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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Dziś prezentujemy Państwu pytanie, 
które nadesłane zostało przez miesz-
kańca, z prośbą o informację.

 ӹ Panie Burmistrzu, 
Czy wszyscy, którzy ogrzewają 
domy piecem na węgiel otrzymają 
dodatek? Kiedy i gdzie możemy 
składać wnioski? Komu przysługuje 
dofinansowanie na zakup węgla? 

 ӹ Burmistrz  
Leszek Michalak:

−−Senat nie zatwier-
dził jeszcze projektu 
ustawy o dodatku 
węglowym, który 
zakłada wypłatę 3 
tys. zł dla gospodarstw domowych 
używających do ogrzewania węgla. 
Dopiero po zakończeniu całej proce-
dury ustawowodawczej i wejściu 
w życie ustawy będzie można składać 
wniosek o przyznanie dodatku 
węglowego. Projekt ustawy prze-
widuje wypłatę 3.000 zł dodatku 
węglowego dla każdego gospodar-
stwa domowego, używającego węgla 
jako źródła ogrzewania, co musi być 
potwierdzone odpowiednim wpisem 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Wsparcie finansowe 
w wysokości 3.000 zł wspomoże 
budżety domowe, dla których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
węgiel lub węglopochodne. 
Dodatek będzie przysługiwał gospo-
darstwom domowym, dla których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe – zasilane węglem kamiennym, 
brykietem lub peletem, zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku 
węglowego jest wcześniejsze 
zgłoszenie źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Dodatek nie będzie przy-
sługiwał osobom, które kupiły węgiel 
w cenie 996,60 za tonę z rządową 
dopłatą, którą zakłada rządowy 
program na zakup tańszego opału 
przez gospodarstwa domowe w 2022 
i 2023 roku. 
Nad ustawą będzie obradował Senat 
– być może na najbliższym posie-
dzeniu 3-4 sierpnia. Zapewne Senat 
zgłosi poprawki, będą one musiały 
być rozpatrzone przez Sejm, który 
będzie obradował 5 sierpnia. Po 
rozpatrzeniu poprawek ustawa trafi 
do podpisu do Prezydenta RP. Dopiero 
po wejściu w życie ustawy będzie 
można składać wnioski o dodatek. 
Wniosek na dodatek węglowy będzie 
do pobrania w Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl. Będzie 
można go złożyć w wersji papierowej 
lub za pośrednictwem usługi ePuap 
(niezbędne jest posiadanie Profilu 
Zaufanego) na stronie  
https://mobywatel.gov.pl.  
Wnioski przesłane pocztą elek-
troniczną nie będą rozpatrywane. 
Prosimy śledzić naszą stronę inter-
netową, gdzie na bieżąco podawane 
będą wszystkie ważne informacje na 
ten temat. 

Uwaga!
Dopóki przepisy ustawy nie zostaną 
przyjete, prosimy nie składać 
żadnych dokumentów w tej sprawie. 
O miejscu i terminie przyjmowania 
wniosków będziemy Państwa infor-
mować.

Informacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 
i art. 54 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) oraz uchwały nr XXIX/225/2021 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu Gołaszyce, gmina 
Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu w dniach od 
11 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 
2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, w godzinach pracy Urzędu 
oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Żarów –  
https://bip.um.zarow.pl wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko. Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie w/w zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 24 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 
10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego lub 
prognozie oddziaływania na środo-
wisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, 
ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej na adres poczty elektro-
nicznej: sekretariat@um.zarow.pl 
lub przez platformę ePUAP, Uwagi 
należy kierować do Burmistrza 
Miasta Żarowa, który jest organem 
właściwym do ich rozpatrzenia, 
na adres Urząd Miejski w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z poda-
niem imienia i nazwiska, lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 września 2022 r. 
Postępowanie w sprawie transgra-
nicznego oddziaływania na środo-
wisko w przedmiotowej sprawie nie 
jest prowadzone.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarowa z siedzibą przy 

ul. Zamkowej 2 w Żarowie i są one podawane w celu składania wniosku do miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom 
fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną 
żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia 
sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, 
prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

Oferty pracy  
w UM Żarów

Burmistrz Miasta Żarów 
ogłasza konkursy na stano-
wiska w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie:

 ▶ 1. Stanowisko ds. gospodarki 
przestrzennej 

 ▶ 2. Stanowisko ds. windykacji 
należności cywilnoprawnych

Pisemne zgłoszenia kandydatów 
będą przyjmowane w terminie 
do 8.08.2022 r w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) 
w godzinach od 7:30 do 15:30 
poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. 
Szczegółowe informacje opubli-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Opowiedz nam o swojej pasji
#mojąpasjąjest…  

Chcesz opowiedzieć nam o swojej pasji? 
Kolekcjonujesz, a może jesteś osobą utalen-
towaną w jakiejś dziedzinie? Masz nietypowe 
hobby? Napisz do nas. O najciekawszych pasjach 
naszych mieszkańców chętnie opowiemy na 
łamach Gazety Żarowskiej. Zachęcamy do dzie-
lenia się swoimi zainteresowaniami! Piszcie: 

m.pawlik@um.zarow.pl.

Ogłoszenie drobne
Zamienię mieszkanie 
o powierzchni 65 m2 
(parter) na Osiedlu 
w Żarowie (3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC) 
na kawalerkę na Osiedlu 
(parter lub I piętro) lub 
na małe 2-pokojowe. 
Kontakt: 661 554 231 lub  
74 85 89 270.

Mandat 500 zł  
za brak zgłoszenia? 

Osoby, które pomimo obowiązku, nie 
zgłosiły źródła ciepła do bazy Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków muszą 
liczyć się z tym, że grozi im mandat 
w wysokości 500 zł. 

Przypominamy, że 30 czerwca br. minął 
termin zgłoszenia wszystkich źródeł 
ciepła (ogrzewanie pomieszczeń i wody), 
jakie są zainstalowane i użytkowane 
w mieszkaniach, domach i lokalach użyt-
kowych (kioski, sklepy, lokale usługowe, 
hale produkcyjne). Tego obowiązku 
nie dopełniono jeszcze dla ponad 500 
obiektów.
Aby uniknąć mandatu należy 
niezwłocznie złożyć deklarację. Najpro-
ściej zrobić to na stronie internetowej: 
https://ceeb.gov.pl logując się do bazy 
przy pomocy Profilu Zaufanego lub 
wypełniając deklarację papierową i skła-
dając ją w Urzędzie Miejskim w Żarowie 
– dotyczy to wyłącznie obiektów położo-
nych na terenie gminy Żarów. 
Więcej informacji: www.um.zarow.pl.

- 2 -
14/2022 (239) | 4 VIII 2022 r.

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



Nowe nawodnienie  
i renowacja płyty na stadionie

System nawodnienia 
wykonany, trawa 
dosiana, a w tej chwili 
prowadzone są prace 
związane z nakłuwaniem 
i piaskowaniem murawy. 

Realizujemy kolejne 
inwestycje na stadionie 
sportowym w Żarowie. 
Wszystko po to, aby 
nasi piłkarze mieli jak 
najlepsze warunki do gry 
w piłkę nożną. 

