i herbaty, 

 ▶ gałązki żywopłotów, ziemię 
z doniczek i skrzynek, przekwit-
nięte kwiaty, liście, skoszoną 
trawę, nadziemne części chwa-
stów, 

 ▶ niezadrukowany papier (pa-
pier śniadaniowy, chusteczki, 
serwetki, tektura itp.), a także 
słomę i siano. 

Do kompostownika 
nie wrzucamy:

 ▶ mięsnych odpadów kuchennych 
i kości, 

 ▶ zainfekowanych roślin ogrodo-
wych, 

 ▶ gruzu czy śmieci z odkurzacza.
odchody zwierząt, 
Dojrzewanie kompostu trwa zwy-
kle około 18 miesięcy (w kompo-
stownikach z tworzyw sztucznych 
proces ten można skrócić nawet 
do 2 miesięcy). Dojrzały kompost 
ma jednolitą strukturę i zapach 
świeżej ziemi. Można go bez ogra-
niczeń wykorzystywać do użyź-
niania gleby. Stosowanie kom-
postu nie grozi przenawożeniem 
ani zatruciem środowiska, jak to 
może mieć miejsce w przypadku 
nawozów sztucznych czy oborni-
ka. Dzięki stosowaniu kompostu 
uboga w składniki odżywcze 
i mineralne gleba staje się żyzna, 
bogata w humus i urodzajna, a my 
możemy cieszyć się jej plonami.
Więcej na stronie internetowej: 
https://naszesmieci.mos.gov.pl.
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Bezpieczeństwo
Złodzieje zatrzymani na gorącym uczynku

Funkcjonariusze komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali na gorącym uczynku 
dwóch mężczyzn, którzy wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży  
7 płyt granitowych stanowiących część ogrodzenia pałacu w Mrowinach. 

Zatrzymani to 33-letni 
i 41-letni mieszkańcy po-
wiatu wałbrzyskiego. 

– W wyniku podjętych czynno-
ści procesowych m.in. w postaci 
przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych i gospodarczych 
należących do sprawców, ujaw-
niono skradzione mienie, które 
odzyskano w całości. Wartość 
strat zostanie ustalona w termi-
nie późniejszym. Zatrzymanym 
przedstawiono zarzuty doty-
czące kradzieży cudzej rzeczy, 
grozi im od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności – mówi 
Katarzyna Wilk komendant 
Komisariatu Policji w Żarowie.

Całą sytuacją zaniepokojeni byli 

także mieszkańcy Mrowin, którzy 
przekazywali swoje obawy do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Romana Koniecznego. Dzięki 
współpracy, czujności i zaanga-
żowaniu mieszkańców, sprawcy 
kradzieży zostali zatrzymani.

– Dzięku-
ję miesz-
kańcom 
Mrowin, 
którzy 
zareago-
wali na 
niepoko-
jącą sytu-
ację, która 
miała 
miejsce na terenie naszej wsi. 

Każde nasze zgłoszenie, do-
tyczące obecności nieznanych 
osób w okolicach pałacu w Mro-
winach, było weryfikowane 
przez policjantów. Dzięki temu 
sprawcy zostali zatrzymani. 
Podziękowania składam także 
funkcjonariuszom Komisariatu 
Policji w Żarowie za doprowa-
dzenie sprawy do szczęśliwego 
finału. Pamiętajmy, że nie 
możemy być obojętni, musimy 
reagować i być czujnym za 
każdym razem, gdy widzimy 
przestępstwo – mówi Roman 
Konieczny Przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik 

Kronika policyjna
Niewybuch znaleziony na 
posesji w Przyłęgowie
Podczas prac melioracyjnych na 
polu mieszkaniec gminy Żarów 
znalazł pocisk artyleryjski z zapal-
nikiem, skorodowany, pochodzą-
cy z czasów II wojny światowej, 
o wymiarach długość 280 mm 
i średnica 80 mm. O znalezisku 
został powiadomiony Komisariat 
Policji w Żarowie. Na miejscu 
wystawiono posterunek stały, po-
wiadomiono Jednostkę Wojskową 
Głogów, którzy przyjechali i za-
bezpieczyli niewybuch.

