
Żarów dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Rzesza wolontariuszy uzbrojonych w puszki, identyfikatory Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i pełna nadziei  na „wielką kasę” od samego rana w niedzielę, 30 stycznia wyruszyła na podbój serc 

mieszkańców Żarowa.
Więcej na stronie 5.

Kreatywne ferie z GCKiS

Każdy dzień zimowych warsztatów wypełniony był do ostatniej minuty. Dzieci nauczyły się także, jak 
zrobić samodzielnie zawieszki dla ptaków, z czego i jak wykonać pachnące mydełka oraz jak udzielić 

pierwszej pomocy czworonożnym przyjaciołom. To było połączenie kreatywnych warsztatów z ruchem, 
grami i zabawami. Tutaj każdego dnia działo się coś innego i nie było czasu na nudę.

Relacja na stronie 4.

Zmiany w opłatach  
za wywóz  

odpadów komunalnych

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 27 stycznia radni ustalili  
nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Relacja na stronie 6.

- 1 -
3/2022 (228) | 10 lutego 2022 r.

Nr 3/2022 (228)
10 lutego 2022 r.



Aktualności

ISSN 1231-4552

Pismo samorządu terytorialnego 
gminy Żarów

Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10  
Redakcja: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz.  

http://nowa.um.zarow.pl/gazeta-zarowska; e-mail: gazeta@um.zarow.pl; DTP: Jakub Buchowski

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek 

zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

Na złożenie deklaracji pozostało jeszcze pół roku!
Do kiedy należy złożyć deklarację?
•	 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 urucho-
mione 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. Większość budynków administrowa-
nych przez: ZGL Sp. z o.o. oraz Zarządcę Andrzeja 
Wojciechowskiego została już zgłoszona do ewiden-
cji. Niestety pozostali administratorzy przerzucili 
ten obowiązek na wspólnoty i właścicieli mieszkań. 
Lokale, których właścicielami jest gmina są już wpi-
sane do ewidencji.

 ▶ budynek lub lokal niemieszkalny (biuro, garaż, 
szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – zgłasza 
właściciel lub zarządca.

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, ogrzewa-
nie wody);

 ▶ jakiej klasy jest piec c.o. (jeśli go mamy) informa-
cja 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 podgrze-
wamy wodę w bojlerze, to podajemy oba źródła 
ciepła.

Jak i gdzie złożyć deklarację?
 ▶ drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą 
profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub 
e-dowodu na stronie www.ceeb.gov.pl. Jest to naj-
szybszy 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.ceeb.gov.pl.

 ▶ Informacja na ten temat udzielana jest również 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie pod nr tel.  
74 30 67 307. 

Magdalena Pawlik

Dyżury ZUS 
w sprawie 500+ i RKO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na 
dyżury telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzie-
lali informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym 500+ 
i Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.
Harmonogram dyżurów:

 ▶ 14 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293
 ▶ 15 lutego 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, tel. 74 64 97 293
 ▶ 16 lutego 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 74 64 97 660
 ▶ 17 lutego 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, tel. 74 64 97 293

Od 1 stycznia 2022r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla 
rodziny. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Od 1 lutego 
ZUS przyjmuje wnioski z programu „Rodzina 500 plus” na nowy 
okres świadczeniowy.

Terminy płatności  
podatków i opłat w 2022 roku

 ӹ Podatek 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.

 ӹPodatek od środków transporto-
wych:

 ▶ I rata – termin płatności upływa 
15 lutego 2022 r.

 ▶ II rata – termin płatności 
upływa 15 września 2022 r.

 ӹStała opłata roczna za wieczyste 
użytkowanie gruntów termin płat-
ności upływa 31 marca 2022 r.
 ӹ Opłata przekształceniowa: termin 
płatności upływa 31 marca 2022 r.
 ӹ Czynsze najmu za lokale komu-
nalne oraz należności za media 
płatne do 10 każdego miesiąca
 ӹ Czynsze dzierżawne:

 ▶ miesięczne – płatne do 10 każ-
dego miesiąca

 ▶ roczne – termin płatności 
upływa 30 czerwca 2022 r.

 ӹ „Opłata śmieciowa”: Nie ma moż-
liwości niesegregowania odpadów. 
Każdy mieszkaniec Polski zgodnie 
z nowymi przepisami ma prowa-
dzić zbiórkę w sposób selektywny.
Stawki: 

 ▶ 29 złotych (osoby mieszkające 
w zabudowie wielorodzinnej), 

 ▶ 33 złotych (osoba mieszkająca 
w zabudowie jednorodzinnej nie-
kompostująca odpadów biodegra-
dowalnych w kompostowniku), 

 ▶ 27 złotych (osoba mieszkająca 
w zabudowie jednorodzinnej 
kompostująca odpady biodegra-
dowalne 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. 

 ӹ Opłata roczna za urządzenia 
wbudowane w pas drogowy: 
Płatna do 15 stycznia 2022 r. 

Trwają konsultacje Projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Żarów

Przypominamy mieszkańcom gminy Żarów,  
że jeszcze do 24 lutego 2022r. można składać  

swoje wnioski i uwagi do projektu  
Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasad-
nieniem można zgłaszać na Formularzu, który dostępny jest na stro-
nie internetowej www.um.zarow.pl w terminie  
od 21 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r.  
Projekt dokumentu wyłożony jest również do wglądu w wersji papie-
rowej 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.

Skrzynka pocztowa i numer porządkowy na każdej posesji
Przypominamy mieszkańcom, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 

posiadania skrzynki pocztowej i umieszczenia jej w dostępnym miejscu. 
Warto także pamiętać, że 
budynki/domy muszą posiadać 
tabliczki z numerem porządko-
wym. Na terenie gminy Żarów 
spora część mieszkańców nie 
posiada zainstalowanych skrzynek 
oddawczych tj. skrzynek do któ-
rych listonosz doręcza korespon-
dencję. Występują także braki 
w oznakowaniu numerem porząd-
kowym posesji, co utrudnia 
prawidłowe i sprawne doręczanie 
korespondencji. 
Każdy z nas – mieszkańców gminy 
otrzymuje przecież na adres 
domowy listy, gazety lub zawia-
domienia o możliwości odbioru 
przesyłek. Wszystkim nam zdarza 
się narzekać, że listy lub gazety są 
zamoczone, zniszczone albo, że 
nie otrzymaliśmy oczekiwanego 
listu, awiza, czy choćby różnych 
informatorów dotyczących naszej 
gminy. Co ważne, przychodząca 
korespondencja do osób, które nie 
mają skrzynek indywidualnych 
oczywiście jest kierowana do 
doręczenia. Listonosze, zarówno 
w przypadku przesyłek rejestro-
wanych, jak i zwykłych zmuszeni 
są do pozostawiania zawiado-
mienia (awiza) w zależności od 
możliwości dostępu do posesji 
np. w drzwiach mieszkania lub 
w ogrodzeniu, rurach i rynnach 
PCV i stosowania innego rodzaju 
tymczasowych rozwiązań wska-
zywanych przez mieszkańców. 
W takim przypadku mieszkańcy 
narażają się na konieczność każ-
dorazowego odbioru przesyłek, 
z placówki pocztowej. Jednym 
słowem osobisty odbiór nawet 
zwykłych przesyłek może skutko-
wać stratą czasu i wywołać nieza-
dowolenie klientów. W przypadku 
braku możliwości doręczenia lub 

