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Najlepsza prewencja 
przed zakażeniem koronawirusem

Więcej informacji na stronach 3, 6, 7, 8

Trwa rozbudowa świetlicy 
w Łażanach

Roboty realizowane są teraz wewnątrz budynku świetlicy. 

więcej na stronie 8

Kolejne etapy budowy 
kanalizacji w Mrowinach

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym inwestycja realizowana jest zgodnie z opraco-
wanym harmonogramem.

Więcej na stronie 5
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Uwaga mieszkańcy! Budynek UM 
i OPS zamknięty dla interesantów

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zaleceniami Wojewody Dolnośląskie-
go wszystkie instytucje kultury, które funkcjonują na terenie Żarowa są od dnia 16 marca 2020 roku 
zamknięte do odwołania. 

Zamknięte są także budynki Urzędu Miejskiego 
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 

Urząd Miejski w Żarowie:
Prosimy o załatwianie wszelkich urzędowych spraw 
drogą elektroniczną:

 ▶ na platformie https://obywatel.gov.pl
 ▶ na stronie https://eurzad.um.zarow.pl 
 ▶ za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
burmistrz@um.zarow.pl

 ▶ telefonicznie nr tel.: 
•	 74 30 67 333 (Sekretariat),  

74 30 67 332 (Biuro Obsługi Klienta) i 
•	 74 30 67 378 (Urząd Stanu Cywilnego).
Od 16 marca 2020r. zamknięta jest również kasa. 
Płacenie podatków, opłat za odpady itp. prosimy 
dokonywać drogą elektroniczną. 

Podajemy numer konta: Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.  
nr 49 1020 5226 0000 6702 0629 6869 

Zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu 
bezpośredniego kontaktować się z pracownikami 
drogą telefoniczną (dane kontaktowe do pracow-
ników dostępne są na stronie internetowej: https://
nowa.um.zarow.pl/urzad-miejski-w-zarowie-
/n,65750,telefony-wewn.html. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarowie:

Pracownicy Ośrodka pracują w godzinach dotych-
czas obowiązujących. W związku z zagrożeniem roz-
przestrzeniania się koronawirusa COVID-19 obsługa 
interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 
odbywa się: 

 ▶ telefonicznie, pod numerem telefonu 74 85 80 745 
 ▶ oraz drogą elektroniczną na adres:  
ops_zarow@um.zarow.pl (informacja umieszczona 
na stronie OPS)

W siedzibie Ośrodka przyjmowani będą 
jedynie interesanci w sprawach nagłych 
i niecierpiących zwłoki, po wcześniej-

szym kontakcie telefonicznym. 
Ponadto uruchomiona została przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej platforma http:/
www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrze-
bujących, na której znajdują się aktualne numery 
telefonów i adres mailowy Ośrodka dla osób szukają-
cych informacji w związku z koronowirusem. 
Kontakt telefoniczny  
możliwy w godzinach 7:30 – 19:00.

Aplikacja mobilna e-urząd 
dla mieszkańców Żarowa

e-instytucja.pl Sp. z o.o. – firma, która wdrożyła i rozwija rozwija 
portal e-urzad dla mieszkańców gminy Żarów obecnie rozważa 
wprowadzenie na rynek aplikacji mobilnej. 

Aplikacja byłaby odzwierciedle-
niem portalu dla mieszkańca: 
https://eurzad.um.zarow.pl, 
w ramach wdrożonego projek-
tu unijnego „Rozwój e-usług 
publicznych jako zwiększenie 
udziału mieszkańców w procesie 
decyzyjnym w Gminie Świebo-
dzice, Gminie Żarów oraz Gminie 
Strzegom”, który był współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
W związku z powyższym zapra-
szamy Państwa do wypełnienia 
ankiety dla potencjalnych użyt-
kowników: https://forms.gle/1r-
1DWLeGrbAAjvVx7.
Ankieta, ma na celu zbadać czy 

taka aplikacja mobilna ułatwiłaby 
mieszkańcom gminy:
Dostęp do informacji o obecnych 
zobowiązaniach jak również 
o zbliżających się terminach 
płatności poprzez wyskakujące 
powiadomienia bezpośrednio na 
pulpicie telefonu bez potrzeby 
uruchamiania aplikacji,
Dostęp do informacji bez potrze-
by bycia w pobliżu komputera 
stacjonarnego,
Możliwość wysyłania prostych 
dokumentów elektronicznych,
Dokonanie płatności za zobowią-
zania gminne bezpośrednio z apli-
kacji mobilnej.

/red/

Właściciele mają obowiązek 
sprzątać swoją posesję

Przypominamy mieszkańcom, że właściciele nieruchomości mają 
obowiązek sprzątać na swoich posesjach. 

Pracownicy Referatu Komunalne-
go Urzędu Miejskiego w Żarowie 
otrzymują zapytania od miesz-
kańców, co zrobić z materiałami 
budowlanymi oraz odpadami 
powstającymi podczas prac bu-
dowlanych? 
– Otrzymujemy zapytania od 
mieszkańców naszej gminy, co 
zrobić z niezabezpieczonymi mate-
riałami budowlanymi oraz odpa-
dami powstającymi podczas prac 
budowlanych. A w szczególności, 
kto powinien sprzątać styropian 
i folie, które często przenoszone są 
przez wiatr na sąsiednie nierucho-
mości? Przypominamy, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie właściciele 
nieruchomości mają obowiązek 
utrzymywać czystość i porządek 
na terenie swoich posesji – mówi 
Patrycja Sozańska z Referatu Ko-
munalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Co z odpadami osób 
na kwarantannie?

Główny Inspektorat Sanitarny 
informuje, że odpady powstające 
w związku z kwarantanną w ra-
mach zapobiegania COVID-19 
traktuje się jak odpady komu-
nalne. Należy wskazać, że osoby 
przebywające w miejscu swojego 
zamieszkania chorują na różne 
choroby zakaźne np. grypę i z tego 
powodu odpady komunalne nie 
są zaliczane do medycznych odpa-
dów o właściwościach zakaźnych. 
Główny Inspektorat Sanitarny 
przypomina, że kwarantanna 
oznacza odosobnienie osoby 
zdrowej, która była narażona na 
zakażenie, w celu zapobieżenia 
szerzeniu się chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaź-
nych. 

Magdalena Pawlik 

Apel o ograniczenie wizyt w żarowskim ZWiK-u 
Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitar-
nego staramy się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z proś-
bą, aby ograniczyć osobiste wizyty w Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o.
Zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania 
spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Informujemy również, że do odwołania wstrzymuje-
my wyjście inkasenta w celu odczytów wodomierzy. 
Prosimy podawać odczyty wodomierzy telefoniczne: 
74 85 80 610 lub 512 222 825; 665 159 740 lub na 
adres: zwikzarow@pro.onet.pl 
Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które 
zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub 
e-mailem.
Od 16 marca 2020 r. kasa Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Żarowie Spółka z o.o. będzie nieczynna, 

do odwołania. Prosimy o dokonywania wpłat bezpo-
średnio na konta:

 ▶ Santander Bank Polska nr:  
72 1090 2369 0000 0006 0201 9526

 ▶ lub Bank Spółdzielczy nr:  
96 9531 1032 2001 0000 0938 0001

Przypominamy również, że możliwe jest dokonywa-
nie czynności płatniczych z domu poprzez banko-
wość elektroniczną. Prosimy, aby kontaktować się 
osobiście tylko w sprawach pilnych.
Apelujemy o zrozumienie dla podejmowanych dzia-
łań, które mają charakter prewencyjny, służący ogra-
niczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a za-
tem ochronie zdrowia i życia naszych najbliższych.

/red/

Sklepy zmieniają 
godziny otwarcia

Obecna sytuacja w kraju, związana z epidemią 
koronawirusa wprowadza zmiany w godzinach 
otwarcia sklepów i centrów handlowych. War-
to sprawdzić to przed wyjściem na zakupy.
W lokalnych i mniejszych sklepach jednorazowo 
mogą przebywać maksymalnie 2-3 osoby i zacho-
wać odległość 1,5 lub 2 metry. Ponadto klamki, 
lady i terminale są dezynfekowane, zalecane są 
również płatności kartą bankomatową. 
sklep od do przerwa
Dino 7:00 20:00
Polomarket 6:15 20:00
Tesco 7:00 22:00
Biedronka 8:00 21:00 13:30 – 14:30
Czysta Chata 8:30 17:30
Rossmann 9:00 20:00
W supermarketach zaleca się, aby na te-
renie sklepu przebywało maksymalnie 
10 osób, przy wejściu zakładać rękawiczki 
jednorazowe bądź dezynfekować ręce. 