Zatrzymano mężczyznę,  
który okradł sklep
33-letni mieszkaniec powiatu 
jaworskiego został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy KP Żarów 
wspólnie z Funkcjonariuszami 
Wydziału Kryminalnego KPP 
Jawor, w toku realizacji czynności 
do sprawy z poprzedniego okre-
su. Mężczyzna jest podejrzany 
o dokonanie w dniu 13 marca br., 
w jednym ze sklepów na terenie 
Żarowa, kradzieży mienia o łącz-
nej wartości 810 złotych. Zatrzy-
manemu grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Uwaga na oszustów 
podszywających się za 
pracowników banku
Policjanci KP Żarów ostrzegają 
przed oszustami podającymi się 
za pracowników banku. Drogą 
telefoniczną oszust podający się 
za konsultanta banku uzyskuje 
dostęp do konta swojej ofiary 
i zgromadzonych na nim pienię-
dzy. W ten sposób ofiarą oszustwa 
padła mieszkanka Żarowa. Skon-
taktował się z nią telefonicznie 
nieznany sprawca, który podszy-
wając się za pracownika jednego 
z banków, próbował wyłudzić 
dane niezbędne do zalogowania 
się na elektroniczne konto banko-
we. W wyniku zdarzenia z konta 
pokrzywdzonej zaciągnięty został 
kredyt w kwocie ponad 55 tys. 
złotych, a następnie przelany na 
jej konto, po potrąceniach, w kwo-

cie ponad 44 tys. złotych. Sprawca 
nie osiągnął zamierzonego celu 
z uwagi na reakcję pokrzywdzonej 
i zablokowanie konta. 
Apelujemy o zachowanie szczegól-
nej ostrożności! Pracownicy ban-
ku nigdy nie żądają od klientów 
podania loginu, hasła do konta ani 
tym bardziej kodu autoryzacyjne-
go SMS, jak i nie polecają instalo-
wania aplikacji, z której mogą wy-
konywać ruchy na koncie klienta. 
O wszystkich próbach wyłudzenia 
pieniędzy należy natychmiast 
informować Policję, korzystając 
z numeru alarmowego 112.

Ukradła konsolę do gier, 
została zatrzymana
Funkcjonariusze Zespołu Krymi-
nalnego KP Żarów, w toku realiza-
cji sprawy z poprzedniego okresu 
zatrzymali 22-letnią mieszkankę 
pow. świdnickiego podejrzewaną 
o dokonanie kradzieży konsoli 
Playstation na szkodę mieszkańca 
Żarowa. Wartość skradzionego 
mienia wyniosła 1000 złotych. 
Konsolę odzyskano, a zatrzymanej 
postawiono zarzuty, grozi jej do 
5 lat pozbawienia wolności. 

25-latek zatrzymany za 
posiadanie narkotyków
Młody mężczyzna, mieszkaniec 
powiatu świdnickiego, został za-
trzymany za posiadanie przy sobie 
narkotyków, amfetaminy o wadze 
0,25 grama. Przedstawiono zarzu-
ty, grozi mu kara do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

Nietrzeźwi za kierownicą
Kolejni nietrzeźwi kierowcy zosta-
li zatrzymani za jazdę pod wpły-
wem alkoholu. 62-latek i 40-latek 
kierowali rowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości. 52-letni mieszka-
niec powiatu świdnickiego prowa-
dził samochód będąc pod wpły-
wem alkoholu, został zatrzymany 
na terenie Mrowin. Zatrzymanych 
po wykonaniu odpowiednich 
czynności zwolniono.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Poznajmy nowego 
Zastępcę komendanta Policji w Żarowie

Komisarz Marek Rataj 
został nowym Zastępcą 
Komendanta Komisa-
riatu Policji w Żarowie. 
Obowiązki nowego wi-
ceszefa żarowskiej po-
licji pełni od lutego, ale 
oficjalnie od 6 kwietnia 
2021r., decyzją Komen-
danta Powiatowego Po-
licji w Świdnicy, został 
powołany na to stanowisko. 