wydania zaawizowanych przesyłek 
w placówce po upływie określo-
nego czasu, następuje zwrot kore-
spondencji do nadawcy.
Jednocześnie przypominamy 
również o obowiązku oznakowa-
nia posesji tabliczką z numerem 
porządkowym. Właściciele nieru-
chomości zabudowanych lub inne 

podmioty, które takimi nierucho-
mościami zarządzają, mają obo-
wiązek umieszczenia w widocz-
nym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem 
porządkowym. Warto pamię-
tać, że prawidłowe i widoczne 
oznakowanie posesji jest sprawą 
bardzo istotną dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Często zdarza się, 
że pogotowie, straż pożarna czy 
policja szuka posesji przez kilka 
minut, ponieważ właściciel czy też 
administrator nie dopełnił obo-
wiązku umieszczenia numeru. 
Apel do właścicieli budyn-
ków/domów o zainstalowanie 
skrzynki pocztowej kieruje 
również Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Żarowie.
– Od wielu lat sukcesywnie 
wymienimy wodomierze 
tradycyjne na wodomierze 
z nakładką radiową. To nieza-
wodny system zdalnego zbie-
rania danych z wodomierzy, 
który nie tylko skraca czas 
odczytu, ale przede wszystkim 
umożliwia jego wykonanie 
bez konieczności wchodze-
nia na teren nieruchomości. 
Po zaimportowaniu danych 
pomiarowych, generowane są 
faktury, które przykazujemy do 
doręczenia firmie świadczącej 
usługi pocztowe. Niestety brak 
skrzynki pocztowej uniemoż-
liwia prawidłowe i skuteczne 
doręczenie korespondencji. 
Informujemy, że skrzynki pocz-
towe zlokalizowane na terenach 
wiosek są tylko i wyłącznie 
własnością Poczty Polskiej S.A., 
co uniemożliwia pozostawia-
nie korespondencji przez inne 
firmy z uwagi na brak dostępu 
do nich. Nieposiadanie indy-
widualnej skrzynki oddawczej 
stanowi problemem nie tylko 
dla operatora pocztowego, czy 
nadawcy, ale także dla adresata 
korespondencji, ponieważ wielu 
Odbiorców dzwoni skarżąc 
się na brak faktury za wodę 
i odprowadzenie ścieków. Dla-
tego prosimy o montowanie 
skrzynek pocztowych przed 
swoimi posesjami, a także 
proponujemy również przesy-
łanie dokumentów w formie 
elektronicznej, poprzez złożenie 
w siedzibie spółki stosownej dys-
pozycji – mówi prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Informacje
Szkolenie dla rolników

Jak poprawnie przygotować ofertę przetargową? To główny temat szkolenia dla rolników 
z gminy Żarów przygotowanego i poprowadzonego przez pracowników KOWR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa Oddział Terenowy we 
Wrocławiu opublikował wykaz 
gruntów, które będą przeznaczone, 
w dużej mierze do rozdysponowa-
nia w drodze przetargów oferto-
wych. To grunty po byłym gospo-
darstwie rolnym Stary Jaworów.

– W ramach tej procedury rol-
nicy, którzy chcieliby uczestni-
czyć w takim przetargu, muszą 
starannie przygotować ofertę 
przetargową, która składa się 
z kilku dokumentów – mówi 
Marta Jarosz z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie i dodaje – 
Dokumenty są skomplikowane, 
na szczęście panowie Bogdan 
Kożuchowicz i Paweł Jeżyk, 
pracownicy Sekcji Zamiejsco-
wej KOWR w Świdnicy bardzo 
dokładnie omawiali, jak prawi-
dłowo przygotować wszystkie 
dokumenty. Każdy z uczestni-
ków szkolenia otrzymał komplet 
niezbędnych dokumentów. 
Poza tym prowadzący zachęcali 
do osobistego kontaktu tych 
wszystkich, którzy będą mieli 
jakiekolwiek wątpliwości przy 
przygotowywaniu oferty prze-
targowej.

7 marca 2022r. o godz. 10:00 
w siedzibie Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy we Wrocławiu Sekcja 
Zamiejscowa Gospodarowania 
Zasobem w Świdnicy ul. Klicz-
kowska 28 odbędzie się prze-
targ licytacyjny na dzierżawę 

nieruchomości położonych na 
terenie Żarowa. Przetargiem 
objęte są następujące nierucho-
mości:

1) dz. nr 21/5, 21/8, 21/10 AM 3, 
o pow. ogólnej 20,4965 ha

2) dz. nr 174/4 AM 21,  
o pow. ogólnej 14,5197 ha

3) dz. nr 3/1, 3/3 AM 1,  
o pow. ogólnej 9,5294 ha

4) dz. nr 174/2 AM 21,  
o pow. ogólnej 5,3261 ha

5) dz. nr 171/82, 171/83 AM 7, 
o pow. ogólnej 4,5039 ha

6) dz. nr 171/88, 171/89 AM 7, 
o pow. ogólnej 1,8568 ha

Rolnicy, którzy są zainteresowani 
udziałem w tym przetargu, a nie 
wiedzą gdzie położone są te nie-
ruchomości mogą to sprawdzić na 
stronie:  

https://erolnik.gov.pl w zakładce 
„Działki zasobu WRSP” wyszu-
kując je, wybierając gminę Żarów, 
a następnie klikajac w link „Geo-
portal” zobaczą umiejscowienie 
działki na dokładnej mapie.
Przetargi na nieruchomości 
położone na terenie wsi gminy 
Żarów będą sukcesywnie ogła-
szane w panelu ogłoszeniowym 
KOWR na stronie  
https://kowr.gov.pl. 

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy KOWR 
w Sekcji Zamiejscowej 
w Świdnicy  
ul. Kliczkowska 28
tel. 71 35 63 919

Podaruj 1% podatku 
Fundacji Babcia i Dziadek

Fundacja Babcia i Dziadek w Żarowie jest organizacją 
pożytku publicznego działającą  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Realizując swoje cele, wspiera 
najuboższe osoby z terenu miasta  
Żarów przygotowując od ponie-
działku do piątku ciepłe posiłki 
dla najbardziej potrzebujących 
w ilości 45 porcji dziennie.
Ponadto na co dzień wspiera 
Mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Żarowie poprzez 
pozyskiwanie niezbędnej odzieży, 
obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego. 
Dąży do tego, aby osoby starsze, 
chore i niepełnosprawne mogły 
miło spędzać czas, realizować 
swoje potrzeby, rozwijać zaintere-
sowania i spełniać marzenia. 