Zalecenia dotyczące 
dezynfekcji instalacji 

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
Główny Inspektor Sanitarny przekazał informację 
dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji 
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiek-
tach użyteczności publicznej, w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa COWID-19. 
Opina Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
i Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 
2020r. dostępna jest na stronie internetowej  
www.um.zarow.pl 
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Namawiają do tego politycy, 
samorządowcy, artyści i służba 
zdrowia. To najskuteczniejszy, 
obok częstego mycia i dezynfekcji 
rąk, sposób na uniknięcie zakaże-
nia wirusem SARS-COV-2, który 
wywołuje chorobę COVID-19.

Ale co zrobić, gdy 
trzeba załatwić spra-
wę w Urzędzie?
Dzięki niemal powszechnemu 
dostępowi do internetu i mocno 
rozwiniętej cyfryzacji usług wiele 
spraw urzędowych możemy zała-
twić przez telefon lub Internet.
Komputer, tablet, telefon może być 
okienkiem pozwalającym na zała-
twienie wielu spraw urzędowych.
Przy załatwieniu najprostszych 
spraw wystarczyć może rozmowa 
telefoniczna, a co zrobić, gdy trze-
ba wypełnić jakiś formularz lub 
napisać podanie?
Pomocna w tym zakresie jest plat-
forma usług cyfrowych: http://
obywatel.gov.pl. Jednakże, aby 
skorzystać z tej platformy nie-
zbędne jest posiadanie Profilu 
Zaufanego lub e-dowodu (dowód 
osobisty z warstwą elektroniczną 
+ czytnik RFID), które służą do 
zalogowania się do platformy: 
obywatel.gov.pl. 

Co zrobić, jeśli jeszcze 
nie macie Profilu Zaufa-
nego? Jak go założyć?
Cały proces założenia jest szybki, 
prosty i zupełnie bezpłatny. Profil 
Zaufany można założyć na dwa 
sposoby: za pośrednictwem banku 
lub instytucji, w którym macie 
założone konto osobiste (waru-
nek konieczny). Po zalogowaniu 
się na stronie banku wybieramy 
opcję tworzenia Profilu Zaufa-
nego. W tym przypadku to bank 
potwierdza profil i nie trzeba już 
nigdzie więcej chodzić. Profil od 
razu jest aktywny i można z niego 
korzystać.

Co zrobić, jeśli macie 
konto w innym banku?
Pozostaje wypełnienie formularza 
on-line: https://pz.gov.pl/pz/
register.
Przy wypełnianiu formularza 
należy zachować staranność 
w wypełnianiu, a dane powinny 
zgadzać się z tymi, które mamy 
w Dowodzie Osobistym. 
Pamiętajmy, że na wprowadzony 
adres e-mail i podany numer te-
lefonu będą przychodziły do nas 
ważne informacje, więc jeśli poda-
my błędny adres lub pomylimy się 
z numerem telefonu, to korzysta-
nie z Profilu Zaufanego może być 
utrudnione lub niemożliwe.
Po wypełnieniu i wysłaniu formu-
larza rejestracyjnego niezbędne 
będzie potwierdzenie tego profilu 
w jednym z akredytowanych urzę-
dów na terenie Polski. Można to 
zrobić w dowolnym z nich, ale jest 

na to tylko 14 dni od momentu 
wypełnienia formularza reje-
stracyjnego. Osoby mieszkające 
i przebywające na terenie gminy 

Żarów mogą to zrobić w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie.
Jednakże ze względu na obostrze-
nia wynikające z sytuacji epide-

#zostan_w_domu

Zawieszone kursy przewoźników

Zdalne nauczanie w szkołach
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował 
w piątek, 20 marca o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek 
oświatowych, szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych oraz 
uczelni do Świąt Wielkanocy. 

Mając na uwadze zdrowie oraz 
bezpieczeństwo dzieci i ich ro-
dzin, a także zagrożenie rozprze-
strzeniania się wirusa Covid-19 
podjęto decyzje o zawieszeniu 
zajęć do dnia 10 kwietnia. Ucznio-
wie powinni wrócić do szkół po 
przerwie świątecznej, czyli 14 
kwietnia. Natomiast od dnia 25 
marca nauczyciele mają obowią-
zek realizacji podstaw programo-
wych poprzez zdalne nauczanie, 
monitorowanie postępów naucza-
nia oraz ich oceniania. 
Jak ten obowiązek jest realizowany 
w szkołach na terenie gminy Żarów?

– Koronawirus sparaliżował nasz 
system nauczania. Wszystkie nasze 
placówki oświatowe mają kon-
takt z uczniami i rodzicami m.in. 
poprzez dziennik elektroniczny. 
W pierwszej kolejności weryfiku-
jemy, którzy uczniowie nie mają 
możliwości zdalnego nauczania, 
czy to z powodu braku komputera 
czy podłączenia Internetu. Musimy 
dla wszystkich znaleźć rozwiązanie 
i możliwość nauczania. Tym bar-
dziej, że nauczyciele zobowiązani 
są do weryfikacji, a nawet ocenia-
nia uczniów. Mamy również na 
uwadze konieczność dostosowania 
zakresu lekcji online czy zadawa-
nych zadań do poziomu każdego 
ucznia oraz czasu rodziców, którzy 
również pracują czy wykonują 
inne obowiązki domowe. Szczegóły 
realizacji programu nauczania 
będą przekazywane przez dyrek-
torów szkół, nauczycieli i wycho-
wawców klas. Należy zaznaczyć, 
że będą wykorzystywane wszelkie 
możliwe aplikacje i narzędzia tech-

nologiczne. Jest to dla rodziców, ale 
również nauczycieli bardzo trud-
na i wyjątkowa sytuacja, z którą 
wszyscy musimy się zmierzyć. 
Z dnia na dzień nawarstwiają się 
zaległości dzieci w nauce, dlatego 
musimy je w jakiś sposób niwelo-
wać. Wszystkich Państwa prosimy 
o wyrozumiałość i cierpliwość 
w tym wyjątkowym czasie – mówi 
Katarzyna Janik kierownik Re-
feratu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
Nauczyciele przede wszystkim 
przygotowują zadania do wykona-
nia i oczekują ich zwrotu poprzez 
chociażby dziennik elektroniczny. 
Większość pedagogów przesyła 
również wychowankom linki do 
stron internetowych ułatwiające 
przyswajanie wiedzy i umie-
jętności. Niektórzy dodatkowo 
stworzyli z uczniami grupy na 
Messengerze, pocztę zbiorową 
i w ten sposób się z nimi komu-
nikują. Szkoły wykorzystują także 
platformy edukacyjne, lekcje 
odbywają się on-line oraz przez 
Skype. Kompleksowe zestawienie 
najważniejszych informacji, a tak-
że linków do stron internetowych, 
które mogą być wykorzystywane 
przez nauczycieli i dyrektorów 
szkół do przygotowania mate-
riałów do samodzielnej pracy 
uczniów w domu dostępne są na 
stronie: https://www.gov.pl/web/
edukacja/lekcje-z-internetu 
Do dyspozycji nauczycieli jest 
również platforma epodreczniki.pl 
oraz pakiety materiałów od Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej 
dla ósmoklasistów i maturzystów.

Firma MATBUS 
Zawiesza wszystkie kursy na linii 
regularnej: 

 ▶ Przyłęgów – Świdnica i 
 ▶ Świdnica – Przyłęgów. 

PT Ptak powiadomił o zawieszeniu 
niektórych kursów:
 ▶ Kursy obsługiwane z Żarowa do 
Świdnicy: 4:50, 5:50, 7:15, 8:07, 
9:02, 13:02, 15:09, 16:30, 17:40, 
19:15, 20:33 

 ▶ Kursy obsługiwane z Łażan 
(przez Żarów do Świdnicy): 
7:12, 8:54, 12:52, 15:04, 16:20 

 ▶ Kursy obsługiwane z Mrowin 
(przez Żarów do Świdnicy): 

19:10, 20:29 
 ▶ Kursy obsługiwane z Bukowa 
(przez Mrowiny, Żarów do 
Świdnicy): 7:52

Firma Ł. Księżnik 
Część kursów na linii Żarów – 
Strzegom zostaje zawieszona. 

