
Usuwanie azbestu – 
nabór wniosków

Gmina Żarów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie 
prac polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji 
azbestu z posesji mieszkańców w 2020r. 

więcej na stronie 3

Usta i nos obowiązkowe 
zakryte!

W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził obowiązek 
zakrywania nosa i ust. Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku mamy 
obowiązek zasłaniania ust i nosa.
Rzeźba „Naga Panna” w Żarowie też nie zapomina założyć maseczki. Pa-
miętajmy i my o tym obowiązku.

Więcej na stronie 3
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Informacje
Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz
Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami gminy Żarów, a nie jesteście 
tutaj zameldowani, zachęcamy, aby w rozliczeniu podatku docho-
dowego PIT, wskazać faktyczne miejsce zamieszkania. 
Dlaczego to takie ważne? 
Pamiętajmy, że każdy z nas ma 
wpływ na poprawę jakości życia 
w naszej gminie. 
Każdy, kto składając swój PIT 
jako miejsce zamieszkania wskaże 
gminę Żarów, będzie miał swój 
udział w jej rozwoju. Gmina 
otrzymuje około 38% udziału 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych zamieszkujących na jej 
terenie. Tak więc z każdego 1000 
złotych Twojego podatku, który 
odprowadzasz do Urzędu Skar-
bowego około 380 zł wraca do 
budżetu gminy zamieszkania. 
Więcej pieniędzy w budżecie 
oznacza więcej zrealizowanych 
inwestycji i więcej środków na 
świadczone przez gminę usługi, 
które służą całej społeczności. 
– Zachęcamy 
mieszkańców, 
aby wypeł-
niając roczne 
zeznanie 
podatkowe, 
wpisywać 
miejsce swoje-
go  faktycznego 
zamieszkiwania, a nie miejsca 
zameldowania. Twój podatek ma 
wpływ na poprawę warunków 
Twojego życia – budowę dróg, 

kanalizacji, wodociągów, unowo-
cześnianie szkolnictwa, rozwój 
infrastruktury i wiele innych inwe-
stycji – mówi Przemysław Sikora 
zastępca burmistrza.

Wystarczy w zeznaniu 
rocznym PIT:

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

 ▶ wpisać aktualny adres zamieszkania 
w GMINIE ŻARÓW; 

 ▶ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie ak-
tualizujące ZAP-3 w części dotyczą-
cej miejsca zamieszkania i dołączyć 
je do zeznania podatkowego; 

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

Im więcej osób mieszkających 
w naszej gminie będzie wskazywa-
ło w PIT swoje faktyczne miejsce 
zamieszkania, tym gmina będzie 
miała większe finansowe możli-
wości na realizację swoich zadań, 
a tym samym poprawę warunków 
życia mieszkańców. Zachęcamy 
i dziękujemy.

Magdalena Pawlik 

ARiMR: Można ubiegać się o odroczenie 
terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania 
się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogło-
szonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W celu ułatwienia skorzystania 
z ulgi w spłacie zobowiązań, 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przygotowa-
ła specjalny druk wniosku, który 
dostępny jest na stronie www.
arimr.gov.pl 
Wnioski o odroczenie spłaty za-
dłużenia należy kierować do Cen-
trali ARiMR, Oddziałów Regio-
nalnych oraz Biur Powiatowych, 
w następujący sposób: 
1. za pośrednictwem platformy 

ePUAP – ePUAP[1]: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. pocztą elektroniczną na adres Cen-
trali ARiMR: 
info@arimr.gov.pl 

3. pocztą tradycyjną 
W sytuacji braku możliwości sko-
rzystania z powyższych rozwiązań, 
wnioski o odroczenie terminu 
spłaty zadłużenia mogą być rów-
nież przekazywane przy użyciu 
wrzutni udostępnianych w pla-
cówkach terenowych ARiMR. 

Masz pomysł, ten projekt jest dla ciebie
„Gminna kultura powszechna” to hasło, pod którym Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
zaprasza mieszkanki i mieszkańców gminy Żarów, osoby w każdym wieku, do wspólnego decydowania 
o tym, w jaki sposób powinna wyglądać kultura w naszej gminie oraz do wspólnej organizacji wydarzeń 
kulturalnych. 

– Nasze Centrum otrzymało środki 
finansowe z Narodowego Centrum 
Kultury, które przeznaczymy na 
działania zgłoszone i zorganizowa-
ne przez mieszkańców. Zanim jed-
nak wybierzemy w czerwcu wyda-
rzenia, które wspólnie zorganizuje-
my latem i jesienią, zapraszamy do 
rozmowy każdego, komu kultura 
jest bliska. Jest to okazja, żeby 
podzielić się ciekawym talentem, 
pomysłem, pasją lub po prostu 
opowiedzieć o tym, co ciekawego 
na polu kultury i sztuki dzieje się 
w Waszej miejscowości i jest warte 
wsparcia – mówi Tomasz Pietrzyk 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Projekt jest realizowany dzięki 
dotacji przyznanej przez Narodo-
we Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury+ Inicjaty-

wy Lokalne.
Zapraszamy do rozmowy o kul-
turze w naszej gminie - zarówno 
o tym, co wartościowego już się 
dzieje i jest warte wsparcia lub 
promocji, jak i o tym, co wspólnie 
możemy zrobić, aby wypełnić kul-
turą miejsca i miejscowości, które 
najbardziej tego potrzebują i żeby 
tworzyć program, w którym każdy 
znajdzie coś ciekawego dla siebie. 
– Już w czerwcu zaprosimy wszyst-
kich mieszkańców do zgłaszania 
pomysłów na własne wydarzenia 
kulturalne - ale żeby tak się stało, 
musimy się zastanowić, jakie to 
powinny być wydarzenia. Jesteśmy 
bardzo ciekawi Waszej opinii! 
Ponieważ ze względu na kwaran-
tannę nie możemy spotkać się oso-
biście, zachęcamy do odpowiedzi 
na kilka pytań za pośrednictwem 

formularza online, który dostępny 
jest na stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl – dopowiada 
Tomasz Pietrzyk dyrektor GCKiS 
w Żarowie.

Ile osób może przebywać w kościołach?
Od poniedziałku, 20 kwietnia obowiązuje pierwszy etap łagodzenia 
obostrzeń wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa. 
Na podstawie nowych regulacji 
podczas nabożeństw czy uroczy-
stości o charakterze religijnym, 
w kościołach będzie mogło 
przebywać więcej osób, niż do-
tychczas. Zgodnie z nowymi 
ustaleniami w kościołach od dziś 
może przebywać jedna osoba na 
pięć metrów kwadratowych po-
wierzchni świątyni. 
Limit osób przebywających w ko-
ściołach na terenie gminy Żarów:
1. Kościół p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Żarowie: 37 osób
2. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej 

Polski w Mrowinach: 20 osób
3. Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Bukowie: 13 osób
4. Kościół p.w. Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny w Imbramo-
wicach: 25 osób.

5. Kościół p.w. Bożego Ciała w Łaża-
nach: 20 osób

6. Kościół p.w. Św. Józefa w Pożarzy-
sku: 15 osób

7. Kościół p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Wierzb-
nej: 36 osób

8. Kościół p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Zastrużu: 
20 osób 

9. Kaplica pw. Świętego Antoniego w 
Pyszczynie: 5 osób.

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie 
występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy przesłał wytyczne Ministra Klimatu i Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Przypominamy!
Odpady wytworzone przez osoby 
zdrowe takie jak: środki zapobie-
gawcze (maseczki, rękawiczki) 
stosowane np. w miejscu pracy, 
komunikacji miejskiej, w trakcie 
zakupów, w celu minimalizacji 
ryzyka zarażenia i rozprzestrze-
niania się koronawirusa, powinny 
być wrzucane do pojemnika/wor-
ka na odpady zmieszane.