– Służbę w Policji rozpocząłem 
w 2005r., przez pierwsze 4 lata 
pracowałem jako policjant 
w Wydziale Prewencji KPP 
Świdnica, następnie od 2009r. 
do 2021r. pracowałem w Wy-
dziale Kryminalnym KPP Świd-

nica, gdzie zajmowa-
łem się zwalczaniem 
przestępczości Prze-
ciwko Życiu i Zdro-
wiu, jednocześnie 
na przełomie 2019r. 
i 2020r. przez kilka 
miesięcy prowadziłem 
postępowania przygo-
towawcze w Wydziale 
Dochodzeniowo – 

Śledczym KPP Świdnica. Nowe 
stanowisko to nowa specyfika 
pracy, ale również możliwość 
dalszego rozwoju i zdobycia 
nowych doświadczeń związa-
nych z pracą policjanta – mówi 
Komisarz Marek Rataj.

Oprac. Magdalena Pawlik

Na terenie naszego miasta powstają łąki kwietne
Upiększają, są przyjazne owadom,  

a dodatkowo wpływają pozytywnie na gospodarkę wodną w glebie. 

Mowa o łąkach kwietnych, 
które powstają na terenie 
Żarowa. Zostaną wyod-

rębnione w trzech lokalizacjach, przy 
ul. Piastowskiej, Dworcowej oraz 
Krasińskiego. Prace przygotowawcze 
polegające na przygotowaniu podło-
ża już się zakończyły, a w następnym 
etapie zostaną wysiane pierwsze 
nasiona roślin.

– Pierwszy etap powstania łąki 
kwietnej zakłada przygotowanie 
podłoża, uprawy gruntu i usu-
nięcie wszelkich zanieczyszczeń. 
W następnej kolejności roz-
poczniemy wysiew mieszanki 
nasiennej i za kilka tygodni 
będziemy mogli cieszyć oko 
barwnymi kwiatami i obser-
wować piękno odwiedzających 
je owadów. W ramach realizo-
wanego zadania łąki kwietne 
będą pielęgnowane, a po prze-
kwitnięciu roślin jednorocznych, 
również koszone – mówi Karol 
Podyma z firmy Łąki Kwietne 

wykonawca zadania.
Na tworzonych w Żarowie łąkach 
kwietnych zasianych zostanie 
wiele gatunków roślin, m.in. koni-
czyna czerwona, szałwia łąkowa, 
babka lancetowata, wiesiołek 
dwuletni, miłek letni, aster al-
pejski, chaber bławatek, lawenda 
wąskolistna, len wielkokwiatowy, 

czarnuszka siewna, mak polny, 
jaskier ostry, rumian polny, kozi-
bród łąkowy, koniczyna łąkowa, 
aster chiński karłowy, gwiezdny 
pył Leptosifon, kąkol polny, nola-
na błękitna, żeniszek meksykański 
karłowy i jeszcze wiele innych 
gatunków. 
Łąki kwietne powstają w miej-
scach wskazanych przez naszych 
mieszkańców. W planach jest 
kontynuacja tego ekologicznego 
projektu i posianie kolejnych łąk.

– Taka zieleń pełni wiele poży-
tecznych funkcji. Oprócz popra-
wy estetyki, łąki przyczyniają 
się do oczyszczania powietrza, 
pochłaniają więcej pyłów ko-
munikacyjnych i magazynują 
więcej wody niż trawniki, są ła-
twiejsze w utrzymaniu. Ponadto 
łąki tworzą naturalne żerowi-
ska dla owadów, pszczół, motyli 
i małych zwierząt. To bardzo 
istotne, zwłaszcza w kontekście 
ograniczenia skutków zanie-
czyszczenia powietrza. Łąkowe 
zakątki nie tylko upiększą prze-
strzeń naszego miasta, będą 
pięknie pachnieć, wspaniale 
wyglądać, ale również przycią-
gną owady – mówi Przemysław 
Sikora zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik

Łąki kwietne i zielone przystanki, które w minionym roku powstały na 
terenie naszego miasta są realizowane w ramach Żarowskiego Projektu 
Ekologicznego.

wiosenne nasadzenia zdobią skwer w Bukowie
Jeszcze przed Świętami wielkanocnymi mieszkańcy Bukowa posta-

nowili wspólnie zadbać i zagospodarować otoczenie swojej wsi. 
Na skwerze 
w centrum Bu-
kowa posadzone 
zostały wiosenne 
bratki.  
Nowe nasadzenia 
pojawiły się także 
przy krzyżu na 
terenie Kościoła 
p.w. św. Stanisła-
wa Biskupa  
i Męczennika.  
A w prace spo-
łeczne zaangażowały się panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Bukowa.
To jeszcze nie koniec wszystkich 
działań mieszkańców. Teraz przy-
gotowują kilka dużych kwietni-

ków, które postawione zostaną na 
terenie całej wsi. 
Wspólna praca popłaca! Jest es-
tetycznie i schludnie. A i sami 
mieszkańcy chętnie dbają o każdy 
zakątek swojej wsi.