 ▶ Kursy będą wykonywane z Ża-
rowa: 6:15 i 14:05 i ze Strzego-
mia: 7:05, 15:05. 

 ▶ Kursy zawieszone: wszystkie 
kursy zawieszone w soboty oraz 
z Żarowa (od poniedziałku do 
piątku): 17:09, 8:32, 11:55 oraz 
ze Strzegomia (od poniedziałku 
do piątku): 18:15, 9:28, 13:00. 

Załatwiaj sprawy urzędowe 
bez wychodzenia z domu

#zostan_w_domu to hasło przewijające się we wszystkich mediach. 

Wypełnienie  formularza rejestracyjnego do Profilu Zaufanego

Jakie sprawy można załatwić w e-Urzędzie w Żarowie?

micznej konieczne będzie telefo-
niczne umówienie się z pracowni-
kiem Urzędu na wizytę, w trakcie 
której zostanie potwierdzony pro-
fil Zaufany. Potwierdzenie Profilu 
trwa kilka minut.
Po powrocie do domu trzeba za-
logować się do Profilu Zaufanego 
i należy go aktywować.
W razie trudności pracownicy 
Urzędu służą telefoniczną po-
mocą. Po potwierdzeniu profilu 
możliwe będzie załatwianie spraw 
urzędowych za pośrednictwem 
platformy obywatel.gov.pl.

Jakie sprawy można 
załatwić on-line w ża-
rowskim e-urzędzie?
Pełna lista dostępnych usług jest 
widoczna po zalogowaniu (Profi-
lem Zaufanym) na stronie https://
eurzad.um.zarow.pl. 
Elektroniczne usługi nie są jeszcze 
zbyt mocno rozbudowane, ale 
w połączeniu z usługami, które 
można załatwić na platformie 
obywatel.gov.pl mamy możliwość 
załatwienia sporej ilości spraw bez 
wychodzenia z domu.

Portal Obywatel.gov.pl umożliwia załatwienie wielu spraw

Portal Obywatel.gov.pl umożliwia wysłanie dowolnego pisma, podania, 
wniosku do wszystkich urzedów w Polsce, w tym do Urzędu w Żarowie
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Droga Żarów – Jaworzyna w remoncie
W dniu 19 marca 2020r. rozpoczęła się realizacja inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 2880D na 
odcinku Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie – Żarów. 

Wyremontowana zo-
stanie nawierzchnia 
jezdni z częściową wy-

mianą konstrukcji, zostaną ścięte 
i uzupełnione kruszywem pobo-
cza oraz oczyszczone przydrożne 
rowy. Inwestycja została podzielo-
na na 3 etapy.
– Remontowana droga jest drogą 
powiatową i za całość wykony-
wanych prac odpowiada Służba 
Drogowa Powiatu Świdnickiego ul. 
Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna 

Śląska – informuje Wojciech Lesiak 
z Urzędu Miejskiego w Żarowie.
W pierwszym etapie, który jest za-
planowany w terminie 19.03.2020 
– 30.08.2020 modernizacji zosta-
nie poddany odcinek od Żarowa 
do obwodnicy. 
Na terenie Gminy Żarów zo-
stanie wyremontowane 489m, 
a na długości ścieżki rowerowej 
ustawiony zostanie krawężnik.

W drugim etapie zmodernizowa-

ny zostanie odcinek drogi od ob-
wodnicy do Piotrowic (04.05.2020 
– 15.05.2020), a w trzecim od-
cinek z Piotrowic do Jaworzyny 
(18.05.2020 – 05.06.2020).

Na czas robót  
ruch drogowy  

będzie wstrzymany  
i zostanie wyznaczony 

objazd./

Objazd drogi

Opinia w sprawie korytarza drogowego
Na sesji Rady Miejskiej w Żarowie, która odbyła się 19 marca bur-
mistrz Leszek Michalak przedstawił radnym projekt opinii miesz-
kańców, sołtysów, radnych oraz Burmistrza Żarowa w sprawie bu-
dowy/rozbudowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa.

Projekt tego dokumentu został 
wypracowany w trakcie pięciu 
spotkań z radnymi, sołtysami, 
przedsiębiorcami oraz mieszkań-
cami gminy Żarów. 
– Mieszkańcy aprobują działania 
zmierzające do rozbudowy auto-
strady A4 z uwagi na nadmierne 
obciążenie ruchem, które powo-
duje jej niedrożność oraz rosnącą 
wypadkowość – mówił Leszek Mi-
chalak burmistrz Żarowa. 
– Niniejsze wystąpienie jest stano-
wiskiem gminy Żarów, które jest 
rozwinięciem stanowiska Prezy-
denta Miasta Wałbrzycha wyrażo-
nym w imieniu gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, w tym gminy Żarów. 

Tym samym wyrażamy pozytywną 
opinię dla wariantu położonego 
najbardziej na południe z sugestią 
przesunięcia tego korytarza jesz-
cze bardziej na południe, tak aby 
zrealizowane zostały cele określone 
w przyjętych strategiach rozwoju 
podmiotów samorządowych Regio-
nu Wałbrzyskiego oraz południa 
Dolnego Śląska – informował bur-
mistrz Leszek Michalak.
Stanowisko gminy Żarów będzie 
zaprezentowane w trakcie konsul-
tacji, które ze względu na sytuację 
epidemiologiczną wywołaną 
koronawirusem zostały odłożone 
w czasie. 

/red/

XXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie
19 marca br., wyjątkowo w Sali Kameralnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbyło się posiedze-
nie Rady Miejskiej w Żarowie.

Przeniesienie obrad uwarun-
kowane było zapewnieniem 
radnym odpowiednich 

warunków podyktowanych sytu-
acją epidemiczną na terenie kraju 
wywołaną koronawirusem SARS 
COV-2.

Dotacje na zabytki 
wstrzymane

Radni rozpoczęli obrady od pod-
jęcia decyzji o zdjęciu z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie Gminy 
Żarów.
– W związku z tym, że ta uchwa-
ła nie jest niezbędna teraz do 
podjęcia proponuję, aby zaczekać 
i zorientować się co do sytuacji 
finansowej i możliwości naszego 
budżetu – uzasadniał wycofanie 
uchwały Leszek Michalak bur-
mistrz Żarowa. Radni jednogło-
śnie podjęli decyzję o wycofaniu 
uchwały z porządku obrad.

Zmiany w budżecie gminy
W związku z koniecznością doko-
nania przesunięć w budżecie gminy 
Żarów wynikającą między innymi 
z pozyskania dodatkowych środków 
(darowizna na zakup czujników 
powietrza i butelek z filtrem dla 
dzieci), łagodną zimą konieczne 
było dokonanie korekty gminnego 
budżetu oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Żarów.

Fundusz Sołecki na rok 2020
Radni podjęli uchwałę o wyodręb-
nieniu z budżetu gminy Funduszu 

Sołeckiego. Uchwała przewiduje, 
że jeżeli Sołectwo przeznaczy 95% 
swojego funduszu na działania 
remontowe lub inwestycyjne, to 
otrzyma dodatkowe 10% swo-
jego funduszu z budżetu gminy. 
Środki te będą przeznaczone na 
infrastrukturę gminną, w tym na 
tereny zielone. 
Wielkość funduszu danego sołec-
twa reguluje ustawa o funduszu 
sołeckim z 21 lutego 2014 roku 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 301).

Dotacja dla Miejsko-Gminnej  
Spółki Wodnej w Żarowie

Decyzją radnych Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna otrzymała dotację 
w kwocie 30.000 zł z przeznacze-
niem na prowadzenie prac zwią-
zanych z bieżącym utrzymaniem 
urządzeń melioracyjnych. 

Mieszkańcy zapłacą mniej
Radni podjęli uchwałę o przezna-
czeniu środków z budżetu gminy 
na dopłaty do tary za zużycie 
wody i odprowadzenie ścieków 
przez gospodarstwa domowe 
mieszkańców gminy Żarów. Dzię-
ki tej decyzji gmina dopłaci 23 gr 
do każdego m3 zużytej wody i 95 
gr do każdego m3 odprowadzo-
nych ścieków przez gospodarstwa 
domowe. Z dopłaty nie skorzysta-
ją podmioty gospodarcze działają-

ce na terenie gminy. 
Dopłata z budżetu gminy zre-
kompensuje wzrost kosztów 
działalności Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, który bez wspo-
mnianej dotacji byłby zmuszony 
do znaczącego podniesienia ceny 
za wodę i ścieki.

Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Żarów w 2020 roku”.
Celem programu jest między 
innymi zapobieganie wzrostu 
populacji zwierząt bezdomnych, 
zapewnienie im opieki, poszu-
kiwanie nowych właścicieli oraz 
promowanie prawidłowych po-
staw i zachowań człowieka w sto-
sunku do zwierząt. 
Przy realizacji programu gmina 
Żarów współpracuje z organiza-
cjami pozarządowymi, których 
celem statutowym jest ochrona 
zwierząt. Głównymi partnerami 
projektu jest Fundacja Mam po-
mysł z Bielawy, która prowadzi 
schronisko dla zwierząt w Świdni-
cy oraz Przychodnia Weterynaryj-
na Centrum Małych Zwierząt ze 
Świdnicy.

/red/

Koronawirus – ważne telefony
Jeśli masz gorączkę oraz suchy kaszel lub duszność nie idź do lekarza, 
nie idź na SOR, tylko zadzwoń do lokalnej stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej lub do szpitala zakaźnego, gdzie uzyskasz informacje o dal-
szym postępowaniu. W ten sposób pozwolisz pracownikom szpitala 
odpowiednio przygotować się na Twoje przyjście, co zminimalizuje 
ryzyko przypadkowego zakażenia innych osób.

Przypominamy ważne telefony:
 ▶ SANEPID – 74 85 20 535, tel.: 691 730 274
 ▶ Szpital Zakaźny w Wałbrzychu –  74 64 89 742
 ▶ Szpital Zakaźny we Wrocławiu – 71 39 57 535
 ▶ Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590
 ▶ Więcej informacji www.gov.pl/koronawirus

Zakaz wstępu na place zabaw 
i siłownie plenerowe

Uwaga mieszkańcy gminy Żarów! 
Kolejne ograniczenia 

związane z epidemią koronawirusa. 
Do odwołania zamknięte zo-
stały wszystkie funkcjonujące 
na terenie gminy Żarów place 
zabaw i siłownie na świeżym 
powietrzu. Oznacza to, że obo-
wiązuje zakaz wstępu na place 
zabaw i siłownie plenerowe.

– W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo użytkowników, w związku 
z zagrożeniem epidemicznym 
wyłączone z użytku do odwołania 
zostają place zabaw i siłownie na 

świeżym powietrzu. W najbliż-
szym czasie przy obiektach znaj-
dzie się tabliczka informacyjna 
o zakazie korzystania z placów 
zabaw i siłowni – mówi Przemy-
sław Sikora zastępca burmistrza.
Dodatkowo strażacy z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
monitorują place zabaw oraz 
siłownie i sprawdzają, czy nie 
korzystają z nich nasi najmłodsi 
mieszkańcy. 
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Wyniki konsultacji społecznych
17 marca br odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza w ramach konsultacji 
społecznych w sprawie utworzenia w Żarowie jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Leśne.

Komisja w składzie: Beata Nejman 
– przewodnicząca, Aleksandra 
Walada – członek, Katarzyna 
Janik – członek, Przemysław 
Sikora – członek, Leszek Buchow-
ski – członek dokonała ustalenia 
wyników Konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w dniach: 
3 marca – 16 marca 2020 roku. 
W konsultacjach mogli wziąć 
udział wyłącznie mieszkańcy Ża-
rowa.
Ankiety składane były w urnach 
znajdujących się w trzech wyzna-
czonych miejscach: Biuro Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego przy 
ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Biblio-
teka Publiczna im. Ks. Jana Twar-
dowskiego przy ul. Piastowskiej 10 
w Żarowie oraz Basen w Żarowie 
przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie 
(po zamknięciu basenu urnę prze-
niesiono do holu Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie).

Komisja ustaliła, że w konsulta-
cjach wzięło udział 523 osoby. Po 
analizie oddanych ankiet stwier-
dzono, że oddano 502 ważne głosy 
oraz 21 nieważnych. 
Spośród 502 głosów ważnych za 
powołaniem jednostki pomoc-
niczej Osiedle Leśne w Żarowie 

było 20 osób. 482 osoby oddały 
głos przeciw powołaniu jednostki 
pomocniczej.
Radni Rady Miejskiej w Żarowie 
zapoznali się z wynikami konsul-
tacji na Sesji, która odbyła się 19 
marca br. 

/red/

Komunikat dotyczący pracy ARiMR
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną 
w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby 
skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowni-
ków, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowa-
nia w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć inte-
resantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

 ▶ ograniczona zostaje możliwość 
osobistego załatwiania spraw 
w biurach powiatowych, od-
działach regionalnych oraz 
centrali ARiMR – jednostki te 
pracują bez kontaktu z intere-
santami;

 ▶ kontakt z ARiMR – wyłącznie 
telefoniczny lub pisemny (za 
pośrednictwem poczty tradycyj-
nej lub elektronicznej), numery 
telefonów i adresy e-mail będą 
dostępne w widocznym miej-
scu przy wejściu do placówki 
Agencji;

 ▶ w sytuacji braku możliwości 
skorzystania z powyższych roz-
wiązań we wszystkich jednost-
kach organizacyjnych ARiMR 
udostępnione zostaną wrzutnie 
/ urny, w których możliwe bę-
dzie pozostawienie dokumen-
tów / wniosków / oświadczeń 
bez konieczności kontaktu 
z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,
większość spraw związanych 
z ubieganiem się o dopłaty i dota-
cje, a także z rejestracją zwierząt 
można załatwić przez internet 
Jeżeli używasz komputera 

– złóż wniosek o płatności bez-
pośrednie i obszarowe z PROW 
2014-2020 za pomocą aplikacji 
eWniosek Plus, a dane o zwierzę-
tach zgłoś albo wyjaśnij za pomo-
cą aplikacji Portal IRZplus!
Jeżeli nie używasz komputera 

– skontaktuj się telefonicznie z do-
radcą rolniczym lub z pracowni-
kiem biura powiatowego ARiMR
Oświadczenie potwierdzające brak 
zmian w 2020 roku w odniesieniu 
do wniosku o przyznanie płatno-
ści złożonego w roku 2019 można 
złożyć poprzez:

 ▶ pozostawienie we wrzutni / 
urnie umieszczonej przy wejściu 
do biura powiatowego,

 ▶ wysłanie pocztą,
 ▶ złożenie poprzez platformę 
ePUAP,

 ▶ przesłanie zeskanowanych do-
kumentów za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail) na adres 
mailowy biura powiatowego 
właściwego ze względu na adres 
zamieszkania Wnioskodawcy. 
W tym przypadku Beneficjent 
zostanie poproszony o złożenie 
oryginału dokumentu w od-
powiedniej placówce ARiMR 
w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych 

dostępne są na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl w zakładce 
Kontakt / Adresy E-Mail Biur Po-
wiatowych.
W przypadku złożenia dokumen-
tów do wrzutni lub przesłania 
pocztą elektroniczną, Wniosko-
dawca otrzyma potwierdzenie 
przyjęcia dokumentów po ich 
zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzy-
mać potwierdzenie bez oczeki-
wania, najlepszym rozwiązaniem 
jest przesłanie dokumentów za 
pośrednictwem poczty.
Rolnicy uprawnieni do złożenia 
Oświadczenia mogą także zalogo-
wać się do aplikacji eWniosekPlus 
i złożyć wniosek przez internet, do 
czego zachęcamy.

KANAŁY 
KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wpro-
wadzenia ograniczeń w kontak-
tach bezpośrednich uruchomione 
zostały dla Państwa dodatkowe 
kanały komunikacji z ARiMR. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek 
pytania odnośnie funkcjonowania 
Agencji w związku z wprowadze-
niem stanu zagrożenia epidemio-
logicznego, prosimy kierować je 
na następujący adres maila:  
alert@arimir.gov.pl  
lub pod numer telefonu:
22 595 06 99
Informacje dotyczące działalności 
ARiMR dostępne są również za 
pośrednictwem dotychczasowych 
kanałów komunikacji, w szczegól-
ności:
Infolinia ARiMR:  
800 38 00 84 lub 22 595 06 11
Formularz kontaktowy:  
https://www.arimr.gov.pl/zadaj-
-pytanie/
ePUAP[1]: https://epuap.gov.pl/
wps/portal 
eUsługi ARiMR:  
eWniosekPlus oraz  
PortalIRZplus
Wszystkie podjęte działania mają 
charakter prewencyjny. W celu 
zapobiegania rozpowszechniania 
się wirusa zachęcamy Państwa do 
ograniczenia wizyt w urzędach do 
niezbędnego minimum, a w razie 
konieczności załatwiania spraw 
pilnych przy użyciu powyższych 
kanałów komunikacji.
[1] W trakcie wyboru sprawy do 
obsłużenia prosimy o wskazanie 
konkretnego urzędu (biura powia-
towego lub oddziału regionalne-
go) właściwego dla załatwienia 
sprawy.