Postępowanie z odpadami 
Z odpadami wytworzonymi 
w miejscu kwarantanny lub izola-
cji przez osoby:

 ▶ które były narażone na zaka-
żenie koronawirusem SARS-
-CoV-2,

 ▶ zakażone koronawirusem 
SARS-CoV-2, 

 ▶ mające bezpośredni kontakt 
z osobami zakażonymi korona-
wirusem SARS-CoV 2,

 ▶ chorych na COVID-19
 ▶ należy postępować zachowując 
szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla osób zdrowych 
objętych kwarantanną, dla 
osób stosujących środki zapo-
biegawcze np. w miejscu pracy, 
komunikacji miejskiej, w trakcie 
zakupów, w celu minimalizacji 
ryzyka zarażenia i rozprzestrze-
niania się koronowirusa:
a) odpady powinny być segrego-

wane i wrzucane do właściwych 
pojemników (papier, szkło, me-
tale i tworzywa sztuczne, biood-
pady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne 
środki ochronne stosowane 
przez osoby zdrowe powinny 
być uprzednio zebrane w wor-
kach, które po zawiązaniu wrzu-
cane są do pojemnika/worka na 

odpady zmieszane.
Wytyczne dla osób przebywa-
jących w izolacji (wytycznymi 
tymi obejmuje się także odpady 
wytwarzane w obiektach/na ob-
szarze kwarantanny zbiorowej, 
którą obejmowani są obywatele 
Polski np. wracający do kraju)

 ▶ wysoce zalecane jest, aby odcze-
kać 72 godziny od zamknięcia 
worka – przed przekazaniem 
worka z odpadami do odbioru;

 ▶ osoba przebywająca w izolacji 
umieszcza odpady w worku 
przeznaczonym na ten cel, 
w miarę możliwości worek 
spryskać preparatem wirusobój-
czym;

 ▶ worka z odpadami nie należy 
zapełniać powyżej ¾ jego po-
jemności i nie zgniatać;

 ▶ po zapełnieniu worka, osoba 
przebywająca w izolacji, zawią-
zuje worek i po ustaleniu z oso-
bą wynoszącą odpady z miejsca 
izolacji wystawia worek z odpa-
dami z pomieszczenia, w któ-
rym przebywa;

 ▶ osoba wynosząca odpady 
z miejsca izolacji wkłada (w rę-
kawiczkach) wystawiony przez 
osobę w izolacji worek do dru-
giego worka, zawiązuje/zamyka 
go i zabezpiecza przed przy-
padkowym otwarciem w chwili 
jego odbioru (oprócz dokład-
nego zawiązania worka, można 

zamknąć go dodatkowo przy 
pomocy taśmy samoprzylepnej 
lub sznurka) oraz oznacza datę 
i godzinę zamknięcia worka;

 ▶ worek z odpadami należy 
przenieść w rękawiczkach do 
miejsca przeznaczonego do gro-
madzenia odpadów i umieścić 
w oznakowanym pojemniku 
przeznaczonym na te odpady, 
w miarę możliwości będącego 
w posiadaniu odbierającego;

 ▶ przed i po każdej czynności 
związanej z pakowaniem/prze-
noszeniem odpadów, używać 
rękawic ochronnych, myć i/lub 
dezynfekować ręce;

 ▶ odpady, których nie można 
łączyć z innymi odpadami 
(tj. zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte świetlów-
ki) powinny być pozostawione 
w domu w czasie izolacji i prze-
kazane do systemu gminnego, 
kiedy będzie można opuścić 
miejsce izolacji.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie inter-
netowej Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego: https://gis.gov.pl/
zdrowie/koronawirus-zdrowie/
informacje-i-zalecenia-pl/wytycz-
ne-ws-postepowania-z-odpadami-
w-czasie-wystepowania-zakazen-
koronawirusem-sars-cov-2/
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#zostan_w_domu

Usta i nos obowiązkowe zakryte!
W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził obowiązek zakrywania nosa i ust. Od czwartku, 
16 kwietnia 2020 roku mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić ma-
seczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno 
usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy 
znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy 
miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. 
Skąd wziąć maseczkę?
Bezpłatne maseczki dla seniorów dotarły już do każ-
dego mieszkańca powyżej 60 roku życia.
Dwie pracownie krawieckie działające na terenie 
Żarowa oferują możliwość zakupu odpowiedniej ma-
seczki. Obie z nich znajdują się blisko siebie w bez-
pośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego na ul. 
Armii Krajowej:

 ▶ Pierwsza z nich to Szyjemy firany, która ma swoją 
siedzibę przy ul. Armii Krajowej 29,

 ▶ Druga, to pracownia krawiecka Fashion Atelier 
Elżbiety Szadach przy ul. Armii Krajowej 23, która 
na co dzień zajmuje się szyciem sukien ślubnych.

Jednakże ze względu na spore zainteresowanie ma-
seczkami obie pracownie ledwie nadążają z szyciem, 
stąd też ich prośba, aby wcześniej złożyć zamówienie 
na konkretną liczbę maseczek. Do wyboru są we 

wzorach (i kolorach) dla panów i pań. U Elżbiety 
Szadach można zamówić również maseczki dla ma-
łych dzieci.
Maseczki (z jonami srebra) można kupić w drogerii 
Czysta Chata w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 
39a. Drogeria prowadzi ponadto szczytną akcję: Ku-
pujesz pomagasz. Każde 10 sprzedanych maseczek 
z jonami srebra to jedna bezpłatnie dla OSP Żarów.
Ochronne maseczki w sprzedaży ma również sklep 
Żabka przy ul. Armii Krajowej 38 w Żarowie.
Maseczki zakupimy również w sklepie Strefa Okazji 
przy ul. Dworcowej 5 w Żarowie
Można również zakupić je w żarowskich aptekach:

 ▶ Apteka Królewska, ul. Armii Krajowej 44 (jednora-
zowe, wielorazowe),

 ▶ Apteka Pod Sokołem, ul. Armii Krajowej 56 (jed-
norazowe, wielorazowe)

 ▶ Apteka Nova, ul. Piastowska 3 (jednorazowe)
 ▶ Apteka Prima, ul. Wł. Łokietka 17 (jednorazowe, 
wielorazowe)

 ▶ Apteka Vanilia, ul. Krasińskiego.

Usuwanie azbestu – nabór wniosków
Gmina Żarów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie prac polegających na demonta-
żu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2020r. 

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy wyra-
żają chęć usunięcia azbestu ze swojej posesji powinni 
pilnie złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gmi-
ny Żarów do 30 kwietnia 2020r.
– Nabór pozwoli nam na prawidłowe i sprawne przy-
gotowanie wniosku o dotację. 
Kwota, jaką przeznaczy gmina 
na to zadanie będzie ograni-
czona, dlatego przewiduje się 
weryfikację złożonych wniosków. 
Obowiązywać będzie kolejność 
wpływu kompletnych wniosków 
do wyczerpania puli środków. Do-
finansowanie będzie mogło wynieść od 70% do 100% 
kosztów kwalifikowanych. Są to koszty niezbędne do 
osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie 
koszty demontażu, zbierania, transportu i uniesz-
kodliwienia odpadów zawierających azbest. Procent 
dofinansowania będzie uzależniony od ilości chętnych 
i zostanie określony po wstępnym naborze – mówi 
Leszek Michalak Burmistrz Żarowa.

Uwaga! 
Pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest zostanie udzielona 
tylko wówczas, gdy gmina Żarów uzyska dotację na 
dofinansowanie przedmiotowego zadania. 
Informujemy, że finansowaniu podlegać będą koszty 
związane z realizacją prac w zakresie obejmującym:
1. Demontaż elementów nieruchomości zawierających 

azbest, transport i utylizację odpadów przez pod-
miot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich 
unieszkodliwienie,

2. Przygotowania zdemontowanych elementów, 
transport i utylizację odpadów przez podmiot po-
siadający odpowiednie zezwolenie na ich uniesz-
kodliwienie.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zwią-
zanych z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych lub elewacyjnych oraz refinansowa-

niu wydatków związanych z usuwaniem azbestu 
poniesionych już przez użytkowników wyrobów 
zawierających azbest. Dofinansowanie mogą 
otrzymać tylko ci mieszkańcy, których wyroby 
zawierające azbest są ujęte w inwentaryzacji. 
Inwentaryzacja gminna w formie spisu z natury 
była wykonywana w gminie Żarów w 2017 r. 