−−Dokładamy starań, 
aby prace moderni-
zacyjne na stadionie 
sportowym w Żarowie 
prowadzone były 
kompleksowo. Boisko ma 
służyć naszym dzieciom, 
młodzieży i sportowcom. 
Po zakończeniu prac 
związanych z nawod-
nieniem, w kolejnym 
etapie, będziemy przygo-
towywać płytę boiska do 
eksploatacji. Wszystko 
po to, aby nasi sportowcy 
mogli korzystać z dwóch 
płyt boiska przez cały rok 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

W ramach inwestycji zainstalowany został automatyczny system nawad-
niania płyty boiska, który oparty jest na zastosowaniu 24 zraszaczy rotacyj-
nych. Koszt budowy nowego nawodnienia to kwota 45.000,00 złotych. Prace 
sfinansowane zostały w połowie ze środków budżetu gminy Żarów i połowie 
ze środków finansowych klubu sportowego „Zjednoczeni Żarów”.

−−Prace, które odbywają się na obiekcie sportowym w Żarowie związane są 
z poprawą murawy. Inwestycje są finansowane wspólnie przez gminę Żarów 
oraz klub sportowy „Zjednoczeni Żarów – mówi przewodniczący Komisji ds. 
Sportu i Kultury Norbert Gałązka.

−−Inwestycje mają na celu przede wszystkim poprawą warunków na głównej 
murawie. Będzie to sprzyjać brakiem kontuzji, jeśli chodzi o zawodników 
typowo młodszych, jak i tym, że cały rok będziemy mogli ćwiczyć również na 
murawie z trawą naturalną – dopowiada Dawid Sobel z klubu sportowego 
„Silesia Żarów”.

Po zamontowaniu nawodnienia rozpoczęła się renowacja płyty głównej 
naszego obiektu. Firma specjalizująca się w zabiegach agrotechnicznych 

poprawiających stan murawy przeprowadziła 
dosiew trawy, areację, wertykulację, piaskowanie 
oraz szczotkowanie.

−−W ramach rewitalizacji parku, na które gmina 
pozyskała środki finansowe z Programu Rządo-
wego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych zamierzamy wyrównać część terenu 
boiska sportowego, które znajduje się w założeniu 
parkowym. Chcemy przygotować tam boisko trenin-
gowe dla najmłodszych zawodników. Teren ten 
zostanie wyrównany, będzie zasiana trawa, wyryso-
wane linie, tak, aby boisko służyło wszystkim miesz-
kańcom gminy Żarów – wyjaśnia zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora.

−−Obiekt sportowy w Żarowie jest coraz piękniejszy. 
Inwestycja jest finansowana z dwóch źródeł, budżetu 
naszego klubu i gminy Żarów. I to jest bardzo dobra 
wiadomość. Mamy nadzieję, że zbliżający się sezon 
otworzy już nowa murawa i nowe możliwości na tym 
boisku – dodaje prezes klubu „Zjednoczeni Żarów” 
Tomasz Rudnik.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji  
z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Inwestycje

Termomodernizacja budynku 
SP Imbramowice

Budynek Szkoły Podsta-
wowej im. UNICEF 
w Imbramowicach 
doczeka się gruntow-
nego remontu. Szkoła 
zyska nową instalację 
grzewczą, okna, drzwi, 
a jej wizerunek zmieni się 
nie do poznania. 

Dzięki pozyskanemu 
przez gminę Żarów dofi-
nansowaniu w wyso-
kości 4,9 mln złotych 
z Funduszu Rządowego 
Polski Ład przeprowa-
dzona będzie termomo-
dernizacja Szkoły Podsta-
wowej im. UNICEF w Imbramowicach.

−−Termomodernizacja szkoły to ważna i długo wyczekiwana inwestycja, 
zarówno dla uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli. Szkoła Podstawowa 
w Imbramowicach wymaga pilnego remontu, a jest to placówka, która do tej 
pory, poza mniejszymi remontami, nie była modernizowana, w tak dużym 
zakresie – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Gmina Żarów znalazła się na opublikowanej 14 lipca liście pilotażowej trzeciej 
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
– PGR. Kwota 4,9 mln złotych zostanie przeznaczona na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej w Imbramowicach. Prace rozpoczną się od przygoto-
wania dokumentacji projektowej, ogłoszenia przetargu i wyłonienia wyko-
nawcy. Inwestycja najprawdopodobniej ruszy wiosną 2023 roku. 

−−W ramach prac remontowych wykonamy ocieplenie budynków zewnętrz-
nych, dachu, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna oraz drzwi 
wejściowe. Ponadto, na dachu zainstalowane będą panele przeciwsłoneczne, 
aby budynek był samowystarczalny i energooszczędny. Chcemy, aby był to 
budynek niskoemisyjny, ponieważ w chwili obecnej funkcjonują tutaj wysoko-
emisyjne dwa piece węglowe na paliwo stałe, które zanieczyszczają środowisko 
– zaznacza zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Głównym celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej 
budynku oraz poprawa jakości powietrza w Imbramowicach. Ekologiczna, 
energooszczędna placówka zyska również na wyglądzie. 

−−Stary piec dymił, kopcił, co przekładało się na jakość powietrza w Imbra-
mowicach. Cieszymy się, że piec zostanie zlikwidowany, a nasze dzieci i my 
wszyscy będziemy mogli oddychać czystym powietrzem – mówiła Justyna 
Seruga mieszkanka Imbramowic.

−−Nasza radość jest ogromna. Cieszę się, że udało się pozyskać środki finan-
sowe na remont szkoły. Pewnie przyniesie to chwilowe niedogodności, ale 
jesteśmy gotowi jeszcze poczekać, aby uczyć dzieci w bardziej komfortowych 
warunkach – mówi Mariola Czarnecka dyrektor SP Imbramowice od 1 wrze-
śnia 2022r.

−−Budynek szkoły będzie nowoczesny, ekologiczny 
i przyjazny środowisku. Cieszę się, że doczekałam 
takiej chwili. Jest to koniec mojej kadencji, a starania 
naszej gminy zakończyły się sukcesem. Dziękuję 
i życzę powodzenia w realizacji tego przedsięwzięcia – 
mówi dyrektor SP Imbramowice Krystyna Waliszak.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji  
z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Sukcesem zakończyły się starania gminy Żarów o pozy-
skanie środków finansowych na realizację kolejnej 

ważnej inwestycji.

Zakres wszystkich prac zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora szczegółowo omawiał  

z klubem sportowym „Zjednoczeni Żarów”.

Dzięki realizowanym inwestycjom z dnia na dzień stan 
murawy na stadionie nabiera nowego wyglądu. 

Relacja filmowa dostępna na:  
Facebooku i Youtube Gmina Żarów.

Relacja filmowa dostępna na:  
Facebooku i Youtube Gmina Żarów.
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Gmina

Turniej Wsi rozstrzygnięty
Po dwóch latach przerwy 
nasze sołectwa rozegrały 
fantastyczny, rycerski 
Turniej Wsi, który roze-
grany został podczas 
jarmarku średniowiecz-
nego w Wierzbnej. 

