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Plany inwestycyjne na 2022 rok

Wśród zaplanowanych zadań nie zabraknie remontów dróg, ale także rewitalizacji Parku Miejskiego w Żarowie.
więcej na stronie 4.

Rozpoczął się remont dróg
przy ul. Brzozowej,
Klonowej i Kasztanowej

Dofinansowanie do zabiegów
rehabilitacyjnych

Poradnia Rehabilitacyjna, która funkcjonuje w żarowskim szpitalu
wyposażona jest w profesjonalny sprzęt.
Więcej informacji na stronie 4.

Trwają prace drogowe na osiedlu domków jednorodzinnych
w Żarowie.
relacja na stronie 3.

Bądź EKO!
Pij Żarowską Kranówkę

Zmiany w zakresie
obsługi klienta UM Żarów

W związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 21 stycznia 2022r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Żarowie do wykonywania zadań niezbędnych
do zapewnienia pomocy obywatelom.
Informujemy, że załatwienie spraw odbywać się
będzie poprzez wcześniejsze telefoniczne lub
mailowe zgłoszenie. Zaleca się korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez internet, e-PUAP,
drogą mailową na adres: burmistrz@um.zarow.pl
lub telefonicznie 74 30 67 333.
Wykaz numerów telefonów dostępny jest na
stronie internetowej www.um.zarow.pl
Zakładka „Urząd Miejski”.

Powyższe ograniczenia obowiązują
od 24 stycznia do 28 lutego 2022r.
Zachęcamy do picia żarowskiej kranówki
Więcej informacji na stronie 3.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.um.zarow.pl.

Gmina

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Żarów do wzięcia udziału w konsultacjach
oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.),
uchwałą nr XVIII/122/2019
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Żarów oraz uchwałą nr
XXXII/250/2021 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Żarów na lata 2022-2030,
w tym tryb konsultacji, o których
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
zapraszamy sąsiednie gminy i ich
związki, lokalnych partnerów
społecznych i gospodarczych,
mieszkańców Gminy Żarów oraz
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Żarów na
lata 2022-2030.
– Strategia Rozwoju Gminy
Żarów na lata 2022-2030 jest
niezwykle ważnym dokumen-

• dla źródła ciepła i spalania
paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć
do 30 czerwca 2022 r.,
• dla nowego źródła ciepła, które
zostało uruchomione po 1 lipca
2021 r., deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni od dnia jego
uruchomienia.

Kto jest zobowiązany
do złożenia deklaracji?

▶▶budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu
budynku;
▶▶budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie
zarządzającym budynkiem
(wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot
administrujący lub właściciel);
Większość budynków administrowanych przez: ZGL Sp. z o.o.
oraz Zarządcę Andrzeja Wojciechowskiego została już zgłoszona
do ewidencji. Niestety pozostali
administratorzy przerzucili
ten obowiązek na wspólnoty
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Od 2022 roku świadczenia w ramach programu
„Rodzina 500+” (tzw. 500+) oraz Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS
przez internet.

tem, który wskaże m.in. na co
będziemy zwracać szczególną
uwagę w najbliższych latach.
Zapraszam Państwa do współpracy przy tym przedsięwzięciu
i wyrażeniu swojej opinii oraz
przekazania uwag dotyczących
treści projektu – mówi zastępca
burmistrza Przemysław Sikora.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na
Formularzu, który dostępny jest
na stronie internetowej
www.um.zarow.pl w terminie
od 21 stycznia do 24 lutego 2022
r. Projekt dokumentu wyłożony

jest również do wglądu w wersji
papierowej w Urzędzie Miejskim
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2.
Formularz zgłoszenia opinii/
uwagi/propozycji należy:
1. przesłać na adres: Urząd Miejski
w Żarowie, ul. Zamkowa 2,
58-130 Żarów (o terminowości
decyduje data wpływu Formularza
do Urzędu),
2. lub złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim w Żarowie,
3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail:
burmistrz@um.zarow.pl.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek
zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do kiedy
należy złożyć deklarację?

Wnioski o wypłatę 500+ składamy do ZUS

Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres
świadczeniowy (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) można przesyłać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od początku stycznia br. ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.
Przypominamy, że wnioski można składać na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl, przez bankowość elektroniczną,
na portalu emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl.
Profil PUE ZUS można założyć samodzielnie.
Sprawdź na www.zus.pl albo zadzwoń 22 29 05 500 (pn.-pt. 8.00 – 15.00)
lub 22 56 01 600 (pn – pt 7.00 – 18.00).

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Jest to ewidencja, w której znajdą
się kompleksowe informacje,
dotyczące źródeł ogrzewania
budynków. Celem jej stworzenia
jest poprawa jakości powietrza,
walka ze smogiem i pomoc
w wymianie tzw. „kopciuchów”.
Na złożenie deklaracji pozostało
jeszcze pół roku!
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i właścicieli mieszkań. Lokale,
których właścicielami jest gmina
zostaną wpisane do ewidencji do
końca stycznia br.
▶▶każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe)
– ich właściciel lub zarządca
zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jakie informacje
podajemy w deklaracji?

Musimy wskazać wszystkie źródła:
▶▶jakie mamy zainstalowane
i z jakich korzystamy w domu
(mieszkaniu) źródła ciepła i ile
ich jest (piec, bojler, pieco-kuchnia, piec kaflowy, koza,
kominek, itp.);
▶▶do czego służą (ogrzewanie
pomieszczeń, ogrzewanie wody);
▶▶jakiej klasy jest piec c.o. (jeśli
go mamy) informacja o klasie
pieca jest na tabliczce znamionowej lub w instrukcji oraz
jakiego paliwa używamy do
opalania pieca c.o.;
Jeśli w zimie palimy węglem
a w lecie podgrzewamy wodę
w bojlerze, to podajemy oba
źródła ciepła.

Jak i gdzie złożyć deklarację?
▶▶drogą elektroniczną: przez
internet, za pomocą profilu
zaufanego, podpisu kwalifi-

Pismo samorządu terytorialnego
gminy Żarów
Nakład: 3.000 egz.

kowanego lub e-dowodu na
stronie www.ceeb.gov.pl. Jest
to najszybszy i najwygodniejszy
sposób dla właścicieli domów
jednorodzinnych.
▶▶w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać
lub złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim w Żarowie. Druki
formularzy wraz ze wzorami
dostępne są na stronie: https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Jeżeli budynek wpisany jest
do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, to
wówczas wzrasta wysokość
dodatku osłonowego!

Jest to ważna informacja, zwłaszcza w kontekście składania
wniosków o przyznanie dodatku
osłonowego. Osoby mieszkające
w budynkach wielorodzinnych
i starające się o ten dodatek
uzyskają informację o wpisaniu
budynku do bazy bezpośrednio
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
który przyjmuje i weryfikuje
wnioski o dodatek osłonowy.
Tam też można pobrać deklarację
o wpis budynku do bazy CEEB.
Informacja na ten temat udzielana
jest również w Urzędzie Miejskim
w Żarowie pod nr tel. 74 30 67 307.

Magdalena Pawlik

Uwaga rolnicy!
Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lutego obowiązuje termin składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w terminie
od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r. wraz z fakturami VAT
potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.
W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi
1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.
Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi kwota 110,00 zł * ilość
powierzchni użytków rolnych oraz 40,00zł * średnia roczna liczba
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku.
Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie w terminie od 1 do
29 kwietnia 2022r. na podany we wniosku rachunek bankowy lub
gotówką w kasie urzędu.
Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz zestawieniem faktur na termin składania wniosków w miesiącu lutym 2022r., można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, pokój nr 2.

Wnioski o dodatek osłonowy
składamy do OPS
Przypominamy mieszkańcom gminy Żarów,
że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego
należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie.

W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentów pracownicy OPS Żarów będą służyć swoją pomocą. Dodatek osłonowy
został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej,
aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu
i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne
dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Aby otrzymać wypłatę dodatku należy złożyć wniosek w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Żarowie do 31 stycznia 2022r. Wypłatę otrzymamy w dwóch równych transzach. Wypłata I raty ma być zrealizowana do 31 marca, a II raty do 2 grudnia 2022r. Jeśli przekroczysz
pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się
o dofinansowanie. Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022r.
W tym przypadku wypłata 100 procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu
i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żarowie, nr tel. 74 30 67 018.
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Rozpoczął się remont dróg
przy ul. Brzozowej, Klonowej i Kasztanowej

Ruszyły prace przy remoncie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie.