– Jeżeli Państwa wyroby zawierające azbest nie są w niej 
ujęte, należy złożyć składając informację o wyrobach 
zawierających azbest oraz ocenę stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 
Przypominamy, że nie wolno samodzielnie zdejmować 
elementów zawierających azbest. Jeżeli gmina otrzyma 
dofinansowanie, zdemontowanie tych elementów będzie 
dofinansowane. Mieszkańcy, którzy mają już usunięty 
azbest na terenie swojej nieruchomości, powinni zabez-
pieczyć go przed pyleniem (m.in. szczelnie opakowany 
grubą folią polietylenową, najlepiej umieszczony na 
drewnianej palecie) – będzie możliwość otrzymania dofi-
nansowania na jego usunięcie) – mówi Patrycja Sozań-
ska z Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Informacje dotyczące ujęcia w inwentaryzacji Pań-
stwa posesji można uzyskać pod numerem telefonu 
74 30 67 338, stanowisko ds. ochrony środowiska. 
Więcej informacji dotyczących azbestu, jego szko-
dliwości i obowiązków właścicieli nieruchomości na 
terenie których znajdują się wyroby azbestowe znaj-
dziecie Państwo na stronie internetowej http://ekoin-
fo.um.zarow.pl.
Z uwagi na epidemię koronawirusa nabór odbę-
dzie się bez bezpośrednich kontaktów z mieszkań-
cami, na rzecz korespondencji pocztowej – trady-
cyjnej, skrzynki nadawczej znajdującej się przed 
Urzędem Miejskim w Żarowie, platformy ePuap 
bądź poczty e-mail: p.sozanska@um.zarow.pl oraz 
kontaktów telefonicznych.

Szczegóły na stronie https://wfosigw.wroclaw.pl/
Wszystkie wnioski można pobrać ze strony interne-
towej www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik 

Od 22 kwietnia kasa UM 
w Żarowie otwarta w wy-

znaczonych godzinach
Od środy, 22 kwietnia, w związku z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów wchodzą w życie nowe przepisy regulujące pracę urzędów, 
zarówno administracji publicznej, jak i samorządowej. 

Wszystkie czynności wskazane 
w nowym Rozporządzeniu były 
do tej pory realizowane przez 
Urząd Miejski w Żarowie z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa 
ograniczających bezpośredni 
kontakt. Z pracownikami Urzędu 
można było kontaktować się co-
dziennie drogą elektroniczną (za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej) lub telefonicznie oraz za 
pośrednictwem platformy 
ePuap lub e-urząd: https://eu-
rzad.um.zarow.pl/. Wnioski i po-
dania można było także pozosta-
wiać w skrzynce przy wejściu do 
Biura Obsługi Klienta. Interesanci 
w sprawach nagłych i niecierpią-
cych zwłoki, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym, byli 
także przyjmowani przez pracow-
ników.
Od środy, 22 kwietnia, 
codziennie od poniedziałku do 
piątku, 
w godz. 9.00-12.00 
otwarta jest kasa Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Przypominamy jednak, że przy 
wejściu do budynku Urzędu 
Miejskiego w Żarowie musimy 
najpierw zdezynfekować ręce, 
założyć rękawiczki oraz maseczkę 
ochronną. 
Przy okienku do kasy stać może 
1 osoba. 

Tak jak dotychczas wszystkie 
sprawy urzędowe, w związku 
z zagrożeniem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa i zaleceniami 
Wojewody Dolnośląskiego będzie-
my mogli załatwić drogą elektro-
niczną. Poniżej przypominamy 
wszystkie niezbędne informacje 
na ten temat:
Urząd Miejski w Żarowie:
 ▶ prosimy o załatwianie wszelkich 
urzędowych spraw drogą elektro-
niczną (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: 
burmistrz@um.zarow.pl) 
lub telefonicznie nr tel. 
74 30 67 333 (Sekretariat), 
74 30 67 332 (Biuro Obsługi Klien-
ta) i 74 30 67 378 (Urząd Stanu 
Cywilnego) oraz za pośrednictwem 
platformy ePuap i e-urząd: https://
eurzad.um.zarow.pl/ 

 ▶ zaleca się, aby w celu zminimali-
zowania kontaktu bezpośredniego 
kontaktować się z pracownikami 
drogą telefoniczną (dane kontak-
towe do pracowników dostępne 
są na stronie internetowej: https://
nowa.um.zarow.pl/urzad-miejski-
/n,65750,telefony-wewn.html 

 ▶ w siedzibie Urzędu Miejskiego 
przyjmowani będą również intere-
sanci w sprawach nagłych i niecier-
piących zwłoki, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym. 
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O otwarciu lub zamknięciu 
nekropolii decyduje jej 
zarządca. 

Zarządcą cmentarza w Żarowie 
i Wierzbnej jest gmina Żarów, 
a Burmistrz Żarowa nie podjął 
decyzji o jego zamknięciu.
W związku z powyższym cmen-
tarze komunalne w Żarowie 
i Wierzbnej pozostaną otwarte, 
chyba że pojawią się inne, bar-
dziej rygorystyczne uregulowania 
w powyższej kwestii. 
Otwarty jest także cmentarz para-
fialny w Bukowie. 
– Proszę jednak pamiętać o in-
nych obostrzeniach związanych 
z pandemią koronowirusa, w tym 
między innymi o zachowaniu 
bezpiecznej odległości pomiędzy 
mijającymi się osobami. Informu-
jemy jednocześnie, że zostały także 
udostępnione osobom odwiedza-
jącym groby punkty poboru wody 
– mówi Tomasz Kuska z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Uczniowie nie posiadają 
własnego sprzętu kompu-
terowego ani dostępu do 

Internetu, dzięki przekazanemu 
sprzętowi będą mogli w pełni 
uczestniczyć w nauczaniu on-line. 
W dniu 14 kwietnia 2020 roku 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Żarowie siedmioro rodziców 
odebrało dla swoich pociech kom-
putery w ramach akcji #Komputer-
DlaUcznia. Każdy zestaw składa się 
z komputera Laptop PEAQ Slim 
S130-CA464PT 13.3, modemu Al-
catel LINK ZINE WiFi b/g/h 4G 
(LTE) 150Mbps oraz karty sim/
starter internetowy.
– Zdalne nauczanie to nie lada 
wyzwanie zarówno dla nauczycie-
li, jak i uczniów. Do tego dochodzą 
jeszcze problemy związane z bra-
kiem sprzętu do nauki m.in. kom-
puterów. Dlatego fundacja Impact 
zainicjowała akcję „Komputer dla 
Ucznia” w ramach której przeka-
zała nowy sprzęt komputerowy. 
Ogromnie się cieszę, że wspólnie 
mogliśmy wspomóc uczniów na-
szej gminy. Jestem przekonana, że 
w ten sposób uczniowie zdobędą 
nowe umiejętności, które pozwolą 
im na dalszy rozwój. Dziękuję 
również Fundacji Impact za prze-
kazanie sprzętu, to wielka pomoc 
dla uczniów i ich rodzin. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za okazane 
wsparcie – mówi Małgorzata Sie-
mińska kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żarowie.
Sprzęt przekazano przy współ-
pracy Fundacji Impact z siedzibą 
w Warszawie ul. Stawki 3A lok. 47 
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie. Umowę z Fundacją 
Impact podpisali zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora oraz 
Małgorzata Siemińska kierownik 
żarowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
– Epidemia koronawirusa spara-
liżowała funkcjonowanie szkół. 
Nauczyciele prowadzą lekcje zdal-

nie. W obecnej sytuacji trudno jest 
sobie wyobrazić realizację zdal-
nego nauczania bez komputerów 
i dostępu do Internetu. Dlatego, 
w imieniu obdarowanych uczniów, 
dziękujemy Fundacji Impact za 
sprzęt, ale przede wszystkim wraż-
liwość na potrzeby młodych ludzi – 
mówi Przemysław Sikora zastępca 
burmistrza. 
Z danych Głównego Urzędu Sta-

tystycznego wynika, że w 2019r. 
83,1% gospodarstw domowych 
posiadało w domu przynajmniej 
jeden komputer. Wskaźnik ten 
z roku na rok systematycznie 
zwiększa się, jednak w coraz wol-
niejszym tempie. W porównaniu 
z rokiem 2018 wzrósł on o 0,4%. 
Oznacza to, że nadal 17 proc. 
takiego komputera nie posiada. 
Jednocześnie z danych uzyska-

nych przez Fundację Impact od 24 
gmin w całej Polsce (w tym tych 
najbiedniejszych) wynika, że na-
dal brakuje ok. 700 komputerów 
dla dzieci do nauki online. Brak 
komputera z dostępem do Inter-
netu jest barierą nie pozwalającą 
na uczestnictwo w zajęciach 
e-learningowych przygotowywa-
nych przez szkoły. Problem wy-

kluczenia cyfrowego dotyka dzieci 
z najbiedniejszych rodzin. (Mate-
riały prasowe Fundacji Impact).
Gmina Żarów również stara się 
o pozyskanie kolejnych kompute-
rów dla uczniów

Oprac. Magdalena Pawlik

Pomoc społeczna

Komputery dla uczniów
Fundacja Impact w ramach akcji #KomputerDlaUcznia przekazała 
komputery wraz dostępem do Internetu, aby wesprzeć najbardziej 
potrzebujące dzieci w gminie Żarów. 

