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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu

najserdeczniejsze życzenia.
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
będą czasem zadumy, refleksji, ale i radości.

Niech płynąca z nich nadzieja i wiara
dodają nam sił

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

Wesołego Alleluja!
 Roman Konieczny Leszek Michalak
 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Żarów

Wielkie serca mieszkańców. 
Szyją maseczki ochronne

Jak szkoły radzą sobie
ze zdalnym nauczaniem?

Siostry Ula i Zosia zmobilizowały swoje siły i uszyły maseczki, 
włączając się w akcję Świdnickiej Drużyny Harcerskiej.

więcej na stronie 5.

Zdalne prace plastyczne? A dlaczego nie!
Uczniowie przesyłają nauczycielom swoje prace.

więcej na stronie 3.
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Pomoc ARiMR polega na 
płaceniu za kredytobior-
cę części oprocentowania 

kredytu udzielanego przez bank. 
W efekcie rolnik ma tańszy kredyt 
niż w przypadku, gdyby korzystał 
z kredytu komercyjnego.
3 kwietnia 2020 r. Agencja udo-
stępniła współpracującym ban-
kom na 2020  r. dodatkowe limity 
akcji kredytowej oraz środki na 
dopłaty do oprocentowania kre-
dytów. Jeżeli wyczerpie się pula 
środków, zostanie zwiększona 
w miarę zapotrzebowania.
Łączna pula środków na kredyty 
wyniesie:
Kredyty na sfinansowanie części 
kosztów inwestycji (z linii PR, 
RR, Z)

 ▶ limit akcji kredytowej w wysokości 
500 mln zł,

 ▶ środki w kwocie 4,0 mln zł na do-
płaty do oprocentowania w/w kre-
dytów.

Kredyty na wznowienie produkcji 
po klęskach żywiołowych (z linii 
K01, K02, DK01, DK02)

 ▶ limit akcji kredytowej w wysokości 
1 mld zł,

 ▶ środki w kwocie 21,8 mln zł na do-
płaty do oprocentowania w/w kre-
dytów.

Kredyty na sfinansowanie części 
kosztów inwestycji (z linii PR, 
RR, Z)
Podmioty zajmujące się produkcją 
rolną mogą ubiegać się o udzielenie: 

 ▶ kredytu na inwestycje w rolnictwie 
i w rybactwie śródlądowym – linia RR;

 ▶ kredytu na zakup użytków rolnych 
– linia Z.

Podmioty zainteresowane reali-
zacją inwestycji w przetwórstwie 
produktów rolnych, ryb, skorupia-
ków i mięczaków mogą ubiegać 
się o kredyt z linii PR.
Kredyty inwestycyjne mogą być 

przeznaczone na zakup gruntów 
rolnych, budowę i modernizację 
budynków służących do produkcji 
rolnej oraz tworzenie infrastruk-
tury gospodarstw, zakup maszyn 
i urządzeń rolniczych. Kwota kre-
dytów inwestycyjnych dla jednego 
gospodarstwa rolnego wynosi 
5 mln zł, natomiast działy specjal-
ne produkcji rolnej mogą uzyskać 
kredyty do wysokości łącznie 
8 mln zł.
W przypadku kredytów prze-
znaczonych na przedsięwzięcia 
w zakresie przetwórstwa kwota 
kredytu wynosi do 16 mln zł.
Kredyty na wznowienie pro-
dukcji po klęskach żywiołowych 
(z linii K01, K02, DK01, DK02)
Kredyty na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej, 
stanowiące pomoc rolnikom 
poszkodowanym przez niektóre 
zjawiska atmosferyczne. 
Kredyty „klęskowe” tzw. obroto-
we, czyli na przywrócenie produk-
cyjności – na zakup rzeczowych 
środków do produkcji rolnej, 
m.in. kwalifikowanego materiału 
siewnego i szkółkarskiego, na-
wozów mineralnych, środków 
ochrony roślin, paliwa na cele 
rolnicze, inwentarza żywego, pasz 
treściwych i koncentratów, pasz 
objętościowych, a także kredyty 
„klęskowe” inwestycyjne – na 
przywrócenie funkcji użytkowych 
zniszczonych lub uszkodzonych 
budynków inwentarskich, uszko-
dzonych ciągników, maszyn 
i urządzeń rolniczych, elementów 

infrastruktury rolniczej oraz za-
kup kwalifikowanego materiału 
szkółkarskiego i stada podstawo-
wego inwentarza żywego.
Rolnicy mogą ubiegać się o kre-
dyt na wznowienie produkcji po 
klęskach żywiołowych (z linii 
K01, K02, DK01, DK02). W tym 
przypadku pula środków prze-
znaczonych na dopłaty do opro-
centowania wynosi 21,8 mln zł, 
a limit akcji kredytowej – 1 mld zł. 
Do wniosku o udzielenie kredytu 
klęskowego trzeba dołączyć pro-
tokół oszacowania szkód. Kwota 
kredytu nie może przekroczyć 

wysokości szkód w uprawach 
rolnych lub zwierzętach gospo-
darskich oszacowanych przez 
komisję – 5 mln zł na gospodar-
stwo rolne lub 8 mln zł na dział 
specjalny produkcji rolnej. O taki 
kredyt można ubiegać się w ciągu 
12 miesięcy od daty sporządzenia 
protokołu oszacowania szkód.  
Jego beneficjentami mogą być 
m. in. rolnicy indywidualni, mi-
kro, małe, średnie przedsiębior-
stwa. Do uzyskania kredytu nie 
jest konieczne wniesienie wkładu 
własnego. Rozliczenie 50% środ-
ków obrotowych odbywa się na 

podstawie dokumentów zakupu 
od dnia wystąpienia szkody.
Jak wygląda procedura
udzielania kredytu?
W przypadku kredytu inwestycyj-
nego wnioskodawca składa w ban-
ku plan przedsięwzięcia wraz 
z wnioskiem kredytowym. Bank 
analizuje dokumenty pod kątem 
spełnienia wymogów określonych 
przez zasady udzielania kredytów 
oraz wymogów stawianych przez 
bank. ARiMR dopłaca do opro-
centowania kredytów.
Gdzie zaciągnąć taki kredyt?

 ▶ Wnioski o kredyty preferencyjne 
przyjmują: Bank Polskiej Spółdziel-
czości S.A. i SGB-Bank S.A., a także 
zrzeszone w nich Banki Spółdziel-
cze oraz BNP Paribas Bank Polska 
S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, 
PEKAO S.A., Santander Bank Pol-
ska S.A. 

 ▶ Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl  w zakładce 
„Pomoc krajowa” oraz w bankach 
udzielających kredytów.
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Uwaga mieszkańcy! Budynek UM 
i OPS zamknięty dla interesantów

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zaleceniami Wojewody Dolnoślą-
skiego 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 
rozprzestrzeniania 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 umiesz-
czona na stronie OPS)

W siedzibie Ośrodka przyjmowani 
będą jedynie interesanci w sprawach 

nagłych i niecierpiących zwłoki, 
po wcześniejszym kontakcie 

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

Wypłaty 500+ są płacone na bieżąco
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że wypłaty świad-
czenia z Programu Rodzina 500+ są wypłacane na bieżąco, bez żadnych 
opóźnień.

– Pomimo trudnej 
sytuacji związanej 
z epidemią koro-
nawirusa, świad-
czenia z Programu 
Rodzina 500+ są 
wypłacane w ter-
minie i zgodnie 
z harmonogra-
mem. Większość 
mieszkańców 
otrzymuje świad-
czenia na konta 
bankowe. Pieniądze są także wypła-
cane w kasie tym mieszkańcom, któ-
rzy nie posiadają konta bankowego. 
Przy czym, w związku z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-COV-2 obsługa interesantów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ża-
rowie odbywa się telefonicznie, pod 
numerem telefonu 74 85 80 745 
oraz drogą elektroniczną na adres 
ops_zarow@um.zarow.pl (informa-
cja umieszczona na stronie http://
ops.zarow.pl). W siedzibie Ośrodka 
przyjmowani są jedynie interesanci 
w sprawach nagłych i niecierpiących 
zwłoki, po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym – mówi Małgorzata 
Siemińska kierownik Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Żarowie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ża-
rowie przypomina, że w 2020 r. 
nie składamy ponownie wniosków 
o świadczenie wychowawcze, tj. 
500+.
Na podstawie wydanych w 2019 r. 
informacji wypłaty 500+ realizo-
wane będą do dnia 31 maja 2021 r. 
W tym czasie wnioski o 500+ skła-
dają jedynie rodzice nowo narodzo-
nych dzieci. Przypominamy, że w tej 
sytuacji wniosek o 500+ składamy 
tylko na nowo narodzone dziecko, 
gdyż na pozostałe dzieci wypłaty są 
realizowane na podstawie już wyda-
nej informacji. 

Magdalena Pawlik

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne 
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem 
ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. 