W

ramach inwestycji przebudowane i zmodernizowane zostaną nawierzchnie drogowe przy ul. Brzozowej,
Klonowej i Kasztanowej. Zadania
swoim zakresem będą obejmować
również budowę sieci kanalizacji
deszczowej oraz budowę elementów wyposażenia pasa drogowego,
chodników i zjazdów.
– Rozpoczęliśmy prace inwestycyjne i w tej chwili mieszkańcy
osiedla domków jednorodzinnych
muszą liczyć z tymczasowymi
utrudnieniami. Budowa nowych
dróg finansowana jest przy
współudziale pozyskanych przez
gminę środków finansowych
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Z pierwszej części tego
funduszu zrealizowaliśmy budowę
chodników przy ul. Słowiańskiej,
a pod koniec minionego roku,
po wyłonionych przetargach,
wyłoniliśmy wykonawcę i przystąpiliśmy do budowy dróg na
terenie trzech ulic, kompleksowo
z chodnikiem i jezdnią. W tej
chwili przygotowujemy się do
złożenia wniosków do kolejnego
naboru, w ramach funduszy rządowych. Będą to wnioski przede
wszystkim na drogi, ale również
na bardzo ważne zadanie, jakim
jest termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej im. UNICEF
w Imbramowicach – mówi burmistrz Leszek Michalak.
Remont dróg na żarowskim osiedlu domków jednorodzinnych to
dla mieszkańców długo wyczekiwana inwestycja. Nic dziwnego,

Kolejne miejsca wypoczynku
na świeżym powietrzu

Na terenie naszej gminy powstały kolejne miejsca do
wypoczynku na świeżym powietrzu.

N

ajmłodsi mieszkańcy
mogą korzystać z ogrodzonego i wyposażonego
w urządzenia zabawowe placu
zabaw przy ul. Armii Krajowej
w Żarowie. Do dyspozycji mieszkańców Pożarzyska jest natomiast
siłownia zewnętrzna, z której również można korzystać na świeżym
powietrzu.

Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Żarowie. I dodaje. – Wiemy,
że aktywność fizyczna ważna
jest w każdym wieku, dlatego na terenie naszej gminy
powstała kolejna siłownia
zewnętrzna. Na nowej siłowni
w Pożarzysku zamontowanych
zostało kilka urządzeń, które
są ogólnodostępne dla wszyst-

W ramach inwestycji prowadzone będą także prace
przy budowie sieci kanalizacji deszczowej.

dla nich oznacza to przede wszystkim dogodny dojazd do własnych
domów. Kolejne drogi, które
w tym miejscu również wymagają
pilnej modernizacji, będą sukcesywnie remontowane w późniejszym czasie.
Łączny koszt inwestycji to

kwota blisko 1,9 mln złotych.
Prace finansowane są ze środków budżetu gminy Żarów oraz
pozyskanego dofinansowania ze
środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości
1.094.993,70 złotych.

Magdalena Pawlik
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nowego placu zabaw.

Nowe drogi asfaltowe już niebawem zyskają kolejne ulice na terenie naszego
miasta.

Bądź EKO! Pij Żarowską Kranówkę

B

Picie wody jest konieczne dla naszego organizmu.

ardzo się staramy, aby wyplanety – mówi zastępca burmibierać jak najzdrowsze płyny.
strza Przemysław Sikora.
Dlaczego większość z nas
Żarowska kranówka jest poddawodę po prostu kupuje w sklepie?
wana systematycznym kontrolom
Czy aby na pewno musimy to rona wszystkich etapach produkcji.
bić? Czy musimy wydawać więcej,
– Żarowska Kranówka jest bezprodukując jednocześnie kolejne
pieczna i zdrowa dla naszych
plastikowe odpady? Może
mieszkańców. Woda
wystarczy po prostu odkręcić
poddawana jest ciągłym
kurek i… pić wodę z kranu?
kontrolom i spełnia
Żarowska Kranówka to
wszystkie parametry
woda pitna naprawdę dobrej
dotyczące wody pitnej,
jakości. Do picia Żarowskiej
jakie są zawarte w RozKranówki zachęcają praporządzeniu Ministra
cownicy Urzędu Miejskiego
Zdrowia. Przechodzi
w Żarowie oraz żarowskiego
także liczne analizy, a jej
Zakładu Wodociągów
jakość badana jest przez
i Kanalizacji oraz radni
Państwowy Powiatowy
Rady Miejskiej. Wspólnie
Inspektor Sanitarny
realizujemy społeczną kamw Świdnicy oraz LaboTakie dystrybutory wody zainstalowaliśmy w każdej
panię, zachęcającą naszych
ratorium
JARS sp. z o.o.
szkole.
mieszkańców do picia wody
w Legionowie – inforkranowej. Sami również staramy
i świeżą wodę.
muje prezes Zakładu Wodosię dawać dobry przykład, dla– Segregujemy śmieci, coraz częciągów i Kanalizacji w Żarowie
tego w żarowskim Urzędzie już
ściej wybieramy rower zamiast
Grzegorz Osiecki.
jakiś czas temu, zrezygnowaliśmy
samochodu, coraz rzadziej pakuPamiętajmy! Woda jest najzdrowz plastikowych kubków, na rzecz
jemy zakupy w jednorazowe
szym i niedostarczającym kalorii
bio kubków, opakowań i pojemtorby. Do tych mądrych, ekolonapojem – nie tylko dla dzieci.
ników szklanych. Wyposażyliśmy
gicznych zachowań dołączmy
Według zaleceń Światowej Orgawszystkie szkoły podstawowe na
jeszcze picie żarowskiej kranizacji Zdrowia każdy człowiek
terenie gminy Żarów w dystrybunówki. Wybór wody to same
powinien wypijać dziennie około
tory wody do napełniania butelek,
korzyści – dla naszego zdrowia,
2 litrów wody, która dodatkowo
które zapewniają zawsze czystą
dla domowego budżetu i dla
dostarcza naszemu organizmowi

Nowa siłownia zewnętrzna w Pożarzysku – tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Projekt był realizowany w ramach
zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie
placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie
miasta i gminy Żarów”.
– Plac zabaw, który powstał
przy ul. Armii Krajowej
w Żarowie wyposażyliśmy
w nowe i bezpieczne urządzenia zabawowe, postawione
zostały ławki, kosze na śmieci
i stojaki na rowery oraz tablice
z regulaminem. Cały teren
został również ogrodzony, jest
czysto i bezpiecznie dla dzieci
korzystających z placu – mówi
Agnieszka Gołuch z Referatu

kich mieszkańców. Wśród nich
narciarz, rower, surfer i krzesło
do wyciskania, prasa nożna,
wioślarz, drabinka, ławeczka,
orbitrek i biegacz na pylonie.
Inwestycje sfinansowane zostały
ze środków budżetu gminy Żarów.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
to kwota ponad 90 tysięcy złotych.
Wspólną decyzją mieszkańców
Pożarzyska, część środków finansowych przeznaczonych na montaż siłowni zewnętrznej, pochodziła z funduszu sołeckiego.
Nowe miejsca rekreacji są
dostępne dla wszystkich chętnych,
którzy chcą odpoczywać na świeżym powietrzu.

cenne składniki mineralne. Warto
zatem pić kranówkę, jest zdrowa
i tańsza od butelkowej, kupowanej w sklepie, ale też dlatego, że
czujemy się odpowiedzialni za
przyrodę wokół nas. Wybierając
kranówkę, ograniczamy zużycie
plastiku. To same korzyści, przede
wszystkim dla naszego zdrowia
i dla naszego środowiska.
– Zakup dystrybutorów wody
do szkół to ważna i oczekiwana
inwestycja, o którą zabiegaliśmy
już od dawna. Dzięki niej dzieci,
młodzież, ale również pracow-

nicy szkoły nie muszą kupować
wody w butelkach plastikowych.
Zyska na tym na pewno nasze
środowisko. Dodatkowo postanowiliśmy zacząć zmianę od siebie,
sami dając przykład. Dlatego już
jakiś czas temu wyeliminowaliśmy wodę butelkową, zarówno
szklaną, jak i plastikową z posiedzeń Komisji oraz sesji na rzecz
naszej lokalnej Żarowianki prostu
z kranu – mówi przewodniczący
Komisji ds. Ochrony Środowiska
Bartosz Żurek.