Zakupiony przez Fundację Impact sprzęt komputerowy trafił już do 
uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

Umowę z Fundacją Impact podpisali zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora oraz Małgorzata Siemińska kierownik żarowskiego OPS.

Nowe komputery to dla dzieci duża 
pomoc w nauce online.

W imieniu swoich pociech nowy 
sprzęt komputerowy odebrali ro-
dzice i opiekunowie.

Dzięki sprzętowi uczniowie mogą 
spokojnie kontynuować naukę.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo 
uczniowie będą uczyć się zdalnie. 
Dlatego ważne, aby każdy uczeń 
mógł korzystać z profesjonalnego 
sprzętu. 

Apel do mieszkańców 
gminy Żarów

Sytuacja związana z epidemią i wynikającą z niej częściową izolacją 
może generować rożnego rodzaju napięcia, stres, frustrację, a tym 
samym liczne kryzysy w rodzinach. 

W sytuacjach, gdzie słyszycie Państwo lub obserwujecie 
niepokojące zachowania bliskich, sąsiadów, znajomych - 
uwrażliwiamy Państwa szczególnie na sytuację dzieci, osób 

starszych lub niepełnosprawnych, bądź macie Państwo wiedzę na te-
mat rodzin potrzebujących wsparcia lub interwencji, prosimy o prze-
kazywanie informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Informacja powinna zawierać:
1. Dane rodziny, a w szczególności adres zamieszkania
2. Opis trudności/ opis sytuacji rodziny
Bez powyższych informacji nie jesteśmy wstanie podjąć działań i do-
trzeć do rodzin potrzebujących pomocy.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, 
ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, 
tel. 74 85 80 745, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
Małgorzata Siemińska

Nie ma zakazu wstępu
na cmentarze

Zgodnie ze stanowiskiem Pana Piotra Mullera Rzecznika Rządu, 
§17.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii nie ma określonego nakazu 
zamknięcia nekropolii. 
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Inwestycje
Trwa remont drogi Jaworzyna Śląska 

– Piotrowice Świdnickie – Żarów
Od przeszło kilku tygodni trwają prace przy remoncie drogi powia-
towej na odcinku Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie – Żarów. 

Inwestycja, którą w całości re-
alizuje Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego, obejmuje mo-
dernizację nawierzchni jezdni 
z częściową wymianą konstrukcji, 
zostaną także ścięte i uzupełnione 
kruszywem pobocza oraz oczysz-
czone przydrożne rowy. 
– Udało nam się przyspieszyć prace 
na odcinku Jaworzyna Śląska-
-Piotrowice Świdnickie. W dniach 
15-16.04.2020r. (środa, czwartek) 
zaplanowane zostało frezowanie 
nawierzchni bitumicznej z możli-
wością przejazdu pojazdów samo-
chodowych. Od dnia 20.04.2020 
roku (poniedziałek) planujemy 
wprowadzić oznakowanie tym-
czasowe (objazd) oraz rozpocząć 
prace bitumiczne (układanie 
nawierzchni na całej szerokości 
jezdni) – mówi Daria Bolshakova 
kierownik budowy.

Inwestycja została podzielona 
łącznie na trzy etapy. W pierw-
szym etapie, który jest zaplano-
wany w terminie 19.03.2020 – 
30.08.2020 modernizacji zostanie 
poddany odcinek od Żarowa do 
obwodnicy. W drugim etapie 
zmodernizowany zostanie odci-
nek drogi od obwodnicy do Pio-
trowic (04.05.2020 – 15.05.2020), 
a w trzecim odcinek z Piotrowic 
do Jaworzyny (18.05.2020 – 
05.06.2020).
Na terenie Gminy Żarów zosta-
nie wyremontowane 489m na-
wierzchni, a na długości ścieżki 
rowerowej ustawiony zostanie 
krawężnik.
Na czas robót ruch drogowy jest 
wstrzymany i został wyznaczony 
objazd.

Magdalena Pawlik 

Prace przy remoncie drogi Jaworzyna Śląska-Piotrowice Świdnickie- Ża-
rów, jak przewiduje wykonawca Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego 
mają potrwać do końca sierpnia. 

Nowe przejście dla pieszych w rejonie targowiska
Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej w obrębie 
skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Żarowie.

Wyznaczenie dodat-
kowego miejsca dla 
pieszych nie tylko 

poprawi bezpieczeństwo w re-
jonie targowiska, ale również na 
znacznie dłuższym odcinku ulicy 
Dworcowej i Wojska Polskiego. 
Ułatwi także dostęp mieszkańcom 
do targowiska miejskiego. 
– W ramach zaplanowanych prac 
usunięty zostanie odcinek około 
12 mb muru, który do tej pory 
ogradzał targowisko. W jego miej-
scu wykonany zostanie chodnik 
stanowiący dojście do przejścia 
dla pieszych oraz nowe ogrodzenie 
targowiska z paneli ogrodzenio-
wych – mówi Wojciech Lesiak 
z Referatu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.
W sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa i wyznaczenia dodatkowego 
przejścia dla pieszych w tym miej-
scu zabiegała także radna Rady 
Miejskiej Iwona Nieradka.
Inwestycja jest finansowana ze 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Wyznaczone przejście dla pieszych w tym miejsce wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa.

W dzień targowy piesi często przechodzili na drugą stronę ulicy często nie 
zwracając uwagę na nadjeżdżające samochody. 

Jak prawidłowo parkować? Kilka podstawowych rad i zasad
Samochodów przybywa na naszych drogach szybciej niż miejsc parkingowych. Trudno się więc dziwić, 
że znalezienie miejsca, gdzie można zaparkować samochód, czasami bywa trudne. 

Dlatego wielu kierowców zostawia 
auta na chodnikach, trawnikach 
i skrzyżowaniach. Pamiętajmy, 
że po znalezieniu miejsca na po-
stój, powinniśmy zastosować się 
do kilku przepisów. Jednak nie 
wszyscy je znają lub po prostu 
ignorują. Przepisów i zasad regu-
lujących parkowanie (a właściwie 
zatrzymanie i postój pojazdu) jest 
wiele, a niestosowanie się do nich 
grozi mandatem. 
Piotr Zadrożny radny Rady 
Miejskiej, który na co dzień jest 
instruktorem nauki jazdy przypo-
mina mieszkańcom i kierowcom 
kilka najważniejszych zasad do-
tyczących prawidłowego parko-
wania.
Podstawowe zasady dotyczące 
parkowania i postoju, które każdy 
kierowca znać powinien znajdzie-
my w ustawie Prawo o ruchu dro-
gowym, najważniejsze z nich to:

 ▶ zatrzymanie i postój są dozwo-
lone tylko tam, gdzie pojazd 
będzie z dostatecznej odległości 
widoczny dla innych kierują-
cych, nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu ani go nie 
zakłóca,

 ▶ nie wolno zatrzymywać pojazdu 
w odległości mniejszej niż 10 
metrów od skrzyżowania, prze-
jazdu kolejowego lub tramwa-
jowego, przejścia dla pieszych, 
przejazdu dla rowerzystów,

 ▶ nie wolno zatrzymywać pojazdu 
w odległości mniejszej niż 15 
metrów od przystanku autobu-
sowego i na całej długości zatoki 
autobusowej,

 ▶ nie można parkować na jezdni 
wzdłuż linii ciągłej, jeżeli zmu-
sza to innych kierujących do 
najeżdżania lub przejeżdżania 
przez tę linię,

 ▶ nie wolno zatrzymywać się 
autem w tunelach, na mostach 
i wiaduktach, na pasach oddzie-
lających jezdnie, na ścieżkach 
rowerowych i powierzchniach 
wyłączonych z ruchu,

 ▶ zatrzymanie i postój pojazdu 
są zabronione na autostradach 
i drogach ekspresowych poza 
specjalnie przeznaczonymi do 
tego celu miejscami,

 ▶ nie wolno parkować w sposób, 
który utrudniałby wjazd lub 
wyjazd do prawidłowo zaparko-
wanych pojazdów,

 ▶ samochód osobowy o dopusz-
czalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 2,5 tony można 
zaparkować na chodniku wszyst-
kimi kołami, pod warunkiem, 
że nie zabraniają tego znaki 
drogowe i nie utrudni to ruchu 
pieszych, a szerokość chodnika 
pozostawiona pieszym jest nie 
mniejsza niż 1,5 m,

 ▶ niedozwolone jest parkowanie 
na miejscach przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych niepo-
siadających karty parkingowej.