Zawieszone kursy przewoźników
Firma UT Stanisław Ptak 

zawiesiła następujące kursy:
 ▶ z Żarowa do Świdnicy: 4:50, 6:02, 
7:15, 8:07, 9:04, 13:02, 14:15, 15:09, 
17:40, 19:15

 ▶ z Łażan (przez Żarów do Świdnicy): 
5:54, 7:12, 8:54, 12:52, 15:04

 ▶ z Mrowin (przez Żarów do Świdni-
cy): 19:10

 ▶ z Bukowa (przez Mrowiny, Żarów 
do Świdnicy): 7:52

 ▶ ze Świdnicy do Żarowa: 5:09 (Mu-
zealna) 7:05, 7:50, 09:50, 13:35, 
14:40, 15:20, 16:10, 18:10, 19:45

 ▶ ze Świdnicy do Bukowa: 7:05, 14:40
 ▶ Uwaga! Kursy w soboty, niedziele 
oraz dni świąteczne nie będą obsłu-
giwane

Firma Ł. Księżnik 
będzie wykonywać kursy: 

 ▶ z Żarowa: 6:15 i 14:05
 ▶ ze Strzegomia: 7:05, 15:05. 

Kursy zawieszone: 
 ▶ wszystkie kursy zawieszone w so-

boty z Żarowa (od poniedziałku 
do piątku): 17:09, 8:32, 11:55 i ze 
Strzegomia (od poniedziałku do 
piątku): 18:15, 9:28, 13:00. 

Firma M. Pilarski: 
Odwołane zostały kursy:

 ▶ Osiek – Świdnica 6:50; 
 ▶ Buków – Świdnica 7:02, 9:06, 13:03, 
15:02, 16:50; 

 ▶ Świdnica – Buków 6:10, 8:10, 12:25, 
14:25 

 ▶ Żarów – Strzegom 10:50 13:02 
15:10 

 ▶ Strzegom – Żarów 11:50 16:05
Obsługiwane będą kursy: 

 ▶ Buków – Świdnica 04:55
 ▶ Świdnica – Buków 15:45
 ▶ Żarów – Strzegom 05:10
 ▶ Strzegom – Żarów 14:15. 

Firma MATBUS 
zawiesza wszystkie kursy na linii 
regularnej: Przyłęgów – Świdnica 
i Świdnica-Przyłęgów. 
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Jak szkoły radzą sobie ze zdalnym nauczaniem?
Bez klasy, ławek i dzwonków w szkole. Własny pokój, komputer, tablet lub smartfon i lekcje przez Internet.

Od przeszło kilku tygodni 
tak wyglądają e-lekcje, 
które prowadzone są 

przez szkoły i placówki oświa-
towe, w związku z sytuacją epi-
demiologiczną w naszym kraju. 
Przypomnijmy, że mając na uwa-
dze zdrowie oraz bezpieczeństwo 
dzieci i ich rodzin, a także zagro-
żenie rozprzestrzeniania się wiru-
sa SARS-COV-2 podjęto decyzję 
o zamknięciu wszystkich szkół, 
przedszkoli, żłobków do Świąt 
Wielkanocnych. Uczniowie po-
winni wrócić do szkół po przerwie 
świątecznej, czyli 14 kwietnia. Na-
tomiast od dnia 25 marca nauczy-
ciele mają obowiązek realizacji 
podstaw programowych poprzez 
zdalne nauczanie, monitorowa-
nie postępów nauczania oraz ich 
oceniania. Sprawdziliśmy, jak ze 
zdalną nauką, radzą sobie szkoły 
podstawowe w gminie Żarów oraz 
nasi uczniowie.

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie
– Nasi nauczyciele szybko przesta-
wili się na nowe tory nauczania, 
przeanalizowali dostęp uczniów do 
urządzeń informatycznych i usług 
internetowych oraz przygotowali 
treści, które w następnych dniach 
pobytu w domach nasi najmłodsi 
będą realizować. Kontakt z dzieć-
mi i ich rodzicami odbywa się na 
bieżąco, a treści nauczania przeka-
zywane są poprzez dziennik elek-
troniczny, mailing czy utworzone 
grupy robocze na portalach społecz-
nościowych. Uczniowie realizują 
program nauczania z wykorzysta-
niem dostępnych platform eduka-
cyjnych, podręczników, ćwiczeń 
oraz materiałów i informacji prze-
słanych przez nauczycieli. Wszyst-
kie zajęcia są konspektowane, tak 
aby ułatwić wprowadzane nowe 
treści nauczania. Dyrekcja Szkoły 
na bieżąco monitoruje kształcenia 
na odległość, tak aby sprawdzić 
obciążenia i zoptymalizować ilość 
przekazywanych materiałów edu-
kacyjnych do możliwości uczniów. 
Rodzice informują nas,  że dzieci 
chętnie podejmują tą nową formę 
nauczania, kształtują swoją samo-
dyscyplinę, ale tęsknią za szkołą 
i rówieśnikami oraz swoimi nauczy-
cielami. Swoje uczucia z brakiem 
tradycyjnej nauki i swoją szkołą, 
wraz z odsyłanymi do nauczycieli 
odrobionymi zadaniami często 
przekazują w formie krótkich listów 
lub przygotowanych prac plastycz-
nych – mówi Adam Ciupiński wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie. 

Poniżej klika przykładów 
uczniowskich opinii na te-

mat nauki na odległość:
• W tym tygodniu bardzo dobrze 

nam się pracowało. Codziennie 
odrabialiśmy zadania, które nie 
były trudne. Pozdrawiamy Ksa-
wery i Marcel.

• Pracowało mi się dobrze rozwią-
załam wszystkie zadania. U mnie 
wszystko w porządku. Tęsknie za 
szkołą. Pozdrawiam Maja.

• Dzień dobry Pani Małgosiu bar-

dzo tęsknię za szkołą i całą klasą. 
W domu pracuje mi się dobrze 
do zobaczenia mam nadzieję że 
szybko. Pozdrawiam Magda

Szkoła Podstawowa 
im. Anny Jenke w Mrowinach:
– W szkole Podstawowej im. Anny 
Jenke  w Mrowinach od 23 marca 
nauczyciele prowadzą lekcje przy 
użyciu dostępnych technik, słu-
żących do zdalnego nauczania. 
Wykorzystujemy do tego oprócz 
tradycyjnych podręczników, e-pod-

ręczników, laptopy, tablety, wizu-
alizery, którymi dysponuje szkoła. 
Uczniom, którzy nie mieli w domu 
odpowiedniego sprzętu, mogliśmy 
udostępnić kilka tabletów, którymi 
dysponowała placówka. Do pracy 
służą nam platformy edukacyjne. 
Oprócz udostępnionej przez MEN 
platformy, na której założone zo-
stały osobiste konta dla uczniów 
i nauczycieli, korzystamy również 
z testportal, discord. Dzięki temu 
na lekcjach uczniowie mogą nie 
tylko słyszeć i widzieć prowadzą-

cego oraz swoich kolegów z klasy, 
ale także wykonywać zadania, 
zadawać pytania. Ponadto dużą 
pomocą na lekcjach matematyki, 
fizyki, chemii okazały się tablety 
graficzne, dzięki którym nauczy-
ciele mogą tłumaczyć zadania 
z matematyki, fizyki i chemii, 
rozpisując wzory i metody rozwią-
zań, dokładnie tak jak na tablicy 
w klasie. Dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli, rodziców i uczniów, 
czujemy satysfakcję z tego, że 
udaje nam się realizować to nowe 

wyzwanie, przed którym stoimy 
– mówi Barbara Nowak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach.

Szkoła Podstawowa 
im. UNICEF 

w Imbramowicach:
– Uczniowie mogą przesyłać drogą 
elektroniczną odrobione prace do-
mowe (w postaci skanów lub pli-
ków), a jeśli nie mają możliwości 
skorzystania z Internetu to również 
telefonicznie mogą porozumiewać 

się z nauczycielem. Dzieci uczą 
się w domach, pod kierunkiem 
nauczycieli (np. wiadomości/ogło-
szenia w dzienniku elektronicz-
nym, skype, poprzez e-mail, smsy, 
linki do filmów, ciekawostek...) 
korzystając z podręczników, ćwi-
czeń, kart pracy, płyt, materiałów 
dostępnych na platformach eduka-
cyjnych. Staramy się  odpowiadać 
na sygnały, wyciągamy wnioski 
z  uwag, próśb i postulatów. Wy-
pożyczenie szkolnych laptopów 
uczniom i nauczycielom uspraw-
nia proces wzajemnej komunikacji. 

Warto pamiętać także, że logowa-
nie, przesyłanie, generowanie po-
staci elektronicznej to dla uczniów 
dodatkowy czas poświęcony na 
naukę – mówi Krystyna Waliszak 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach.