Podaruj 1% podatku Fundacji 
Babcia i Dziadek, która jest orga-
nizacją pożytku publicznego, KRS 
0000618923, numer konta:  
14 1090 2369 0000 0001 3271 4103 
abyśmy mogli nadal kontynuować 
założone cele, dla dobra potrzebu-
jących!
Wdzięczni za okazaną pomoc
Podopieczni, Zarząd, Pracownicy 
Fundacji
Fundacja Babcia i Dziadek
58-130 Żarów, ul. J. Słowackiego 6
Tel.74 858-03-99
Nip: 8842765374,  
KRS: 0000618923
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Pomimo, iż zimowa aura za 
oknem nie nastraja do myślenia 
o koszeniu trawników czy zbie-
raniu liści, jednakże jest to dobra 
pora do zaplanowania miejsca 
nawet w najmniejszym ogrodzie, 
gdzie już na wiosnę będzie można 
postawić kompostownik. 
Efektem tego procesu jest nawóz 
organiczny, który z powodze-
niem może być wykorzystywany 
podczas uprawy roślin i warzyw 
w przydomowym 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.
Po co mamy kompostować?
Często zadajemy sobie pytanie, co 
zrobić z bioodpadami powstają-
cymi w naszych gospodarstwach 
domowych? Rozwiązaniem tego 
problemu jest kompostowanie, 
gdyż jest to przyjazny środowisku, 

tani i prosty sposób pozbycia się 
takich odpadów jak trawa, liście 
oraz resztki, które zostają nam 
podczas gotowania czy parzenia 
kawy. To co wyrzucamy do śmieci 
i spisujemy na straty możemy 
zamienić w doskonały nawóz, 
który spowoduje, iż rośliny 
w naszych ogrodach będą roz-
kwitać. Kompostownik zajmuje 
mało miejsca i nie wydziela nie-
przyjemnych zapachów, a zarazem 
jest najbardziej przyjazną dla 
środowiska formą zagospodaro-
wania odpadów zielonych, gdyż 
nie wymaga użycia energii, trans-
portu, opakowań itd. Dodatkowo 
takie działanie może pozytywnie 
wpłynąć na domowy budżet wła-
ścicieli nieruchomości, ponieważ 
możemy skorzystać z ulgi w opła-
cie za gospodarowanie odpadami.
Jakie odpady możemy  
wrzucać do kompostownika?
Kompostować można różne 
rodzaje odpadów takie jak: liście, 
resztki warzyw i owoców, obierki 

ziemniaków, skoszoną trawę, korę, 
jak również skorupki jaj, popiół 
drzewny, fusy herbaciane, gałązki 
żywopłotów, ziemię z doniczek 
i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, 
nadziemne części chwastów, 
niezadrukowany papier (papier 
śniadaniowy, chusteczki, serwetki, 
tektura itp.), a także słomę i siano.
Jak założyć  
nasz własny kompostownik?
Najdogodniejszym miejscem 
do zakładania kompostownika 
w ogródkach jest zacienione
i osłonięte od wiatru miejsce, tak 
aby uniknąć przesuszenia kom-
postu. Na dnie kompostownika 
układamy warstwę połamanych 
gałęzi oraz drobnych gałązek, two-
rząc w ten sposób warstwę drena-
żową. Następną warstwę stanowi 
zeszłoroczny kompost oraz ziemia 
ogrodowa. Kolejne warstwy sta-
nowią odpady takie jak odpady 
kuchenne, trawa, liście, nad-
ziemne części chwastów, resztki 
roślin, przekładane warstwami 

ziemi lub drobnymi gałązkami.
Do zakładania kompostownika 
można wykorzystać gotowy 
pojemnik plastikowy – tańszy 
w utrzymaniu, ale za to droższy 
przy zakupie. Zdecydowanie 
tańszym sposobem jest ułożenie 
pryzmy lub budowa drewnianego 
kompostownika, pamiętając że 
przy takim sposobie komposto-
wania w okresie zimowym kom-
postownik należy okryć warstwą 
izolacyjną ochraniającą kompost 
od niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.

Magdalena Pawlik

Kultura
Kreatywne ferie z GCKiS

Ponoć najlepsze pomysły kryją się w prostocie. 
Grunt, to zaangażowanie, pasja 
i... spora doza humoru. Pracow-
nicy Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie tradycyjnie 
stanęli na wysokości zadania 
i zapewnili najmłodszym miesz-
kańcom naszej gminy wiele 
atrakcji podczas tegorocznych 

ferii zimowych. Były warsztaty 
mydlarskie, kucharskie, zabawa 
na basenie i z GEO – Zabawa, 
wspólne tworzenie karmników dla 
ptaków, zajęcia sportowe, a także 
spotkanie z czworonogiem i perso-
nelem Przychodni Weterynaryjnej 
VETKA.

Wśród przygotowanych zabaw nie brakowało zajęć kucharskich, podczas 
których uczestnicy własnoręcznie i pod bacznym okiem opiekunów z GCKiS 
przygotowywali pizzę. Każdy oczywiście według swojego własnego pomysłu 
mógł przyozdobić pizzę odpowiednimi składnikami. Przygotowane wypieki 

wszystkim bardzo smakowały, bo po skończonych zajęciach, już prawie nic nie 
pozostało na stołach.

Warsztaty archeologiczne także cieszyły się dużym zainteresowaniem.  
W ruch poszły młotki, dłuta i pędzle. Podczas warsztatów dzieci bawiły się 
w Odkrywców Paleontologów i oprócz świetnej zabawy otrzymały również 

wiedzę i możliwość zapoznania się z tematem paleontologii.

Spotkanie z czworonogiem i pracownikami Przychodni Weterynaryjnej VETKA 
wywołało mnóstwo radości. Takiej atrakcji to jeszcze w Żarowie nie było.

Rzeczywiście można aktywnie i twórczo spędzić zimę w naszej gminie. Dzięki 
zróżnicowanej ofercie, którą przygotowało Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ponadto, wszystkie wykonane 
podczas zajęć pamiątki, dzieci mogły zabrać do swoich domów. Z pewnością 
będzie im to przypominać o wspaniałej przygodzie podczas ferii zimowych.

Najlepszym dowodem na to, że się podobało, były uśmiechy dzieci. To chyba 
najlepsza nagroda dla pracowników GCKiS Żarów.

Dziękujemy firmie 
Electrolux Świdnica
Serdeczne podziękowa-
nia dla firmy Electrolux 
Świdnica i działu R&D 

Product Care za bezpłatne 
przekazanie kuchenek 

elektrycznych. 
Kuchenki trafiły do świetlicy wiej-
skiej w Imbramowicach, Kruko-
wie, Pożarzysku, Mielęcinie oraz 
Gołaszycach. 
Podziękowania również dla Pani 
Agaty Kowalczyk, która była 
zaangażowana w organizację tego 
przedsięwzięcia. Koordynatorami 
całej akcji byli także burmistrz 
Leszek Michalak oraz zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 
Dla naszych mieszkańców, Rady 
Sołeckiej i Kół Gospodyń Wiej-
skich to nieoceniona pomoc. 
Dziękujemy za okazane wsparcie 
i bezinteresowną pomoc!

Mieszkańcy Krukowa również na 
swoim Facebooku podziękowali fir-
mie Electrolux Świdnica za przeka-
zanie wspaniałego prezentu – nowej 

kuchenki elektrycznej.