Magdalena Pawlik

Efektem wspólnej pracy społecznej mieszkańców 
jest zagospodarowany i ukwiecony skwer. 
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Zmiany w SP Mrowiny i SP Żarów
Na sesji rady Miejskiej w czwartek, 25 marca radni rady Miejskiej 
podjęli dwie uchwały dotyczące zmian, które będą obowiązywały 

od 1 września 2021r. w Szkole Podstawowej im. anny Jenke w Mro-
winach oraz Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Zaproponowane przez Burmi-
strza zmiany zostały wielokrotnie 
omawiane przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
dyrektorów szkół, radnych Rady 
Miejskiej w Żarowie, a najważ-
niejsze – z rodzicami uczniów 
szkoły w Mrowinach. Długie 
i szczegółowe rozmowy pozwoliły 
wypracować jednogłośne stano-
wisko, które zostało przedstawio-
ne Dolnośląskiemu Kuratorowi 
Oświaty. W odpowiedzi, Kurator  
z Wicekuratorem osobiście wizy-
towali w szkole w Mrowinach oraz 
w szkole w Żarowie. Ostatecznie 
Dolnośląski Kurator Oświaty za-
opiniował pozytywnie planowane 
zmiany, uznając, że „ zmniejszanie 
się liczby uczniów – obecnej sa-
modzielnej – Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach 
w niedługim czasie może nie 
zagwarantować właściwej reali-
zacji procesu dydaktycznego, 
utrudniając wprowadzanie metod 
aktywizacyjnych oraz odpowied-

nich warunków do uczniowskiej 
współpracy i rywalizacji”. Dalej 
stwierdził, że Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 
gwarantuje lepsze warunki kształ-
cenia, wychowania i opieki, co 
docenili rodzice uczniów zamiesz-
kałych poza obwodem wspo-
mnianej Szkoły, decydując się na 
zrekrutowanie dzieci właśnie do 
niej – w tym również mieszkańcy 
Mrowin”, w odniesieniu do przy-
szłych uczniów kl. IV – VIII. 
Jednakże, mając na uwadze do-
bro wszystkich dzieci, Burmistrz 
wraz z Radą Miejską w Żarowie 
zagwarantowali obecnym uczniom 
szkoły w Mrowinach kontynuację 
nauki w budynku w Mrowinach do 
zakończenia szkoły, czyli kl. VIII.

Jakie zmiany  
czekają SP Mrowiny?

 ▶ Z dniem 1 września 2021r. 
Szkoła Podstawowa w Mrowi-
nach będzie funkcjonować jako 
Szkoła Filialna w Mrowinach 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie i będzie 
podporządkowana organizacyj-
nie Szkole Podstawowej w Ża-
rowie. 

 ▶ Szkoła Filialna w Mrowinach 
będzie miała strukturę klas 
I – III wraz z oddziałem przed-

szkolnym (dla 3-6 -latków).
 ▶ Siedzibą Szkoły Filialnej  
w Mrowinach Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żarowie 
dalej będzie budynek po Szkole 
Podstawowej w Mrowinach przy 
ul. Wojska Polskiego 43. 

 ▶ Uczniowie obecnie uczęszcza-
jący do Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach, 
od klasy IV do VIII będą mieli 
możliwość kontynuowania na-
uki i ukończenia szkoły w bu-
dynku szkoły w Mrowinach 
przy ul. Wojska Polskiego 43.

Jakie zmiany czekają SP Żarów?
 ▶ Szkoła Podstawowa w Żarowie 
będzie funkcjonować bez zmian. 