Magdalena Pawlik

Magdalena Pawlik
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Tegoroczny budżet gminy Żarów zakłada dochody w wysokości 70.651.677,35 złotych.

Kwota 15.323.627,02 złotych
została zaplanowana na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dla większości samorządów
w Polsce planowanie budżetów
było nie lada wyzwaniem, związanym z nakładem większych zobowiązań przez rząd oraz skutkami
pandemii. Uchwała budżetowa
została ostatecznie przyjęta 30
grudnia 2021r. Jakie inwestycje
czekają mieszkańców gminy?
Przyjrzeliśmy się budżetowi
gminy Żarów i sprawdziliśmy,
jakie najważniejsze inwestycje
planuje gmina w 2022 roku.

Inwestycje zaplanowane do
realizacji w 2022 roku:

1. Remonty chodników przy drogach powiatowych w ramach
porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego
w Imbramowicach
2. Budowa dróg dojazdowych do
gruntów rolnych
3. Budowa chodników przy drogach
gminnych w Kalnie i Łażanach
4. Budowa dróg gminnych
w Bukowie przy ul. Kwiatowej
oraz Mrowinach (budowa ciągu
pieszo-jezdnego przy ul. Zamkowej) – zadania z Funduszu
Soleckiego
5. Termomodernizacja, modernizacja, rozbudowa budynków
i lokali komunalnych, w tym
budowa kominów i instalacji

W budżecie na 2022 rok zaplanowano także środki finansowe na budowę
kolejnych chodników na terenie naszej gminy.

Remonty dróg to zadanie również wyczekiwane przez naszych mieszkańców.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Krukowie
7. Wykonanie oświetlenia na
terenie gminy Żarów w Mikoszowej, Kalnie, Zastrużu, Mielęcinie i Mrowinach
8. Zagospodarowanie terenów
publicznych tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni
zewnętrznych i stref relaksu na
terenie miasta i gminy Żarów
(Imbramowice, Bożanów, Siedlimowice, Zastruże, Pożarzysko, Buków)
9. Rewitalizacja terenów zielonych
na obszarze miasta Żarów:
Parku i Stawu Miejskiego
w Żarowie (zadanie realizowane
w latach 2022-2023)
10. Budowa oświetlenia na nowej
części cmentarza komunalnego
w Żarowie (zadanie realizowane
w latach 2022-2024)
11. Wykonanie bezpiecznych
przejść dla pieszych. – ul. Mickiewicza, Armii Krajowej,
Wojska Polskiego, Sikorskiego,
1-go Maja
12. Budowa obwodnicy Pożarzyska II etap (zadanie realizowane
w latach 2016-2023)
13. Budowa dróg gminnych –
ul. Brzozowa, Klonowa, Kasztanowa
14. Rewitalizacja wsi Buków
poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizacje infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do
aktywizacji mieszkańców.
15. Dotacje dla mieszkańców na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę pieca
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej
generacji”
16. Podniesienie standardów
bezpieczeństwa cyberinformatycznego
17. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną
i budowa dróg ul. Magazynowa
i Kołodki
18. Przebudowa dróg gminnych
– ulic Wiosenna, Jaworowa,
Topolowa wraz z przebudową
i rozbudową skrzyżowania ulic

Dofinansowanie do zabiegów rehabilitacyjnych

W tym roku również mieszkańcy naszej gminy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie
zabiegów rehabilitacyjnych, które prowadzone są w żarowskim szpitalu.

K

ilka dni temu burmistrz
Leszek Michalak podpisał umowę na realizację
zadania „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta
Żarów”. Zadanie to, podobnie
jak w latach ubiegłych realizować
będzie Żarowskie Stowarzyszenie
„Edukacja”. Łącznie na realizację tego projektu przekazaliśmy
15.000 złotych dofinansowania ze
środków budżetu gminy Żarów.
Dzięki temu, pacjenci za zabiegi
rehabilitacyjne będą ponosić tylko
część kosztów, pozostałą część
pieniędzy dopłaci gmina.
Aby zapisać się na zabiegi rehabilitacyjne i skorzystać z dofinansowania należy posiadać
ważne skierowanie z Poradni

Poradnia Rehabilitacyjna, która funkcjonuje w żarowskim szpitalu wyposażona jest w profesjonalny sprzęt.

Rehabilitacyjnej. Z ważnym skierowaniem udajemy się do szpitala

w Żarowie, aby dokonać rejestracji. Żarowskie Stowarzyszenie

Czekamy także na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych.

Najmłodsi mieszkańcy czekają także na budowę kolejnych
bezpiecznych placów zabaw i miejsc rekreacji i wypoczynku.

Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie
19. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą
w Żarowie
20. Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy
boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie
Nie zabraknie również zadań,
które oprócz większych
inwestycji, realizowane będą na
terenach wiejskich z funduszu
sołeckiego. W planach na 2022
rok są także inwestycje i projekty
ekologiczne, które również będą
kontynuowane. Szczegółowy

wykaz zaplanowanych inwestycji
dostępny jest w uchwale
budżetowej, z którą można
zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy
Żarów.
W kolejnych numerach gazety
przygotujemy również zestawienie
wniosków, które będzie składać
gmina Żarów, aby aplikować
o kolejne środki zewnętrzne
i unijne na realizację kolejnych
ważnych i potrzebnych inwestycji.

„Edukacja” zajmuje się już dalszą
organizacją oraz przyjmowaniem
zgłoszeń pacjentów, którzy chcą
skorzystać z dofinansowania.
– Mieszkańcy gminy Żarów,
każdego roku, mogą korzystać z dofinansowania na
usługi rehabilitacyjne, które
prowadzone są w żarowskim
szpitalu. Dzięki temu, pacjenci
nie muszą pokrywać kosztów
zabiegów wyłącznie ze swojej
kieszeni. Przychodnia Rehabilitacyjna, która została dla
nich uruchomiona wyposażona
jest w nowy i specjalistyczny
sprzęt. A pacjenci nie muszą
dojeżdżać do innych sąsiednich
miejscowości i czekać w kolejce
na zabieg. Łącznie w latach
2020-2021 przekazaliśmy
30.000 złotych dofinansowania ze środków budżetu gminy
Żarów. W minionym roku z tej
formy pomocy skorzystało 216

mieszkańców naszej gminy. To
pokazuje tylko, jak duże jest
zapotrzebowanie na tego typu
usługi wśród mieszkańców
naszej gminy – mówi burmistrz
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Magdalena Pawlik

Ogłoszenia drobne
*

Sprzedam Renault Clio II,
auto garażowane, rok 2003,
pojemność 1.149 m3, benzyna,
przebieg 154 tys. Ubezpieczenie
opłacone do 02.09.2022 r. Auto
w stanie technicznym i wizualnym bardzo dobrym. Atrakcyjna cena. Tel. 695 532 372.
*
Sprzedam działkę budowlaną
w Przyłęgowie o pow. 3.000 m2,
cena 120.000 zł.
Kontakt tel.: 665 970 501.

`aktualności
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Wiedzą to nawet dzieci,
że ważna jest segregacja śmieci

Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w 2021 roku

B

Rok 2021 postawił przed nami wiele trudnych wyzwań.

ył to już kolejny rok naszych
zmagań z pandemią koronawirusa, która wpłynęła
na naszą codzienność i zmieniła
nasze przyzwyczajenia. Nie oznacza to jednak,
że radni byli
mniej aktywni.
W minionym
roku odbyło
się 12 Sesji
Rady Miejskiej,
na których
podjęliśmy 102
uchwały. Każdy projekt uchwały
Rady Miejskiej był szczegółowo
omawiany na komisjach, których
w minionym roku odbyło się aż
111 posiedzeń. Komisja Rewizyjna
obradowała na 19 posiedzeniach,
Komisja Skarg Wniosków i Petycji
odbyła 13 posiedzeń, Komisja
Rolnictwa debatowała na 14 spotkaniach, Komisja Sportu i Kultury spotkała się na 11 posiedzeniach, Komisja Oświaty i Pomocy
Społecznej odbyła 13 spotkań,
Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia
i Porządku Publicznego obradowała na 15 posiedzeniach, Komisja Budżetu odbyła 13 spotkań,
a Komisja Ochrony Środowiska
uczestniczyła w 13 posiedzeniach.
Każda komisja uczestniczyła również w zorganizowanych 6 wspólnych posiedzeniach. Wszystkie
posiedzenia odbywały się oczywiście w reżimie sanitarnym.
Wśród ważnych i kluczowych
decyzji w 2021r. było m.in. przekształcenie Szkoły Podstawowej