Electrolux Świdnica już nie pierwszy 
raz wspiera naszą lokalną społecz-

ność, przekazując nieodpłatnie sprzęty 
AGD. 

Organizatorzy 30. 
finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
w Żarowie składają 

podziękowania  
za pomoc i zaangażo-

wanie wolontariuszom, 
fundatorom gadżetów 

na licytację,  
uczestnikom, artystom, 

pracownikom gmin-
nych instytucji, stra-
żakom i wszystkim, 

którzy wspierali ś 
wiąteczną akcję 

w Żarowie. 
Dziękujemy za udział 

i Waszą ofiarność!

Kompostowanie – najlepszy sposób na bioodpady!
Przypominamy, że kompostowanie jest prostym i naturalnym sposobem na zagospo-

darowanie odpadów organicznych wytwarzanych w gospodarstwie domowym. 
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30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Żarów dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Ciężkie puszki z datkami, loterie fantowe i licytacje, występy artystyczne i mnóstwo innych atrakcji dla starszych i tych młodszych  

przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu. 
Masa pozytywnych wrażeń i nie-
zapomniane chwile. Tak Żarowia-
nie bawili się podczas 30. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Za zebrane pienią-
dze zostanie zakupiony sprzęt 
medyczny dla zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnostyki 

i leczenia wzroku u dzieci. 
Tego dnia na ulicach Żarowa 
trudno było znaleźć osobę bez 
charakterystycznych serduszek 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Żarowski sztab praco-
wał intensywnie. Wolontariuszy 
można było spotkać dosłownie 

wszędzie. Nie odstraszył ich nawet 
silny wiatr. Pogoda nie zachęcała 
do wychodzenia z domów, ale 
chęć pomagania w naszych miesz-
kańcach była większa, niż warunki 
atmosferyczne. W całej gminie na 
rzecz potrzebujących pracowało 
kilkudziesięciu wolontariuszy. 

Do ich puszek trafiło łącznie 
39.586,05 złotych, w tym środki 
zebrane z eskarbonki w wysoko-
ści 3.510,00 złotych, waluty obce 
i dwa kolczyki złote. 

– Dziękuję wszystkim, którzy 
zagrali z nami w Żarowie 
i gminie Żarów w 30 finale 

WOŚP. Wielkie podziękowania 
za te wszystkie lata, wspaniałe 
finały i Wasze zaangażowanie. 
Za miłość, przyjaźń, muzykę 
i radość – dziękowała szefowa 
żarowskiego sztabu WOŚP 
Beata Jurczak.

Specjalnie dla mieszkańców zatańczył zespół dziecięcy pod przewodnictwem  
Pauliny Denker-Jarosz Kids Dance.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie jak każdego roku zagrali także seniorzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie. Pyszne ciasta i smakołyki upieczone przez panie szybko 
znikały ze stolików. Na zdjęciu seniorzy z UTW Żarów wraz z burmistrzem Leszkiem Michalakiem.

Wśród wolontariuszy WOŚP nie zabrakło także strażaków z OSP funkcjonujących na terenie 
naszej gminy. – Jak to mówią, pomaganie jest dziecinnie proste – mówiła Karolina Morawska 

Biegus z OSP Wierzbna, która razem z córką kwestowała na rzecz WOŚP. – Sprzęt, na który zbie-
ramy dziś środki to sprzęt, który ratuje zdrowie i życie. Dlatego warto pomagać orkiestrze  

i wrzucić do puszki choćby najmniejszy grosik.

Sympatycy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w godzinach popołudniowych przybyli 
do żarowskiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gdzie rozpoczęło się wielkie koncertowanie.  

Na scenie zagrała Żarowska Orkiestra Dęta, Senyor Rici, zespół Korney i Marta Kurzeja. 

W ramach licytacji, którą prowadzili radna Iwona Nieradka oraz Mateusz Michalak do wylicyto-
wania były unikatowe przedmioty. Oprócz gadżetów logowanych serduszkiem na aukcji można było 

wylicytować oryginalną koszulkę wraz z autografem Patryka Klimali, vouchery na sesję zdjęciową od 
Małgorzaty Niewady, kabaret Nowaki w Żarowie, usługi podologiczne i inne, pióra od firmy NOVA, 

płyty Marty Kurzei, orkiestrowe torty, zmywarkę i piekarnik oraz wiele innych przedmiotów.

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Żarowie przygotowali z tej okazji loterię fantową,  
która również cieszyła się sporym zainteresowaniem.
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Gmina
Zmiany w opłatach za wywóz odpadów komunalnych

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 27 stycznia radni Rady Miejskiej ustalili nowe 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 1 kwietnia 2022r. stawki te będą 
podwyższone o 3 zł i będą kształto-
wać się następująco:

 ▶ 32,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie wielorodzinnej,

 ▶ 36,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie jednorodzinnej 
niekompostującej odpadów 
biodegradowalnych w kom-
postowniku na swojej posesji, 
z uwzględnieniem odbioru 
odpadów zielonych.

 ▶ Bez zmian pozostała stawka od 
osoby mieszkającej w zabudo-
wie jednorodzinnej kompostu-
jącej odpady biodegradowalne 
w kompostowniku na swojej 
posesji. Nadal będzie wynosić 
27 zł od osoby.

– Po roku funkcjonowania 
obecnych stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi podsumowali-
śmy wszystkie związane z tym 
zjawiska. W porównaniu do 
średnich kosztów z lat ubiegłych 
ponad dwukrotnie wzrosła 
ilość odzyskiwanych surowców 
wtórnych. Jest to zjawisko zde-
cydowanie pozytywne, chociaż 
niepowodujące oszczędności, 
gdyż za wywóz surowców 
wtórnych ponosimy opłaty jak 
za odpady zmieszane. Odnoto-
waliśmy już drugi rok z rzędu 
zdecydowany wzrost ilości 

i kosztu odbioru odpadów wiel-
kogabarytowych wystawianych 
przed posesję przez naszych 
mieszkańców. Jest to wzrost 
niemal pięciokrotny. To zjawi-
sko kosztowne, ale pozytywne, 
gdyż odebrane odpady nie są 
spalane w piecach. Mówimy tu 
o meblach i różnego rodzaju 
dużych gabarytach. Nie lądują 
one w lasach i nie trafiają do 
rowów przydrożnych. Odnoto-
waliśmy również zdecydowany 
wzrost kosztów przy odpadach 
typu bio. Jest to wzrost kosztów 
rzędu dwukrotny w porówna-

niu z rokiem ubiegłym i niemal 
pięciokrotny z uśrednionym 
czasem odbioru z okresu funk-
cjonowania naszego systemu. 
Najkorzystniejsze dla kosztów 
systemu jest więc komposto-
wanie bioodpadów u źródła, 
czyli przez samych mieszkań-
ców. Przyjęte stawki zmniejszą 
poziom dopłaty z budżetu 
gminy do całego systemu zbiórki 
odpadów do około 100.000 zł 
w skali roku – mówił podczas 
posiedzenia burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

Od 1 kwietnia zmiany w opłatach za wywóz śmieci. Nowe stawki ustalili 
radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarowie. 