 ▶ Zmieni się wyłącznie adres 
głównej siedziby szkoły: z ul. 
1 Maja 2 na ul. Piastowską 10 
(na potrzeby administracyjne).

 ▶ Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych Szkoły Podstawowej w Ża-
rowie w dalszym ciągu będą 
uczęszczać do budynku na ul. 
Ogrodowej w Żarowie.

 ▶ Uczniowie z kl. I – III będą 
uczęszczać do budynku przy 
ul. 1 Maja 2, a uczniowie z kl. IV 
– VIII będą uczęszczać do bu-
dynku przy ul. Piastowskiej 10.

O planowanych działaniach w szko-
łach szczegółowo zostali poinfor-
mowani rodzice uczniów. Odbywa-
ły się także spotkania dyrektor szko-
ły Barbary Nowak oraz radnych 
i władz gminy Żarów z rodzicami, 
a także komisje Rady Miejskiej rów-
nież z udziałem rodziców uczniów, 
którzy uczęszczają do placówki 
szkolnej w Mrowinach. 
Uchwała w sprawie przekształce-
nia Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie oraz utwo-
rzenia podporządkowanej jej 
organizacyjnie Szkoły Filialnej 
w Mrowinach o strukturze or-
ganizacyjnej klas I – III wraz 
z oddziałem przedszkolnym zo-
stała pozytywnie zaopiniowana 
przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego oddział w Żarowie 
oraz Solidarność NSZZ Komisja 
Międzyzakładowa Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi 
Świdnickiej. Pozytywną opinię na 
temat uchwały Rady Miejskiej wy-
dał także w dniu 15 marca 2021r. 
Dolnośląski Kurator Oświaty. 

Magdalena Pawlik

Od 1 września 2021r. SP w Mrowinach będzie funkcjonować pod 
nazwą: Szkoła Filialna w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie. 

Jak długo rozkładają się śmieci? Nowe plansze ekologiczne 
w ramach realizacji Żarowskiego Projektu Ekologicznego we wszystkich instytucjach, 
szkołach, na terenie przedszkola i na świetlicach wiejskich w gminie Żarów zamonto-

wane zostały plansze ekologiczne pod nazwą: „Jak długo rozkładają się śmieci”. 

Plansze w obrazowy sposób 
prezentują, jak wolno, bo 
nawet do kilku tysięcy 

lat, następuje rozkład odpadów 
wyrzucanych do środowiska bez 
segregacji. 

– Niestety wciąż wiele osób 
praktykuje nielegalny wywóz 
śmieci do lasu, wyrzucanie 
odpadów do rzek czy innych 
zbiorników wodnych. Co wię-
cej, każdego dnia wiele osób 
spacerujących po parkach, 
miastach czy ulicach wyrzuca 
bezmyślnie opakowania po 
produktach spożywczych, nie-
dopałki po papierosach, foliowe 
reklamówki i wiele innych 
niechcianych przedmiotów. Nie 
zdajemy sobie sprawy z tego 
lub może raczej nie chcemy pa-
miętać o tym, że każdy odpad, 
który nie trafi do kosza, będzie 
stanowić problem w przy-

szłości. Niektóre odpady 
rozkładają się przez kil-
kadziesiąt lat, podczas, 
gdy wiele z nich mogłoby 
zostać przetworzonych 
ponownie – mówi Tomasz 
Kuska z Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Nowe tabliczki ekologicz-
ne opatrzone są zdjęciami 
różnych rodzajów odpa-
dów wraz z sekwencjami 
czasowymi (tygodnie, mie-
siące, dziesiątki lat, setki 
lat, tysiące lat), w których 
te odpady, wyrzucone bez 
segregacji, ulegną biode-
gradacji. W ten sposób 
edukujemy najmłodszych 
mieszkańców naszej gmi-
ny, że odpady są cennym 
materiałem, który możemy 
wielokrotnie przetwarzać 
i wykorzystywać.

Magdalena Pawlik

Ekologiczna plansza została zamontowa-
na także w Bajkowym Przedszkolu  
w Żarowie.  
Przedszkolaki uczą się, że warto segrego-
wać śmieci i dbać o środowisko. 

rozpoczął się 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całej Polski rozpoczął się  
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). 