Kolejne etapy budowy kanalizacji w Mrowinach
Od kilku tygodni trwają prace przy realizacji kolejnego, ostatniego już, etapu budowy kanalizacji 
w Mrowinach. Prace prowadzone są w tej chwili na ulicy Sportowej, skrzyżowaniu ulic Sportowej i My-
śliwskiej oraz Leśnej. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, inwestycja realizowana jest zgodnie 
z opracowanym harmonogramem.

– Jest to trzeci etap tego zadania, 
w którym prace kanalizacyjne zo-
staną zrealizowane na wszystkich 
bocznych ulicach Mrowin, dzięki 
czemu mieszkańcy będą mieli za-
pewnioną kanalizację, z odprowa-
dzeniem na oczyszczalnię ścieków 
w Żarowie. Ponadto, w ramach 
podpisanej umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i przeka-
zaniu środków finansowych oraz 
funduszy unijnych na to zadanie, 
jeszcze w tym roku rozpoczniemy 
prace kanalizacyjne na ulicy Sło-
wiańskiej w Żarowie. Tam również 
zostanie odtworzona nawierzchnia 
asfaltowa, która dziś jest w bardzo 
złym stanie technicznym – wyja-
śnia burmistrz Leszek Michalak.
Wykonawca inwestycji Przedsię-
biorstwo Robót Wodnych i Eko-
logicznych EKO-WOD informuje 
mieszkańców o wszelkich utrud-
nieniach związanych z inwestycją. 

Prace jednak nie są na tyle uciąż-
liwe, tak jak to było w przypadku 
realizacji pierwszego i drugiego 
etapu budowy kanalizacji.

Łączny koszt III etapu budowy 
kanalizacji w Mrowinach wynosi 
8.023.880,00 złotych. 
Całkowita wartość zadania, w ra-
mach którego wykonane zostały 
prace kanalizacyjne w Łażanach, 
przy pierwszym i drugim etapie 
kanalizacji w Mrowinach, Kalnie 
oraz Żarowie na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych to kwota 
29.316.533,00 złotych. 

Dofinansowanie, któ-
re gmina otrzymała 

z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej to 
11.940.907,76 złotych. 

To jedna z ważniejszych i długo 
wyczekiwanych inwestycji przez 
mieszkańców Mrowin.

Magdalena Pawlik

Roboty ziemne, które realizuje wykonawca inwestycji Przedsiębiorstwo 
Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD prowadzone są w tej chwili 
na ul. Sportowej oraz Leśnej w Mrowinach.

Jest to już trzeci i ostatni etap prac, który obejmie ulice boczne na terenie 
Mrowin. 
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Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona
Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 

Na mocy tego przepisu kwalifika-
cja w roku 2020 r. zostaje zakoń-
czona w piątek (13 marca br.). 

Wszystkie wezwania 
wydane przez wójtów, 

burmistrzów i prezyden-
tów miast do stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej 
w okresie od 16 marca br. 

do 30 kwietnia br.  
tracą ważność. 

Zakończenie kwalifikacji woj-
skowej jest związane z ryzykiem 
zarażenia koronawirusem po-
wodującym chorobę COVID-19. 
Jest to działanie profilaktyczne, 
zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się wirusa.

Rozporządzenie przewiduje, że 
od 13 marca br. zakończą działa-
nie powiatowe komisje lekarskie 
kwalifikacji wojskowej na terenie 
całego kraju. 
Osoby, które otrzymały wezwa-
nia do stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej w okresie od 
16 marca br. do 30 kwietnia br. 
NIE MAJĄ już tego obowiązku. 

Wezwania te tracą ważność. 
Szacuje się, że w okresie od 2 lute-
go br. do 12 marca br. powiatowe 
komisji lekarskich wydały orze-
czenia lekarskie dla około 35-40 
proc. osób zobowiązanych do sta-
wienia się do kwalifikacji wojsko-
wej w 2020 r. Natomiast pozostałe 
osoby zostaną wezwane do kwali-
fikacji wojskowej w 2021 r. 

Przypominamy o obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Referat Komunalny Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje, że we współpracy z Zakładem Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o. o. oraz Komisariatem Policji w Żarowie w 2020 roku na terenie 
gminy Żarów planowane są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych, nie zo-
stały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wysłano w tej sprawie 
już pierwsze pisma, 
w których właściciele 

zostali poinformowani o obo-
wiązku przyłączenia posesji do 
sieci kanalizacyjnej  i o sankcjach 
grożących za niewykonanie tego 
obowiązku.
– Przypominamy, że obowiązek 
przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej wy-
nika z przepisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach. Zwolnienie z tego obowiązku 
może nastąpić tylko w przypadku, 
gdy nieruchomość została wyposa-
żona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych. 
W przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości, pomimo możli-
wości technicznych, nie przyłączy 
nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej, Burmistrz 
Miasta Żarów zobowiązany jest 
wydać decyzję administracyjną 
nakazującą wykonanie przyłą-
cza. Decyzja ta podlega egzekucji 
administracyjnej. Dodatkowo 
właściciel nieruchomości, który 
nie wykonuje tego obowiązku 
podlega karze grzywny, a postępo-
wanie w sprawie toczy się według 
przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia i jest 
kierowane na Komisariat Policji 
w Żarowie. Wykonanie przyłącza 
powinno nastąpić niezwłocznie po 
uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. 
Do czasu podłączenia nierucho-
mości do kanalizacji sanitarnej 
należy prowadzić prawidłową go-
spodarkę nieczystościami ciekłymi 
(posiadanie szczelnych zbiorników 
bezodpływowych) i przechowywać 
dowody potwierdzające wywóz 
nieczystości przez przedsiębiorcę 
posiadającego stosowne zezwole-

nia – informuje Patrycja Sozańska 
z Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Przypominamy 
mieszkańcom, że jest 

możliwość otrzymania 
dotacji na budowę przyłą-

cza kanalizacyjnego. 
Koszty podłączenia do sieci ka-
nalizacyjnej pokrywa właściciel 
nieruchomości. Gmina Żarów 
udziela jednak bezzwrotnej do-
tacji na prace związane z budową 
przyłączy kanalizacyjnych. Kwota 
dofinansowania wynosi mak-
symalnie do 30% udokumento-
wanych i poniesionych kosztów 
(faktury lub rachunki) na ten cel, 
nie więcej niż 1.000,00 zł. 
– Przez podłączenie należy ro-
zumieć odcinek przewodu kana-
lizacji sanitarnej łączący wylot 
wewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej w nieruchomości od-
biorcy usługi z siecią kanalizacji 
sanitarnej tj. odcinek od budynku 
do pierwszej studzienki od gra-
nicy działki lub od budynku do 

granicy posesji w przypadku bra-
ku studzienki na terenie posesji. 
Program nie obejmuje budowy 
sieci głównej wraz z odgałęzienia-
mi (sięgaczami) do posesji oraz 
przepompowniami sieciowymi 
i przydomowymi. W przypadku, 
kiedy sieć kanalizacyjna nie istnie-
je (brak możliwości technicznych 
do podłączenia się do kanalizacji), 
nieruchomość należy wyposażyć 
w szczelny zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przy-
domową oczyszczalnię ścieków 
bytowych spełniające wymagania 
określone w przepisach odręb-
nych. W przypadku użytkowania 
zbiornika bezodpływowego należy 
zawrzeć umowę z przedsiębiorcą 
posiadającym aktualne zezwole-
nie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych na terenie Gminy 
Żarów oraz przechowywać dowody 
potwierdzające wykonanie przez 
przedsiębiorcę usługi opróżniania 
zbiornika bezodpływowego (faktu-
ry, rachunki) – dopowiada Patry-

cja Sozańska z UM Żarów.
Informujemy również, że zgodnie 
z przepisami prawa, przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne 
(w tym przypadku Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Żarowie 
Spółka z o. o.) może odciąć do-
stawę wody lub zamknąć przy-
łącze kanalizacyjne, jeżeli został 
stwierdzony nielegalny pobór 
wody lub nielegalne odprowadza-
nie ścieków, to jest bez zawarcia 

umowy, jak również przy celowo 
uszkodzonych albo pominiętych 
wodomierzach lub urządzeniach 
pomiarowych. 
Więcej szczegółów dotyczących 
dotacji, regulamin oraz wniosek 
znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej: https://nowa.um.za-
row.pl/ochrona-srodowiska-w-
gminie/n,76918,dofinansowanie-
kanalizacja.html oraz pod nume-
rem telefonu 74 30 67 375. 