Do rywalizacji zgłosiło się 
10 sołectw, które w licz-
nych składach, brały 
udział w wielu konku-
rencjach. A było w czym 
wybierać: jazda na 
nartach, rzut oszczepem, 
nawlekanie igły, czy 
rożnego rodzaju biegi 
z kolczugą, jajkiem czy...
sołtysem na tarczy. 
W zabawie mogli brać 
udział wszyscy miesz-
kańcy wsi, dzieci, dorośli 
i seniorzy. Nie zabrakło 
również kibiców, którzy 
dopingowali swoje 
drużyny. Po podliczeniu 
punktów zwyciężyło 
sołectwo Pożarzysko, 
drugie miejsce zajęło 
sołectwo Wierzbna, 
a trzecie Mrowiny. 

−−Emocje były ogromne. 
Gratulacje dla organi-
zatorów tego turnieju, 
bo to była wspaniała 
impreza. Nasze sołectwo 
zwyciężyło, cieszymy się, 
bo jesteśmy dziś najlepsi 
– mówił Piotr Pawlicki 
przewodniczący Rady 
Sołeckiej w Pożarzysku.

Historyczne otoczenie, 
waleczni rycerze 
z Zamku Grodno, ciekawe 
konkurencje i wspaniali, 
uśmiechnięci ludzie, 
wszystko to przyczyniło 
się do świetnej integracji 
i zabawy. Dziękujemy 
sołectwom za udział w turnieju. 
Organizatorem imprezy było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd 
Miejski w Żarowie. Szczegółowe 
wyniki turnieju, zdjęcia oraz relacja 

filmowa z wydarzenia dostępne na 
www.um.zarow.pl oraz Facebooku 
Gmina Żarów.

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Dobra zabawa była gwarantowana,  
a uśmiech nie schodził z twarzy naszych mieszkańców.

Każda drużyna zaprezentowała się  
z jak najlepszej strony.

Nagrody zawodnikom wręczał  
burmistrz Leszek Michalak. 

Funkcjonariusze policji odznaczeni 
Święto policji w 103. rocznicę powo-
łania Policji Państwowej było okazją 
do wręczenia awansów i odznaczeń 
tym najbardziej zasłużonym. 

Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
również żarowskich policjantów.
W trakcie uroczystości z okazji Święta 
Policji w środę, 27 lipca Komendant 
Powiatowy Policji w Świdnicy Andrzej 
Dobies wręczył akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe poli-
cjantkom oraz policjantom. Trzech 

żarowskich funkcjonariuszy zostało 
także nagrodzonych nagrodą finan-
sową przekazaną ze środków budżetu 
gminy Żarów. Nagrody te trafiły na 
ręce st. asp. Damiana Pasikowskiego, 
mł. asp. Michała Kopaczewskiego 
oraz sierż. Daniela Fitasa. W uroczy-
stości uczestniczył także zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora, który 
podziękował policjantom za zaanga-
żowanie w codzienną służbę i pracę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. 

Odznaczeni funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie:
 ▶ na stopień nadkomisarza:

 ▶ Zastępca Komendanta KP Żarów 
kom. Marek Rataj

 ▶ na stopień aspiranta sztabowego:
 ▶ st. asp. Wojciech Plizga

 ▶ na stopień aspiranta:
 ▶ młodszy aspirant Michał Kosiorowski
 ▶ młodszy aspirant Jakub Sikora

 ▶ na stopień sierżanta sztabowego:
 ▶ starszy sierżant Marcin Miś
 ▶ starszy sierżant Grzegorz Oleksyk

 ▶ starszy sierżant Jakub Pasiewicz
 ▶ starszy sierżant Patryk Wojak

 ▶ na stopień starszego sierżanta
 ▶ sierż. Szymon Skupniewicz

 ▶ na stopień st. posterunkowego:
 ▶ posterunkowy Dominik Kołodziej
 ▶ posterunkowy Kamil Poznański
 ▶ posterunkowy Przemysław Głowacki

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z Komisariatu Policji w Żarowie

Zebrania wiejskie  
w sprawie podziału  

funduszu sołeckiego
Jeszcze w sierpniu rozpoczną się 
zebrania wiejskie, podczas których 
mieszkańcy zadecydują o przezna-
czeniu i podziale funduszu sołeckiego. 

Do podziału łącznie dla wszystkich 
sołectw przeznaczona jest kwota 
w wysokości 486.940,58 złotych.
Harmonogram zebrań wiejskich:

 ▶ środa 31 sierpnia:  
Mielęcin godz.  ............... 16.30,  
Mikoszowa godz.  .......... 17.30,  
Przyłęgów godz.  ............ 18.30

 ▶ czwartek 1 września:  
Imbramowice godz.  ... 16.30,  
Buków godz.  .....................17.30

 ▶ piątek 2 września:  

Pożarzysko godz.  ......... 16.30,  
Siedlimowice godz.  ..... 17.30,  
Gołaszyce godz.  ............ 18.30

 ▶ poniedziałek 5 września:  
Marcinowiczki godz.  .. 16.30,  
Pyszczyn godz.  ............... 17.30,  
Zastruże godz.  ............... 18.30

 ▶ wtorek 6 września:  
Bożanów godz. ...............16.45,  
Kalno godz.  ...................... 17.45,  
Wierzbna godz.  ..............18.45

 ▶ środa 7 września:  
Mrowiny godz.  .............. 16.30,  
Kruków godz.  ................. 17.30,  
Łażany godz.  .................. 18.30.

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą 
nr XXXVII/295/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 r., zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 1 wrze-
śnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00 oraz na Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 1 września 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych 
może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres Urząd 
Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty 
elektronicznej na adres email: sekretariat@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 września 2022 r.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, infor-
muję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarowa z siedzibą przy 

ul. Zamkowej 2 w Żarowie i są one podawane w celu składania uwag do miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom 
fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną 
żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia 
sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, 
prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
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Gmina

Ulica Parkowa z nowym oświetleniem
Przy ul. Parkowej w Żarowie zamon-
towane zostały nowe słupy oświetle-
niowe. 

Łącznie ustawiono tam 10 słupów 
wraz z oprawami LED i okablowa-
niem. To kolejna inwestycja, która 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. 

−−Zakończyliśmy prace związane 
z budową oświetlenia drogowego 
przy ul. Parkowej w Żarowie, ale 
na tym nie kończymy. Zabieramy 
się za montaż oświetlenia na tere-
nach wiejskich w ramach funduszy 
soleckich. Mamy też przygotowane 
projekty w wraz z pozwoleniem na 
budowę oświetlenia na ul. Świer-
kowej i Modrzewiowej w Żarowie. Być 
może jeszcze pod koniec roku albo na 
początku przyszłego będziemy reali-
zować kolejne inwestycje oświetle-
niowe – mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Zadanie sfinansowano ze środków 
budżetu gminy Żarów, a jego łączny 

koszt wyniósł 63.832,85 złotych.
Magdalena Pawlik na podstawie  

informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Wakacje na półmetku
Wakacje jeszcze się nie 
kończą, wakacje wciąż 
trwają! 