NSP to czas, kiedy państwo, zada-
jąc obywatelom kilka pytań, stara 
się zdiagnozować: „ilu nas jest”, 
„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. 
Wszystkie informacje uzyskane 
w trakcie spisu chronione są ta-
jemnicą statystyczną i będą wyko-
rzystywane tylko i wyłącznie do 
przygotowania zbiorczych opraco-
wań statystycznych.
Przypominamy wszystkim miesz-
kańcom, którzy nie posiadają 
komputera lub telefonu z dostę-
pem do internetu o możliwości 
skorzystania z Gminnego Punktu 
Spisowego znajdującego się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, w którym będzie można 
dokonać spisu samodzielnie. 

W razie pytań lub problemów 
wsparciem będzie służyć  

wyznaczony do tego  
pracownik Urzędu. 

Ze względu na sytuację epide-
miczną warto wcześniej sprawdzić 
telefonicznie dostępność punktu 
spisowego i umówić się w Urzę-
dzie na konkretną godzinę. 

Wobec powyższego prosimy 
o kontakt tel. pod nr 

 ▶ 74 30 67 307, 
 ▶ 74 30 67 337, 
 ▶ 74 30 67 342.

Wejście do Urzędu w celu doko-
nania spisu od strony ul. Armii 
Krajowej 53 (czerwone drzwi).

Pamiętajmy, że spis  
jest obowiązkowy! 

Jednak, w przypadku, jeśli ojciec 
rodziny będzie chciał dokonać 
spisu w imieniu wszystkich do-
mowników, to musi znać PESEL 
nie tylko swój, ale również żony, 
dzieci oraz matki lub teściów, o ile 
mieszkają wspólnie. Dlatego przy-
chodząc do Gminnego Punktu 
Spisowego w UM Żarów prosimy, 
aby mieć przy sobie Pesele wszyst-
kich domowników.
Wraz z rozpoczęciem Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań, 1 kwietnia 2021r. 
rozpoczęła się Loteria promocyjna 
NSP 2021. Nagrodami w Loterii 
są karty podarunkowe o wartości 

500 zł i 1000 zł każda oraz 16 sa-
mochodów miejskich – Toyota 
Yaris. Każdy, kto wyrazi zgodę na 
udział w loterii spisowej musi po-
siadać swojego e-maila. 
Unikatowy kod loterii spisowej 
dostarczany jest na wskazany  
adres poczty elektronicznej.
Jeśli z ważnych powodów nie 
spiszemy się sami przez Internet 
– w domu lub w Urzędzie – mu-
simy spodziewać się telefonu 
od rachmistrza lub jego wizyty. 
Rachmistrze rozpoczną pracę po 
1 maja br.

Więcej informacji:  
https://spis.gov.pl.

Magdalena Pawlik 

Mieszkańcy, którzy nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu 
mogą spisać się w Gminnym Punkcie Spisowym w UM Żarów.

- 7 -
Nr 7/2021 (208) | 15 kwietnia 2021 r.



Sport i wypoczynek
wspieramy sportowe talenty

ambitna, zdolna, pełna pasji i samozaparcia.  
w grudniu 2020r. otrzymała powołanie  

do kadry Narodowej Judoków. 

To wielkie osiągnięcie naszej miesz-
kanki. Nikola Kamińska mieszkan-
ka Mrowin za sportowe osiągnięcia 
i liczne sukcesy otrzymała podzię-
kowania od burmistrza Leszka 
Michalaka oraz zastępcy burmistrza 
Przemysława Sikory. 

– Cieszymy się, że mieszkańcy 
naszej gminy osiągają sportowe 
sukcesy i zdobywają wysokie 
lokaty na szczeblu regionalnym 
i krajowym. Dla nas, naszych 
mieszkańców to wielka duma, 
że reprezentują gminę Żarów 
podczas różnych zawodów spor-
towych. Gratulujemy młodej 
zawodniczce judo i wierzymy, 
że Nikola zaskoczy nas jeszcze 
nie raz i zdobędzie najwyższe 

trofeum w tej dyscyplinie spor-
towej – gratulowali burmistrz 
Leszek Michalak oraz zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Nikola na co dzień trenuje 
w barwach klubu AKS Strzegom. 
Ostatnio zajęła II miejsce na 
Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w Judo, które odbyły się 20 lutego 
w Łagiewnikach. Pokazała na ma-
tach wielką klasę, co pozwoliło jej 
sięgnąć po srebrny medal. 
Gratulujemy młodej zawodniczce 
i życzymy dalszych sukcesów na 
matach Polski i Europy. Mamy 
nadzieję, że nowy strój przyniesie 
Nikoli wiele szczęścia w najbliż-
szych rozgrywkach sportowych.