im. A. Jenke w Mrowinach w filię
Szkoły Podstawowej w Żarowie
o strukturze klas I-III z oddziałami przedszkolnymi. Pozwoliło
to utrzymać szkołę z korzyścią
dla naszych mieszkańców. Na
wspólnym posiedzeniu podjęliśmy również decyzję o utworzeniu
w Żarowie spółki SIM Sudety, co
pozwoli na powstanie w naszym
mieście, jak wynika z ustaleń, ok.
200 mieszkań. Radni włączyli się
w prace tworzenia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030,
przekazując swoje oraz mieszkańców opinie i sugestie. Pamiętaliśmy także o działaniach na rzecz
ratowania zabytków w naszej gminie, dlatego podjęliśmy uchwałę
o przekazaniu dotacji na ten cel.
Jest to zadanie wykonywane od
kilku lat (z roczną przerwą) zgodnie z wnioskami, które wpływają
o udzielenie takiego wsparcia.
Ważne było również przyjęcie do
realizacji istotnych programów
m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata
2022-2026.
Praca radnych to nie tylko
udział w sesjach Rady Miejskiej,
komisjach, ale także inne działania wykonywane wspólnie ze
środowiskiem lokalnym. Radni

współpracują ze stowarzyszeniami
działającymi na terenie gminy
Żarów, szkołami, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
oraz parafiami. Angażujemy się
także w działania ekologiczne,
wśród których należy wymienić
sadzenie drzewek, powstanie zielonych przystanków i łąk kwietnych,
zakup budek lęgowych dla ptaków
i domków dla jeży. Radni są także
współorganizatorami uroczystości, które odbywają się na terenie
naszej gminy (choć to zadanie było
ograniczone ze względu na pandemię): andrzejki, spotkania integracyjne, Mikołajki, Miasteczko Św.
Mikołaja, gminne dożynki w Łażanach. Odbywają się indywidualne
spotkania (konsultacje) radnych
z mieszkańcami. Zachęcam do
kontaktu z radnymi, jesteśmy
zawsze do Państwa dyspozycji.
Dzięki wspólnej pracy zarówno
radnych, jak i burmistrza, pracowników Urzędu, ale również
Państwa sugestiom, propozycjom,
udało się zrealizować wiele inwestycji, które będą służyć naszym
mieszkańcom. Dziękuję burmistrzowi, zastępcy burmistrza, Pani
sekretarz i Skarbnik, że zawsze
wraz z pracownikami służyli wiedzą i doświadczeniem.
Wiele zadań jeszcze przed nami.
Wierzę, że mimo trudnego okresu
będziemy mogli planować i realizować kolejne przedsięwzięcia
w naszej gminie.

Roman Konieczny
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wspieramy Hospicjum

Każdego roku przekazujemy środki finansowe z budżetu gminy Żarów na realizację
zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

D

zięki temu potrzebujący
mieszkańcy naszej gminy
mogą bezpłatnie skorzystać z porad i usług hospicyjnych.
W tym roku, na taką działalność,
dotację przekazaliśmy, podobnie
jak w latach ubiegłych, Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy. Na wsparcie
hospicjum, z którego usług mogą
także bezpłatnie korzystać mieszkańcy gminy Żarów, zostało przeznaczonych 12.500 złotych.
– W 2021 roku Towarzystwo
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy objęło swoją
opieką chorych w terminalnej
fazie choroby nowotworowej
z terenu Gminy Miasta Świdnica oraz gmin ościennych.
Z gminy Żarów zapisano 6 osób.
W ramach wsparcia pacjenci,
którzy zgłosili się o taką pomoc
do naszego stowarzyszenia,
korzystali z usług pielęgniarskich i lekarskich.
Pielęgniarki odwiedzały chorych w domu, korzystano ze
sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego oraz udzielono porad
lekarskich – mówi Gabriela
Kaczkowska ze świdnickiego
hospicjum.
Dzięki środkom finansowym,
które każdego roku przekazujemy na rzecz Towarzystwa
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
w Świdnicy, również mieszkańcy
gminy Żarów, którzy potrzebują

Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy biorą
udział w warsztatach ekologicznych, które prowadzone są
przez firmę Eneris Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu.

W

arsztaty realizowane
są w ramach kampanii
edukacyjnej, której
organizatorem jest Urząd Miejski
w Żarowie. Podczas zabaw i ciekawych animacji dzieci uczą się, jak
prawidłowo segregować śmieci,
czym jest recykling i co można zrobić z niepotrzebnych przedmiotów.

uczyć takich zachować już od
najmłodszych lat. Zajęcia prowadzone będą we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolu
funkcjonujących na terenie gminy
Żarów – mówi Patrycja Sozańska
z Referatu Komunalnego Urzędu
Miejskiego w Żarowie.
Podczas warsztatów nie zabrakło

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest segregacja
odpadów oraz nauczyli się zachowań, dzięki którym mogą przyczynić się
do poprawy stanu środowiska wokół nas.

– Zajęcia prowadzone są przez
firmę Eneris Surowce S.A.
Oddział we Wrocławiu, która
w ramach umowy podpisanej
z naszą gminą, zobowiązała się
do przeprowadzenia cyklu warsztatów ekologicznych w szkołach
i przedszkolach. Biorąc udział
w przygotowanych warsztatach
i zabawach o tematyce ekologicznej dzieci uczą się, że segregowanie śmieci wcale nie jest żmudną
i czasochłonną czynnością oraz
w jaki sposób łatwo i szybko
pozbyć się odpadów nadających
się do recyklingu. To wszystko jest
pozornie proste, dlatego warto

zabaw oraz konkursów, były też
różne doświadczenia naukowe.
Firma Eneris przygotowała także
dla uczniów ekologiczne upominki. Celem kampanii ekologicznej, której realizatorem jest Urząd
Miejski w Żarowie jest wprowadzenie najmłodszych żarowian
w takie zagadnienia, jak: segregacja odpadów, monitoring stanu
jakości powietrza, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza,
wody i gleby. Istotnym elementem
programów jest także zachęcanie
do życia z ekologią na co dzień.

Magdalena Pawlik

Senyor-Ryci na karnawał

Działający na co dzień przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu chór Senyor-Ryci
wystąpi przed żarowską publicznością.

C
Umowę na wsparcie placówki podpisali burmistrz Leszek Michalak
oraz przedstawiciele świdnickiego hospicjum.

pomocy i fachowej porady, mogą
takie tutaj bezpłatnie uzyskać.
A wszystkie usługi świadczone
choremu i jego rodzinie przez
hospicjum są bezpłatne.
– Terminalna choroba bliskiej osoby wpływa na relacje
z najbliższymi. Wymaga wiele
siły fizycznej i psychicznej.
Nie rzadko przyczynia się do
reorganizacji życia, ponieważ
często boimy się powierzyć
innym opiekę nad bliskimi,
nawet profesjonalistom. Jednak specjalistyczna pomoc to
wsparcie zarówno dla pacjenta,

jak i jego bliskich. Wiemy jak
bardzo jest to ważne i każdego
roku wspieramy hospicjum,
przekazując na jego działalność
środki finansowe z budżetu
gminy Żarów – mówi burmistrz
Leszek Michalak.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” ma swoją siedzibę
przy ul. Jodłowej 31 w Świdnicy,
czynne jest od poniedziałku do
piątku, w godz. 9.00 – 15.00,
tel. nr 74 85 20 346.
Adres poczty elektronicznej:
biuro@hospicjum.swidnica.pl.

Magdalena Pawlik

hór kameralny Senyor-Ryci od wielu lat ma swoją publiczność,
którą tym razem zapraszamy 11 lutego na specjalny karnawałowy koncert. Senyor–Ryci jest wokalnym zespołem muzycznym
o statusie amatorskim. Powstał z inicjatywy żarowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Kierownikiem artystycznym jest Ryszard Fidler, muzyk, kompozytor, poeta, założyciel zespołu Viatori.
Chór Senyor-Ryci wystąpi 11 lutego o godzinie 18:00 w sali kameralnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ulica Piastowska 10a.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Występ chóru zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem.