Nie tylko seniorzy 
są bardziej narażeni na cięż-

ki przebieg COVID-19
W mediach wiele jest komunikatów do starszych osób, by szczegól-
nie na siebie uważały w związku ze zwiększonym ryzykiem ciężkie-
go przebiegu infekcji wywoływanej przez nowego koronawirusa. 

I słusznie! 
Takich grup ryzyka jest jednak 
więcej. Wiedza na temat nowego 
koronawirusa SARS-CoV-2 i wy-
woływanej przez niego choroby 
układu oddechowego o nazwie 
COVID-19 jest ciągle niewystar-
czająca, ale specjaliści zdążyli już 
stwierdzić, kto jest najbardziej 
narażony na rozwinięcie się cięż-
kiej postaci tej choroby.
Fakty są takie, że oprócz seniorów, 
w grupach podwyższonego ryzy-
ka są także młodsze osoby, które 
zmagają się z różnymi chorobami 
przewlekłymi. Konkretnie, mię-
dzynarodowi eksperci wskazali, 
że ryzyko ciężkiego przebiegu 
zakażenia nowym koronawirusem 
(w każdym wieku) zwiększają 
m.in.:

 ▶ choroby układu krążenia (takie 
jak nadciśnienie tętnicze, cho-
roba niedokrwienna serca, nie-
wydolność serca, żylna choroba 
zakrzepowo-zatorowa)

 ▶ cukrzyca (zwłaszcza nieleczona 
lub słabo kontrolowana)

 ▶ ciężkie, przewlekłe choroby płuc
 ▶ choroby nowotworowe
 ▶ zaawansowana niewydolność 
ważnych narządów (np. wątro-
by, nerek)

 ▶ choroby neurologiczne
 ▶ astma.

Na to, że pacjenci zmagający się 
z tymi chorobami są w grupach 
zwiększonego ryzyka, wpływają 
m.in. specyficzne, fizjologiczne 
mechanizmy wymienionych scho-
rzeń, jak też wynikająca z nich 
obniżona odporność organizmu. 
Ryzyko ciężkiego przebiegu za-
każenia nowym koronawirusem 
jest oczywiście tym wyższe, im 
więcej chorób współwystępuje 
u danego pacjenta. Zatem najbar-
dziej zagrożeni są pacjenci z tzw. 
wielochorobowością. Dlatego 
specjaliści apelują do wszystkich 
osób przewlekle chorych, by nie 
zaprzestawały terapii i nie mody-
fikowały na własną rękę schematu 
przyjmowanych leków.
Poza wspomnianymi wyżej przy-
padkami, osłabioną odporność, 
a przez to i większe ryzyko cięż-
kiego przebiegu COVID-19, mają 
również:

 ▶ osoby przyjmujące leki immu-
nosupresyjne (np. biorcy prze-
szczepów, osoby z chorobami 
autoimmunologicznymi),

 ▶ osoby niedożywione (np. z po-
wodu zaburzeń wchłaniania, 
anoreksji lub stosowania re-
strykcyjnych diet eliminacyj-
nych),

 ▶ osoby po poważnych zabiegach 
operacyjnych,

 ▶ osoby osłabione z powodu in-
fekcji wywołanych przez inne 
drobnoustroje,

 ▶ a także osoby przewlekle nad-
używające alkoholu, palące pa-
pierosy i zażywające narkotyki.

Osoby ze wszystkich 
wymienionych wyżej 
grup ryzyka powinny 

zatem szczególnie mieć 
się na baczności w czasie 
obecnej epidemii, a więc 

szczególnie uważnie dbać 
o higienę, przestrzegać 

zaleceń dotyczących 
kwarantanny czy izola-
cji, a także jak najlepiej 
zadbać o swoją ogólną 

kondycję. 
Takie osoby powinny też zostać 
w czasie epidemii otoczone szcze-
gólną opieką ze strony bliskich lub 
odpowiednich służb, dzięki czemu 
mogą ograniczyć wychodzenie 
z domu do minimum.
Przypomnijmy, że osoby samotne 
mogą zwrócić się o pomoc w co-
dziennych sprawunkach m.in. 
do lokalnych ośrodków pomocy 
społecznej. Zachorowania na 
COVID-19 są bardzo rzadkie 
wśród dzieci. Warto też wiedzieć, 
że zdecydowana większość osób 
zakażonych nowym koronawiru-
sem (80 proc.) przechodzi infekcję 
łagodnie, podobnie jak przezię-
bienie. Wiadomo też, że u części 
osób zakażenie przebiega zupełnie 
bezobjawowo! Tym bardziej jed-
nak wszyscy powinni zachować 
dużą ostrożność i unikać styczno-
ści zwłaszcza z ludźmi będącymi 
w grupach ryzyka ciężkiego prze-
biegu COVID-19, niezależnie od 
ich wieku – aby ich nie zarazić!

Źródło: zdrowie.pap.pl 
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Zalecenia w czasach epidemii. Praktyczne wskazówki
Jak bezpiecznie w czasach pande-

mii robić zakupy? 

Czy można chodzić na spacery? 

Czy wybrać się do apteki, gdy 
skończył się nam 

ulubiony suplement diety? 

Czy wietrzyć mieszkanie? 

Czy żywność 
przenosi koronawirusa? 

Sprawdź, czy znasz  
odpowiedzi na te pytania.

Zagrożenie koronawirusem: jak robić zakupy?
„Oczywiście musimy robić zakupy – starajmy się jednak 
robić to możliwie rzadko, a przede wszystkim pojedynczo. 
Do sklepu nie idzie cała rodzina! W małych sklepach nie 
powinno przebywać jednoczasowo wiele osób – w zależ-
ności od wielkości sklepu kilka do kilkunastu osób. Nie 
można tworzyć tłoku. Reszta czeka na zewnątrz na swoją 
kolej – ale nie w skupiskach, tylko w rozproszeniu. Jeżeli to 
tylko możliwe, płacimy nie gotówką, lecz kartą – najlepiej 
zbliżeniowo” – czytamy w apelu prof. Mirosława Wielgo-
sia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
w sprawie zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego 
nowym koronawirusem.
GIS przypomina, że ręce w sklepie mają kontakt z po-
wierzchniami roboczymi, pieniędzmi. Dlatego o ile można, 
lepiej unikać dotykania klamek i innych powierzchni, 
w sklepie lepiej nie korzystać z koszyków i wózków, a za-
miast do nich, produkty pakować do własnej torby lub 
dostępnych w sklepie toreb, które zabieramy ze sobą do 
domu. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie 
i dotykanie produktów, które są przeznaczone do spożycia 
bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wy-
roby cukiernicze). Nie wolno kichać czy kasłać nie tylko 
w stronę innych osób, ale i towaru w sklepie.
Koronawirus: komu wychodzenie po zakupy nie jest 
zalecane?

Warto, by osoby przewlekle chore (na przykład z cukrzycą), 
na zakupy nie wychodziły, tylko poprosiły o to kogoś bli-
skiego lub znajomego. Ta sama zasada tyczy się także osób 
w starszym wieku. Dlaczego? Ci, którzy mają osłabiony 
układ odpornościowy z racji choroby lub z racji wieku, są 
w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby wywołanej 
przez koronawirusa. Według WHO Polska dołączyła do 
krajów z tzw. poziomą transmisją wirusa (a zatem zakazić 
koronawirusem SARS-Cov-2 mogą nie tylko osoby, które 
wróciły z innych krajów: patogen przenosi się pomiędzy 
tymi, którzy Polski nie opuszczali, ani nawet nie mieli kon-
taktu z osobą, która z zagranicy wróciła). 