Magdalena Pawlik 

Nikola Kamińska z mamą i burmistrzami podczas wizyty w UM Żarów. 

Otworzyli sezon turystyczny
choć może dziś jeszcze za oknem nie bardzo ją widać, to prawdziwa wiosna już coraz bliżej.

Witanie tej pory roku w Miejskim 
Kole PTTK „Żarodreptaki” ma 
długą i piękną tradycję. Właśnie 
wystartował kolejny sezon tury-
styczny. 
W poszukiwanie budzącej się 
natury, żarowscy turyści wybrali 
się na Chełmiec, drugi co do wy-
sokości szczyt Gór Wałbrzyskich. 
Swoją eskapadę rozpoczęli w Bo-
guszowie-Gorcach. Stąd udali 
się na wierzchołek góry, który 
administracyjnie leży w granicach 
Szczawna-Zdroju. Najstarszą bu-
dowlą na szczycie jest kamienna 
wieża widokowa. Powstała w la-
tach 1887-1888. Finansowanie 
obiektu zapewnili Hochbergowie, 
ci sami, którzy byli właścicielami 
Zamku Książ. Po drugiej wojnie 
światowej wybudowano budynek, 
w którym mieści się Radiowo-
-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy 
(RTON). Ostatnim obiektem 
widocznym z odległości jest 45 
metrowy Krzyż Milenijny.  Po za-
służonym odpoczynku piechurzy 
zeszli do pobliskiego Szczawna-
-Zdroju. Nagromadzenie atrakcji 

turystycznych tworzy doskonałe 
warunki dla odwiedzających. To 
jedno z najstarszych uzdrowisk 
na Dolnym Śląsku, jego rozwój 
nastąpił po 1816 roku, kiedy wy-
budowano tu pijalnię wód mine-
ralnych, teatr, pawilon na koncer-
ty, hotele oraz zajazdy. Sława tej 
miejscowości ściągnęła wiele go-
ści, do których zaliczyć możemy 
Zygmunta Krasińskiego, Henryka 
Wieniawskiego, króla Augusta 
Saskiego, Winstona Churchila, 

a nawet Cara Mikołaja I. 
Ze względu na panujące obostrze-
nia, wyjazd odbył się indywidu-
alnie z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa dot. pandemii 
koronawirusa. 
Aktualne plany wycieczkowe tury-
stów można śledzić na oficjalnym 
profilu na Facebook – Koło PTTK 
„Żarodreptaki” Żarów.

Krzysztof Dutkiewicz

Zawieszenie przedłużone
Drużyny piłki nożnej z niższych lig nie wrócą na boiska. 

Przynajmniej do 18 kwietnia. co dalej z sezonem?
Minister zdrowia Andrzej Nie-
dzielski poinformował, iż lock-
down w Polsce został przedłużony 
do 18 kwietnia. Taka wiadomość 

storpedowała plany powrotu na 
ligowe boiska drużyn z niższych 
lig oraz  zespoły młodzieżowe. 
Przypomnijmy, iż decyzją rządu 
od 20 marca zamknięte zostały 
obiekty sportowe na potrzeby 
sportu amatorskiego. Siedem dni 
później do seniorów amatorów 
dołączyły dzieci i młodzież. 
Piłkarze wrócą dopiero na boiska, 
kiedy pozwolą na to przepisy 
prawne. Bez względu na termin 

rozpoczęcia rundy rewanżowej, 
sezon zakończy się 27 czerwca. To 
ostatnie ustalenia Dolnośląskiego 
Związku. Oznacza to, że nie uda 

się rozegrać wszystkich meczów, 
a także uniknąć sytuacji, że nie 
wszystkie drużyny rozegrają taką 
samą liczbę meczów. Inną ważną 
informacją jest fakt, iż nie będzie 
dzielenia poszczególnych lig na 
grupy mistrzowskie i spadkowe. 
Zawodnikom i wszystkim sym-
patykom amatorskiej piłki nożnej 
póki co, pozostaje czekać na lep-
sze informacje. 