Bezpieczeństwo

Profilaktyczny początek roku z Kalendarzem Ucznia

W najbliższych dniach do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2022 rok, zawierający treści profilaktyczne.
Kalendarz stanowi ważny element
Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach
i Bezpieczeństwie, którego założenia obejmują przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży zachowań minimalizujących lub chroniących przed
negatywnym oddziaływaniem
substancji psychoaktywnych,
a także przekazanie podstawowej
wiedzy z zakresu uzależnień od
substancji psychoaktywnych, prewencji oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
W tym roku temat przewodni
Kalendarza Ucznia dotyczy przeciwdziałaniu przemocy wobec
dzieci. Uczniowie dowiedzą się jakie
są rodzaje przemocy, zapoznają się
z mitami dotyczącymi przemocy
oraz dowiedzą się, gdzie szukać
pomocy w sytuacji krzywdzenia.
Kalendarz rozpowszechniony
zostanie wśród blisko 580 uczniów
z klas 0 – IV. W Kalendarzu zostały
zamieszczone rysunki o tematyce
profilaktycznej, wykonane przez
uczniów z żarowskich szkół i przedszkola. Każdy miesiąc opatrzony
jest innym hasłem profilaktycznym:
▶▶1. Pamiętaj w Nowym Roku,
aby być bezpiecznym na stoku!
Kaski na głowy – oto bezpieczny krzyk mody! Szkoła
Filialna w Mrowinach Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie (Kinga Wąs)
▶▶2. Nie hejtuję – reaguję. Lepszy
Internet zależy od nas. Szkoła
Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żarowie (Aleksandra Bober)
▶▶3. Twoja niemoc wspiera przemoc. Otwórz oczy – powiedz
STOP przemocy! Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach (Lena Krasowska)
▶▶4. Ekologicznie to znaczy logicznie. Oszczędzaj naturę, zbieraj
makulaturę! Szkoła Podstawowa

Kronika policyjna

Odpowie za zdewastowanie
toalety na dworcu PKP w Żarowie

Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Żarowie, realizując czynności do
sprawy, zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o to, że w dniu 15 grudnia 2021r.,
w budynku PKP w Żarowie, działając
wspólnie i w porozumieniu z inną
osobą, dokonał zniszczenia wyposażenia toalety publicznej. Straty oszacowano na kwotę 2.200 złotych na szkodę
PKP SA we Wrocławiu. Zatrzymanego
po wykonaniu wszystkich niezbędnych
czynności zwolniono.

Zatrzymany
za posiadanie narkotyków

Profilaktyczny kalendarz ucznia trafił
do wszystkich naszych najmłodszych mieszkańców.

im. Jana Brzechwy w Żarowie
(Magdalena Bednarska)
▶▶5. Biegam, skaczę, jeżdżę, pływam, w tańcu, w ruchu wypoczywam! Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Żarowie
(Kaja Śmiałowska)
▶▶6. Wszyscy jesteśmy inni-bądźmy dla siebie tolerancyjni.
Szanujmy siebie nawzajem.
Szkoła Podstawowa im. Astrid
Lindgren w Zastrużu (Martyna
Gmyrek)
▶▶7. Przyroda jest wieczną jeśli
jest bezpieczna. Gdy energię
oszczędzamy, życie na Ziemi
przedłużamy. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żarowie (Jakub Sułek)
▶▶8. Gdy kombajny prace w polu
zaczynają, niech się dzieci do
nich nie zbliżają! Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach (Zuzanna Witkowska)
▶▶9. Dobra woda zdrowia doda!
Wybierz wodę zamiast sztucznych napojów! Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żarowie (Dominika Synówka)
▶▶10. Pełna miska dla schroniska-nie zapominaj o bezdomnych

zwierzętach. Szkoła Filialna
w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (Tereza Daniel)
▶▶11. Uzależnienia niszczą marzenia. Wyłącz Internet – włącz
życie! Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Żarowie
(Hanna Bujak)
▶▶12. I Ty możesz zostać Świętym
Mikołajem. Podaruj innym
serce! Szkoła Podstawowa im.
Astrid Lindgren w Zastrużu
(Jagna Habzda)
Okładkę kalendarza zdobią prace
uczniów: Filipa Borkowskiego,
Patryka Synówki, Laury Dąbrowskiej, Bianki Jasińskiej, Laury
Godlewskiej i Hanny Burzyńskiej.
Kalendarz powstał dzięki zaangażowaniu w jego realizację Pani
Iwony Nieradki i Pani Edyty
Cicheckiej – nauczycielek ze
Szkoły Podstawowej w Żarowie, za
co serdecznie dziękujemy. Sfinansowany został z budżetu gminy
Żarów, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Żarów na 2021 rok.

Paka Niemowlaka dla Amelii

Pierwszy pakiet powitalny w ramach organizowanej przez Urząd Miejski w Żarowie
akcji „Paka dla Niemowlaka” trafił w tym roku do malutkiej Amelii Rolskiej.

D

ziewczynka przyszła na
świat 11 grudnia 2021r.,
a w chwili narodzin ważyła
2.250g i mierzyła 48 cm. Szczęśliwej mamie gratulacje złożył zastępca burmistrza Przemysław Sikora.
– Narodziny dziecka to zawsze
ogromne emocje i wielka radość
dla rodziny. Są to też bardzo
ważne chwile dla naszej gminy.
Dziś z ogromną przyjemnością przekazuję upominek dla
Amelki, życząc jej zdrowia
i mnóstwo radości. Na ręce
mamy składam serdeczne gratulacje i mam nadzieję, że przygotowany podarunek będzie dla
Amelki wspaniałą pamiątką –
gratulował mamie dziewczynki
zastępca burmistrza Przemysław
Sikora.
Zachęcamy rodziców najmłodszych dzieci, aby wzięli udział
w naszej akcji „Paka dla Niemowlaka”. Aby otrzymać pakiet
powitalny wystarczy być szczęśliwym rodzicem maluszka,
który urodził się począwszy od
2021 roku, mieszkańcem naszej
gminy oraz złożyć w Urzędzie
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Mamie Amelki z okazji narodzin dziecka pogratulował zastępca burmistrza
Przemysław Sikora.

Miejskim w Żarowie wypełniony
wniosek. W minionym roku
pakiety powitalne trafiły do kilkunastu najmłodszych mieszkańców
naszej gminy, z czego bardzo się
cieszymy.
Regulamin akcji oraz wnioski
o przyznanie pakietu i oświadczenie

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do pobrania ze
strony internetowej
www.um.zarow.pl z zakładki
„Paka dla Niemowlaka”.

Magdalena Pawlik

17-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego posiadał przy sobie środki
odurzające w postaci marihuany
0,21 gram. Został zatrzymany przez
funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Żarowie. Po wykonaniu czynności
sprawę przekazano do Prokuratury
Rejonowej w Świdnicy. Mężczyzna
został zatrzymany na terenie Mrowin.

Wybił szybę w sklepie

Nieznany sprawca wybił szybę
w drzwiach wejściowych do sklepu,
czym spowodował straty w wysokości
ok. 751 złotych na szkodę zgłaszającej.

Towar zamówiony przez Internet
nie dotarł. Nie daj się oszukać!

34-letnia mieszkanka gminy Żarów
powiadomiła, że nieznany sprawca za
pośrednictwem portalu OLX oferował
do sprzedania mleko modyfikowane
i pomimo otrzymania przelewu
w kwocie 100 złotych, nie dostarczył
zamawianej przesyłki. Nieuczciwy

sprzedawca nie dokonał także zwrotu
pieniędzy. Pamiętajmy, że zamawiając różne produkty w sieci musimy
pamiętać, że są tam też osoby, które
chcą nas oszukać, wystawiając rzeczy po bardzo atrakcyjnych cenach,
czy oferując, że są one całkowicie
za darmo, wystarczy tylko opłacić
przesyłkę tego przedmiotu. Funkcjonariusze policji apelują o ostrożność
oraz czujność i zachowanie zdrowego
rozsądku.

Ukradł ze sklepu kosmetyki
i został zatrzymany

Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego KP Żarów, w toku realizacji sprawy z poprzedniego okresu
dotyczącego kradzieży artykułów
chemicznych w jednym ze sklepów
na terenie Żarowa, zatrzymali 34-letniego mieszkańca Jawora. Mężczyzna
jest podejrzany o dokonanie kradzieży
mienia o łącznej wartości ok. 1.700
złotych. Wymienionemu przedstawiono już zarzuty.