Koronawirus: postępowanie z żywnością
Komunikat Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) z 9 marca br. stanowi, że zgodnie z ak-
tualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może 
być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa 
SARS-CoV-2. Organizacja podkreśla, że na podstawie do-
świadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie 
dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem 

SARS-CoV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wi-
rus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowo-
dów, aby miało to miejsce.
Jednak zarówno przy zakupie żywności, jak i jej obróbce 
należy zachować zasady higieny, pamiętając przy tym, że 
koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, 
którym jest człowiek. Pamiętajmy, że dokładna obróbka 
termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega 
zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację 
czasu i temperatury np. 60 st. C przez 30 min. Tak więc 
w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obrób-
ka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, 
w tym również SARS-CoV-2. Przy przygotowywaniu posił-
ków należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygo-
towania żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku 
koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanie-
czyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć 
pokarmowych. Należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty 
robocze, deski. Ręce zawsze należy myć przed rozpoczę-
ciem jedzenia, przed przygotowywaniem posiłku, a także 
w trakcie przygotowywania posiłku - po obróbce surowych 
produktów i kontakcie rąk z koszem z odpadami. Zawsze 
należy pamiętać o separacji produktów surowych i pro-
duktów już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia 
zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach. Innymi słowy: 
osobne deski i noże do krojenia chleba i osobne do kroje-
nia surowych warzyw oraz surowego mięsa.

Apteki w czasie epidemii
Apteki działają i nie ma planów ich zamknięcia. Warto 
jednak korzystać z nich rozsądnie. Jeśli właśnie skończył 
się nam suplement diety, który nie został nam przepisany 
przez lekarza z racji stwierdzenia niedoboru jakiegoś skład-
nika w diecie, nie wybierajmy się na tego rodzaju zakupy 
do apteki – wizyta w aptece, do której często przychodzą 
chorzy ludzie, będzie bardziej ryzykowna niż przerwa 
w przyjmowaniu suplementu diety niewypisanego nam ze 
wskazań lekarskich.

Zagrożenie koronawirusem 
a spacery i aktywność fizyczna
O ile nie jesteśmy na kwarantannie lub nie podlegamy izo-
lacji, spacery i umiarkowana aktywność fizyczna jest wręcz 
wskazana, pod warunkiem, że zachowujemy odpowiednią 
odległość od innych osób. Profesor Wielgoś zaleca przede 
wszystkim duże parki lub las, o ile mamy je w zasięgu. 
Samotny, a nawet rodzinny spacer, jeśli nie odbywa się 
w zatłoczonych miejscach, jest nawet wskazany – doradza 

na Twitterze Tadeusz Jędrzejczyk, były prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
Badania naukowe wskazują, że osoby zapewniające sobie 
umiarkowaną aktywność fizyczną są mniej podatne na in-
fekcje górnych dróg oddechowych, takie jak przeziębienia 
(często są wywoływane przez koronawirusy, choć inne niż 
SARS-Cov 2) czy grypa, niż osoby prowadzące siedzący 
tryb życia lub… zapewniające sobie intensywny wysiłek 
fizyczny (taki jak maraton). U tych ostatnich ryzyko infek-
cji wzrasta, nawet dwukrotnie do sześciokrotnie, zwłaszcza 
w tygodniach po intensywnym wysiłku (na przykład po 
przebiegnięciu maratonu). Przypisuje się ten efekt wzrosto-
wi wydzielania hormonów stresu, które mogą upośledzać 
działanie układu odpornościowego.

Wietrzenie mieszkań 
a zagrożenie koronawirusem

Nic tu się nie zmienia w ogólnych zaleceniach. Nasze po-
mieszczenia należy wietrzyć, to zmniejsza szanse jakichkol-
wiek patogenów na przetrwanie.

Spotkania towarzyskie
„Unikajmy też spotkań towarzyskich – to nie jest czas na 
imprezowanie!” – podkreśla prof. Wielgoś. Jeśli zaś na spa-
cerze spotkamy sąsiada, zachowajmy bezpieczny dystans. 
Nie podajemy sobie rąk, nie mówiąc już o tym, że – póki 
co – zapominamy o powitalnej wymianie całusów. Najlep-
szą formą powitania/pożegnania będzie skinienie głową 
lub naturalny ukłon w sytuacjach wymagających wyrażenia 
większego szacunku.
Unikanie spotkań towarzyskich nie oznacza jednak zerwa-
nia kontaktów. Zatem nie odwiedzajmy się, ale możemy 
być, i powinniśmy, w kontakcie telefonicznym, mailowym, 
skype’owym, czy jakimkolwiek innym poza bezpośrednim 
spotkaniem.
„I jeszcze jedna prośba – musimy przewartościować całą 
naszą bieżącą aktywność. Musimy na nowo określić PRIO-
RYTETY. To, co jeszcze przed tygodniem czy miesiącem 
było dla nas bardzo istotne, dzisiaj - w obliczu prawdziwe-
go zagrożenia – musi zejść na dalszy plan. To, co jeszcze 
niedawno nas dzieliło, niech dzisiaj nas jednoczy. BĄDŹ-
MY RAZEM! Tylko w ten sposób zwalczymy poważne za-
grożenie i przetrwamy” – apeluje prof. Wielgoś.
Źródło: https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/jak-zyc-w-
-czasach-epidemii-praktyczne-wskazowki
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Ważna informacja 
dla działkowców

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na 
COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla 
działkowców i ich rodzin, Zarząd PZD Okręg Sudecki w trybie 
natychmiastowym uznał za pilne i konieczne odwołanie wszystkich 
nadchodzących walnych zebrań sprawozdawczych. 

Ostateczny termin zebrań 
został przesunięty do 31.07.2020 r.

Opłaty ogrodowe będą pobierane zaliczkowo od działkowców z ROD 
w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwały walne-
go zebrania podjętej w 2019r.

(na podstawie uchwały Nr 44/2020 
KZ Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.)
Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa Biuro 

ROD „Relaks” nieczynne do odwołania.
O ponownym otwarciu biura będziemy informować na bieżąco. 

Zarząd ROD „Relaks” 
w Żarowie

Komunikat 
Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazow-
nictwa – Narodowy Operator Systemu Dystry-
bucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, 
by w związku z epidemią koronawirusa dostawy 
gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym 
kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób 
ciągły i bezpieczny. 
Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podejmuje 
niezbędne działania, mające na celu zapewnienie 
ponad 11 tysiącom pracowników PSG bezpieczeń-
stwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości 
działalności spółki. Bezpieczeństwo pracowników 
jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu 
do naszych odbiorców, dlatego spółka ograniczyła 
funkcjonowanie Miejsc Obsługi Klienta  i wstęp do 
budynków gazowni i placówek gazowniczych.
Miejsca Obsługi Klienta, podlegające Oddzia-
łowi Zakładowi Gazowniczemu we Wrocławiu, 
pracują w następujący sposób:
 ▶ Dział Obsługi Klienta: godziny otwarcia  
7.00 – 15.00;  
e-mail: wroclaw@psgaz.pl 

 ▶ Sekcja przyłączania we Wrocławiu (ul. Ziębicka 
44 bud. B) tel. 71 364 92 89, 71 364 93 06,  
71 364 93 24, 71 364 93 26 

 ▶ Sekcja przyłączania w Wałbrzychu  
(ul. Wrocławska 2) 
tel. 74 842 71 23, 74 842 72 88, 74 842 74 16 

 ▶ Gazownia w Wałbrzychu,  
ul. Wrocławska 2 MOK:  
tel. 74 842 71 10, 74 842 74 61, 74 842 72 59 

nie będą przyjmować bezpośrednio interesantów, 
jednak zapewniły klientom możliwość składania 
dokumentów w specjalnych skrzynkach podaw-
czych umieszczonych przed lokalem.
Zachęcamy również klientów do kontaktu

 ▶ telefonicznego (32 772 36 27 infolinia) 
 ▶ poprzez naszą stronę internetową  
(www.psgaz.pl).