Szkoła Podstawowa 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu
– Zanim nauczyciele, we współpra-
cy z rodzicami i uczniami, gotowi 
byli rozpocząć nauczanie na odle-
głość, dyrekcja szkoły zapewniła 
odpowiednie warunki sprzętowe 
nauczycielom i potrzebującym 
uczniom. Rodziny uczniów, które 

nie miały komputera w domu, 
otrzymały niezbędny sprzęt. Wy-
pożyczono 15 laptopów z oprogra-
mowaniem, a także gry planszowe 
i edukacyjne. Niezbędna okazała 
się dodatkowa pomoc materialna. 
Społeczność szkolna zorganizowa-
ła paczki z niezbędnymi produkta-
mi (artykuły szkolne, higieniczne, 
żywność). Pokój nauczycielski 
przeniósł się do rzeczywistości 
wirtualnej. Nauczyciele i pracow-
nicy szkoły kontaktują się ze sobą 
codziennie z wykorzystaniem apli-
kacji Slack, dziennika elektronicz-
nego Vulcan, aby na bieżąco reago-
wać w trudnych sytuacjach oraz 
aby proces nauczania przebiegał 
sprawnie. W pracę zdalną zaan-
gażowani są również nauczyciele 

wspomagający, psycholog, pedagog, 
którzy docierają indywidualnie 
do uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Działalność 
„zdalna” szkoły nie ogranicza się 
wyłącznie do realizacji podstawy 
programowej. Na szkolnym Face-
booku nauczyciele bibliotekarze 
i nauczyciele świetlicy zachęcają 
do dodatkowych aktywności. Ogła-
szane są konkursy, zamieszczane 
są informacje o ciekawych akcjach 
– mówi Małgorzata Kluska wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Zebrała Magdalena Pawlik

Z pomocą nauczycieli i rodziców uczniowie bardzo dobrze radzą sobie 
w zdalnych lekcjach.

Uczniowie tęsknią za szkołą i ró-
wieśnikami, ale solidnie i z du-
żym zaangażowaniem wykonują 
e-lekcje. 

Także najmłodsi uczniowie ambitnie podchodzą do zajęć lekcyjnych.

Zdalne nauczanie w szkołach na 
terenie gminy Żarów przebiega 
sprawnie. 

Kronika Policyjna
Zatrzymany za posia-

danie narkotyków
Funkcjonariusze Policji w Żarowie 
zatrzymali 27-letniego mieszkańca 
Wrocławia, który posiadał przy 
sobie narkotyki. Przy mężczyźnie 
funkcjonariusze ujawnili środek 
odurzający w postaci 0,51 grama 
marihuany. Został zatrzymany 
przy ul. Wiejskiej w Żarowie.

Kradzież roweru
Nieznany sprawca po uprzednim 
przecięciu zabezpieczenia dokonał 
kradzieży z terenu placu zabaw 
roweru wartości 2.000 złotych. Do 
zdarzenia doszło na placu zabaw 
przy ul. Wiosennej w Żarowie.

Pijani kierowcy
35-letnia obywatelka Ukrainy 
kierująca pojazdem została zatrzy-
mana za kierowanie pod wpły-
wem alkoholu. Pierwsze badanie 
wykazało u kobiety 0,90 mg/l , II- 
badanie 0,97 mg/l. Pojazd pozo-

stawiono na parkingu, zatrzymana 
osadzona została w pomieszcze-
niach dla osób osadzonych KPP 
Świdnica. Powiadomiono także 
Konsulat Ukrainy. Funkcjonariu-
sze KP Żarów zatrzymali także 
do kontroli drogowej 58-letniego 
mieszkańca pow. świdnickiego, 
który będąc w stanie nietrzeźwo-
ści kierował rowerem na drodze 
publicznej. Pierwsze badanie 
wykazało 0,37mg/l, II badanie 
0,39mg/l. Rower zabezpieczony 
został przez osobę wskazaną.

Ukradł tablice rejestracyjne
Nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży dwóch tablic rejestracyj-
nych od pojazdu Ford Mondeo 
zaparkowanego przy posesji. Stra-
ty zostały oszacowane na kwotę 
160 złotych. Do zdarzenia doszło 
w Pyszczynie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Uwaga działkowcy!
W związku z wprowadzeniem przez Premiera nowych ograniczeń 
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym biuro Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Relaks” w Żarowie będzie nieczynne do 
odwołania. 
Opłaty ogrodowe można wpłacać zaliczkowo na rachunek banku: 
23 9531 1032 2001 0000 0114 0001 na poziomie 2019 r. tj. 0,27 zł 
od m2 powierzchni plus 6,00 zł składka członkowska.

Zarząd ROD
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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

Strażacy ochotnicy pomagają w walce z koronawirusem
W pomoc służbom medycznym w walce z koronawirusem angażują się wszyscy mieszkańcy regionu, 
także gminy Żarów. 

Jedni szyją maseczki, kombi-
nezony, inni z kolei pomagają 
w zakupach, organizują środki 

do dezynfekcji. Swoim zaangażo-
waniem służą także strażacy, któ-
rzy służbę i pomoc mają we krwi. 
Strażacy z jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów codzien-
nie z głośników samochodu infor-
mują mieszkańców o możliwych 
zagrożeniach związanych z epide-
mią koronawirusa. Rozwożą także 
maseczki ochronne dla seniorów 
w całej gminie Żarów oraz moni-
torują place zabaw i inne publicz-
ne miejsca najczęściej odwiedzane 
przez społeczeństwo.
– W naszej gminie 
prowadzimy wie-
le akcji w walce 
z epidemią koro-
nawirusa. Naj-
ważniejszą z nich 
jest zabezpieczenie 
osób, które są najbardziej narażo-
ne na skutki wirusa. Są to seniorzy 
po 60 roku życia, dlatego podjęli-
śmy decyzję wspólnie z radnymi 
Rady Miejskiej, aby zakupić dla 
nich maski ochronne wielokrotnego 
użytku. Maski dostarczają miesz-
kańcom nasi strażacy z Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Zade-
cydowaliśmy również o wsparciu 
pogotowia ze Świdnicy. Chociaż 
nie jest to nasza jednostka, jednak 
jest to instytucja, która na pierw-
szej linii służy wszystkim naszym 
mieszkańcom. Kierownictwo 
pogotowia w Świdnicy wystąpiło 
do nas o wsparcie i nasza gmina 
przekaże środki finansowe na ten 
cel. Pamiętaliśmy również o funk-
cjonariuszach policji, przekazując 
im maseczki ochronne. Dziękuję za 
wszelkie wsparcie strażakom, ale 
także różnym instytucjom, które 
włączyły się w pomoc służbom 
medycznym. Apeluję ponownie 
do mieszkańców, aby uszanować 
wszelkie decyzje wydane przez 
Główny Inspektorat Sanitarny 
i stosować się do wszelkich zaka-
zów – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.
Strażaków ochotników wspierają 
także władze gminy Żarów. Dlate-
go wszystkie jednostki OSP jako 
jednostki wspierające na terenie 

gminy Żarów otrzymały maseczki 
ochronne jednorazowe oraz ma-
seczki ochronne wraz z kapturem, 
kombinezony ochronne, płyny do 
dezynfekcji, rękawiczki. Zamó-
wione zostały również przyłbice 

dla strażaków. Fundacja Inicja-
tywa B również przekazała stra-
żakom gotowe przyłbice. W tym 
celu na drukarce 3D prowadzany 
jest wydruk opasek, do których 
w późniejszym czasie mocowane 
są gumki i folie ochronne. 

– Jednostka OSP Żarów dziękuje 
za wsparcie i przekazanie niezbęd-
nych środków ochrony osobistej 
gminie Żarów i burmistrzowi Lesz-
kowi Michalakowi oraz Fundacji 
Inicjatywa B – dziękuje Rafał Dą-
browski z jednostki OSP Żarów.
W akcję dostarczenia maseczek 
dla seniorów włączyły się wszyst-
kie jednostki OSP na terenie 

gminy Żarów: OSP Żarów, OSP 
Wierzbna, OSP Mrowiny, OSP 
Kalno, OSP Buków, OSP Pożarzy-
sko i OSP Imbramowice. 
– Zgodnie z zaleceniami władz 
państwowych i instytucji sanitar-

nych powinniśmy zadbać szcze-
gólnie o ludzi w podeszłym wieku 
i samotnych. Chcemy im służyć 
swoją pomocą. Zależy nam na 
tym, żeby najstarsi i chorzy w tych 
dniach pozostali w domach i tam 
zadbali o swoje zdrowie oraz by 

czuli się dobrze i bezpiecznie. Dziś 
dostarczamy maseczki ochronne 
naszym seniorom, ale także na 
prośbę Burmistrza Miasta Żarów 
monitorujemy miejsca użyteczno-
ści publicznej – mówi Grzegorz 
Opioła prezes OSP Wierzbna.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu strażacy z OSP Żarów wraz z otrzymanymi przyłbicami 
ochronnymi od Fundacji Inicjatywa B.