Włamał się do budynku
i ukradł elektronarzędzia

Nieznany sprawca włamał się do
budynku gospodarczego firmy i po
wypchnięciu drzwi wejściowych oraz
wyłamaniu kłódki, wszedł do wewnątrz
i dokonał kradzieży elektronarzędzi.
Wartość strat oszacowano na kwotę
10.000 złotych na szkodę zgłaszającego.
O włamaniu i kradzieży powiadomił
funkcjonariuszy KP Żarów 51-letni
mieszkaniec powiatu świdnickiego.
Przygotowano na podstawie informacji
z Komisariatu Policji w Żarowie

Pytanie do Burmistrza

Parę miesięcy temu na sesji rady gminy Żarów omówiono projekt w sprawie budowy nowych mieszkań w miejscu, jak się na Bożanów jedzie. Te
mieszkania są oddawane mieszkańcom i tam czynsz będzie się płacić.
Chciałam zapytać czy wiadomo już co z tym projektem? Czy został
uchwalony? I czy można jakieś wnioski już składać? Bardzo mi zależy.
(pytanie zostało wysłane na adres mailowy: burmistrz@um.zarow.pl)

Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów

W odpowiedzi na pytanie, przypomnę, że
w październiku 2020r. podpisałem wraz
z innymi 16 gminami akt notarialny powołujący do życia SIM Sudety Sp. z o.o.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli
SIM, to spółka realizująca budownictwo
społeczne, której zadaniem jest budowanie
mieszkań na wynajem o umiarkowanym
czynszu. Początkiem stycznia 2022r. odbyło
się Walne Zgromadzenie SIM Sudety Sp.
z o.o. z udziałem 17 udziałowców, w tym
również gminy Żarów, podczas którego poinformowano nas, że spółka jest w fazie organizacyjnej, czyli załatwiania
formalności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.
W umowie spółki SIM Sudety Sp. z o.o. zawarto zapis mówiący
o wybudowaniu w Żarowie 200 mieszkań na gruntach sąsiadujących z Osiedlem Piastów w Żarowie. Grunty te są własnością Skarbu
Państwa w Zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Przekazanie tych gruntów do Krajowego Zasobu Mieszkaniowego
i wprowadzenie ich do spółki SIM Sudety Sp. z o.o. pozwoli na przystąpienie do projektowania tej części osiedla, w oparciu o istniejące
już koncepcje. Co ważne, gmina Żarów, tak jak i pozostałe gminy,
otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3 milionów złotych, która w całości została przeznaczona na utworzenie spółki, nie
ponosząc żadnych kosztów z tym związanych. Koncepcja projektowa
nowego osiedla i rozkład mieszkań zostanie przedstawiona nam do
zaopiniowania w późniejszym czasie. Istotne, w tym projekcie jest to,
że to w kompetencji Rady Miejskiej w Żarowie będzie ustalenie zasad
najmu oraz przydzielania mieszkań. Zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności zapewnione zostaną mieszkania dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione) oraz dla
osób starszych (60+). Najwcześniej będzie to jednak możliwe dopiero
w przyszłym roku.
Mieszkania, które powstaną w Żarowie, będą w 60% finansowane
przez Skarb Państwa, a nie z kredytów bankowych, co przełoży się
na możliwość ustalenia wysokości czynszu na niższym poziomie niż
czynsz w budynkach budowanych przez prywatnych deweloperów.
O wszelkich kolejnych krokach w tej sprawie będziemy Państwa na
bieżąco informować.

Informacje
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Aktywne ferie zimowe

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku, beztroski i szalonej zabawy.
Jak tegoroczne ferie zimowe
spędzać będą Żarowianie? Zachęcamy Was do udziału w naszej
akcji „Aktywne ferie zimowe”.
Wystarczy wypełnić zgłoszenie
i przesłać lub dostarczyć zdjęcie
ze swojej aktywności sportowej na
terenie gminy Żarów. Pierwszych
dwadzieścia osób, które pokażą
nam, jak spędzają ferie zimowe,
otrzyma gminne gadżety sportowe. Wśród nich bidon, opaska
odblaskowa, komin sportowy oraz
maseczka i gminny kalendarz.
Czekamy na Wasze kreatywne
pomysły.
Akcja trwa od 31 stycznia do
13 lutego 2022r., a warunkiem

udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
lub dostarczenie zdjęcia z aktywności wykonywanej podczas
ferii zimowych na terenie gminy
Żarów. Zgłoszenia wraz z załączonym zdjęciem można przekazać:
▶▶w formie papierowej do Urzędu
Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój
nr 17,
▶▶elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail:
m.pawlik@um.zarow.pl lub
a.walada@um.zarow.pl lub za
pośrednictwem ePUAP.
Celem akcji jest promocja zdro-

wego, aktywnego trybu życia
wśród mieszkańców gminy oraz
promowanie obiektów sportowych
i miejsc dostosowanych/przeznaczonych do aktywnego wypoczynku na terenie gminy Żarów.
Organizatorem akcji jest Urząd
Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2,
nr tel. 74 30 67 329 lub
74 30 67 359,
email: m.pawlik@um.zarow.pl
i a.walada@um.zarow.pl.
Regulamin, wniosek i oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do pobrania
ze strony internetowej www.
um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa

W piątek 21 stycznia 2022r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa.
Tematem, po raz kolejny, było rozdysponowanie gruntów po Starym
Jaworowie „Majątek Ziemski” S.A.
w Milikowicach. Pomimo kilku
spotkań w ubiegłym roku, w którym uczestniczyli rolnicy, dyrekcja
KOWR we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Rolnicza oraz wójtowie
i burmistrzowie, nadal brak jest
informacji o sposobie podziału
2,5 tysiąca hektarów gruntów.
W posiedzeniu udział wzięli
zastępca prezesa DIR pan Waldemar Jankowski, zastępca dyrektora KOWR Urszula Ganczarek,
zastępca burmistrza Przemysław
Sikora, delegat DIR Artur Bernatowicz oraz rolnicy z gminy Żarów,
Jaworzyna Śląska i Strzegom.
Swoje niezadowolenie okazali
rolnicy, którzy stwierdzili, że
pomimo tylu spotkań z dyrekcją
KOWR we Wrocławiu i obietnicami danymi rolnikom przez
dyrektora Tomasza Krzeszowca
i dyrektora Piotra Regieca sprawy
stoją w miejscu. Pomimo ustaleń
i obietnic dyrektora Oddziału
we Wrocławiu, KOWR nadal
próbuje na rolników przerzucić
koszty i odpowiedzialność za
swoją nieudolność i brak nadzoru.
W Przyłęgowie działkę ze zrujnowanymi zabudowaniami próbuje
się wydzierżawić rolnikom i zmusić ich do opłacania podatku za
zabudowania, które w żadnym
razie nie można wykorzystać do
działalności rolniczej. Gdzie był
KOWR przez te wszystkie lata,
kiedy dzierżawca doprowadzał te
budynki do ruiny? Ale najbardziej
bulwersujący fakt to „6 kryterium
ofert pisemnych”. KOWR próbuje
zlikwidować ten punkt, pozbawiając w ten sposób rolników
z gminy Żarów, Jaworzyna Śląska
i Strzegom preferencji do działek
leżących na terenie tych gmin.
Działania te określili jako niezgodne z obowiązującymi przepisami i skandaliczne.
Prezes DIR Waldemar Jankowski
potwierdził, że dyrektor Tomasz
Krzeszowiec nie współpracuje
z Izbą Rolniczą w sprawie rozdysponowania gruntów po Starym
Jaworowie i do dzisiaj stanowi
tajemnicę sposób podziału tych
gruntów, co jest ewenementem
w ich działalności.
Zastępca Burmistrza Przemysław

Sikora powiedział, że podsumowując te półroczne działania
i spotkania można mówić o braku
współpracy i braku dobrej woli ze
strony KOWR. Do dzisiaj brak jest
odpowiedzi z KOWR OT Wrocław na pismo Gminy z września
2021 roku w sprawie postulatów
rolników i gminy Żarów dotyczących rozdysponowania gruntów
po Starym Jaworowie. Jedynym
działaniem może być spotkanie
grupy rolników i samorządowców z Ministrem Rolnictwa, na
którym ministrowi przedstawi
się całą sytuację. Zobowiązano
Dyrektora KOWR Urszulę Ganczarek do przekazania głosów
rolników i Gminy z posiedzenia
komisji dyrektorowi Tomaszowi
Krzeszowcowi.
Ustalono, że grupa rolników wraz
z Burmistrzem czy Wójtem pojedzie do Warszawy, aby ostatecznie
załatwić sprawę „kryterium 6”,
której to od października 2021r.

nie może rozwiązać KOWR we
Wrocławiu.
– Przykre jest to, że rolnicy
czują się oszukani. Obiecywano
im na spotkaniach (dyrektor
Piotr Regiec), że na „Mikołaja”
będą wykazy. Nie było, widać
rolnicy byli niegrzeczni i prezenty im się nie należały. Ale
poważnie, to pierwsza sytuacja
w KOWR OT Wrocław od 2015
roku, gdzie całkowitą tajemnicą
objęto sposób podziału gruntów
do wydzierżawienia. Nawet
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pomimo pism, rozmów
i monitów nie otrzymał żadnych
informacji na ten temat. Chyba
to nie jest całkiem zgodne
z programem rządu i Ministra
Rolnictwa, który mówi o współpracy i wspieraniu rolników
indywidualnych i gospodarstw
rodzinnych – mówi Waldemar
Ganczarek przewodniczący
Komisji ds. Rolnictwa.