O to, żeby dzieci spędziły 
jak najlepiej letni czas, 
dba Gminne Centrum 
Kultury i Sportu 
w Żarowie, organizując 
zajęcia pełne atrakcji. 
A jest w czym wybierać 
i sierpień również 
upłynie w naszej gminie 
pod znakiem dobrej 
zabawy. 
Niezapomniane wrażenia 
czekają na dzieci podczas 
wakacyjnych półkolonii, 
gdzie organizatorzy 
zapewniają mnóstwo 
atrakcji. Na mapie waka-
cyjnych atrakcji podczas 
półkolonii była już 
Stajnia Wierzbna Biały 
Las, gminne lotnisko 
w Świebodzicach, basen 
w Żarowie, szkółka 
leśna w Bojanicach. Jak 
każdego roku uczestnicy 
wakacyjnych półko-
lonii żeglują po Zalewie 
Mietkowskim, gdzie pod 
czujnym okiem burmi-
strza Leszka Michalaka, 
pracowników GCKiS oraz 
strażaków korzystają 
z wodnych atrakcji. Nie 
brakuje też profilaktycz-
nych zajęć i ciekawych 
warsztatów. Warsztaty 
ceramiczne, szkolenia 
z pierwszej pomocy, 
pogadanki na temat 
bezpieczeństwa i higieny, 
bańki mydlane… Tutaj nie 
ma czasu na nudę.
Przez cały okres wakacyjny trwają 
także zajęcia w ramach akcji „Lato 
przy trzepaku”. Pracownicy GCKiS 
w Żarowie organizują bezpłatne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno 
w mieście, jak i na terenach naszych 
wsi. Dzieci uczestniczą w warsztatach 
plastycznych, zajęciach sportowych, 
spacerują i jeżdżą na wycieczki. 
Wspólne gry i zabawy podwórkowe, 
zawody sportowe i dużo ruchu na 
świeżym  powietrzu. To jest aktywne 

lato w gminie Żarów.
Wakacje na półmetku, ale to wcale 
nie oznacza, że teraz najmłodsi będą 
się nudzić. Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie zaplanowało 
też wiele atrakcji dla mieszkańców 
w drugiej części letniego wypo-
czynku. Szczegółowy plan wakacyj-
nych zajęć dostępny jest na stronie 
internetowej www.centrum.zarow.pl 
i FB GCKiS.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z GCKiS

„Żarów Zmysłów” – plenerowe wydarzenia  
na skwerze Kulmiza

Na zmodernizowanym skwerze 
Kulmiza odbędą się wydarzenia 
plenerowe. 
W programie spektakl audiowizualny, 
wystawa plenerowa oraz warsztaty cera-
miczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

„Żarów Zmysłów”
 ▶ Usłysz | 5 sierpnia 2022 

 ▶ godzina 19:00 początek wydarzenia
 ▶ godzina 20:30 koncert Dariusza 
Miziarskiego 
Zanurz się w dźwięki Żarowa. Usłysz 
miasto i poczuj jego ducha. Muzyka, 
światło i obraz zostaną połączone 
w jeden wyjątkowy spektakl audiowi-
zualny.

 ▶ Zobacz | 17 sierpnia 2022
ӹӹgodzina 18:00 | „Pierwsza” – wystawa 
plenerowa Żarowskiego Klubu Fotogra-
ficznego. Autorzy fotografii Dominika 
Trestka, Wiesław Szydłowski, Michał 
Grzeszczak, Sebastian Tyniecki. 
 ▶ Dotknij | 20 sierpnia 2022

ӹӹgodzina 10:00 - 13:00 
Warsztaty ceramiczne – biżuteria, 
sztuka użytkowa. Zajęcia skierowane do 
dzieci w wieku powyżej 7 lat. Warsztaty 
prowadzi Magdalena Sienicka.

Wszystkie wydarzenia w ramach 
projektu „Żarów zmysłów” będą 
miały miejsce na Skwerze Kulmiza 
w Żarowie. 
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Na terenie naszego miasta zainstalowa-
liśmy kolejne słupy oświetleniowe. 

Kuchenne warsztaty w Dyniowym Zakątku. Nasi mali 
kucharze spisali się na medal. 

Jak wakacje to i wspólne żeglowanie w Borzygniewie.

Uczestnicy wakacyjnych zajęć mają również okazję 
wysłuchać historycznych ciekawostek o gminie Żarów. 

Gmina Żarów najlepsza w powiecie
Ministerstwo Finansów oszacowało 
dochody podatkowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w poszczegól-
nych gminach i opublikowało ranking 
najbogatszych i najbiedniejszych 
gmin w Polsce. 

Według tych wyliczeń średni dochód 
podatkowy na jednego mieszkańca 
dla wszystkich gmin w kraju (tak 
zwany wskaźnik gminny Gg) w 2022r. 
wynosi 2122,33 zł. Spośród wszyst-
kich gmin powiatu świdnickiego 
Żarów osiągnął najwyższy wskaźnik, 
bo na jednego mieszkańca przy-
pada 2298,16 złotych. To więcej niż 
średni dochód krajowy podany przez 
Ministerstwo Finansów. I więcej od 
dochodów podatkowych w przeli-
czeniu na mieszkańca osiągniętych 
przez Świdnicę, Strzegom, Marci-
nowice, Świebodzice i inne często 
porównywalne z Żarowem gminy 
powiatu świdnickiego. Z roku na rok 
ten wskaźnik w gminie Żarów jest 
wyższy. W 2020r. dochód podatkowy 
na jednego mieszkańca wynosił 
2112,54 zł, a w 2021r. była to kwota 
2271,93 zł. 
Na 2477 samorządów, które znalazły 
się w rankingu najbogatszych 
i najbiedniejszych gmin Żarów upla-
sował się na wysokiej 318. pozycji. 
Na drugim miejscu, wśród najza-
możniejszych gmin powiatu świd-

nickiego na miejscu 331. znalazła się 
gmina Strzegom z dochodem 2275,95 
zł. W pierwszej trójce znalazła się 
również gmina miasto Świdnica 
z dochodem sięgającym 2093,35 zł 
na jednego mieszkańca (461 miejsce). 
Na kolejnych miejscach uplasowały 
się gmina Świdnica, która osiągnęła 
dochód 1991,42 zł (548 miejsce 
w rankingu), gmina Świebodzice 
z dochodem 1925,76 zł (606 miejsce 
w rankingu), gmina Marcinowice 
z dochodem 1700,5 zł (885 miejsce 
w rankingu), gmina Dobromierz 
z dochodem 1579,77 zł (1059 miejsce 
w rankingu). Ranking gmin z terenu 
powiatu świdnickiego zamyka Jawo-
rzyna Śląska, która znalazła się na 
1125 miejscu, gdzie dochód podat-
kowy na jednego mieszkańca wynosi 
1543,36 zł.
Podstawę służącą do obliczenia 
dochodów na jednego mieszkańca 
stanowią dane o dochodach podat-
kowych gmin za 2020r. (według 
stanu na 30 czerwca 2021r.). Przy 
wyliczeniu tych danych Ministerstwo 
Finansów bierze pod uwagę dochody 
z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) 
i podatków: od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, a także udziały we 
wpływach z CIT i PIT. 
Pełny ranking dostępny na www.
samorzad.pap.pl.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Program „Ciepłe Mieszkanie”
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu przygotowuje się do 
uruchomienia programu „Ciepłe 
Mieszkanie”. 