Zawsze w gotowości – druhowie i druhny z OSP Wierzbna.

Tuż przed wyjazdem i dostarczeniem maseczek seniorom – jednostka 
OSP Mrowiny.

Akcja „Maseczka dla Seniora” jest 
realizowana szybko i sprawnie. 
Tu na zdjęciu strażacy z OSP 
Żarów. 

Zbiórka odpadów w czasie epidemii – 
o czym trzeba pamiętać?

Odpady produkujemy codziennie, nawet podczas kwarantanny. 
Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, by chronić siebie, ale 
i pracowników odbierających odpady.

Co robić z odpadami w czasie 
kwarantanny?
Kwarantanna oznacza zachowanie 
szczególnej ostrożności, ma nas 
i osoby postronne uchronić od za-
każenia koronawirusem lub zwe-
ryfikować, czy do niego doszło. 
Zapominamy niestety, że to co 
opuszcza nasz dom mimo zakazu 
to właśnie odpady. A przecież 
zgodnie z oficjalnie podaną infor-
macją przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO), wirus może 
przetrwać na powierzchni przed-
miotów nawet kilka dni. Dlatego 
pamiętajmy, by wyrzucane od-
pady szczelnie zamykać, a zużyte 
produkty takie jak chusteczki, rę-
kawiczki czy maseczki zapakować 
do foliowej torebki i wyrzucić do 
pojemnika na odpady zmieszane. 
W ten sposób zminimalizujemy 
ryzyko przekazania wirusa kie-
rowcom śmieciarek i ładowaczom.

Podstawa to zachowanie cią-
głości zbiórki odpadów

Możliwość odbioru odpadów 
to nie tylko kwestia zachowania 
odpowiedniej staranności przy 
zabezpieczeniu odpadów, które 
miały kontakt z naszymi wydzieli-
nami czy zachowanie wskazanego 
przez WHO dystansu minimum 
2 metrów od pracowników ko-
munalnych. Równie ważnym 
elementem jest nieblokowanie 

dojazdu do altan na odpady. Nie-
stety w sytuacji, gdy wiele osób 
pracuje zdalnie z domu, widać 
duże zagęszczenie samochodów 
na osiedlach. Mieszkańcy parkują 
w każdym wolnym miejscu: tuż 
przed drzwiami do altan, na skrę-
tach, z dwóch stron na wąskich 
uliczkach.

Cisi bohaterowie
Solidarność i odpowiedzialność 
to dziś słowa goszczące na ustach 
wszystkich. Trzecie najczęściej 
pojawiające się słowo to wdzięcz-
ność – wszystkim służbom, które 
dziś stoją na pierwszej linii frontu 
w walce z koronawirusem. Obok 
lekarzy czy pielęgniarek, kierow-
ców komunikacji publicznej czy 
sprzedawców w sklepach, są nimi 
także pracownicy firm odbie-
rających odpady. Oni nie mogą 
pracować zdalnie. Nie mogą po 
prostu zejść ze służby. Dlatego 
pamiętajmy, by im również okazać 
wdzięczność.
Zachęcamy do zamieszczenia 
życzeń dla kierowców śmieciarek 
i ładowaczy na swoich profilach 
w mediach społecznościowych 
i opisanie ich hasłem #Bezpiecz-
naZbiórkaOdpadów. Niech i oni 
poczują nasze wsparcie i wdzięcz-
ność w tym wyjątkowo ciężkim 
czasie.
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Maseczki ochronne
dla seniorów

Seniorzy gminy Żarów w wieku powyżej 60 roku życia otrzymają 
bezpłatnie maseczki ochronne zakupione ze środków budżetu gmi-
ny Żarów. 

Wielkie serca mieszkańców. 
Szyją maseczki ochronne

Postanowiły wykorzystać wolny czas i zrobić coś dobrego. Najmłodsze mieszkanki gminy Żarów: Ula, 
Zosia, Natalia, Julia, Lena i Malwina to małe bohaterki gminy Żarów. 

Postanowiły uszyć maseczki 
ochronne, które pomogą 
chronić pracowników służb 

specjalnych i personel medyczny, 
w walce z epidemią koronawirusa.
Ula – zuch z 23 Świdnickiej 
Gromady Zuchowej „Leśne 
Duszki” i Zosia – harcerka z 10 
Świdnickiej Drużyny Harcerskiej 
„Mrówkojady” są siostrami i ra-
zem włączyły się w akcję drużyny 
„Mrówkojady”.
– 10 Świdnicka Drużyna Harcer-
ska Mrówkojady ruszyła z akcją 
szycia maseczek. Część trafi do 
pracowników schronisk dla bez-
domnych. Drużyna zbierała ma-
teriał potrzebny do szycia i osoby, 
które mają dostęp do maszyn do 
szycia i umiejętności krawieckie. 
Wyprodukowane maseczki do-
starczane są do instytucji oraz 
personelu medycznego tam, gdzie 
maseczek brak, a taki wyrób spełni 
swoje zadania – mówi Michał 
Działowski z Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, który na co dzień pra-
cuje także z zuchami.
W akcję szycia maseczek zaanga-
żowali się również starsi miesz-
kańcy naszej gminy, wspierając 
swoje wnuki w tym przedsięwzię-
ciu. Wszystkim dziękujemy za 
tę chęć niesienia pomocy tym, 
którzy dziś z poświęceniem ratują 
ludzkie życie. To wspaniała i pięk-
na inicjatywa.
Natalia, Julia, Lena, Malwina 
to kolejne małe bohaterki 
gminy Żarów.
Wspólnie ze swoimi rodzicami 
i opiekunami szyją jednorazowe 
maseczki ochronne i wspierają 
służby medyczne, socjalne oraz 
inne jednostki, w tym trudnym 

dla wszystkich czasie.
To wspaniała, piękna inicjatywa 
i z całego serca dziękujemy Wam 
za tę chęć niesienia pomocy in-
nym ludziom. A przede wszyst-
kim tym, którzy dziś z poświęce-

niem ratują ludzkie życie. 
Nie dajmy się wirusowi, jednocz-
my swoje siły.

Wszystkie ręce na pokład!
Magdalena Pawlik

Każda pomoc na wagę złota. A sztab wspomagających mieszkańców 
wciąż się powiększa.

Najmłodsi mieszkańcy gminy Ża-
rów zjednoczyli swoje siły i poma-
gają, jak tylko mogą.

W akcję szycia maseczek włączyli 
się także sami seniorzy z naszej 
gminy.

– W związku z rozprze-
strzeniającą się epide-
mią koronawirusa oraz 
w trosce o bezpieczeństwo 
i zdrowie naszych miesz-
kańców oraz biorąc pod 
uwagę zalecenia służb 
sanitarnych zadecy-
dowaliśmy o zakupie maseczek 
ochronnych wielokrotnego użytku 
dla seniorów. W gminie Żarów 
jest to około 3200 mieszkańców. 
Jednocześnie apeluję do mieszkań-
ców o wychodzenie z domów tylko 
i wyłącznie, kiedy jest to naprawdę 
konieczne. Maseczki zakładamy 
profilaktycznie, używamy ich jako 
ochrony w kontaktach z drugimi 
osobami np. przy wyjściu na za-
kupy – mówi zastępca burmistrza 

Przemysław Sikora.
Zakup maseczek został 
sfinansowany ze środków 
pochodzących z budżetu 
gminy oraz ze środków 
przekazanych przez 
radnych Rady Miejskiej 
w Żarowie.

Proces dystrybucji maseczek 
rozpoczął się już kilka dni temu. 
Maseczki seniorom dostarczają 
strażacy z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów, wrzu-
cając je do skrzynki listowej. Do 
maseczek dołączone zostały także 
wskazówki dotyczące stosowania 
tego środka ochrony. 

Magdalena Pawlik

Podziękowania:
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję szycia mase-

czek ochronnych, które w czasie panującej epidemii są niezwykle 
potrzebne oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc 

dla służb medycznych:
 ▶ Radnym Rady Miejskiej, którzy przekazali środki finansowe na zakup 
maseczek ochronnych

 ▶ Firmie Franc-Textil za przekazanie bezpłatnie 300 sztuk maseczek
 ▶ Fundacji Inicjatywa B za druk 3D przyłbic ochronnych dla świdnickiej 
służby zdrowia oraz dla służb z Gminy Żarów

 ▶ strażakom z wszystkich jednostek OSP: Wierzbna, Kalno, Buków, Żarów, 
Mrowiny, Pożarzysko, Imbramowice za dostarczenie maseczek ochron-
nych seniorom z gminy Żarów oraz nadawanie komunikatów przez gło-
śniki informujących społeczeństwo, jak należy się zachowywać podczas 
trwającej epidemii

 ▶ pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie za wsparcie organizacyjne 
akcji „Maseczka dla Seniora”

 ▶ funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Żarowie
 ▶ pracownikom Bajkowego Przedszkola w Żarowie
 ▶ nauczycielom i pracownikom szkół za realizację zdalnego nauczania
 ▶ Stowarzyszeniu „Zielony Żarów” za koordynowanie i wspieranie akcji 
„Przyłbice dla lekarzy”

 ▶ wszystkim mieszkańcom, tym najmłodszym i starszym, którzy uszyli 
maseczki oraz tym, którzy prywatnie zakupili i przekazali maseczki dla 
służb medycznych

 ▶ w szczególności dziękujemy lekarzom, pracownikom służby zdrowia za 
trud, poświęcenie i zaangażowanie oraz wszystkim handlowcom, sprze-
dawcom i pracownikom obsługi klienta

 ▶ wszystkim wolontariuszom wspierającym i niosącym pomoc drugiemu 
człowiekowi. 