Stosowanie tych zasad nie tylko 
uchroni nas od mandatu, ale rów-
nież przyczyni się do szeroko poj-
mowanego BRD (Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego)
Sytuacje, kiedy przyjeżdża policja 
i hurtowo wypisuje mandaty kie-
rowcom, którzy złamali przepisy 
ruchu drogowego nie należą do 
rzadkości na naszych drogach, 
zwłaszcza przy poczcie i w oko-
licach Polo Marketu. Zachęcam 
do większego patrzenia na znaki 
drogowe pionowe i poziome, a nie 
tylko sugerowanie się tym, że 
jest blisko do sklepu. Należy też 
myśleć szukając miejsca do zapar-
kowania.
Znajomość przepisów to jedno, 
dostosowanie do warunków 
i ukształtowania terenu to dru-
gie. Pamiętajmy, żeby zachować 
zdrowy rozsądek. Pozornie prosty 
element, jakim jest parkowanie 
pojazdu stanowi niejednokrotnie 
duże wyzwanie dla kierowców.

Przewoźnicy częściowo przywracają kursy
Firma M. Pilarski 

poinformowała o częściowym 
przywróceniu kursów od 20 
kwietnia 2020r.:

 ▶ na odcinku Żarów – Jaworzyna Ślą-
ska – Strzegom 05:10, 10:50, 13:04

 ▶ na odcinku Strzegom – Jaworzyna 
Śląska – Żarów 05:58, 11:50, 14:15.

Nadal zawieszony zostaje kurs 
Żarów – Strzegom 15:10 i Strze-
gom – Żarów 16:05. 
Odwołane zostały również kursy 
na następujących odcinkach: 

 ▶ 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.  

Przypominamy! W związku z za-
grożeniem epidemiologicznym 
nadal zawieszone są niektóre 
kursy.

Firma Usługi Transpor-
towe Stanisław Ptak 

ma zawieszone niektóre kursy.
Kursy obsługiwane:

 ▶ 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, nie-
dziele oraz dni świąteczne nie 
będą obsługiwane

Firma MATBUS 
zawiesiła wszystkie kursy na linii 
regularnej: Przyłęgów – Świdnica 
i Świdnica – Przyłęgów. 

Firma Ł. Księżnik 
Zawieszona jest część kursów na 
linii Żarów – Strzegom. 
Kursy będą wykonywane z Żaro-
wa: 6:15 i 14:05 i ze Strzegomia: 
7:05, 15:05. 
Kursy zawieszone: wszystkie kursy 
zawieszone w soboty oraz z Żaro-
wa (od poniedziałku do piątku): 
17:09, 8:32, 11:55 oraz ze Strzego-
mia (od poniedziałku do piątku): 
18:15, 9:28, 13:00. 
Za wszelkie utrudnienia przepra-
szamy. 
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Aktualności
ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego 
brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające 
brak zmian w stosunku do wnio-
sku o dopłaty z roku 2019 można 
było składać od 2 marca 2020 r. do 
8 kwietnia. Agencja zarejestrowała 
103,5 tys. prawidłowo złożonych 
oświadczeń.
W tym roku, ze względu na epide-
mię koronawirusa i konieczność 
ograniczenia bezpośredniego kon-
taktu pracowników biur powia-
towych z interesantami, ARiMR 
udostępniła rolnikom szeroki 
wachlarz możliwości składania 
oświadczeń – można je wysłać 

pocztą, złożyć poprzez platformę 
ePUAP lub wysłać zeskanowane 
dokumenty pocztą elektroniczną 
na adres mailowy biura powia-
towego, a oryginał dostarczyć 
w terminie późniejszym. Doku-
menty można również pozostawić 
w udostępnionych przy wejściach 
do biur powiatowych wrzutniach 
lub urnach.
Rolnicy uprawnieni do złożenia 
oświadczenia mogą zalogować się 
do aplikacji eWniosekPlus i złożyć 
wniosek przez internet. Przyjmo-
wanie wniosków o dopłaty drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 
15 marca 2020r. Do 8 kwietnia 
w ARiMR zarejestrowano blisko 
120 tys. e-wniosków.
Zgodnie z zapisami ustawy CO-
VID-19, ze względu na zawiesze-
nie terminu, podpisane oświad-
czenie potwierdzające brak zmian 
będzie można złożyć w terminie 
15 dni kalendarzowych po odwo-
łaniu stanu zagrożenia epidemicz-
nego (epidemii), ale nie później 
niż do ostatniego dnia składania 
wniosków o przyznanie płatności.

Kronika policyjna
Z podwórka zniknęła 
przyczepa samochodowa
Na sześć tysięcy złotych ocenia 
swoje straty okradziony mieszka-
niec gminy Żarów. Złodziej ukradł 
mu z podwórka przyczepę samo-
chodową. Nieznany sprawca z tere-
nu posesji dokonał kradzieży przy-
czepy samochodowej dwuosiowej 
z plandeką. Do zdarzenia doszło 
przy ul. Szkolnej w Łażanach. 

Kradzież samochodu
Funkcjonariusze Policji w Żarowie 
otrzymali informację, że w nocy 
z 9 na 10 kwietnia 2020r. ok. godz. 
2.30 nieznany sprawca z terenu 
jednej z posesji na terenie gminy 
Żarów dokonał kradzieży pojazdu 
marki Audi A6. Straty na szkodę 
zgłaszającej zostały wycenione na 
kwotę 140.000 złotych. 

Uważajmy na oszustów 
wyłudzających kody BLIK
Czas panującej pandemii CO-
VID-19 to również okres aktyw-
ności oszustów, wykorzystujących 
obecną sytuację. Należy zwracać 
uwagę na pojawiające się informa-
cje i artykuły w serwisach społecz-
nościowych, które wymagają od 
nas logowania się do naszych kont 
w serwisach. Jednym z tego typu 
przestępstw jest próba wyłudzenia 
kodu BLIK.
W dobie panującej pandemii 
COVID-19 w mediach społeczno-
ściowych pojawia się coraz więcej 
fałszywych artykułów z koronawi-
rusem w tle. Takie ataki mają na 
celu pozyskanie dostępu do nasze-
go  konta w serwisie społeczno-
ściowym Facebook i wyłudzenie 
kodów BLIK od naszych znajo-
mych. Złośliwe domeny używane 
w atakach to: koronawirusnews.
com.pl, e-koronawirusnews.pl, 
koronawirusnews.net.pl oraz iko-
ronawirusnews.pl.
Schemat takiego ataku od dłuższe-
go czasu jest niezmienny. Strona 
z artykułem do złudzenia przy-
pomina stronę znanego portalu 
informacyjnego lub stronę policji, 
a na jego końcu jest materiał vi-
deo. Kliknięcie przycisk „play” 
wymusi konieczność zalogowania 
się do serwisu Facebook. Pod 
żadnym pozorem nie należy tego 
robić. W ten sposób osoby nie-
upoważnione uzyskują dostęp do 
naszego konta a następnie za po-
średnictwem Messenger’a wysyłają 
do naszych znajomych wiadomość 
z prośbą o szybką pożyczkę za 

pomocą kodu BLIK.
Jak się uchronić przed takim ata-
kiem? Skontaktuj się ze swoim 
znajomym (najlepiej telefonicznie), 
od którego dostałeś wiadomość 
z prośbą o pożyczkę. Nie jest wy-
kluczone, że nasz znajomy napraw-
dę potrzebuje takiej pożyczki, lecz 
powinniśmy to zweryfikować.
Włącz uwierzytelnianie dwu-
składnikowe w serwisie Facebook. 
Opcja ta będzie wymagała od 
Ciebie podania dodatkowego ha-
sła SMS podczas logowania, ale 
nie pozwoli na przejęcie Twojego 
konta. Zwróć uwagę na adres stro-
ny, na której się logujesz. Swoje 
dane logowania do Facebooka 
wprowadzaj tylko na stronie fa-
cebook.com. jest to jedyna strona, 
gdzie możesz je wprowadzić. 