W ramach programu będzie można 
uzyskać dofinansowanie do termomo-
dernizacji mieszkania – wymianę źródła 
ciepła i poprawienie efektywności 
energetycznej. Dopłaty będą przezna-
czone na termomodernizację mieszkań 

w budynkach wielorodzinnych.
Nabór wniosków dla gmin, będzie 
prowadzony przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
po otrzymaniu środków Gminy będą 
prowadziły nabory na swoich tere-
nach dla swoich mieszkańców. 
O terminie naboru będziemy 
Państwa informować.

Informacja: WFOŚiGW
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Aktualności

Kronika policyjna
Kradzież samochodu i elektronarzędzi

Nieznany sprawca dokonał kradzieży pojazdu 
o wartości 20 000 zł oraz w tym samym miejscu 
i czasie, poprzez zerwanie kłódek, dokonał 
włamania do dwóch kontenerów technicznych. 
Stamtąd ukradł elektronarzędzia powodując tym 
samym straty o łącznej wysokości nie mniejszej 
niż 30 000 zł na szkodę zgłaszającego. Funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w Żarowie realizując 
informację operacyjną ustalili miejsce na terenie 
podległym KP Kąty Wrocławskie i ujawnili skra-
dziony w Żarowie pojazd oraz część skradzionych 
elektronarzędzi. Na miejscu, po przeprowa-
dzeniu niezbędnych czynności procesowych, 
pojazd przekazany został właścicielowi. Trwają 
czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy 
kradzieży.

Kupił,  
a towaru nie otrzymał

28-letni mieszkaniec pow. świdnickiego powia-
domił funkcjonariuszy policji, że dokonał zakupu 
odzieży za pośrednictwem sklepu internetowego 
i wpłacił na konto sprzedającego ponad 100 zł. 
Pomimo przelania środków pieniężnych na wska-
zany rachunek bankowy nie otrzymał zakupio-
nego towaru, jak i zwrotu pieniędzy, a kontakt ze 
sprzedającym się urwał.

Podejrzany o kradzieże w sklepach  
zatrzymany

Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego KP 
w Żarowie w toku realizacji sprawy z poprzed-
niego okresu zatrzymali 32-letniego mieszkańca 
pow. lwóweckiego, podejrzewanego o doko-
nanie kradzieży ze sklepów na terenie Żarowa. 
W jednym ze sklepów skradziony został towar 
o łącznej wartości ponad 570 zł, w kolejnym 
sklepie o łącznej wartości ponad 1400 zł, a jeszcze 
w innym o łącznej wartości ponad 1000 zł. Podej-
rzanemu przedstawione zostały zarzuty.

Zatrzymani  
za posiadanie marihuany

22-letni i 24-letni mężczyźni zostali zatrzymani 
za posiadanie przy sobie narkotyków. U 24-latka 
funkcjonariusze znaleźli susz roślinny w postaci 
marihuany w ilości 2,79 grama, a 22-letni miesz-
kaniec pow. świdnickiego posiadał przy sobie 
środek odurzający w postaci 1,20 grama mari-
huany. Podejrzanym przedstawiono zarzuty.

Plaga  
pijanych kierowców

Kolejni nietrzeźwi kierujący samochodami 
i rowerami zostali zatrzymani za jazdę pod 
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze KP Żarów 
zatrzymali kilku nietrzeźwych rowerzystów: 
66-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, 
który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 
(I badanie – 0,39 mg/l, II badanie – 0,40 mg/l), 
64-latka (I – badanie 0,46 mg/l, II – badanie 
0,40 mg/l), 21-letniego mieszkańca pow. świd-
nickiego (I-0,47 mg/l, II – 0,42 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu), 51-latka (I badanie 
– 1,15 mg/l, II badanie – 1,10 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu), 29-latka (0,64 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu) i 65-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, który kierował 
po drodze publicznej rowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości: I badanie – 0,99 mg/l. Wszyscy 
zostali ukarani mandatami karnymi. Zatrzymano 
również nietrzeźwych kierowców samochodów: 
36-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, który 
kierował pojazdem po drodze publicznej będąc 
w stanie nietrzeźwości (I badanie – 0,37mg/l, 
II badanie – 0,41mg/l) oraz 49-latka (I badanie 
– 1,11mg/l, II badanie – 1,01mg/l, III badanie – 
1,06 mg/l).

Przygotowano na podstawie informacji z Komisariatu 
Policji w Żarowie 

Z cyklu „Ludzie z pasją”

Wioletta Bezusa – mistrzyni łucznictwa
O Pani Wioletcie można 
powiedzieć, że ma 
niezłego cela… w łucznic-
twie. 

Jej przygoda z łukiem 
rozpoczęła się kilka lat 
temu. Na początku była 
to zwykła zabawa łukiem, 
ale z czasem zabawa 
przerodziła się w wielką 
pasję. Jak do tej pory 
Żarowianka ma na swoim 
koncie wiele sukcesów 
w tej dyscyplinie spor-
towej. Jednak największy 
sukces Pani Wioletta już 
niebawem może osiągnąć. 
We wrześniu, razem z innymi 
łucznikami będzie reprezen-
tować Polskę na Mistrzostwach 
Świata 3D w kategorii barebow, 
instinktiv oraz longbow – łuki 
tradycyjne. Zawody odbędą się 
we wrześniu we włoskim Terni. 
O swojej pasji i zamiłowaniu do 
tej wcale niełatwej dyscypliny 
sportowej na łamach gazety 
opowiada Wioletta Bezusa.

 ӹ Skąd taka pasja? Jak zaczęła 
się Pani przygoda z łucznic-
twem?

−−Kilka lat temu, moja córka 
zmieniała miejsce zamiesz-
kania, przeprowadziła swój 
dobytek do domu mojego 
ojca. Wśród tych rzeczy był 
łuk, taki zwykły… i ten właśnie 
zwykły łuk zapoczątkował 
niezwykłą historię. Zapytałam, 
czy możemy z mężem się 
tym łukiem „pobawić”, zgodę 
dostaliśmy od ręki. Szukaliśmy 
w okolicy łuczników, znaleźliśmy 
grupę strzelającą w Nowicach. Zaczęliśmy z nimi 
strzelać i tak się rozkręciło.

 ӹ Jakie sukcesy odniosła już Pani do tej pory?

−−Główne sukcesy to 
trzecie miejsce w kategorii 
łuk tradycyjny z półką 
kobiety Mistrzostwa Polski 
w Łucznictwie Trady-
cyjnym Golub Dobrzyń 
2019r. Zdobywałam także 
miejsca na podium na 
imprezach łuczniczych 
w całej Polsce. Drużynowo 
w 2020r. na Mistrzo-
stwach Polski w strzelaniu 
całodobowym zajęliśmy 
4 miejsce. Tych imprez było 

około 50, mamy z mężem 
segregator z dyplomami za 
miejsca na podium.

 ӹ Z kim Pani trenuje? Czy gra 
Pani w barwach jakiegoś klubu? 
Czy to trudny sport?

−−Trenujemy z mężem. Nie 
jesteśmy zrzeszeni, ale rozwa-
żamy utworzenie sekcji łuczniczej 
w Żarowie. Posiadam licencję 
Pzłucz. Jak każdy sport, wymaga 
systematyczności i treningów. 
Trudno ocenić, tak naprawdę 
to kwestia zainteresowań. Aby 
dojść do perfekcji, myślę, że 20 
lat, to byłoby już coś jak odruch 
i celności nawet w środku nocy... 
Trochę czasu i treningów przed 
sobą mam. Łucznictwo upra-
wiam od 2017 roku, strzelamy już 
od około 5 lat.