Ponad 3000 seniorów z gminy Żarów otrzymało bezpłatnie maseczki 
ochronne, w związku z epidemią koronawirusa. 

Biskup Marek Mendyk
nowym biskupem diecezji świdnickiej
Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem diecezji świdnickiej bpa Marka Mendyka, dotychczaso-
wego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. 

Zastąpi on odchodzącego na emeryturę bp. Ignace-
go Deca.

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 
roku w Głuszycy koło Wałbrzycha. Tam rów-
nież uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2. 

Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Tech-
nikum Chemicznym w Żarowie. 
W 1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości 
rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
W 1987 roku ukończył studia uzyskując stopień 
magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. 
Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku 
w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego 
metropolity wrocławskiego księdza Henryka Kar-
dynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował 
jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżo-
niowie.

Źródło i foto: Diecezja Świdnicka
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– Żeby opanować rozprzestrzenia-
nie się wirusa w Polsce, jesteśmy 
zmuszeni podjąć kolejne kroki. 
Większość Polaków stosuje się 
do wydawanych zaleceń, jednak 
wciąż zdarzają się sytuacje, które 
narażają nas wszystkich na ryzyko 
zarażenia. Przykłady z innych 
krajów pokazują, że kluczem do 
ograniczenia zakażeń jest maksy-
malne ograniczenie kontaktów. Za 
wszelką cenę musimy zahamować 
tempo, w jakim dochodzi do dal-
szej transmisji wirusa. Bądźmy 
ostrożni i stosujmy się do nowych 
zasad! – mówili podczas konfe-
rencji prasowej premier Mateusz 
Morawiecki i minister zdrowia 
Łukasz Szumowski. 

Na czym polegają 
nowe ograniczenia?

Ograniczenia w liczbie klientów 
w sklepach, na targach, na poczcie 
(od 1.04.2020 r.)

 ▶ Sklepy i punkty usługowe – 3 
osoby na kasę lub stanowisko 
do płacenia

 ▶ Do każdego sklepu (zarówno 
małego, jak i wielkopowierzch-
niowego), a także do każdego 
lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wy-
nosi iloczyn liczby wszystkich 
kas i liczby 3.

 ▶ Przykład: Jeśli w sklepie jest 5 kas, 
to w jednym momencie na terenie 
sklepu może przebywać 15 klien-
tów.

 ▶ Przykład: Jeśli w banku są 3 sta-
nowiska obsługi, to w jednym 
momencie na terenie banku może 
przebywać 9 osób. 

Ważne! Liczy się ogólna liczba 
kas, a nie tych, które są czynne.
 ▶ Targowisko – 3 klientów na 1 
punkt handlowy.
Podobne zaostrzenia dotkną 
także targów, straganów i ba-
zarków. Z tą różnicą, że liczba 
osób przebywających na targu 
nie może być większa niż trzy-
krotność liczby punktów han-
dlowych.

 ▶ Przykład: Jeśli więc na osiedlowym 
bazarze jest 20 takich punktów, to 
na jego terenie może przebywać 
w jednym momencie maksymalnie 
60 klientów.

 ▶ Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 
okienko pocztowe.
Na terenie poczty może przebywać 
w jednym momencie tyle osób, ile 
wynosi liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2.

 ▶ Przykład: Jeśli w placówce jest 5 
okienek, wówczas w jednym mo-
mencie na jej terenie może przeby-
wać 10 osób. 

Ograniczenie funkcjono-
wania sklepów budow-

lanych i nowe obowiązki 
dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzch-
niowe sklepy budowlane będą 
zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą 
się musiały dostosować do no-
wych, ostrzejszych zasad bezpie-
czeństwa:

 ▶ od 2 kwietnia (czwartek) wszy-
scy klienci będą robić zakupy 

w jednorazowych rękawiczkach,
 ▶ w godzinach od 10:00 do 12:00 
sklepy i punkty usługowe mogą 
przyjmować i obsługiwać je-
dynie osoby powyżej 65 roku 
życia.  

 ▶ W pozostałych godzinach skle-
py i lokale usługowe są dostępne 
dla wszystkich. W tym dla osób 
powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zo-
stają wyłączone z tzw. „godzin 
dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych 
dwóch godzin (10:00 – 12:00) 
będą mogły obsługiwać także 
tych, dla których nabycie leku lub 
środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia jest konieczne ze 
względu na nagłe zagrożenie życia 
lub zdrowia.

Zamknięte hotele i inne 
miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe 
(działające na zasadzie wynajmu 
krótkoterminowego) zostają za-
mknięte. Mogą pozostać otwarte 
tylko i wyłącznie dla:

 ▶ osób w kwarantannie lub izolacji, 
 ▶ personelu medycznego,
 ▶ osób w delegacji i dla tych, którzy 
korzystają z usług noclegowych 
w ramach wykonywania obowiąz-
ków służbowych (dotyczy to np. 
pracowników budowlanych),

 ▶ osób, które były zakwaterowane 
w obiekcie noclegowym przed 31 
marca. 

Ważne! Jeśli więc przed wej-
ściem nowych przepisów 
nocowałeś w hotelu, możesz 
dokończyć swój pobyt zgodnie 
z planem.

Automatyczna kwarantanna
dla bliskich osób w kwa-
rantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która 
będzie podlegała obowiązkowej 
kwarantannie domowej. Będą nią 
objęci wszyscy, którzy mieszkają 
z osobą kierowaną na kwarantan-
nę. Zasady będą obowiązywały 
osoby, które przebywają w jednym 
mieszkaniu z osobami kierowa-
nymi na kwarantannę od środy 1 
kwietnia 2020.
Przykład: Jeśli więc jeden 
z Twoich domowników (współ-
lokatorów) poddany zostanie 
kwarantannie od 1 kwietnia 2020 
z powodu:

 ▶ powrotu z zagranicy
 ▶ kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją 
odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji 
i zamknięcie salonów ko-

smetycznych i fryzjerskich 
Zamknięte zostają bez wyjątków 
wszystkie zakłady fryzjerskie, ko-
smetyczne, salony tatuażu i pier-
cingu. Tych usług nie będzie można 
realizować również poza salonami 
– np. wizyty w domach nie wchodzą 
w grę.

Zawieszamy również wykonywa-
nie zabiegów rehabilitacyjnych 
i masaży – zarówno w placówkach 
publicznych, jak i prywatnych. 
Wyjątkiem są sytuacje, w których 
rehabilitacja jest bezwzględnie 
wymagana stanem zdrowia pa-
cjenta.

Zakaz wychodzenia z domu 
osób do 18. roku życia 
bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukoń-
czyły 18 roku życia, nie będą mo-
gły wyjść z domu bez opieki. Tylko 
obecność rodzica, opiekuna praw-
nego lub kogoś dorosłego uspra-
wiedliwia ich obecność na ulicy. 
W mocy nadal jednak pozostają 
ograniczenia w przemieszczaniu 
się wszystkich osób. W dalszym 
ciągu nie można wychodzić 
z domu z wyjątkiem:

 ▶ dojazdu do pracy. Jeśli jesteś 
pracownikiem, prowadzisz 
swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do 
swojej pracy. Masz również pra-
wo udać się po zakup towarów 
i usług związanych ze swoją za-
wodową działalnością.

 ▶ wolontariatu na rzecz walki 
z COVID-19. Jeśli działasz na 
rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym 
przebywającym na kwaran-
tannie lub osobom, które nie 
powinny wychodzić z domu, 
możesz się przemieszczać w ra-
mach tej działalności.