Kronika policyjna
Plany Priorytetowe 
Dzielnicowych
st. asp. Wojciech Plizga
Głównym problemem występują-
cym w rejonie służbowym nr 23 
jest nieprzestrzeganie przepisów 
Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-
wości i Przeciwdziałaniu Alko-
holizmowi oraz zakłócanie ładu 
i porządku publicznego w rejonie 
ulic Armii Krajowej i Dworcowej.
asp. Damian Pasikowski
Głównym problemem występują-
cym w rejonie służbowym nr 25, 
obejmującym gminę wiejską 
Żarów, jest nieprzestrzeganie 
przepisów Ustawy o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi oraz zakłócanie 
ładu i porządku publicznego 
przez osoby przebywające w rejo-
nie przystanku autobusowego 
mieszczącego się w centrum miej-
scowości Imbramowice przy ul. 
Żarowskiej 45 w bezpośrednim 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
w Imbramowicach. 
st. sierż. Jakub Pasiewicz
Głównym problemem występują-
cym w rejonie służbowym nr 24 jest 
nieprzestrzeganie przepisów Ustawy 
o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-
ciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz 
zakłócanie ładu i porządku publicz-
nego w okolicach skweru przy ul. 
Krasińskiego w Żarowie.

Kierował samochodem 
pomimo cofniętych uprawnień
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 
37-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, który kierował 
pojazdem pomimo posiadania 
czynnego zakazu kierowania 
pojazdami wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Świdnicy. Pojazd 
zabezpieczono na parkingu strze-
żonym. Po wykonanych czynno-
ściach mężczyznę zwolniono.
Nietrzeźwi rowerzyści zatrzy-
mani i ukarani mandatem
Mandaty dla nietrzeźwych rowe-
rzystów. Funkcjonariusze KP 
Żarów zatrzymali dwóch nie-
trzeźwych rowerzystów, którzy 
kierowali rowerem po drodze 
publicznej, będąc pod wpływem 
alkoholu. Pierwszy 44-letni 
mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego kierował rowerem będąc 
w stanie nietrzeźwości. Badania 
wykazały u niego 0,22 mg/l i 0,20 
mg/l. Ukarany został mandatem 
karnym w wysokości 1.000 zło-
tych. Drugi nietrzeźwy to 54-letni 
mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego, u którego badania wykazały 
0,83 mg/l i 0,80 mg/l. Ukarany 
również mandatem karnym 
w wysokości 2.500 złotych.

Przygotowano  
na podstawie informacji  

z Komisariatu Policji w Żarowie

Nowa opłata za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim

Od 1 marca 2022r. opłata wynosić będzie 390 złotych 
miesięcznie, to oznacza podwyżkę o 40 zł. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 
27 stycznia, radni ustalili wyso-
kość opłaty za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim „Bajkowa 
Kraina” w Żarowie. 

– Wydatki gminy na utrzyma-
nie obiektów publicznych rosną. 
Jest to spowodowane znacz-
nym wzrostem cen za energię 
i gaz. Nie bez znaczenia jest też 
wysoka inflacja. Szacujemy, że 
miesięczne utrzymanie dziecka 
w żłobku samorządowym 
wyniesie 1300 zł. Rodzic od 

marca będzie ponosił opłatę 
w wysokości 390 zł – mówi  
burmistrz Leszek Michalak. 

Należy także zaznaczyć, że od 
1 kwietnia 2022r. zostaną uru-
chomione dodatkowe programy 
rządowe wspierające rodziny i ich 
dzieci korzystające m.in. ze żłobka. 
Mowa tu o dofinansowaniu do 
żłobka oraz rodzinnym kapitale 
opiekuńczym. Programy będą reali-
zowane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, który będzie weryfi-
kował należność tych świadczeń.

Rozlicz PIT w gminie Żarów
Rozpoczął się okres rozliczeniowy z Urzędem Skarbowym  

z podatku dochodowego za rok 2021. 

Dlatego przypominamy Państwu, 
jak ważna jest kwestia rozliczenia 
podatku w miejscu zamieszkania. 
To gdzie się rozliczamy jest nie-
zwykle ważne dla gminy, w której 
faktycznie się mieszka. Podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
(PIT) to jedno z najważniejszych 
źródeł dochodów gminy. Jeżeli 
mieszkacie w gminie Żarów 
i tutaj płacicie podatki, to macie 
udział w rozwoju swojej okolicy. 
Z podatków finansowane są 
lokalne inwestycje podnoszące 
komfort życia mieszkańców.

– Zapraszam 
tych z Was, 
którzy z Żaro-
wem się zwią-
zali, a jeszcze 
nie rozliczają 
tu podatków 
o to, żeby 
w zeznaniu 
podatkowym uwzględnili swój 
adres zamieszkania (to nie 
musi być meldunek) i rozliczyli 
się w Naszej gminie. Was nie 
będzie to kosztowało ani zło-
tówki więcej, a dla gminy będzie 
to duże wsparcie. Od Ciebie 
będzie zależało jaka będzie 
gmina Żarów – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 
I dodaje. – Na co dzień korzy-
stamy m.in. z naszych ulic, 
chodników, świateł latarni. Spa-
cerujemy, odwozimy dzieci do 
przedszkola czy szkoły. Słowem 
korzystamy z naszej gminy. 
Pomóż nam ją rozwijać.
Dlatego moja gorąca prośba 

do Was. Rozlicz PIT w Gminie 
Żarów. Wystarczy na pierwszej 
stronie w części B zeznania 
podatkowego wpisać faktyczny 
aktualny adres zamieszkania (nie 
zameldowania). To od Ciebie 
zależy, jak będzie wyglądać nasza 
okolica, w której mieszkamy.

To bardzo proste 
i wystarczy:

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

 ▶ wpisać aktualny adres zamiesz-
kania w gminie Żarów;

 ▶ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie 
aktualizujące ZAP-3 w części 
dotyczącej miejsca zamieszka-
nia i dołączyć je do zeznania 
podatkowego;

 ▶ przesłać elektronicznie lub złożyć 

osobiście swoje zeznanie roczne 
PIT wraz ze zgłoszeniem aktu-
alizacyjnym ZAP-3 do Urzędu 
Skarbowego w Świdnicy, przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 
58-100 Świdnica.

Im więcej osób mieszkających 
w naszej gminie będzie wskazy-
wało w rozliczeniu rocznym PIT 
swoje faktyczne miejsce zamiesz-
kania, tym gmina będzie miała 
większe możliwości finansowe 
na realizację swoich zadań, a tym 
samym poprawę warunków życia 
wszystkich mieszkańców. Adres 
zameldowania nie ma znacze-
nia – ważne, gdzie rzeczywiście 
mieszkasz.
Pamiętajmy! Każdy podatnik 
ma wpływ na rozwój Gminy, 
w której mieszka, a tym 
samym polepszenie własnych 
warunków życia!