 ӹ Niebawem jedzie Pani 
na Mistrzostwa Świata we 
Włoszech. Potrzebne jest 
wsparcie finansowe, ale też .... 
wsparcie żarowskich kibiców.

−−Oczywiście, potrzebuję ciepłych 
myśli. Ten start jest dla mnie 

niespodzianką i wyzwaniem, trzymajcie kciuki za 
mój spokój i opanowanie

 ӹ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Łucznictwo uczy wyciszenia, pokory, współpracy, odpo-
wiedzialności, zręczności. Żeby strzelić celnie z odle-
głości trzeba poświęcić mnóstwo czasu na treningi.

Pani Wioletta dzieli pasję razem ze 
swoim mężem (na zdjęciu).

Udział naszej mieszkanki w Mistrzostwach Świata we Włoszech można wesprzeć finan-
sowo. Polski Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, NIP: 118-01-33-357, 
REGON: 0000866656, KRS 0000102741, PKO BP S.A 99 O/Warszawa – nr: 46 1020 1156 
0000 7702 0066 7469. Darowizna na cele statutowe wpłata za udział w Mistrzostwach 
Świata w Łucznictwie 3D, we wrześniu 2022 w Terni (Włochy) – Wioletta Bezusa.  
Można również wspomóc uczestników korzystając z oficjalnej zbiórki na zrzutka.pl 

Nowe plany priorytetowe dzielnicowych
Funkcjonariusze KP Żarów rozpoczęli czynności 
zgodnie ze stworzonymi planami działań prioryte-
towych:

Asp. szt. Wojciech Plizga  
(Rejon 23 – miasto Żarów)

Głównym problemem występującym w rejonie 
służbowym nr 23 jest nieprzestrzeganie prze-
pisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zakłó-
canie ładu i porządku publicznego w rejonie ul. 
Armii Krajowej i Dworcowej. (Ze względu na fakt, 
że zjawisko spożywania alkoholu oraz nieprze-
strzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi nie zostało 
wyeliminowane przedłużono plan priorytetowy 
z wcześniejszego okresu).

Sierż. szt. Jakub Pasiewicz (Rejon 24)
Głównym problemem występującym w rejonie 
służbowym nr 24 jest nieprzestrzeganie prze-
pisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi oraz zakłócanie ładu 
i porządku publicznego w rejonie ul. Wyspiań-
skiego w Żarowie przy stawie miejskim.

St. asp. Damian Pasikowski (Rejon 25)
Głównym problemem występującym w rejonie 
służbowym nr 25 jest nieprzestrzeganie prze-
pisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi oraz zakłócanie ładu 
i porządku publicznego przez osoby przebywające 
w rejonie tzw. „Arkad” w rejonie skrzyżowania ul. 
Spokojnej i ul. Cichej w Imbramowicach.

Informacja: KP Żarów 
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Oświata, Kultura i Sport

Jarmark średniowieczny w Wierzbnej
Gwarno zrobiło się 
w sobotę, 9 lipca na 
terenie pałacu pocyster-
skiego w Wierzbnej, gdzie 
odbył się najprawdziwszy 
średniowieczny jarmark. 

Patrząc na krążące wśród 
tłumów gości piękne 
białogłowy czy średnio-
wiecznych rzemieśl-
ników i kupców, łatwo 
było wczuć się w atmos-
ferę średniowiecznych 
widowisk jarmarcz-
nych, nawiązujących do 
dawnych tradycji. Była 
to już kolejna edycja tej 
imprezy, której organi-
zatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Uczestnicy 
jarmarku mogli prze-
nieść się w czasy średnio-
wiecza. Odbyły się rycer-
skie walki i inscenizacje 
historyczne, pojawili się 
średniowieczni kupcy 
z dawnymi wyrobami 
i rękodziełami. A wszyscy 
chętni mogli przy-
wdziać rycerską zbroję, 
nauczyć się fechtunku 
i wysłuchać ciekawostek dotyczą-
cych samej Wierzbnej czy biskupa 
wrocławskiego Henryka z Wierzbnej. 
Punktem kulminacyjnym wydarzenia 
był koncert zespołu Berkanan.

−−Co prawda jarmark średniowieczny 
odbywa się już od kilku lat, ale czegoś 
takiego tutaj jeszcze nie było. Są 
z nami rzemieślnicy, którzy przybli-
żają zwiedzającym dawne rzemiosła, 
często zapomniane. Nasza garncarka 
lepi wspaniałe wielkie 
naczynia, są snycerze, 
miodziarze, skórnicy, 

kowale. Z całą pewnością nikt nudzić 
tutaj się nie może – mówił Jakub 
Przędzielewski ze Stowarzyszenia 
Bractwo Zamku Grodno.

Jarmark średniowieczny to wyda-
rzenie, które od kilku lat przyciąga 
do naszej gminy bractwa rycerskie 
z całej Polski i okazja dla naszych 
mieszkańców, by przenieść się 
w odległe, średniowieczne czasy.

Magdalena Pawlik

Oprócz zabawy i pokazów, uczestnicy mogli wziąć 
również udział w warsztatach z garncarstwa.

Trzeba przyznać, że odtworzenie dawnej osady 
i jarmarku średniowiecznego w Wierzbnej to świetny 

pomysł na promowanie naszej gminy. 

Relacja filmowa dostępna na:  
Facebooku i Youtube Gmina Żarów.

Prawdziwe perełki motoryzacyjne 
zjechały do Żarowa

Blisko 100 motoryzacyj-
nych klasyków zjechało 
do Żarowa na VII Żarow-
skie Spotkanie Miło-
śników Motoryzacji. Prze-
krój aut i motocykli był 
naprawdę imponujący.

Wśród nich Fiaty 126 P, 
Warszawa M20, autobus, 
Żuki, motocykle, moto-
rynki, a nawet auta 
sportowe Ford Mustang 
czy Dodge Challenger. 
Wszystkie wzbudzały 
zachwyt. I nic dziwnego, 
odrestaurowane, pięknie 
prezentowały się na placu 
targowym w Żarowie.

−−W tym roku padł rekord frekwencji. 
Cieszę się, że tyle osób jest dziś 
z nami i docenia naszą imprezę oraz 
jej organizację. Wszyscy mogą się 
tu spotkać, porozmawiać, wymienić 
doświadczeniami. Ta motoryzacja 
żyje, nie tylko ta dawna, ale i współ-
czesna. Są pojazdy różnych marek 
i roczników, samochody, motocykle, 
kategorie łączone, auta sportowe, 
terenowe, a nawet autobusik. Jednym 
słowem wszystko, co jeździ na dwóch 
i czterech kółkach – mówił  pomysło-
dawca imprezy Bogdan Mucha.