Krzysztof Dutkiewicz

Talent na trampolinie
Skoki na trampolinie wymagają ogromnej precyzji i koordynacji,  

ale jedno jest pewne, to sport  niesamowicie widowiskowy. 
Samą konkurencję śmiało można 
zaliczyć do ekstremalnych, a co za 
tym idzie, zawierającą element ry-
zyka i niebezpieczeństwa. Dzisiaj 
przedstawiamy sylwetkę żarowia-
nina Oktawiana Żydka, który za 
parę dni wylatuje na Mistrzostwa 
Europy do Rosji!
Mając niespełna siedem lat roz-
począł swoją przygodę ze sportem 
w Żarowie. Podczas zajęć organi-
zowanych przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu stawiał pierwsze 
kroki w akrobatyce sportowej. Po 
roku treningów przeniósł się do 
MKS Polonii Świdnica, gdzie jako 
młodzik występował w układach 
zespołowych. W tym okresie zdo-
bywał medale mistrzostw Dolnego 
Śląska oraz w mistrzostwach mię-
dzywojewódzkich. 
Przełomowym momentem był rok 
2017. Wtedy z rodzicami pojechał 
na pierwszy trening w skokach 
na trampolinie do Jawora. Od tej 
pory jest zawodnikiem miejscowej 
MKS Victorii. To właśnie skoki na 
trampolinie stały się specjalizacją 
Oktawiana. Sam układ na tym 
przyrządzie wygląda następująco: 
zawodnik musi wykonać dziesięć 
odbić, za każdym razem wykonu-
jąc m.in. salta, śruby o różnej skali 
trudności. Najlepsi zawodnicy 
potrafią wykonać skoki do wyso-
kości ośmiu metrów! Takie widoki 
z pewnością zapierają widzom 
dech w piersiach. 

– Treningi odbywają się co-
dziennie. Dodatkowo w week-
end ćwiczę w domu. Startuję 
w konkurencjach indywidual-
nych, drużynowych i synchro-

nicznych. Wiążę z tą dyscypliną 
duże nadzieje, a moim najwięk-
szym marzeniem jest start na 
Igrzyskach Olimpijskich – rela-
cjonuje Oktawian Żydek. 

Do dotychczasowych osiągnięć 
sportowca w tej konkurencji nale-
żą liczne medale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw 
Polski, Pucharów Polski, Ogól-
nopolskich Zawodów „Młode 
Talenty”. Tak bogaty dorobek me-
dalowy sprawił, iż od czterech lat 
jest członkiem kadry narodowej 
w skokach na trampolinie. Trzy 
tygodnie temu otrzymał powo-

łanie do reprezentacji Polski na 
Mistrzostwa Europy Juniorów. 
Czempionat starego kontynentu 
odbędzie się w rosyjskim Soczi. 
Impreza odbędzie się w terminie 
od 28 kwietnia do 3 maja. 
Oktawian rocznikowo ma pięt-
naście lat, co oznacza, iż przez 
najbliższe cztery sezony będzie 
startował w kategorii juniorów, 
razem ze starszymi kolegami. Jest 
uczniem ósmej klasy Szkoły Pod-
stawowej w Żarowie, osiągającym 
bardzo dobre wyniki w nauce. 

Krzysztof Dutkiewicz

Dawid Popiel oraz Oktawian Żydek (z prawej) podczas Flower Cup 
w holenderskim Aalsmer (2019 r.)  

Uwaga działkowcy!

Informujemy, iż można dokonywać zaliczkowych opłat za działki w wyso-
kości takiej, jak w roku ubiegłym tj. 0,27 zł/m2 powierzchni działki plus 6 zł 
składki członkowskiej, w kasie Domu Działkowca w środy od godz. 16.00 do 
18.00 lub przelewem do Banku Spółdzielczego na rachunek PZD RELAKS nr 
23 9531 1032 2001 0000 0114 0001. 
Zaległe opłaty należy powiększyć o przysługujące odsetki za nieterminowe wpłaty.
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