 ▶ załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego. Będziesz 
mógł się przemieszczać, aby 
zrobić niezbędne zakupy, wy-
kupić lekarstwa, udać się do 
lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, 
plaż, bulwarów, prome-
nad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwoła-
nia zakaz przebywania na plażach 
i terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz do-
tyczy więc parków, zieleńców, 
promenad, bulwarów, ogrodów 
botanicznych i zoologicznych, czy 
ogródków jordanowskich. Ostat-
nie doświadczenia pokazują, że 
są to miejsca, w których dochodzi 
do gromadzenia się ludzi, a tym 
samym – do zwiększenia szans 
na zakażenie. Z tego też powodu 
ograniczamy możliwość korzysta-
nia z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna 
odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzy-
mania co najmniej 2-metrowej 
odległości między pieszymi. Doty-
czy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą: 
rodzice z dziećmi wymagającymi 
opieki (do 13 roku życia), a także 
osoby niepełnosprawne lub nie-
mogące się samodzielnie poruszać 

i ich opiekunowie.

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obo-
wiązki będą wykonywały zdalnie. 
Wyjątek mogą stanowić jedynie 
czynności, w których praca zdalna 
nie gwarantuje możliwości reali-
zacji ich kluczowych obowiązków.
Limit pasażerów również w po-
jazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie pu-
blicznym obowiązuje już zasada 
„tyle pasażerów, ile połowa miejsc 
siedzących w pojeździe”. Rozsze-
rzamy ten wymóg także na pojaz-
dy, które mają więcej niż 9 miejsc 
siedzących, w tym transport nie-
publiczny – np. dowożących do 
pracy w zorganizowany sposób, 
czy prywatnych przewoźników.

 ▶ Przykład: Jeśli w busie jest 20 
miejsc, to na pokład pojazdu może 
jednorazowo wejść maksymalnie 
10 osób.

Ważne! Ograniczenie weszło 
w życie w czwartek, 2 kwietnia 
2020 roku i nie dotyczy samo-
chodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe 
zabezpieczenia dla pracow-

ników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli 
zapewnić dodatkowe środki 
bezpieczeństwa swoim pracow-
nikom. 
 ▶ I tak: pracownicy mają obowiązek 
używania rękawiczek lub muszą 
mieć dostęp do płynów dezynfeku-
jących, stanowiska pracy poszcze-
gólnych osób muszą być oddalone 
od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w sta-
nie zapewnić takiej odległości 
z obiektywnych względów – np. 
dlatego, że linia produkcyjna na 
to nie pozwala – ma prawo odejść 
od tej zasady, ale tylko pod wa-
runkiem zapewniania środków 
ochrony osobistej związanej ze 
zwalczaniem epidemii.
Ważne! Pracodawca musi zapew-
nić te środki bezpieczeństwa od 
czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. 

Aktualności
Nowe ograniczenia związane z koronawirusem

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe obostrzenia związa-
ne z koronawirusem.

Pamiętajmy o seniorach i samotnych
Zagrożenie koronawirusem, kwarantanna, izolacja - chociaż dla 
wielu ta sytuacja może oznaczać zwolniony tryb działania, to dla 
jednostek miasta profesjonalnie zajmujących się udzielaniem po-
mocy jest wyzwaniem wymagającym szybkiego dostosowania się do 
niecodziennych okoliczności.

W związku z sytuacją wy-
stąpienia koronawiru-
sa, kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żarowie 
zwraca się ze szczególnym ape-
lem do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy o objęcie, w tym 
trudnym dla wszystkich okresie, 
szczególną opieką osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych. 
W szczególności chodzi o pomoc 
w codziennych czynnościach, 
takich jak zakupy, zaopatrzenie 
w leki, załatwianie pilnych spraw 
urzędowych. 
– Zwróćmy uwagę, czy w naszym 
najbliższym otoczeniu nie ma 
osób, którym możemy pomóc. 
Bądźmy wrażliwi na osoby starsze, 
samotne, z niepełnosprawnościa-
mi. Zadbajmy, by seniorzy czy 
osoby samotne nie czuły się w tych 
dniach pozostawione bez pomocy. 
Okazujmy także zainteresowanie, 

postarajmy się o regularny kontakt 
telefoniczny – mówi Małgorzata 
Siemińska kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie.
Jednocześnie informujemy, że 
osoby potrzebujące pomocy 
mogą również kontaktować 
się z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żaro-
wie pod nr tel. 74 85 80 745 
w poniedziałki, środy, czwartki 
i piątki od 7:30 do 15:30 oraz 
we wtorki od 8:00 do 16:00.

Oprac. Magdalena Pawlik
Foto: Depositphotos 

Transmisja mszy świętej w Internecie
W obecnej, wyjątkowej sytuacji, kiedy w świątyniach może przebywać 
niewiele osób, będziemy dla Państwa transmitować na żywo uroczy-
stości związane z obchodami Wielkiego Tygodnia. 

Wielki Czwartek 9 kwietnia 2020r.

 ▶ godz. 18.00: Kościół Parafialny Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach
 ▶ godz. 19.15:  Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

Wielki Piątek 10 kwietnia 2020r.:
 ▶ godz. 15.00: Kościół Parafialny Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach
 ▶ godz. 18.00:  Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

Wielka Sobota 11 kwietnia 2020r.:
 ▶ godz. 20.00: Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

Msze będą transmitowane za pośrednictwem Żarowskiej Kroniki Fil-
mowej.

Zachęcamy do uczestnictwa.
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 ▶ Nie opuszczaj terenu swojego go-
spodarstwa, możesz zajmować się 
inwentarzem na jego terenie

 ▶ Nie wychodź do sklepu
 ▶ Nie spotykaj się z innymi osobami 
i nie zapraszaj ludzi do domu

 ▶ Jeśli mieszkasz z rodziną w miarę 
możliwości ogranicz z nimi kontakt 
i zachowaj bezpieczny odstęp wy-
noszący min.2 metry

 ▶ Używaj oddzielnych naczyń niż 
pozostałe osoby przebywające 
w mieszkaniu

 ▶ Jeśli masz możliwość korzystaj 
z osobnej łazienki/toalety niż po-
zostali domownicy, jeśli nie masz 
takiej możliwości po skorzystaniu 
z toalety/łazienki zdezynfekuj ją 
dostępnym środkiem czystości

 ▶ Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie
 ▶ Zachowaj zasady higieny
 ▶ Często myj ręce i dezynfekuj po-
wierzchnie dotykowe takie jak: bla-
ty, klamki, ekrany telefonów

 ▶ Monitoruj temperaturę ciała min. 2 
razy dziennie

 ▶ W przypadku wystąpienia gorączki, 
kaszlu lub duszności niezwłocznie 
skontaktuj się telefoniczne ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną lub 
zgłoś się na oddział zakaźny, unika-
jąc transportu publicznego.

 ▶ Udzielaj informacji o swoim stanie 
zdrowia dzwoniącym do Ciebie 
pracownikom Inspekcji Sanitarnej

 ▶ W weryfikacji przestrzegania kwa-
rantanny pomagają funkcjonariusze 
policji – mogą Ciebie odwiedzić 
w czasie kwarantanny.

 ▶ Za nieprzestrzeganie kwarantanny 
grozi grzywna w wysokości 5000 zł.

 ▶ W przypadku potrzeby kontaktu 
z lekarzem POZ skorzystaj z te-
leporady. Lekarz może wystawić 
e-receptę i e-zwolnienie. Lista 
placówek POZ udzielających te-

leporad w Twojej okolicy jest 
dostępna na stronie NFZ: https://
www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
aktualnosci-centrali/teleporady-
dotyczace-koronawirusa-w-
przychodniach,7621.html. 

Więcej o e-zdrowiu na http://
pacjent.gov.pl 

Koronawirus COVID-19 –jak 
się chronić przed zarażeniem 

w gospodarstwie rolnym?
W związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa COVID-19, 
KRUS rekomenduje podjęcie 
następujących działań, mających 
na celu ochronę Waszego zdrowia 
i życia:

 ▶ Zamknijcie swoje siedliska/domo-
stwa przed osobami z zewnątrz, 
zamieśćcie na bramach gospo-
darstwa, w widocznym miejscu, 
informację o zakazie wstępu na 
teren posiadłości bez uprzedzenia 
i wyraźnej Waszej zgody – Wska-
zane jest zamieszczenie informacji 
o numerze telefonu kontaktowego 
do właściciela gospodarstwa.

 ▶ Zaopatrzcie gospodarstwa w środki 
dezynfekcyjne na bazie alkoholu 
(min. 60%) oraz mydło.

 ▶ Regularnie i dokładnie myjcie ręce 
wodą z mydłem i zadbajcie o ich 
właściwą dezynfekcję. Każdorazo-
wo po powrocie do domu (szcze-
gólnie po pobycie na zewnątrz 
posiadłości i wykonaniu obrządku 
zwierząt hodowlanych).

 ▶ Zadbajcie o regularną dezynfek-
cję klamek drzwi wejściowych do 
domu, pomieszczeń inwentarskich 
itd., a także klamek, kierownic, 
dźwigni zmiany biegów, hamulca 
ręcznego i innych elementów ste-

rujących w ciągnikach i pojazdach 
samobieżnych, używanych w go-
spodarstwie rolnym.