Oprócz zlotu motoryzacyjnych 
perełek, organizatorzy przygotowali 
również wiele innych atrakcji. Uczest-

nicy spotkania, zarówno młodsi, jak 
i starsi brali udział w konkursach 
rzutu i toczenia opony. Była także 
plenerowa wystawa pojazdów, warsz-
taty plastyczne dla dzieci, pokaz 
ratownictwa drogowego, strefa 
gastronomiczna, stoiska z zabawkami 
i książkami oraz koncert zespołu 
Paweł Sroga & Country Blues Band.
VII Żarowskie Spotkanie Miłośników 
Motoryzacji, jak zgodnie stwierdzili 
uczestnicy i liczni odwiedzający, 
należał do bardzo udanych, za co 
należą się gorące podziękowania 
dla organizatorów imprezy Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu oraz 
Żarowskiej Izby Historycznej.

Magdalena Pawlik

Choć z minionej epoki, dziś budzą nie mniejsze emocje. 
O takich samochodach przed laty marzył  

nie jeden kierowca.

Szlak Św. Wojciecha w Wierzbnej otwarty
Powstał dzięki pasjo-
natom i czcicielom św. 
Wojciecha. Ma to być 
miejsce modlitwy dla 
pielgrzymów, ale i szlak 
turystyczno-edukacyjny. 

W niedzielę, 17 lipca 
otwarto stację Między-
narodowego Szlaku św. 
Wojciecha w Wierzbnej. 
W uroczystości wzięli 
udział burmistrz Leszek 
Michalak, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
w Żarowie Roman 
Konieczny oraz zapro-
szeni goście: przedstawiciele 
duchowieństwa, uczelni wyższych, 
stowarzyszeń i fundacji, osoby, które 
w znaczny sposób wpływają na 
kultywowanie szlaku św. Wojciecha. 
Wśród nich nie zabrakło inicjatorów 
szlaku św. Wojciecha Juliana Golaka 
Rzecznika Generalnego Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej oraz prof. 
Konrada Czaplińskiego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, którą odprawiał ks. Tadeusz 
Fuksa. Na wydarzenie sprowa-
dzone zostały również relikwie św. 
Wojciecha, które w Wierzbnej pozo-
stały jeszcze przez dwa tygodnie. 
Ideę szlaku św. Wojciecha zgroma-
dzonym gościom przedstawił Julian 
Golak, a Bogdan Mucha zapoznał 
wszystkich z historią miejscowości 
Wierzbna oraz samego kościoła. 

Uroczystego przecięcia wstęgi 
i otwarcia tablicy stacji dokonali ks. 
Tadeusz Fuksa, Julian Golak, prof. 
Konrad Czapliński oraz burmistrz 
Leszek Michalak.
Pomysłodawcą całej koncepcji utwo-
rzenia Szlaku Św. Wojciecha jest 
Julian Golak Rzecznik Generalny Soli-
darności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Sam szlak to nie tylko odtworzenie 
hipotetycznej trasy św. Wojciecha, 
miejsc związanych z jego życiem, czy 
w końcu trasy peregrynacji relikwii 
Świętego. To także trasa wiodąca 
przez miejsca szczególnie ważne 
na polskiej mapie chrześcijaństwa. 
Umieszczenie Wierzbnej na szlaku 
św. Wojciecha jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem.

Informacja: Urząd Miejski w Żarowie

W uroczystości otwarcia szlaku św. Wojciecha uczest-
niczyli również mieszkańcy Wierzbnej. 

Paka Niemowlaka dla Gabriela
Do grona mieszkańców 
gminy Żarów dołączył 
Gabriel Giacomo Viscomi, 
który przyszedł na świat 
1 lipca 2022r. 

W momencie urodzenia 
chłopczyk ważył 3600g. 
i mierzył 53 cm. Nowego 
mieszkańca przywitał 
z radością zastępca 
burmistrza Przemysław 
Sikora, przekazując 
upominki dla malucha 
i całej rodziny.

−−Cieszymy się, że nasza 
gmina znów się powięk-
szyła. Całej rodzinie serdecznie 
gratuluję i  życzę zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz radości. Niech 
Państwa pociechy zdrowo się chowają. 
Wiele optymizmu i siły, które pomogą 
spełnić się w tej rodzicielskiej roli 
– gratulował rodzicom zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Rodziców, którzy są zameldowani 
na terenie gminy Żarów i którym 
urodziło się dziecko zachęcamy 

do udziału w naszej gminnej akcji 
promocyjnej „Paka dla Niemow-
laka”. Wystarczy tylko wypełnić 
prosty wniosek, złożyć go w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, aby otrzymać 
pamiątkowy upominek dla maluszka. 
Wszystkie szczegóły akcji dostępne 
są na stronie internetowej www.
um.zarow.pl w zakładce Paka dla 
Niemowlaka lub pod nr tel.  
74 30 67 329.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu z zastępcą burmistrza Przemysławem 
Sikorą rodzina Państwa Viscomi. 
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Sport i wypoczynek

Znów to zrobił!
Paweł Fajdek pisze 
piękną historię. Po raz 
piąty z rzędu został 
mistrzem świata w rzucie 
młotem! 

Polacy zdomino-
wali finałową batalię 
o najcenniejsze medale, 
choć sam początek 
konkursu nie należał 
do udanych. W pierw-
szej próbie Wojciech 
Nowicki osiągnął 
77.40 m, a Paweł Fajdek 
74.71 m. Obaj bardzo szybko narzucili 
rywalom własne warunki. Podczas 
drugiej próby ich młoty powędro-
wały za granicę 80 metrów. Dla 
naszych reprezentantów najlepsza 
okazała się trzecia seria rzutów. 
Młot Nowickiego powędrował za 
granicę 81 metra (81.03 m). Paweł 
Fajdek wykręcił najlepszy rezultat 
na świecie w tym sezonie. Wynik 
81.98 m zrobił ogromne wrażenie. 
Multimedalista mistrzostw świata 
zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę 
konkurentom. Tym rzutem poprawił 
o 1 centymetr swój najlepszy dotych-
czasowy start podczas mistrzostw 
świata. Poprzedni 81,97 m osiągnął 
na początku swojej międzynarodowej 
kariery (Moskwa 2013 r.), kiedy po 
raz pierwszy został najlepszym czło-
wiekiem globu. Przed wąskim finałem 
mieliśmy dość długą przerwę, a spowo-
dowana była zamieszaniem z udziałem 
Greka Christosa Fantzeskakisa. 

−−Ta przerwa nas rozbiła i ciężko 
było już się zebrać do dalszych prób – 
wyjaśniał Paweł Fajdek. 

W dalszej części konkursu biało-
-czerwoni nie poprawili swoich 
wyników. Zwyciężył Fajdek przed 
Nowickim. Brąz dla Norwega Elvinda 
Henriksena (80,87). O tym, jak wysoki 
był poziom finału pokazują wyniki. 
Aż pięciu młociarzy przekroczyło 
barierę 80 metrów. 
Po zawodach Paweł Fajdek zdradził, 
jaki talizman pomógł mu zdobyć 
mistrzowski tytuł. 

−−Na początku sezonu od córki 
dostałem maskotkę. Dopóki ją 
miałem, wszystko szło dobrze. 
Później zniknęła mi z radaru i było 
gorzej. Na szczęście znalazłem ją 
w zimowej kurtce i znów wszystko 
zaczęło się układać – przyznał. 