Ferie w Centrum

Będzie ciekawie i aktywnie.

Kiedy?
7-11 lutego 2022, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 –
12:00 – z uwagi na obostrzenia grupy do 15 osób (z uwagi na duże
zainteresowanie, dzieci zostaną podzielone na grupy)
Gdzie?
Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, Żarów
Co?
Bezpłatne zajęcia artystyczne, kreatywne, sportowe, gry planszowe
Dla kogo?
Dzieci w wieku 7-15 lat
Dzieci i młodzież zapraszamy również do świetlic prowadzonych
przez GCKiS w Żarowie
▶▶7 lutego 14.00 – 16.00 w Łażanach
▶▶8 lutego 10.00 – 12.00 w Mrowinach
▶▶8 lutego 13.00 – 15.00 w Mielęcinie
▶▶9 lutego 10.00 – 12.00 w Przyłęgowie
Do zobaczenia!

Przed nami 30. finał WOŚP

Żarów po raz kolejny przyłączy się do największej na
świecie Orkiestry.
Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
poświęcony jest zakupowi sprzętu
medycznego dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci.
– Po rocznej przerwie ponownie
możemy spotkać się z Wami
i wspólnie kwestować na rzecz
Fundacji WOŚP. Tym razem
zapraszamy na ulicę Piastowską 10, gdzie zostanie zorganizowane wydarzenie plenerowe.
Startujemy o godzinie 16.00.
Będzie radośnie, kolorowo
i głośno, tak jak przystało na
jubileuszowy finał – mówią
organizatorzy i dodają. – Nie
zabraknie kawiarenki, w której
żarowianie będę mogli zakupić
ciasta upieczone przez członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Do orkiestry dołączają w tym
roku strażacy z Ochotniczych
Straży Pożarnych działających
na terenie gminy Żarów. Na
scenie zaprezentują się Żarowska Orkiestra Dęta, Kids Dance,
chór kameralny Senyor-Ryci,
zespół Korney, a przed samą
licytacją na scenie pojawi się
żarowianka Marta Kurzeja.
Około godziny 19.00 rozpocznie
się licytacja. Fanty i vouchery
cały czas do nas spływają. Do tej
pory darczyńcy przekazali wiele

cennych przedmiotów. Wśród
nich są m.in.: piekarnik przekazany przez Electrolux Świdnica,
voucher na sesję fotograficzną od
Małgorzaty Niewady, płyty Marty
Kurzei wydane specjalne na 30.
finał WOŚP, zdjęcia z autografami
Patryka Klimali i Pawła Fajdka,
oryginalne wośpowe gadżety,
a wśród nich koszulki, kalendarze, niemowlęce body, notesy,
magnesy, koncertowe płyty DVD,
obrazy autorstwa Marty Górskiej,
maskotki wykonane przez Elżbietę
Kulas i wiele, wiele innych. I jak
zapewniają organizatorzy tegorocznego finału, nie są to ostatnie
gadżety przekazane na aukcję.
– Ofiarodawcy nie raz potrafili
nas pozytywnie zaskoczyć i na
sam koniec pojawić się z atrakcyjnymi przedmiotami – mówią
organizatorzy finału.
30. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
▶▶15.00 – 18.00 – loteria fantowa
w siedzibie Biblioteki Publicznej
w Żarowie
▶▶ulica Piastowska 10 |SCENA
▶▶16:00 – Żarowska Orkiestra Dęta
▶▶16:40 – Kids Dance
▶▶ 17:00 – chór kameralny Senyor-Ryci
▶▶18:00 – zespół Korney
▶▶18:40 – mini koncert Marty
Kurzei
▶▶19:00 – licytacja

Uśmiechniętych wolontariuszy będzie można spotkać z puszkami w całej
gminie, a wielki finał odbędzie się na ul. Piastowskiej w Żarowie.

Terminy płatności
podatków i opłat w 2022 roku
ӹӹPodatek rolny, od nieruchomości,
leśny – od osób fizycznych:
▶▶ I rata – termin płatności upływa
15 marca 2022 r.
▶▶ II rata – termin płatności
upływa 15 maja 2022 r.
▶▶ III rata – termin płatności
upływa 15 września 2022 r.
▶▶ IV rata – termin płatności
upływa 15 listopada 2022 r.
ӹӹPodatek od środków transportowych:
▶▶ I rata – termin płatności upływa
15 lutego 2022 r.
▶▶ II rata – termin płatności
upływa 15 września 2022 r.
ӹӹStała opłata roczna za wieczyste
użytkowanie gruntów termin płatności upływa 31 marca 2022 r.
ӹӹOpłata przekształceniowa: termin
płatności upływa 31 marca 2022 r.
ӹӹCzynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media
płatne do 10 każdego miesiąca
ӹӹCzynsze dzierżawne:
▶▶ miesięczne – płatne do 10 każdego miesiąca

▶▶ roczne – termin płatności
upływa 30 czerwca 2022 r.
ӹӹ„Opłata śmieciowa”: Nie ma możliwości niesegregowania odpadów.
Każdy mieszkaniec Polski zgodnie
z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny.
Stawki:
▶▶ 29 złotych (osoby mieszkające
w zabudowie wielorodzinnej),
▶▶ 33 złotych (osoba mieszkająca
w zabudowie jednorodzinnej niekompostująca odpadów biodegradowalnych w kompostowniku),
▶▶ 27 złotych (osoba mieszkająca
w zabudowie jednorodzinnej
kompostująca odpady biodegradowalne w kompostowniku na
swojej posesji). Opłatę powyższą
uiszczamy za dany miesiąc do
15-go dnia następnego miesiąca.
Zachęcamy do dokonywania
wpłat podatków i opłat za
pośrednictwem Internetu.
ӹӹOpłata roczna za urządzenia
wbudowane w pas drogowy:
Płatna do 15 stycznia 2022 r.

Sport i wypoczynek

Zjednoczeni wznowili treningi

Zjednoczeni Żarów rozpoczęli okres przygotowawczy do rundy rewanżowej.
Piłkarze występujący w kl. okręgowej, trenują na własnym boisku.
W pierwszym meczu kontrolnym
Zjednoczeni pokonali przedstawiciela Ligi Dolnośląskiej Juniorów,
Polonię Świdnicę 4:3. Bramki zdobyli: Konrad Sajdak (22’), Damian
Uszczyk (33’), Konrad Sajdak
(40’), Grzegorz Chłopek (66’).
Następnym sparingpartnerem był
IV-ligowy Górnik Złotoryja. Po 90
minutach padł remis 2:2, a na listę
strzelców w żarowskiej drużynie
wpisał się dwukrotnie Damian
Uszczyk (23’ i 67’).
Rozpoczęcie rundy wiosennej
zaplanowano na 12 marca. Pierwszym rywalem Zjednoczonych będzie ATS Wojbórz.
Przypomnijmy, iż po rundzie jesiennej liderem jest Górnik Wałbrzych, mając sześć punktów przewagi nad
drugimi Zjednoczonymi Żarów i Skałkami Stolec. Promocję do rozgrywek wyższej klasy otrzymają dwie
pierwsze drużyny w tabeli.
• 15.01
17:00
Żarów
Zjednoczeni Żarów – Polonia Świdnica (LDJ)
• 22.01
17:00
Żarów
Zjednoczeni Żarów – Górnik Złotoryja (IV liga)
• 29.01
17:00
Żarów
Zjednoczeni Żarów – Iskra Kochlice (kl. O)
• 05.02
do ustalenia
Bielawa
Bielawianka Bielawa (IV liga) – Zjednoczeni Żarów
• 09.02
19:00
Jelenia Góra
Karkonosze J. Góra (III liga) – Zjednoczeni Żarów
• 12.02
14:00
Strzegom
Jaworzanka Jawor (IV liga) – Zjednoczeni Żarów
• 19.02
17:00
do ustalenia
Zjednoczeni Żarów – Ślęża Sobótka (A-klasa)
• 23.02
19:00
Żarów
Zjednoczeni Żarów – Galacticos Solna (kl. O)
• 27.02
do ustalenia
Lubin
Górnik Lubin (kl. O) – Zjednoczeni Żarów
• 01.03
18:30
Żarów
Zjednoczeni Żarów – Mewa Kunice (IV liga)
• 05.03
do ustalenia
do ustalenia
Słowianin Wolibórz (IV liga) – Zjednoczeni Żarów