Policjanci apelują 
#NieKłamSłużbom!
Świdniccy policjanci apelują – 
zgłaszasz interwencję – powiedz 
nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywa-
jąc fakty o swoim stanie zdrowia, 
kontakcie z osobą potencjalnie 
zakażoną, czy przebywaniu w stre-
fie zakażenia, utrudniasz nam 
i pozostałym służbom niesienie 
pomocy innym. Dlatego przypo-
minamy – #NieKłamSłużbom.
Panujący w naszym kraju stan epi-
demiczny, nie zwalnia policjantów 
z wykonywania swoich ustawo-
wych obowiązków. Mundurowi 
każdego dnia podejmują inter-
wencje, zatrzymują przestępców, 
czuwają nad bezpieczeństwem na 
drogach i ulicach naszego miasta. 
Żeby mogli w sposób nieprzerwa-
ny chronić obywateli, potrzebna 
jest wzajemna odpowiedzialność. 
Chory policjant, lekarz, ratow-
nik medyczny, strażak  nie po-
może już innej osobie. Dlatego 
tak ważne jest, by zgłaszając 
różnego rodzaju interwencje 
informować o swoim stanie 
zdrowia, czy fakcie odbywania 
kwarantanny. 
Mówiąc o tym szczerze – poma-
gasz nam pomóc innym. Policjan-
ci, ratownicy medyczni, strażacy 
posiadając taką informację będą 
mogli odpowiednio się przygoto-
wać i w sposób bezpieczny udzie-
lić pomocy. Jeśli natomiast nie 
otrzymają takiej informacji, ryzy-
ko zarażenia i rozprzestrzeniania 
koronawirusa wzrośnie bardzo 
szybko, co niesie za sobą konse-
kwencje dla nas wszystkich.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Czy mieszkańcy gminy Żarów przestrzegają kwarantanny?
W tym trudnym dla wszystkich czasie niemal każdy z nas ma w sobie chęć niesienia pomocy. 

I teraz jest do tego najlepsza oka-
zja, by móc się wykazać. Dotyczy 
to szczególnie osób objętych kwa-
rantanną. Zostając w domu, za-
chowasz się bardzo odpowiedzial-
nie. W ten sposób pomożesz sobie 
i innym. Bądź zawsze w wyzna-
czonym miejscu i pokaż policjan-
tom, którzy przyjechali sprawdzić 
czy nie opuściłeś miejsca izolacji, 
że można na ciebie liczyć.
– Żarowscy policjanci apelują 
o pozostanie w domu. Pomóżmy 
sobie nawzajem, nie bagatelizujmy 
problemu. Jeśli z różnych względów 
osoby zostały poddane kwaran-
tannie, to muszą jej bezwzględnie 
przestrzegać. Ilość takich osób 
zmienia się każdego dnia. Tylko 
dziś na terenie miasta i gminy 
Żarów jest kilkadziesiąt osób ob-
jętych kwarantanną. A to oznacza 
ogrom pracy dla policjantów, 
którzy każdego dnia, o różnych 
porach docierają do miejsc pobytu 

każdej osoby, a następnie dzwo-
nią do niej prosząc o podejście do 
okna i pokazanie się. W rozmowie 
z nimi funkcjonariusze pytają 
również o stan zdrowia i czy po-
trzebują jakiejkolwiek pomocy. 
Wszystko odbywa się z zachowa-
niem bezpieczeństwa zarówno dla 
osób objętych kwarantanną, jak 
i odwiedzających ich policjantów – 
mówi Katarzyna Wilk komendant 
komisariatu policji w Żarowie. 
Przypominamy, że informacja 
o osobie niestosującej się do 
postanowień decyzji o kwa-
rantannie przekazywana jest 
służbom sanitarnym, które 
mogą nałożyć karę w wysokości 
nawet 30 tysięcy złotych. 

– Ponadto wobec takiej osoby po-
licjanci prowadzić będą czynności 
wyjaśniające w kierunku art. 116 
kodeksu wykroczeń zagrożonego 
karą grzywny. Jeśli natomiast sy-
tuacja dotycząca osoby, u której 

potwierdzono zakażenie, wówczas 
będzie ona odpowiadała o czyn 
z art. 161 kk, za popełnienie któ-
rego grozi grzywna, kara ograni-
czenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku – dopowiada 
komendant policji w Żarowie Ka-
tarzyna Wilk.
Przypominamy również, że 
od 1 kwietnia osoby objęte 
obowiązkową kwarantanną 
domową mają dodatkowy obo-
wiązek – korzystanie z aplikacji 
„Kwarantanna domowa”. 

Aplikacja dostępna jest do pobra-
nia na telefony w sklepach Google 
Play oraz App Store. Obowiąz-
kowa 14-dniowa kwarantanna 
dotyczy zdrowych osób, które 
jednak miały kontakt z chorymi 
lub podejrzewanymi o zakażenie 
koronawirusem. Obejmowani są 
nią także wszyscy, którzy wjeżdża-
ją do Polski z zagranicy.

Oprac. Magdalena Pawlik

Strażacy i Spółdzielnia Socjalna dezynfekują przystanki
Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach oraz Żarowie i pracownicy żarowskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy” włączyli się w akcje dezynfekowania przystanków autobusowych, 
wiat oraz koszy ulicznych.

Na polecenie Burmistrza Miasta Żarów, zgodnie 
z zaleceniem WHO i Głównego Inspektora Sanitar-
nego, rozpoczęto akcję dezynfekcji miejsc publicz-
nych na terenie gminy Żarów. 
– W Żarowie przystanki dezynfekują pracownicy 
żarowskiej Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy”, 
a dezynfekcję przystanków autobusowych na terenie 
wsi gminy Żarów wykonują strażacy z jednostek 
OSP w Żarowie i Mrowinach. Podejmujemy szereg 
działań mających na celu ograniczenie rozprzestrze-
niania się koronawirusa. Dezynfekcja przystanków 
pomoże chronić przede wszystkim tych, którzy na 
terenie naszej gminy zmuszeni są korzystać z komu-
nikacji zbiorowej w celu dotarcia do pracy, apteki lub 
sklepu po najpilniejsze zakupy. Dziękuję wszystkim 
służbom za pomoc i zaangażowanie – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak 
Strażacy wyposażeni są w środki ochrony indywi-
dualnej. Wszystkie jednostki OSP jako jednostki 
wspierające na terenie gminy Żarów otrzymały 
maseczki ochronne jednorazowe oraz maseczki 
ochronne wraz z kapturem, kombinezony ochron-
ne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki. Zamówione 
zostały również przyłbice dla strażaków. Środki te 
zostały zakupione ze środków budżetu gminy Ża-
rów. Gotowe przyłbice przekazała strażakom także 
Fundacja Inicjatywa B.

Magdalena Pawlik 

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej ubrani w kombinezo-
ny ochronne oczyszczają przystanki autobusowe.

W obecnym czasie zagrożenia koronawirusem, w sposób szczególny 
pamiętamy o tego typu miejscach. Takie działania mają pomóc w zaha-
mowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wzmożona akcja trwa 
do odwołania.

W akcję włączyły się jednostki OSP Żarów oraz OSP 
Mrowiny. 
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Premier Mateusz Morawiecki 
i Minister Zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski na konferencji praso-
wej przedstawili pierwsze ogra-
niczenia, które zostały zniesione 
w poniedziałek, 20 kwietnia oraz 
kolejne etapy poluzowywania 
obostrzeń, których daty mają być 
ogłaszane sukcesywnie.

Podstawy nowej nor-
malności – najważ-
niejsze stałe zasady 

bezpieczeństwa 
Dalej będą obowiązywać nas 
wszystkich niezmienne zasady 
bezpieczeństwa. Muszą się one 
stać podstawą nowej normalności. 
Są to:

 ▶ zachowanie 2-metrowej odle-
głości w przestrzeni publicznej 
od innych,

 ▶ obowiązkowe zasłanianie nosa 
i ust w miejscach publicznych,

 ▶ utrzymanie pracy i edukacji 
zdalnej wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe,

 ▶ ścisłe przestrzeganie zasad 
sanitarnych w miejscach gro-
madzenia ludzi (dezynfekcja 
i utrzymanie odpowiedniego 
dystansu),

 ▶ kwarantanna i izolacja dla osób 
zarażonych lub potencjalnie 
zarażonych.