Magdalena Pawlik 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie  
składa na ręce Państwa Beaty i Stanisława Łukaszów  

oraz Fundacji Babcia i Dziadek  
serdeczne podziękowania za owocną współpracę,  

okazywaną przez Państwa życzliwość, przyjazną dłoń  
oraz wsparcie poprzez przekazywanie ciepłych posiłków 

dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Żarów. 
Dzięki hojności Fundacji Babci i Dziadek  

i chęci dzielenia się z innymi  
co dzień prawie 50 podopiecznych  

Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje ciepłe posiłki.  
Jest to dla nas nieoceniona pomoc i wsparcie, szczególnie 

w tym trudnym okresie, czasie pandemii.
Fundacja Babcia i Dziadek w Żarowie  

jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą  
na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Ponadto na co dzień wspiera 
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żarowie 

poprzez pozyskiwanie niezbędnej odzieży, obuwia, sprzętu 
rehabilitacyjnego.

Dąży do tego, aby osoby starsze, chore i niepełnosprawne 
mogły miło spędzać czas, realizować swoje potrzeby,  

rozwijać zainteresowania i spełniać marzenia. 
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Oświata i Pomoc Społeczna
Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Harmonogram rekrutacji na rok 2022/2023 do przedszkola i żłobka miejskiego 
w Żarowie:

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Żarowie
 ▶ Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do 
żłobka i złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka 
wraz z dokumentacją (w dniach od 14.02.2022 
do 28.02.2022)

 ▶ Posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja 
wniosków (7.03.2022)

 ▶ Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych do żłobka (10.03.2022)

 ▶ Do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 do 3 lat.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać od 14 lutego 
2022r. ze strony internetowej www.zlobekzarow.
pl lub w wejściu do żłobka/przedszkola, w Żarowie 
ul. Łokietka 14, a dostarczyć do 28 lutego 2022r., 
do godz. 15.00: 
1) zeskanować i odesłać na adres e-mail:  

przedszkolezarow@op.pl /za potwierdzeniem 
odbioru/tytułem: „Rekrutacja do Żłobka Miej-
skiego Bajkowa Kraina 2022/23”, 

2) wrzucić do skrzynki „Rekrutacja do Żłobka 
Miejskiego Bajkowa Kraina 2022/23”, w wejściu 
do żłobka/przedszkola, w zaklejonej, podpisanej 
kopercie/adresat, nadawca/.

Bajkowe Przedszkole w Żarowie
 ▶ Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w dniach 
14.02.2022 – 28.02.2022 do godz. 15:00, postępo-
wanie uzupełniające 28.03.2022 – 08.04.2022)

 ▶ Podanie do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
(w dniu 08.03.2022, postępowanie uzupełniające 
18.04.2022)

 ▶ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-
jęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w dniach 
9.03.2022 – 18.03.2022, postępowanie uzupełnia-

jące 19.04.2022 – 26.04.2022)
 ▶ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych (w dniu 23.03.2022, postępo-
wanie uzupełniające 28.04.2022)

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat
Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie 
uczęszczały do przedszkola. Rodzice, których dzieci 
już uczęszczają do danego przedszkola i chcą, aby 
dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 7 lutego do 
11 lutego 2022 roku składają deklarację o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać od 14 lutego 
2022 ze strony internetowej www.przedszkoleza-
row.szkolnastrona.pl, zakładka „Rekrutacja” lub 
w wejściu do przedszkola, w Żarowie ul. Łokietka 14, 
a dostarczyć do 28 lutego 2022r., do godz. 15.00: 
1) zeskanować i odesłać na adres e-mail:  

przedszkolezarow@op.pl /za potwierdzeniem 
odbioru/ tytułem: „Rekrutacja do przedszkola 
2021/22”, 

2) wrzucić do skrzynki „Rekrutacja do przedszkola 
2022/23”, w wejściu do przedszkola, w zaklejonej, 
podpisanej kopercie /adresat, nadawca/.

Od 14 lutego można pobierać dokumenty rekrutacyjne, 
aby zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola. 

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych
Uwaga rodzice! Poniżej obowiązujący harmonogram rekrutacji do klas pierwszych 

na rok szkolny 2022/2023:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawo-
wej wraz z dokumentami potwierdzającymi speł-
nianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
(w dniach 21.02.2022 – 22.03.2022, postępowanie 
uzupełniające w dniach 18.04.2022 – 22.04.2022)

 ▶ Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do szkoły podstawowej i doku-
mentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w posterowaniu rekrutacyjnym (w dniach 
24.03.2022 – 28.03.2022, postępowanie uzupełnia-
jące 25.04.2022)

 ▶ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych (30.03.2022, 
postępowanie uzupełniające 26.04.2022)

 ▶ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-
jęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w dniach 
31.03.2022 – 08.04.2022, postępowanie uzupełnia-
jące 27.04.2022 – 29.04.2022)

 ▶ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kan-
dydatów nieprzyjętych (12.04.2022, postępowanie 
uzupełniające 4.05.2022)

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Brzechwy w Żarowie

 ▶ Wnioski można pobrać w dniach 15.02.2022 – 
22.03.2022 w budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2 
w Żarowie w godz. 8:00 – 15:00 oraz na stronie 
internetowej www.spzarow.edupage.org.  
Wniosek można złożyć w szkole (budynek szkoły 
ul. 1 Maja 2 Żarów) oraz drogą elektroniczną na 
adres sp.zarow@wp.pl. Więcej informacji pod nr 
tel. 74 85 80 482.

Szkoła Filialna w Mrowinach  
Szkoły Podstawowej  
im. Jana Brzechwy w Żarowie

 ▶ Wnioski można pobrać w dniach 15.02.2022 – 
22.03.2022 w budynku szkoły w godz. 8:00 – 15:00 
oraz na stronie internetowej www.spmrowiny.pl. 
Wniosek można złożyć w szkole oraz drogą elek-
troniczną na adres spmrowiny@wp.pl  
lub epuap:/spmrowiny/domyslna  
Więcej informacji pod nr tel. 74 85 80 575.

Szkoła Podstawowa  
im. UNICEF w Imbramowicach

 ▶ Wnioski można pobrać w dniach 15.02.2022 – 
22.03.2022 w szkole oraz na stronie internetowej 
www.spimbramowice.pl. Wniosek można zło-
żyć w szkole oraz drogą elektroniczną na adres 
sp_imbr@o2.pl. 
Więcej informacji pod nr tel. 74 85 07 314 email: 
sp_imbr@o2.pl.

Szkoła Podstawowa  
im. Astrid Lindgren w Zastrużu
Wszystkie informacje, wnioski do pobrania w sekre-
tariacie szkoły, nr. tel. 74 85 80 808. 

Rodzice – nie przegapcie terminów! Szkoły Podstawowe 
rozpoczynają rekrutację do klas pierwszych. 

Bezpłatne dyżury specjalistów
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 

prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne.

Poradnictwo skierowane jest do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców Gminy Żarów, 
a w szczególności do osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, 
uzależnionych bądź zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu i nar-
kotyków, członków ich rodzin 
oraz osób współuzależnionych. 
W 2022 roku dyżur pełni:

 ▶ terapeuta uzależnień (wtorek 
w godz. 9.00 – 12.00) wstępna 
diagnoza, udzielanie poradnic-
twa i indywidualnych konsul-
tacji terapeutycznych dla osób 
uzależnionych  od alkoholu, 
pomoc osobom współuzależ-
nionym, konsultacje dla rodzin 
osób uzależnionych, uzależnie-
nia behawioralne.