Krzysztof Dutkiewicz

Szachowe potyczki

Udział w turniejach, starty w lidze oraz występ
w drużynowych mistrzostwach województwa.
Szachiści Gońca Żarów w różnych
kategoriach wiekowych szlifują swoje
umiejętności. Najlepszym treningiem
zdecydowanie jest bezpośrednia konfrontacja w meczach o stawkę.
*
W Żarowie w miniony weekend
rozegrano zaległe spotkania 1 i 2
rundy Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej. I tak naprzeciw siebie stanęły
dwie żarowskie drużyny. W obu
zespołach okazje do gry dostali
młodzi zawodnicy, a ostatecznie
lepszy okazał się Goniec III Żarów.
Goniec Żarów III – Goniec Żarów
II 3,5 : 1,5. punkty dla Gońca III

zdobyli: Wiktor Chołody, Andrzej
Piciński, Angelika Kołodziejczyk (wygrane) i Henryk Król
(remis). Wśród szachistów Gońca
II zapunktowali: Jan Molecki
(wygrana) i Artur Adamek (remis).
*
Legnica była gospodarzem Drużynowych Mistrzostw Dolnego
Śląska juniorów w szachach
szybkich. Żarów wystawił 2 drużyny. W stawce 30 ekip Goniec
I Żarów ukończył rywalizację
na 17 miejscu. Drugi żarowski
zespół sklasyfikowany został na
25 pozycji. Goniec I Żarów: Ernest

Sojski, Anna-Maria Michalska, Jan
Bednarski, Gabriella Gołębczyk.
Goniec Żarów II: Oskar Lesiak,
Weronika Komaniecka, Jan Kasendra, Angelika Kołodziejczyk.
*
Łukasz Reichel sprawdził swoje
umiejętności w silnie obsadzonym
Międzynarodowym Tatrzańskim
Turnieju Limba. W najsilniejszej
grupie rozstawiony został z numerem 15. Ostatecznie w stawce
24 zawodników, ukończył rywalizację na 13 miejscu, zdobywając
25 oczek FIDE. Minimalna porażka
ze zwycięzcą turnieju, byłym
mistrzem Ukrainy, arcymistrzem
Golubką przykuła uwagę organizatorów i pozostałych szachistów.

Kabaret Nowaki w Żarowie

Krzysztof Dutkiewicz

Już 8 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej wystąpi Kabaret Nowaki.
Bilety w sprzedaży pojawią się 27 stycznia.

Kabaret tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg
i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności
tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską
jakość na polskiej scenie kabaretowej. Znani z wielu
produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni
Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich
Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej,
uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych
festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są jednak
występy na żywo i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby w wodzie, bawiąc
widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny.
Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną
i niepowtarzalną zabawę.
Za granicą żartu to najnowszy program Kabaretu
Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana
w daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą
kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar.
Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie
i śmiech jakiego jeszcze nie zaznaliście.
Bilety w przedsprzedaży pojawią się 27 stycznia
w GCKiS. Cena pojedynczej wejściówki 80 złotych.
Ilość biletów ograniczona.
Kabaret Nowaki
8 kwietnia 2022, godzina 20:30
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Turniej FIFA 2022 w GCKiS

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza
miłośników e-sportu na otwarty, bezpłatny, konsolowy
turniej w FIFA 2022 na platformie PS4.
Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z E-sport dla każdego.
Już 12 lutego o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
spotkają się fani konsolowych rozgrywek. Uczestnicy będą mieć do
dyspozycji cztery stanowiska, na których znajdą się konsole PS4 i telewizory. Szczegóły dotyczące formatu rozgrywek zostały zawarte w regulaminie, który dostępny jest na stronie organizatora
www.centrum.zarow.pl.
Za udział w turnieju przewidziane są
nagrody:
1. miejsce – 200,00 zł i Puchar Burmistrza Żarowa
2. miejsce – 150,00 zł
3. miejsce – 100,00 zł
Wśród uczestników zostaną również
rozlosowane nagrody rzeczowe.
Nabór do turnieju prowadzony jest
od 24 stycznia do 9 lutego lub do
momentu wyczerpania miejsc. Ilość
osób mogących wziąć udział w turnieju to 32. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy wysyłać drogą
mailową na adres:
sport@centrum.zarow.pl. W temacie
maila prosimy wpisać FIFA2022 a w treści wiadomości prosimy podać:
imię i nazwisko, wiek, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku
osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego. Udział w turnieju jest bezpłatny.

Zuzanna Oleksiuk powołana
do Kadry Narodowej Judoków

To wielkie osiągnięcie mieszkanki naszej gminy.
Zuzanna Oleksiuk mieszkanka Bukowa
otrzymała powołanie do Kadry Narodowej
Judoków Juniorek Młodszych.
Zuzia na co dzień trenuje w barwach klubu
AKS Strzegom i reprezentuje gminę Żarów
podczas różnych zawodów sportowych.
Gratulujemy młodej zawodniczce i życzymy
dalszych sukcesów na matach Polski
i Europy. Wierzymy, że Zuzia zaskoczy nas
jeszcze nie raz i zdobędzie najwyższe trofeum w tej dyscyplinie sportowej, z czego
z całego serca jej życzymy.

Zuzia Oleksiuk to już
kolejna mieszkanka naszej
gminy, która otrzymała
powołanie do Kadry
Narodowej Judoków.

Zebra Team z tytułem mistrzowskim

Na kolejkę przed zakończeniem Żarowskiej Ligi Futsalu
Electrolux Cup znamy zwycięzcę.
Mistrzem 14. edycji rozgrySquad i FC Wylewniaki.
wek został beniaminek Zebra SNN
Harmonogram – 10. kolejki
Team.
Electrolux Cup,

Jedyną drużyną mogącą zagrozić
Zebrze Team był ubiegłoroczny
triumfator Wektor Świdnica.
Świdnickim piłkarzom nie udało
się odrobić strat z pierwszego
pojedynku obydwu ekip, gdzie
Wektor poniósł klęskę, przegrywając 9:1. Zebra przegrała drugi
pojedynek z najgroźniejszym
rywalem 2:0. Marząc o mistrzostwie beniaminek musiał wygrać
wszystkie swoje pozostałe pojedynki. Plan został zrealizowany.
Zebra Team okazała się lepsza
od Szkółki Ajaxu (6:4), Cannabis
(11:3), Electrolux Żarów (5:2).
Wciąż trwa walka o trzecie miejsce I ligi Electrolux Cup. Szansę
na zdobycie brązowych medali
wciąż mają zawodnicy Electrolux
Żarów, Cannabis i Szkółki Ajaxu.
Znamy też triumfatora drugiej
ligi Electrolux Cup. Pierwsze
miejsce i awans dla piłkarzy Electrolux Świdnica. Ze
srebrnych krążków mogą się
cieszyć zawodnicy Turbokozaków. W ostatniej kolejce
rozstrzygnie się sprawa najniższego miejsca na podium.
O trzecią lokatę powalczą

29.01.2022 (sobota)
II liga Electrolux Cup
▶▶godz. 14:40 SNN Squad – Electrolux Świdnica
▶▶godz. 15:20 FC Wylewniaki –
Turbokozaki
▶▶pauza – Silesia Żarów
I liga Electrolux Cup
▶▶godz. 16:00 Electrolux Żarów –
Szkółka Ajaxu
▶▶godz. 16:40 Cannabis – Wektor
Świdnica
▶▶pauza – Zebra Team
▶▶godz. 17:15 – ceremonia wręczania nagród
Sponsor główny:
Electrolux Żarów.
Organizator: Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.
Mecze rozgrywane są na hali
sportowej GCKiS w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