 ▶ W przypadku kontaktu z osobami 
z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, 
rekomendowaną przez służby sani-
tarne odległość od rozmówcy (1-1,5 
metra).

 ▶ Zwróćcie szczególną uwagę na re-
komendacje, aby NIE DOTYKAĆ 
dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, 
nosa i oczu.

 ▶ Podczas kaszlu i kichania zakry-
wajcie usta i nos zgiętym łokciem 
lub chusteczką – następnie jak 
najszybciej wyrzućcie chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyjcie 
ręce, używając mydła i wody lub 
zdezynfekujcie je środkami na bazie 
alkoholu (min. 60%). Zwracajcie 
uwagę swoim bliskim i osobom 
z zewnątrz, aby nie kasłały i nie 
kichały w naszym kierunku.

 ▶ Zaopatrzcie się w jednorazowe rę-
kawice nitrylowe i stosujcie je pod-
czas pracy w gospodarstwie rolnym.

 ▶ Ograniczcie pożyczanie od innych 
rolników środków do produkcji 
rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

UWAGA: 
 ▶ Pamiętajcie o osobach starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych 
i schorowanych, żyjących na wsi 
w oddaleniu od sklepów z żywno-
ścią, aptek czy lekarza. Pomóżmy 
potrzebującym sąsiadom zrobić 
zakupy lub wykupić leki. W kontak-
tach zachowajcie środki ostrożności 
dotyczące ochrony przed koronawi-
rusem COVID-19, zalecane przez 
organy administracji rządowej, 
w tym Ministra Zdrowia i Główne-
go Inspektora Sanitarnego.

 ▶ NIE zaleca się noszenia maseczek 
ochronnych przez osoby zdrowe! 
Maseczki ochronne powinny nosić 
osoby chore, osoby opiekujące się 
chorymi oraz personel medyczny 
pracujący z pacjentami podejrzewa-
nymi o zakażenie koronawirusem 
COVID-19.

Zdrowie
Sprzedawcy, kierowcy, 

piekarze, listonosze 
– bohaterowie dnia codziennego

Walka z pandemią koronawirusa jest szczególnie trudnym wy-
zwaniem nie tylko dla pracowników systemu ochrony zdrowia. 

Na pierwszej linii 
walki z korona-
wirusem są także 
pracownicy innych 
branż: sprzedawcy, 
kasjerzy, pracow-
nicy sklepów, 
piekarze, kierowcy, 
listonosze, kurie-
rzy. Są bohaterami 
dnia codziennego. 
Choć jak wszyscy 
boją się o zdrowie swoje i bliskich, nie mogą pracować zdalnie. Przy-
chodzą codziennie do pracy i wykonują swoje obowiązki. Dla nas pieką 
chleby, siadają przy kasie, dostarczają produkty do sklepów.
– To trudna sytuacja dla nas wszystkich. Dlatego składamy podzię-
kowania pracownikom wszystkich branż, którzy podczas epidemii 
wykonują swoje obowiązki, produkują niezbędne wyroby, dojeżdżają 
do pracy codziennie narażając się na zakażenie. Nie wszystkie służby 
mogą sobie pozwolić na pracę zdalną z domu. My mieszkańcy również 
możemy robić zakupy w sklepach, uiszczać opłaty w bankach, odbierać 
przesyłki. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie pracownicy tych za-
wodów. Dlatego dziękuję wszystkim służbom, lekarzom, pracownikom 
sklepów i innych instytucji. Wasza praca wymaga ciągłego kontaktu 
z ludźmi. Doceniamy i dziękujemy za Wasze poświęcenie – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Wsparcie dla świdnickiego pogotowia
1 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęła prośba Dy-
rektora Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy o udzie-
lenie wsparcia w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej 
dla pracowników oraz środków dezynfekujących.

Burmistrz Leszek Michalak podjął 
decyzję o przekazaniu z budżetu 
Gminy Żarów pomocy finansowej 
w wysokości 10.000 złotych na 
zakup najbardziej obecnie po-
trzebnych środków ochrony oso-
bistej dla ratowników medycznych 
pogotowia w Świdnicy.
– Z uwagi na trudną sytuację 
związaną z zagrożeniem epidemio-
logicznym COVID-19 nieustannie 
występuje konieczność udzielania 
pomocy ratunkowej na rzecz 
mieszkańców naszego regionu 
w stanie podwyższonej gotowości, 

związanej z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, w tym również 
mieszkańców gminy Żarów. Wiąże 
się to z narażeniem zdrowia i życia 
każdego dnia przez pracowników 
Pogotowia. Mam świadomość, 
że środki te nie są wystarczające, 
by pokryć całość potrzeb pracow-
ników medycznych, ale choć tak 
możemy podziękować Państwu za 
niezwykle ciężką pracę, którą wy-
konujecie dla nas wszystkich – na-
pisał w piśmie do Pogotowia Le-
szek Michalak burmistrz Żarowa.

Podaruj komputer 
– pomóż rodzinom zastępczym

Masz w domu sprawny, ale niepotrzebny komputer, a może miałbyś 
ochotę go ufundować? 

Czekają dzieci z rodzin zastęp-
czych powiatu świdnickiego. 
Wirtualne lekcje i zdalne odrabia-
nie zadań domowych w okresie 
epidemii koronawirusa - to dla ro-
dzin zastępczych ogromne utrud-
nienie. Szczególnie odczuwalne 
w tych domach, gdzie przebywa 
więcej niż dwoje dzieci. 
– Zdalne odrabianie lekcji w rodzi-
nie, w której jest jeden komputer, 
a np. 9 dzieci to naprawdę „kosz-
mar”. Zdarzają się też takie rodzi-
ny, które nie mają ani komputera 
ani nawet dostępu do Internetu 
– mówi Katarzyna Dudkiewicz, 
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdnicy. 
W wielu takich przypadkach 
obecna sytuacja jest dramatyczna. 
Oczywiście, z pomocą przycho-

dzą tu szkoły i PCPR, ale środki, 
którymi dysponuje jednostka nie 
są wystarczające. By zaspokoić 
potrzeby rodzin zastępczych z na-
szego powiatu, potrzebnych może 
być nawet 80 komputerów. 
– Dlatego zwracamy się z apelem 
do każdego, kto może pomóc. 
Być może u Państwa w domu 
jest w pełni sprawny, ale już nie-
potrzebny sprzęt albo może ktoś 
z Państwa chciałby taki komputer 
ufundować. Każda pomoc będzie 
tu cenna – zachęca do pomocy 
Katarzyna Dudkiewicz. 
Chętnych do wsparcia prosimy 
o kontakt z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świdnicy, 
które pomoże w kontakcie z po-
trzebującymi rodzinami zastęp-
czymi.

Komunikat Prasowy
PCPR w Świdnicy

Foto: Depositphotos

Rolnik na kwarantannie z powodu koronawirusa 
–zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jeśli będziesz odbywał kwarantannę w domu stosuj się do poniż-
szych zaleceń:

Sklepy 
– nowe regulacje 

w związku 
z epidemią 

Przypominamy mieszkańcom, że 
we wszystkich sklepach obwiązują 
limity osób w sali sprzedaży, obo-
wiązkowe są odstępy w kolejkach 
oraz używanie płynów dezynfeku-
jących i rękawiczek ochronnych. 
Sklepy zachęcają także do płatności 
bezgotówkowych, za pomocą karty 
płatniczej. 

 ▶ W sieci sklepu „Biedronka”: od 
2 kwietnia sklepy Biedronka 
w całej Polsce co do zasady będą 
czynne w godzinach 6:00 – 24:00. 
Od wtorku, 7 kwietnia do piątku, 
10 kwietnia sklepy Biedronka 
będą czynne przez całą dobę. 

 ▶ Sklep Tesco czynny jest codzien-
nie w godz. 7.00 – 22.00

 ▶ Sklep Polo Market czynny jest 
codziennie w godz. 6.15 – 21.45

 ▶ Sklep Dino czynny jest codzien-
nie w godz. 6.30 – 22.00

 ▶ Sklep Żabka czynny jest codzien-
nie w godz. 7.00 – 22.00

 ▶ W trosce o seniorów sklepy spo-
żywcze, drogerie i apteki w godz. 
10 – 12 będą dostępne wyłącznie 
dla osób powyżej 65 roku życia.
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Pomimo ciężkiej sytuacji zwią-
zaną z epidemią koronawirusa 
Goniec Żarów wciąż rozgrywa 
turnieje. Tym razem królewska 
gra przeniosła się do sieci.
Żarowski klub przystąpił do roz-
grywek zainicjowanych przez 
Polski Związek Szachowy. W „In-
ternetowym Pucharze Polski” ry-
walizuje 2000 zawodników w tym 
wielu z tytułami międzynarodo-
wymi. Sam turniej odbywał się 
systemem szwajcarskim, 13 rund, 
tempo 5 minut na zawodnika. 
Najwyżej sklasyfikowanym sza-
chistą Gońca okazał się Damian 
Daniel, który z dorobkiem 9,5 pkt 
zajął 65. miejsce. 