 ▶ psycholog (wtorek w godz. 
15.00 – 18.00 (3x w mie-
siącu)) udzielanie poradnictwa 
i indywidualnych konsultacji 
psychologicznych, wstępna dia-
gnoza, interwencja kryzysowa, 
terapia krótkoterminowa, praca 
z dziećmi, młodzieżą i doro-
słymi. 

 ▶ radca prawny (czwartek w godz. 
16.00 – 18.00) świadczenie 
poradnictwa oraz konsultacji 
indywidualnych w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego 
i prawa pracy. Radca prawny 
w ramach konsultacji nie 
pisze pism procesowych ani 
nie reprezentuje stron przed 
sądami i organami administracji 
publicznej.

 ▶ psychoterapeuta ds. pracy z oso-
bami w kryzysie (środa w godz. 
15.00 – 18.00 (2x w miesiącu)), 

świadczenie poradnictwa i indy-
widualnych konsultacji dla osób 
znajdujących się w kryzysie (po 
traumatycznym wydarzeniu, 
będących w przewlekłym stre-
sie), ze szczególnym uwzględ-
nieniem rodzin z problemem 
alkoholowym lub przemocą 
w rodzinie. 

 ▶ terapeuta uzależnień w zakre-
sie uzależnienia od narkoty-
ków (pierwsza środa miesiąca 
w godz. 14.00 – 17.00), wstępna 
diagnoza, udzielanie poradnic-
twa  i indywidualnych konsul-
tacji terapeutycznych dla osób 
uzależnionych od narkotyków 
i zagrożonych uzależnieniem, 
wstępna diagnoza, pomoc 
osobom współuzależnionym, 
konsultacje dla rodzin osób 
uzależnionych. 

 ▶ specjalista przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (środa 
w godz. 15.30 – 17.30), prowa-
dzenie indywidualnych kon-
sultacji dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie.

 ▶ specjalista pracy socjalnej 
(trener treningu zastępowania 
agresji) (wtorek w godz. 15.30 – 
17.30), prowadzenie indywidu-
alnych konsultacji dla osób sto-
sujących przemoc w rodzinie.

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

Ponad 500  
złożonych wniosków 
o dodatek osłonowy

Do 1 lutego 2022r. do żarowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wpłynęło 526 wniosków o dodatek osłonowy. 

Nowe świadczenie cieszy się dużą 
popularnością wśród mieszkańców 
gminy Żarów. Dodatek osłonowy 
został wprowadzony w ramach 
tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie 
ma być odpowiedzią na szczególne 
problemy niektórych gospodarstw 
domowych związane ze znaczącym 
wzrostem cen towarów i usług, 
zwłaszcza cen energii elektrycz-
nej i paliw. Wnioski o przyznanie 
dodatku osłonowego można skła-
dać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Armii Krajowej 54 w Żaro-
wie. Czas na złożenie takiego 
wniosku mija 31 października.

– Mieszkańcy gminy Żarów 
złożyli już ponad 500 wniosków 
o przyznanie dodatku osłono-
wego. Wnioski są proste, ale 
każdy kto będzie miał problem 
w ich wypełnieniu, może liczyć 
na pomoc naszych pracowni-
ków. Wnioski można składać do 
31 października 2022r. i nie jest 
wymagane załączanie doku-
mentów PIT. Prosimy pamiętać, 
że składając wnioski do 31 lipca 
2022r. pod uwagę brany jest 
dochód za 2020 rok, a wnioski 
złożone po 1 sierpnia 2022r. 

pod uwagę brany jest dochód za 
2021 rok – mówi Zofia Hanc 
z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie.

Wypłata wniosków złożonych do 
31 stycznia 2022r. ma być zreali-
zowana do 31 marca 2022r. Szcze-
gółowe 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. 
Przypominamy, że dodatek 
przysługuje gospodarstwom 
domowym, których przeciętne 
miesięczne dochody netto nie 
przekraczają 2.100 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym, bądź 1.500 
zł na osobę w gospodarstwie wie-
loosobowym.

Magdalena Pawlik 

Ogłoszenie drobne
Sprzedam działkę budowlaną 
w Przyłęgowie o pow. 3.000 m2, 
cena 120.000 zł.  
Kontakt tel.: 665 970 501. 
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Repertuar wydarzenia był bardzo 
ciekawy i co ważne przeznaczony 
dla graczy w różnym wieku. 
Wśród dostępnych planszówek 
królowały m.in. Archiwalne 
memory o Żarowie, UNO, 
Kwiatki, Kraina Snów, 7 cudów 
świata, Odlotowy wyścig, Jenga 
i wiele innych. 
6. Żarowskie Gry Bez Prądu to 
była również ciekawa propozycja 
na spędzenie wolnego czasu, ale 
także okazja do wspólnej integra-
cji. Członkowie Fundacji Inicja-
tywa B w razie potrzeby, wyjaśnili 
zasady poszczególnych gier i dzie-
lili się z uczestnikami cennymi 
wskazówkami.

Magdalena Pawlik

Sport i wypoczynek
Sezon turystyczny 2022

Miejskie koło PTTK „Żarodreptaki”  
rozpoczyna nowy sezon turystyczny. 

W kalendarzu przewidziano siedemnaście wycieczek krajoznawczych 
w malownicze miejsca. 
Lp. Data Trasa wycieczki Czas

Dystans
Środek
Transp.

1 6.03 Góry Izerskie
46. Bieg Piastów 2022 r. – Jakuszyce
Trasa piesza: Jakuszyce – Orle – Jakuszyce 

10,5 km
3,0 h

BUS

2 19.03 Zemia Żarowska
Rajd pieszy „Szlakiem rycerzy von Seidlitz”
Żarów – Kalno – Gołaszyce – Śmiałowice – Żarów 

13,0 km
4,0 h

---

3 2.04 Pogórze Wałbrzyskie
Górskie otwarcie sezonu turystycznego
Szczawienko PKP – Palmiarnia – Jeziorko 
Daisy – Kończyce – Świebodzice PKP 

17,4 hm
5.0 h

PKP

4 9.04 Ziemia Żarowska
Rajd pieszy „Szlakim św. Jana Chrzciciela”
Żarów – Łażany – Mikoszowa – Jaroszów – Żarów

16,0 km
5,0 h

5 1.05 Karkonosze
Rajd „Szlakiem Pamięci ks. Kubka”
Jagniątków – Czarny Kocioł Jagniątkowski – 
Trzy Jawory – Michałowice 

12,0 km
4,2 h

BUS

6 8.05 Góry Sowie
54. Zlot Turystów na Wielkiej Sowie
Walim – Mała Sowa – Wielka Sowa – Prz. Sokola

7,7 km
3,1 h

BUS

7 21.05 Góry Kamienne
Lubawka – Betlejem – Krzeszów – Rezerwat 
Głazy Krasnoludów – Gorzeszów 

20,0 km
5,4 h

BUS

8 4.06 Góry Izerskie
Jakuszyce – Orle – Karlovský most, granica – 
Jizerka – Bukovec – Orle – Jakuszyce