Swoją wędrówkę po kolejne tytuły 

mistrza świata rozpoczął w 2013 
roku. W Moskwie jako najmłodszy 
zawodnik tej konkurencji (24 lata) 
sięgnął po złoto, z fenomenalnym 
wynikiem 81,97. Następnie na 
najwyższym stopniu podium stawał 
kolejno: Pekin – 2015 r. (80.88), 
Londyn – 2017 r. (79.81), Doha – 2019 r. 
(80.50). Eugene – 2022 r. (81.98).
Dzięki złotemu krążkowi zdoby-
temu w Stanach Zjednoczonych, 
33-letni Fajdek awansował do TOP 
10 najbardziej utytułowanych lekko-
atletów w historii. Pod tym względem 
najlepszy jest Usain Bolt (Jamajka, 
11 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy), 
który zdobywał łącznie 14 medali 
mistrzostw świata. Na kolejnych 
miejscach znaleźli się: LaShawm 
Merrit (USA, 8-3-0), Carl Lewis (USA, 
8-1-1), Michael Johnson (USA, 8-0-0), 
Mo Farah (Wielka Brytania, 6-2-0), 
Siergiej Bubka (ZSRR/Ukraina, 6-0-0), 
Jeremi Wariner (USA, 5-1-0), Kene-
nisa Bekele (Etopia, 5-0-1), Lars Riedel 
(Niemcy, 5-0-1), Paweł Fajdek (Polska, 
5-0-0) i Maurice Greene (USA, 5-0-0). 
Biorąc pod uwagę tylko jedną konku-
rencję, lepszy od Pawła Fajdka jest 
tylko Siergiej Bubka. Legendarny tycz-
karz sześciokrotnie z rzędu zwyciężał 
w swojej konkurencji. 
Historia się nie kończy. Już za rok 
w Budapeszcie ponownie zobaczymy 
lekkoatletów walczących o tytuł 
najlepszych zawodników na świecie. 

−−Paweł chce być lepszy od Bubki 
w liczbie tytułów mistrza świata i jest 
na dobrej drodze – powiedział po 
konkursie trener Szymon Ziółkowski. 

W tym sezonie czekają nas jeszcze 
mistrzostwa Europy. Za dwa lata 
wychowanek ULKS Zielony Dąb 
Żarów stanie przed szansą na 
zdobycie złota igrzysk w Paryżu. Na 
razie ma brąz z Tokio. 

Krzysztof Dutkiewicz

Pojedynek  
Lewandowskiego z Klimalą

Patryk Klimala i Robert Lewandowski 
na jednym boisku! Wszystko za 
sprawą amerykańskiego tournee FC 
Barcelony.

Robert Lewandowski w nowym 
sezonie przeszedł z Bayernu Mona-
chium do FC Barcelony. Duma Kata-
lonii po dwóch tygodniach wróciła 
do Europy. Zespół w Stanach Zjed-
noczonych rozegrał cztery mecze. 
Rywalizował z Interem Miami (6:0), 
Realem Madryt (1:0) i Juventusem 

(2:2). Z kolei ostatnim przeciwni-
kiem byli New York Red Bulls. To 
właśnie w tej drużynie występuje 
wychowanek Zjednoczonych Żarów, 
Patryk Klimala. Ostatecznie Barce-
lona po golach Uosmane’a Dembele 
i Memphisa Depaya wygrała 2:0. 
Klimala rozegrał całe spotkanie. 
Robert Lewandoowski został zmie-
niony w 72. minucie. 
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Przygotowania Zjednoczonych
Już 13 sierpnia rozpocznie się nowy 
sezon wałbrzyskiej okręgówki, do 
którego przygotowują się piłkarze 
Zjednoczonych Żarów. 
Zespół Adam Ciupińskiego rozegrał już 
dwa mecze kontrolne. Wysokim zwycię-
stwem 8:2 zakończyła się konfrontacja 
z Górnikiem Boguszów-Gorce (A-klasa). 
Następnie biało-niebiescy na wyjeździe 
podejmowali beniaminka okręgówki 
Piławiankę Piławę Górną, notując drugą 
wygraną 1:0. 
Przed rozpoczęciem nowego sezonu Zjed-
noczeni rozegrają jeszcze dwa sparingi 
– w Żarowie 4.08 o godz. 18:00 z KP MCK 
Mieroszów (A-klasa) oraz na wyjeździe 

z beniaminkiem 4.ligi Polonią Środą Śląską 
(6.08, godz. 18:00).
Z pierwszą drużyną nie trenuje Damian 
Uszczyk (przejście do Górnika Wałbrzych – 
4. liga), oraz Roman Khvostenko (przejście 
do AKS Strzegom – 4. liga). Zespół zasilił 
doświadczony napastnik Mateusz Koper-
nicki (występy m.in. w Polonii Świdnica, 
FCU Gerersdorf/Ebersdorf, USC Poggstall, 
Zachód Sobótka, WKS Wierzbice).
Ze względu na modernizację boiska 
kilka meczy rundy jesiennej rozegra-
nych zostanie na wyjeździe. Na inau-
gurację 13 sierpnia Żarów pojedzie do 
Witkowa, gdzie podejmie miejscowy 
Grom (godz. 17:00). 
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Nocne granie w piłkę nożną
Trzynasty raz rywalizować będą piłkarze 
podczas nocnego turnieju na żarowskim 
Orliku. Właśnie ruszyły zapisy. 

W rozgrywkach mogą wziąć udział 
zawodnicy od 16. roku życia. Pierwszy 
gwizdek Nocnego Turnieju Żarów 
Centrum Masters rozlegnie się 
w piątek, 26 sierpnia o godz. 20:00. 

Zgłoszenia prowadzone będą do 
23 sierpnia, a szczegóły można 
znaleźć na stronie internetowej  
www.centrum.zarow.pl. 
Dla najlepszych drużyn oraz laureatów 
nagród indywidualnych organizator, 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie przewidział atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.
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Feederowe mistrzostwa koła
Po raz pierwszy PZW Żarów zaprosiło 
wędkarzy do rywalizacji o Fedderowe 
Mistrzostwa koła. 

Areną zmagań był Staw Miejski 
w Żarowie, a same zawody rozgrywane 
były w jednej turze, w kategorii Open. 

−−W zawodach łowiono na jedną 
wędkę. Można było używać tylko 
jednego pojedyńczego haczyka 
o maksymalnym rozmiarze 10. 
Maksymalna średnica koszyka wyno-
siła 5 cm, a długość 7 cm, przy wadze 

15 gram. Sam koszyczek nie mógł być 
sztywno połączony z żyłką, a odle-
głość do haczyka musiała wynosić 
min. 50 cm. Ograniczenia w tego typu 
zawodach stosuje się również w przy-
nętach i zanętach – wyjaśnia zasady 
Mikołaj Moryl w PZW Żarów. 

Pierwszym zwycięzcą zawodów został 
Piotr Wszołek. Podium uzupełnili: 
Krzysztof Bazga, Grzegorz Hałacz-
kiewicz. Łącznie wystartowało 
15. zawodników.
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały 
Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 12 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy 
urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 15.00 w pok. nr 19 (sala narad).
Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam: 
o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania 
na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie oraz że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej oraz możli-
wości wniesienia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowani mogą wnieść uwagi/wnioski do projektu planu, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 września 2022 r. Wioski i uwagi do projektu planu należy składać 
na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
na adres (Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  
sekretariat@um.zarow.pl.
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