Cztery etapy 
znoszenia ograniczeń 

Pierwszy etap 
– od 20 kwietnia 2020r. 

 ▶ Działalność gospodarcza – 
nowe zasady w handlu i usłu-
gach. Od poniedziałku 20 
kwietnia więcej osób jednorazo-
wo zrobi zakupy w sklepie:

• do sklepów o powierzchni 
mniejszej niż 100 m2 wejdzie 
maksymalnie tyle osób, ile wy-
nosi liczba wszystkich kas lub 
punktów płatniczych pomno-
żona przez 4.

• w sklepach o powierzchni 
większej niż 100 m2 na 1 
osobę musi przypadać co naj-
mniej 15 m2 powierzchni

 ▶ Życie społeczne – otwarte lasy, 
rekreacja, starsza młodzież na 
ulicach bez dorosłych.

 ▶ Przemieszczanie w celach 
rekreacyjnych – umożliwiono-
przemieszczanie się w celach 
rekreacyjnych. Co to oznacza? 
Od 20 kwietnia będziesz mógł 
wejść do lasów i parków, a także 
biegać czy jeździć na rowerze 
– jeśli od tego zależy Twoja kon-
dycja psychiczna. Pamiętaj jed-
nak, że przebywać na zewnątrz 
możesz tylko pod warunkiem 
zachowania dystansu społeczne-
go i zasłaniania twarzy!

Uwaga! Place zabaw nadal po-
zostają zamknięte!

 ▶ Kult religijny – 1 osoba na 15 
m2. Liczba osób, które będą 
mogły uczestniczyć w mszy lub 
innym obrzędzie religijnym, 
będzie zależała od powierzchni 
świątyni. W kościele na 1 osobę 
będzie musiało przypadać co 
najmniej 15 m2 powierzchni.

 ▶ Osoby powyżej 13. roku życia 
na ulicy bez opieki dorosłego. 
Starsza młodzież, która ukoń-
czyła 13. rok życia będzie mogła 
przemieszczać się bez opieki 
osoby dorosłej. Będzie musiała 
jednak zachować odpowiedni 
2-metrowy dystans od innych 
i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie 
obostrzeń – kolejne daty 
wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie prze-
prowadzało cotygodniową ewalu-
ację zmian, jakie zachodzą w za-
sadach bezpieczeństwa. Przejście 
do dalszych etapów zdejmowania 
obostrzeń zależeć będzie od:

 ▶ przyrostu liczby zachorowań 
(w tym liczby osób w stanie 
ciężkim),

 ▶ wydajności służby zdrowia 
(zwłaszcza szpitali jednoimien-
nych),

 ▶ realizacji wytycznych sanitar-
nych przez podmioty odpowie-
dzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli 
zarówno przyspieszać wprowa-
dzanie nowych poluzowań, jak 
i spowalniać zmiany!
Jak wyglądają kolejne planowane 
etapy zdejmowania obostrzeń?

Drugi etap
 ▶ Działalność gospodarcza:
• Otwarcie sklepów budowla-

nych w weekendy
• Otwarcie hoteli i innych 

miejsc noclegowych z ograni-
czeniami

• Życie społeczne
 ▶ Otwarcie niektórych instytucji 
kultury: bibliotek, muzeów 
i galerii sztuk

Trzeci etap
 ▶ Działalność gospodarcza:
• Otwarcie zakładów fryzjer-

skich i kosmetyczek
• Otwarcie sklepów w galeriach 

handlowych z istotnymi ogra-
niczeniami

• Gastronomia – umożliwie-

nie działalności stacjonarnej 
z ograniczeniami

 ▶ Życie społeczne – Wydarzenia 
sportowe do 50 osób (w otwar-
tej przestrzeni, bez udziału pu-
bliczności)

 ▶ Organizacja opieki nad dzieć-
mi w żłobkach, przedszkolach 
i w klasach szkolnych 1-3 – 
ustalona max. liczba dzieci 
w sali.

Czwarty etap
 ▶ Działalność gospodarcza:
• Otwarcie salonów masażu 

i solariów
• Umożliwienie działalności si-

łowni i klubów fitness
 ▶ Życie społeczne
• Teatry i kina w nowym reżi-

mie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu 
do normalności będą 

wprowadzane stopniowo, 
gdy przyrost zachorowań  

w naszym kraju 
będzie niski. 

Nie oznacza to jednak, że powin-
niśmy rezygnować z dyscypliny 
społecznej i przestrzegania obo-
wiązujących ograniczeń. 

Pamiętajmy, że to 
od nas zależy, jak 

szybko będą wprowa-
dzane kolejne etapy 
powrotu do nowej 

rzeczywistości!
Więcej informacji na: https://
www.gov.pl/web/koronawirus/
nowa-normalnosc-etapy

Zdrowie
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Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z Covid-19

Od poniedziałku, 20 kwietnia rząd stopniowo zniósł ograniczenia nałożone w związku z koronawi-
rusem. 

Zatrute zwierzęta?
Koło Łowieckie „Jarząbek” poinformowało Urząd Miejski w Żaro-
wie, że na terenie łowiska, w okolicy wsi Buków i Borzygniew zna-
leziono wiele padłych dzików i innych zwierząt.

– O całym zdarzeniu poinformo-
waliśmy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, który zadecydował 
o pobraniu próbek do analizy. Ba-
dania nie wykazały występowania 
ASF u padłych dzików. To ozna-
cza, że do środowiska dostała się 
toksyczna substancja, która w wy-
niku spożycia powoduje upadki 
dzików i saren jak również zwie-
rząt padlinożernych żerujących na 
martwych zwierzętach. W tej sytu-

acji występuje również zagrożenie 
dla zdrowia ludzi w przypadku 
odstrzelenia zatrutej zwierzyny, 
a następnie jej spożycia – informu-
je Marcin Hołowko Prezes Koła 
Łowieckiego „Jarząbek”.
W trakcie poszukiwań źródła 
substancji toksycznej znaleziono 
w lesie odpady gospodarskie, 
wśród których może znajdować 
się trucizna, która doprowadziła 
do śmierci zwierząt. 

Ograniczenia na Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych

W komunikacie Polskiego Związku Działkowców czytamy o ogra-
niczeniach, które wprowadzono na terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w związku z epidemią koronawirusa. 

Te ograniczenia to:
 ▶ zamknięcie ogrodów dla osób 
trzecich 

 ▶ wyłączenie z użytkowania tere-
nów wspólnych, takich jak place 
zabaw i świetlice 

 ▶ działkowcy proszeni są też 
o ograniczenie do minimum 
aktywności na Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych 

 ▶ prośba o powstrzymanie się od 
bezpośrednich kontaktów z oso-
bami spoza najbliższej rodziny 

Wizyty na ogrodach działkowych 

powinny zostać ograniczone
– Teoretycznie, przy należytej 
ostrożności, pobyt na działce nie 
powinien rodzić ryzyka, to jednak 
nie zawsze wszystko możemy kon-
trolować. Pamiętajmy, w obecnych 
warunkach, każda zbędna aktyw-
ność poza miejscem zamieszkania, 
to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy 
wizyty w ROD i dopilnujmy, aby 
zarówno w ogrodzie, jak i w dro-
dze do niego, zachować maksimum 
ostrożności – apeluje do działkow-
ców Krajowy Zarząd PZD.

Akcja #SeniorWdomu
Czas wolny dla osób starszych to tylko jeden z wielu problemów, 
z jakimi muszą sobie radzić. 