Pozostałe lokaty żarowskich 
zawodników: 505. Przemysław 
Borowski, 773. Klara Czaplewska, 
795. Artur Adamek. Indywidual-
nie największy sukces w pojedyn-
czej partii zanotował Przemysław 
Borowski, remisując z arcymi-
strzem Grzegorzem Nasutą, 
aktualnym szesnastym szachistą 
w Polsce. 
W zorganizowanym przez żarow-
ski klub Pucharze Gońca on-line 
w szranki za komputerami stanęło 
14 zawodników. Ponownie klasę 
potwierdził Damian Daniel, zo-
stając liderem pierwszej edycji 
turnieju. Miejsca na podium 
uzupełnili: Kamil Nowak, Klara 
Czaplewska.  

Krzysztof Dutkiewicz

Informacje

100 lat Parafii Żarów
Dokładnie 100 lat temu, 1 kwietnia 1920 roku powstała parafia Żarów. Wówczas należało do niej 1650 
wiernych z Żarowa, Łażan i Mrowin. 

Dziś, świętująca w tym roku 
setny jubileusz swojego 
funkcjonowania parafia, li-

czy zdecydowanie więcej wiernych. 
Dziesięć lat wcześniej, 29 września 
1910r. miało miejsce uroczyste po-
święcenie kościoła pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Uroczystościom przewodniczył 
wówczas proboszcz katedry wro-
cławskiej ksiądz Artur König. Bu-
dowę samego kościoła rozpoczęto 
szesnaście miesięcy wcześniej, 
w maju 1909 roku.
Żarowska parafia to jednak nie 
tylko kościół, plebania i cały zago-
spodarowany przy nim teren. To 
także ludzie, parafianie i wspól-
noty, które prężnie działają przy 
żarowskim kościele. Największe 
z nich to Żywy Różaniec, Wspól-
nota Domu Bożego i Odnowy 
w Duchu Świętym. 
Budowniczym kościoła i pierw-
szym proboszczem parafii 
był ksiądz Hermann Klimke. 
W 1907 r., po czteroletnim pobycie 
w parafii pw. św. Barbary w Pastu-
chowie, młody wikary został wy-
słany do Żarowa z zadaniem spra-
wowania posługi duszpasterskiej 
i budowy w Żarowie kościoła kato-
lickiego. Trzy lata później, przy dzi-
siejszej ulicy Adama Mickiewicza, 
stanął nowy kościół. 19 lipca 1920r. 
ksiądz Klimke został ustanowio-
ny proboszczem nowo powstałej 
parafii Żarów, określanej wtedy 
również jako parafia Żarów-Łaża-
ny. Kolejni proboszczowie i kolejne 
pokolenia parafian dbały o kościół, 
który dziś jest piękną wizytówką 
naszego miasta. Na przestrzeni lat 
wiele się zmieniło, nowe przed-
sięwzięcia oraz inwestycje, wśród 
których należy wymienić remont 
organów kościelnych, wsparty 
również przez gminę Żarów, nowe 
ławy, odrestaurowane rzeźby, nowe 
witraże, drzwi, zmieniły wygląd 
budynku naszego kościoła.
– Z wielkim sentymentem wspo-
minam pierwsze przedsięwzięcie, 
które udało nam się wspólnie zre-
alizować w naszym kościele. Był 
to wyświetlacz do tekstów pieśni. 
I wtedy stał się taki mały cud – 
nasi parafianie zaczęli pięknie 
śpiewać! Dzięki wsparciu i pomocy 
ludzi dobrej woli udało się odre-
staurować ołtarz główny, figury, 
ołtarze boczne. W kościele pojawi-
ły się nowe witraże, odnowiono za-
krystię i prezbiterium. Jednak naj-
większym wysiłkiem finansowym 
był remont organów i wszystkim, 
którzy zaangażowali się w to dzie-
ło, serdecznie dziękuję. Plany na 
przyszłość mam przynajmniej na 
najbliższych 100 lat. W tej chwili 
kończymy wymianę ławek po jed-
nej stronie i mam nadzieję, że uda 
się także wymienić ławy po drugiej 
stronie – mówi ksiądz dziekan 
Piotr Ważydrąg proboszcz parafii 
p.w. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Żarowie. 
Obchody stulecia parafii w Żaro-

wie miały się odbyć 22 kwietnia, 
jednak ze względu na sytuację 
związaną z epidemią koronawiru-
sa, termin ten został przesunięty. 
Najprawdopodobniej jubileusz 
100-lecia żarowskiej parafii 
świętować będziemy w czerwcu. 
Wszystko jednak zależeć będzie 
od dalszej sytuacji epidemiolo-
gicznej w naszym kraju.
– Mamy już nowy ołtarz w koście-
le, przy którym sprawujemy Naj-
świętszą Ofiarę. Planowaliśmy, że 
najpierw 5 kwietnia, a potem ter-
min ten zmienił się na 22 kwietnia, 
biskup świdnicki poświęci nowy oł-
tarz przy okazji jubileuszu stulecia 

naszej parafii. Być może w czerwcu 
uda się zaradzić dzisiejszej sytuacji 
i wspólnie będziemy mogli przeży-
wać tą piękną rocznicę. Będziemy 
o tym naszych parafian informo-
wać – dodaje proboszcz parafii ks. 
dziekan Piotr Ważydrąg.
Zachęcamy do obejrzenia krót-
kiego filmu na ten temat w Ża-
rowskiej Kronice Filmowej, Face-
booku Gmina Żarów oraz kanale 
YouToube Gmina Żarów.

Magdalena Pawlik
Na podstawie 

„100 lat Kościoła w Żarowie” 
Zbigniewa Malickiego 
Fotografie: Archiwum

W tym roku parafia w Żarowie obchodzi jubileusz 100-lecia swojego 
powstania.

Żarowianie niosą kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Fotografia pochodzi z 1993 roku.

22 czerwca 1997 roku odbyło się w naszym kościele 40-lecie święceń ka-
płańskich ówczesnego proboszcza Zenona Ochela.

Uroczysta msza święta wprowadzająca nowego proboszcza.

Damian Daniel z tytułem International Arbiter!
Damian Daniel z najwyższym 
tytułem sędziowskim!
W odbywającym się w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich kongre-
sie FIDE, Damian Daniel otrzymał 
najwyższy tytuł sędziowski. Przy-
znawany przez Międzynarodową 
Organizację Szachową tytuł Mię-
dzynarodowego Arbitra pozwala 
sędziować wysokiej rangi zawody 
szachowe. Stopień arbitra mię-
dzynarodowego przyznawany jest 
od 1951 roku. Obecnie w Polsce 
mamy 38 sędziów z takim tytułem.
Do najważniejszych sędziowskich 
turniejów, w których Daniel był 

arbitrem można zaliczyć m.in.: 
Drużynowe Mistrzostwa Europy 
Seniorów (2018), Mistrzostwa 
Europy w szachach szybkich i bły-
skawicznych (2014, 2017), Wro-
cław Open (2018,2019), Między-
narodowy Festiwal Szachowy im. 
Akiby Rubinsteina (2015-2019). 

Krzysztof Dutkiewicz

Liga Sportowa 
JAKO on-line

Szachy w sieci

Trwa Liga Sportowa JAKO on-line. 
W każdy wtorek za pomocą profilu 
Facebook Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie można 
wziąć udział w rozgrywkach wie-
dzy sportowej. Liga skierowana jest 
do wszystkich uczestników, a na-
grodami będą m.in. wysokiej klasy 
sprzęt sportowy ufundowany przez 
firmę JAKO, talony do korzystania 
z obiektów sportowych GCKiS 
w Żarowie, darmowe wejściówki 
na żarowski basen oraz Kreatywne 
urodziny dla dzieci w GCKiS. Za-
bawa potrwa do 2 czerwca. 
Liga Sportowa JAKO on-line jest 

szalenie prosta. W każdy wtorek 
o godz. 15:00 wrzucamy post 
z trzema pytaniami. Pierwsze 
dziesięć osób, które w komenta-
rzach odpowiedzą prawidłowo, 
otrzymuje punkty w kolejności: 
1. osoba 10 pkt., 2. osoba 9 pkt., 3 
osoba 8 pkt. (…) 10 osoba 1 pkt. 
Na odpowiedzi czekamy do środy 
do godz. 23:59. Suma punktów 
decyduje o klasyfikacji końcowej. 
Pozostań w domu dbając o zdrowie 
swoje oraz innych. Dołącz do nas 
i zgarnij atrakcyjne nagrody. Na 
sportową rywalizację w sieci zapra-
sza organizator Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie oraz 
sponsor główny JAKO Polska. 

Krzysztof Dutkiewicz