12,0 km
3,4 km

BUS

9 18.06 Masyw Śnieżnika
Międzygórze – Góra Parkowa – Prz. Śnieżnicka 
– Schr. na Śnieżniku – Śnieżnik – Międzygórze 

20,0 km
6,3 h

BUS

10 2.07 Góry Stołowe
Batorów – Skała Józefa – Skały Puchacza – 
Skalna Czaszka – Narożnk – Lisia Przełęcz – 
Fort Karola – Karłów

12,0 km
4,0 h

BUS

11 3.09 Wzgórza Strzelińskie
Henryków – Park Henrykowski – Skalice – 
Kalinka – Pomanów – Gromnik 

14,5 km
4,3 h

BUS

12 10.09 Ziemia Żarowska
III Rajd w Nieznane „Przełom Bystrzycy”
Żarów – Bożanów – Wierzbna – Panków – Żarów 

14,0 hm
4,5 h

---

13 17.09 Góry Izerskie
Świeradów Zdrój – Młynica, wieża – Sępia 
Góra – Żelazny Most – Rozdroże Izerskie – 
Wysoki Kamień – Szklarska Poręba 

20,0 km
6,5 h

BUS

14 1.10 Góry Krucze
Okrzeszyn – Jański Wierch – Bogoria – Wią-
zowna – Královecký Špičak – Krzyżówka BHP 
– Rozdroże Trzech Buków – Rezerwat Przy-
rody Kruczy Kamień – Ulanowice 

20,0 km
6,5 h

BUS

15 9.10 Masyw Ślęży – Ślęża 
45. Jesienny Zlot Turystów na Ślęży

BUS

16 15.10 Ziemia Żarowska
Rajd pieszy „Szlakiem Beaty Abigail von Bud-
denbrock”
Żarów – Łażany – Las Skotnik – Rusko – Żarów 

13,0 km
4,0 h

---

17 29.10 Wzgórza Włodzickie
Zakończenie sezonu turystycznego
Świerki Dolne PKP – Włodzicka Góra – Krępiec 
– Nowa Ruda

10,3 km
3,2 h

BUS

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

Zapisy/informacje:

 ӹ Kol. Stanisław Plaszczak – tel. 665 049 217
 ӹ Kol. Bolesaw Moryl – tel. 797 944 508
 ӹ Kol. Wojciech Deperas – tel. 579 010 974 

Krzysztof Dutkiewicz

Zabiegaj o pamięć
6 marca obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Z tej okazji dziesiąty raz w Polsce, 
a po raz piąty w Żarowie odbędzie 
się „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”.
Żarowski bieg zaplanowano na 
8 marca 2022. Wydarzenie orga-
nizowane przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu odbędzie się 
w Parku Miejskim przy ulicy Zam-
kowej.
Zgłoszenia i zapisy do biegu przyj-
mowane będą w dniu wydarze-
nia w biurze zawodów w Parku 
Miejskim. Pierwszych 120 osób, 
które zapiszą się na bieg otrzyma 
pakiety startowe z pamiątkową 
koszulką, a na mecie medal. Start 
zaplanowano na godzinę 12:00. Do pokonania będzie 
dystans 1963 metrów, jest to odwołanie do roku, 
w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek.
Udział W Wydarzeniu Jest Bezpłatny.

Program: Niedziela, 8 marca 2022 r.
 ▶ 11.30 – otwarcie biura zawodów,  
przyjmowanie zapisów

 ▶ 12.00 – odśpiewanie hymnu Polski,  
oficjalny start biegu

 ▶ 13.00 – zakończenie wydarzenia

Zebra Team zwycięzcą Electrolux Cup!
Znamy laureatów Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. 

Po tytuł mistrzowski sięgnął 
beniaminek Zebra Team.
O tym, iż beniaminek będzie jed-
nym z głównych pretendentów do 
wygrania Electrolux Cup wiedzie-
liśmy od 1. kolejki, która miała 
miejsce pod koniec listopada 
ubiegłego roku. Na inaugurację 
Zebra Team pokonała obrońcę 
mistrzowskiego tytułu Wektor 
Świdnica aż 9:1. To był piłkarski 
nokaut. Zawodnicy ze Świdnicy 
nigdy do tej pory nie przegrali 
w takim wymiarze bramkowym. 
Zebra kontynuowała zwycięską 
passę. W rewanżu Wektor okazał 
się lepszy, wygrywając 2:0. Tym 
samym nie udało się odrobić strat 
z pierwszego pojedynku. Trzy 
kolejne wygrane Zebry Team 
pozwoliły sięgnąć po pierwszy 
w historii rozgrywek triumf 
w Żarowskiej Lidze Futsalu Elec-
trolux Cup. Tytuł wicemistrzow-
ski dla Wektora Świdnica. Do 
ostatniej kolejki ważyły się losy 
trzeciego miejsca. Ostatecznie na 
najniższym stopniu podium sta-
nęli piłkarze Electrolux Żarów. 
W II lidze Electrolux Cup zwycię-
stwo i awans do rozgrywek wyż-
szego szczebla dla Electrolux Świd-
nica. Podium uzupełnili: Turboko-
zaki i debiutanci FC Wylewniaki. 
Zamknięcia rozgrywek dokonał 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 

Tomasz Pietrzyk oraz Piotr Statuch 
z Electrolux Żarów. 
Była to już 14. edycja Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux Cup. 

 ▶ Sponsor główny:  
Electrolux Żarów.

 ▶ Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Żarów był jedynym organizatorem 
ligi futsalu w Powiecie Świdnickim. 
Laureaci nagród indywidualnych
I liga Electrolux Cup

 ▶ Najlepszy strzelec – Jakub Smu-
tek (Zebra Team)

 ▶ Najlepszy bramkarz – Bartosz 
Górski (Zebra Team)

 ▶ Najlepszy zawodnik – Wojciech 
Szuba (Wektor Świdnica)

II liga Electrolux Cup

 ▶ Najlepszy strzelec – Filip Ciuba, 
Oleksii Strilets (obaj Electrolux 
Świdnica)

 ▶ Najlepszy bramkarz – Zbigniew 
Maziarz (Turbokozaki)

 ▶ Najlepszy zawodnik – Sebastian 
Bryła (Turbokozaki)

Skład zwycięzców I ligi Electrolux 
Cup – Zebra Team: Bartosz Gór-
ski, Marcin Bałut, Patryk Chra-
pek, Przemysław Kloc, Tomasz 
Majewski, Dominik Piła, Damian 
Tymcik, Jakub Smutek, Marcin 
Stolarz, Szymon Tragarz, Marcin 
Tutka, Mateusz Wirchniański, 
Paweł Zyl, Jan Moźdżeń

Krzysztof Dutkiewicz

Zebra Team z tytułem mistrzowskim Electrolux Cup.

6. Żarowskie Gry Bez Prądu
Fundacja Inicjatywa B zaprosiła mieszkańców gminy 

Żarów do udziału w 6. edycji Żarowskich Gier bez Prądu. 

Miłośnicy planszówek – i nie tylko – mogli zagrać w liczne planszowe klasyki,  
proste gry karciane, a także gry manualne.
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