PSG zapewniła ciągłość dyżurów we wszystkich 
kluczowych jednostkach, m.in. w Centralnej Dys-
pozycja Gazu i Pogotowiu Gazowym. Specjalnie 
powołany zespół na bieżąco monitoruje i wdraża 
kolejne procedury w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski.
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Koronawirus a sport. Coraz więcej 
odwołanych oraz zawieszo-

nych imprez i rozgrywek
Koronawirus paraliżuje świat 
sportu. Tegoroczne lato obfi-
tować miało w dwie prestiżowe 
i atrakcyjne dla kibiców imprezy 
sportowe. Mowa o Mistrzostwach 
Europy w piłce nożnej oraz Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio. Obie 
imprezy zostały przełożone. 
Podczas telekonferencji kraje 
federalne UEFA zadecydowały, 
iż piłkarskie Mistrzostwa Europy 
rozegrane zostaną 11 czerwca 
2021 roku. Taka decyzja zdawała 
się formalnością. Ze względu na 
rozprzestrzenianie się epidemii 
koronawirusa zawieszona zo-
stała większość europejskich lig 
piłkarskich. Wszystko z obawy 
o zdrowie piłkarzy, kibiców i osób 
zaangażowanych w przygotowa-
nia. Przypadki zakażeń koronawi-

rusem wykryto już we wszystkich 
państwach członkowskich Unii 
Europejskie, a z dnia na dzień 
liczba osób zakażonych wzrasta. 
Przypomnijmy, iż tegoroczne 
Mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej miały się odbyć w dwunastu 
państwach. W chwili obecnej, gdy 
zamknięte są granice i wstrzyma-
ne połączenia lotnicze, nie byłoby 
możliwe przeprowadzenie turnie-
ju. Na tą chwilę nie wiadomo, ile 
potrwają jeszcze specjalne środki 
bezpieczeństwa, które mają zapo-
biec rozprzestrzenianiu pandemii. 
Kibice żyją również letnimi Igrzy-
skami Olimpijskimi w Tokio, 
gdzie o pierwszy medal tej naj-
ważniejszej dla sportowca imprezy 
ma walczyć żarowianin Paweł 
Fajdek. Czterokrotny mistrz świa-

ta w rzucie młotem w ostatnim 
czasie  wraz z wioślarzami i lek-
koatletami wrócił ze zgrupowania 
rządowym samolotem z Portuga-
lii. Wszystko wskazuje, iż polscy 
sportowcy przygotowania do 
Igrzysk dokończą w kraju. 
Sytuacja w Japonii poprawia 
się, ale już dziś wiadomo, że 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio 
nie odbędą się. 

Sezon sportowy we wszystkich 
dyscyplinach w Polsce oraz na 
całym świecie został zawieszony, 
lub przedwcześnie zakończony.  
Taka sama sytuacja dotyczy więk-
szości imprez, które nie odbędą 
się w planowanym terminie. 

Krzysztof Dutkiewicz

5. Żarowskie Biegi 
Strefowe. Ruszyły zapisy!

Po raz piąty biegaczki i biegacze powalczą o triumf w Żarowskich 
Biegach Strefowych. Organizator Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie przygotował w tym roku wiele nowinek. Głównym 
sponsorem sportowego wydarzenie jest niezmiennie Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”.

Z okazji dziewiętnastolecia ża-
rowskiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” już 4 paździer-
nika wszyscy miłośnicy biegania 
będą mogli spróbować swoich sił 
na dyst. 5 oraz 10 kilometrów. Na 
najlepszych zawodników czekają 
nagrody finansowe.
Start zaplanowano przy ul. Armii 
Krajowej. Konkurencje dla dzieci 
odbędą się na boisku lekkoatle-
tycznym przy Szkole Podstawowej 
w Żarowie (ul. 1 Maja 2), tam też 
zlokalizowane będzie miasteczko 
biegowe, w którym każdy znajdzie 

coś dla siebie.
W ubiegłorocznych zawodach na 
dystansie głównym 10 km zwycię-
żył Ukrainiec Pavel Stepanenko 
z czasem 00:32:16. W kategorii 
pań najlepsza okazała się Anna 
Ficner (00:37:41). Rekord trasy 
należy do Mateusza Demczyszaka, 
który na pokonanie 10 km po-
trzebował 30 minut i 48 sekund. 
Wśród pań najlepszy rezultat po-
siada wspomniana Anna Ficner.
Zapisy na portalu http://www.
datasport.pl 

Krzysztof Dutkiewicz

Potwierdziła klasę
Po kilkunastu latach przerwy do kalendarza wydarzeń sportowych 
na Dolnym Śląsku powróciły mistrzostwa województwa w judo. Nas 
najbardziej cieszy kolejny sukces żarowianki Martyny Janaszek.

Reaktywacja mistrzostw 
odbyła się w Łagiewni-
kach. Wiele dolnośląskich 

klubów wstawiło się na tatami 
z chęcią zdobycia jak najlepsze-
go miejsca na podium. Zawody 
zostały podzielone na 5 kategorii 
wiekowych oraz 68 wagowych. 
Reprezentująca barwy AKS 
Strzegom Martyna Janaszek po 
raz kolejny potwierdziła swoją 
klasę, zwyciężając wszystkie walki, 
zdobywając tym samym tytuł mi-
strzyni Dolnego Śląska. 
Przypomnijmy, iż Martyna Jana-
szek jest aktualną brązową meda-
listką Mistrzostw Polski. 

Krzysztof Dutkiewicz

Opłaty za żłobek i przedszkole w marcu
W związku z zamknięciem Bajkowego Przedszkola oraz Żłobka Miej-
skiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie informujemy, że:
w przypadku opłaty za pobyt w przedszkolu oraz wyżywienie dziecka 
w przedszkolu i żłobku opłaty będą naliczane proporcjonalnie do licz-
by dni, w których dziecko uczęszczało do przedszkola/żłobka, 
w przypadku opłaty za pobyt dziecka w żłobku – w naliczeniu zosta-
nie pomniejszona kwota za okres zamknięcia żłobka, czyli od dnia 
12.03. – 31.03.2020.
O nowych naliczeniach za miesiąc marzec zostaną Państwo poinfor-
mowani telefonicznie przez pracownika przedszkola/żłobka. 

Trwa rozbudowa świetlicy w Łażanach
Bez żadnych zakłóceń i opóźnień trwają prace przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Łażanach. Inwe-
stycja jest realizowana zgodnie z opracowanym harmonogramem, a sam wyremontowany obiekt ma 
zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. 

Remont świetlicy jest fi-
nansowany ze środków 
budżetu gminy Żarów 

oraz pozyskanego dofinansowa-
nia z Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Koszt remontu to 
ponad 800 tysięcy złotych, a przy-
znane dofinansowanie wynosi 
500.000,00 złotych. 
– Stan surowy budynku jest już 
zakończony. Zakończył się także 
montaż okien na świetlicy, a w tej 
chwili pracujemy przy ociepleniu 
budynku. Niebawem obiekt zyska 
nową elewację i będzie wizytówką 
wsi. Trwa również montaż nowych 
instalacji. Roboty są prowadzone 
zgodnie z planem, ale na dzień 
dzisiejszy nie wiemy, czy nie na-
potkamy jakiś trudności. Mimo 
trwającej na terenie naszego kraju 
epidemii, nie zatrzymujemy tempa 
tej inwestycji, ale czas pokaże, czy 
zaistniała sytuacja wpłynie na 
tempo tych prac – mówi Krystian 
Staworzyński wykonawca inwesty-
cji z KS Invest Dom.
Zgodnie z planem, świetlica 

wiejska po remoncie, ma zostać 
oddana do użytku mieszkańców 
w trzecim kwartale 2020 roku. 
Zajęcia tutaj będą prowadzić pra-
cownicy Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie, bowiem 
obiekt znajduje się w zarządzie 

naszego ośrodka kultury. Świetlica 
będzie również służyła lokalnej 
społeczności, a także prężnie dzia-
łającym tutaj Stowarzyszeniu Mi-
łośników Łażan „Przyjazna Wieś”, 
Kole Gospodyń Wiejskich i klubo-
wi sportowemu „Zryw” Łażany. 

Magdalena Pawlik

Tempo prac inwestycyjnych nie zwalnia. Budynek powoli zmienia swój 
wizerunek.

Zbiórki krwi odwołana
Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, że zbiórka krwi, która miała 

się odbyć 7 kwietnia w Zespole Szkół została odwołana. 
– W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitali-
zowanych kwietniowa zbiórka krwi została odwołana. Jednocześnie zwracamy się z apelem do Honorowych 
Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie 
miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodaw-
stwa w całej Polsce w celu oddania krwi. Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczegól-
nie teraz – mówi Czesław Giemza prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Żarowie.
Jednocześnie informujemy, że krew można oddawać w każdy czwartek w krwiobusie, który zlokali-
zowany jest przy PKP w Świdnicy, w godz. 9.00-13.00 oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przy ul. Chrobrego 31 w Wałbrzychu.

W kadencji 2020-2023 zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK w Żarowie pracować będzie w składzie: Czesław 
Giemza (prezes), Arnold Kuszczak (zastępca prezesa), Mirosław Gwóźdź (skarbnik), Magdalena Dunicz 
(sekretarz) i Andrzej Pieczonka (członek zarządu).

Magdalena Pawlik 