Kolejne duże wyzwania, jakie spo-
tykają seniorów na emeryturze czy 
jeszcze podczas pracy zawodowej 
to: samotność, nudności wyni-
kające z bycia samym w domu, 
zmiana pozycji jaką się pełniło 
w rodzinie, niezrozumienie, czę-
sto zepchnięcie na margines i cho-
roby, jakie naturalnie występują 
w wieku senioralnym. To tylko 
niektóre z trudności, jakie senior 
może przeżywać. Do tego do-
chodzi jeszcze sytuacja związana 
z panującą w naszym kraju epide-
mią koronawirusa. 
Wydawnictwo czas-seniora.pl 
uruchomiło na swojej stronie 
internetowej interesujące zajęcia 
online dla seniorów. Wystarczy 
kliknąć w link https://www.czas-
-seniora.pl/zajecia-online-dla-
-seniorow i bezpłatnie oglądać 
filmy. Zajęcia online dla seniorów 
prowadzone są na tej platformie 
od poniedziałku do piątku. 
Zachęcamy wszystkim seniorów 
do korzystania z darmowych zajęć 
online.
Ponadto przypominamy, że 
Krajowa Izba Fizjoterapeutów 
oraz Ministerstwo Zdrowia 
wspólnie przygotowali program 
profilaktyczny „Aktywny senior 
w domu”. To zestaw bezpiecznych 
ćwiczeń, które osoby starsze mogą 
wykonywać w domu. Ćwiczenia 
są publikowane na specjalnej stro-
nie http://fizjoterapiaporusza.pl 

oraz na You Tubie Ministerstwa 
Zdrowia. Każdego dnia pojawi 
się jeden film z ćwiczeniem, 
wraz z komentarzem eksperta 
oraz wskazówkami dotyczącymi 
liczby powtórzeń czy tempa. Cała 
seria kilkunastu filmów jest do-
stępna dla każdego, bezpłatnie.
Ministerstwo Zdrowia rekomen-
duje, by, pomimo przebywania 
w warunkach domowych, utrzy-
mywać aktywność fizyczną. Co-
dzienny regularny ruch pozwala 
bowiem zachować większą spraw-
ność oraz poprawia funkcjono-
wanie układu immunologicznego. 
Ćwiczenia fizyczne zmniejszają 
też ryzyko wystąpienia wielu 
chorób przewlekłych, wpływają 
na zmniejszenie ryzyka upadków 
i poprawiają funkcjonowanie po-
znawcze.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Sport

Kontynuacja prac 
na stadionie miejskim w Żarowie

Sezon wiosenny rozpoczął się już na dobre. Dzięki pracom, które realizowane są na żarowskim stadio-
nie murawa też jest już gotowa na pierwszy gwizdek. 

Jednak z uwagi na panującą sytu-
ację epidemiologiczną, piłkarze 
nieprędko tutaj powrócą. To 
jednak nie przeszkadza, aby dbać 
o sportowy obiekt.
– Nie możemy robić tego co ko-
chamy, ale robimy wszystko, aby 
grało się jeszcze przyjemniej jak 
już wrócimy. Na terenie stadionu 
cały czas trwają prace, a najwięk-
szy efekt widać na murawie głów-
nej płyty. Trudny, bezmeczowy 
okres wykorzystaliśmy do rege-
neracji boiska, m.in. wertykulacji, 
aeracji, piaskowania, dosiewania 
i nawożenia trawy. Trwają rów-
nież konsultacje zarządu naszego 
klubu z burmistrzem Leszkiem 
Michalakiem, mające na celu 
stworzenie systemu nawadniania, 
aby wszystkie wyżej wymienione 
prace nie poszły na marne. Nie 
możemy się już doczekać, aby 
zobaczyć Zjednoczonych w akcji 
na gęstej, zielonej trawie – mówi 
Norbert Gałązka z klubu sporto-
wego Zjednoczeni Żarów.
Teraz pozostaje tylko trzymać 
kciuki, by sportowcy szybko po-
wrócili do realizacji swoich pasji 
na zielonej murawie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Nie wiadomo, kiedy piłkarze wrócą na stadion. Ważne, że wspólnie z gmi-
ną Żarów dbają o sportowy obiekt.

Na stadionie trwają prace pielęgnacyjne, tak aby nawierzchnia boiska 
była w jak najlepszym stanie. 

Co dalej z sezonem piłkarskim?
Coraz więcej mówi się o powrocie rozgrywek Ekstraklasy. Według nieoficjalnych informacji na datę 
wznowienia najlepszej ligi piłkarskiej w naszym kraju wskazuje się 30 maja. Co z rozgrywkami niższe-
go szczebla? Tutaj jest więcej pytań niż odpowiedzi.

Przy założeniu, że każda drużyna 
grałaby co 2-3 dni, Ekstraklasa 
skończyłaby sezon do końca 
czerwca. Są jednak kluby stojące 
w opozycji do takiego rozwiąza-
nia i czekają na ogłoszenie końca 
sezonu. 
Wniosków po ostatniej telekonfe-
rencji wszystkich przedstawicieli 
klubów było bardzo dużo.
Ostatni plan przedstawiony przez 
profesora Krzysztofa Pawlaczyka 
mówi o koniecznych testach na 
koronawirusa, którym poddani 
byliby członkowie wszystkich 
drużyn Ekstraklasy. Koszt takiego 
rozwiązania to nawet kilka mi-
lionów złotych, ale partycypować 
w nich miały by zarówno PZPN, 
jak i władze ligowej spółki. 
Po ostatnich obradach da się wy-
czuć, które kluby niekoniecznie 
chcą powrotu rozgrywek. Plan 
dokończenia sezonu najmniej leży 
Wiśle Kraków, Piastowi Gliwi-
ce, Zagłębiu Lubin czy ŁKS-owi 
Łódź. Tak się składa, że wszyst-
kim tym klubom odpowiadałoby 
zakończenie sezonu już teraz. 
W Krakowie takie rozwiązanie 
gwarantowałoby utrzymanie, wi-
celider z Gliwic awansowałby do 
europejskich pucharów, Zagłębie 
nie musiałoby drżeć o swój ligowy 
byt, który wciąż jest niepewny, 
a dla ŁKS-u uznanie obecnej tabe-
li za ostateczną też może być jedy-

ną drogą do pozostania w Ekstra-
klasie. Nie wszystkim podoba się 
też podejście próby dokończenia 
rozgrywek. Bo całkiem realnie 
rysuje się scenariusz najbardziej 
negatywny – w momencie, gdyby 
zbyt wielu piłkarzy było zakażo-
nych koronawirusem, o dokoń-
czeniu ligi można zapomnieć. 
Podczas obrad nie zapadły żadne 
wiążące decyzje.
PZPN rozważa też scenariusz, 
w którym przedwczesne zakoń-
czenie ligi zdeterminuje brak 
spadków. No i właśnie...
Oficjalnie w niższych ligach 
piłkarskich nie ma żadnych de-
cyzji. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że najbardziej realnym 
scenariuszem jest sytuacja, iż 

rozgrywki nie będą dokończone. 
Sezon miałby się zakończyć awan-
sami, ale bez spadków. Wobec 
tych doniesień, rozgrywki zostaną 
zakończone według obecnych 
tabel w poszczególnych klasach 
piłkarskich. Takie rozwiązanie 
wydaje się kompromisowe, co 
nie znaczy łatwe w przeprowa-
dzeniu. W IV lidze zostanie 31 
drużyn i dojdzie 8 beniaminków. 
W sumie to 39 zespołów. Jedna 
grupa liczyłaby 19 drużyn, a dru-
ga 20. Stosunkowo najmniej takie 
zmiany odczułyby w przyszłym 
sezonie drużyny lig okręgowych. 
Poza wrocławską, która liczyłaby 
18 zespołów, we wszystkich pozo-
stałych występowałoby 16 drużyn. 
Gdyby taki wariant uznano za 

ostateczny Zjednoczeni Żarów 
w wałbrzyskiej okręgówce zagrali-
by w przyszłym sezonie z następu-
jącymi drużynami: Grom Witków, 
Trojan Lądek Zdrój, Granit Rozto-
ka, Wenus Nowice, Zdrój Jedlina 
Zdrój, Karolina Jaworzyna Śląska, 
Włókniarz Kudowa Zdrój, Krysz-
tał Stronie Śląskie, Zamek Kamie-
niec Ząbkowicki, Sparta Ziębice, 
Płomień Makowice, Skałki Stolec, 
Victoria Świebodzice, Cukrownik/
Polonia Pszenno, Słowianin Wo-

libórz. 
Powyższe rozważania mają oczy-
wiście sens tylko wtedy, jeśli 
wszystkie drużyny, którym przy-
sługiwałby awans do wyższego 
szczebla rozgrywek, zdecydowały-
by się na takie rozwiązanie. Biorąc 
pod uwagę fakt, że piłkę nożną 
w niższych ligach (i nie tylko niż-
szych) czeka trudny czas, nie jest 
to wcale takie oczywiste.

Krzysztof Dutkiewicz

Lekkoatletyka w czasach pandemii 
Pandemia koronawirusa przewróciła sportowy świat do góry noga-
mi. O rok przesunięte zostały igrzyska w Tokio. Jak z sytuacją radzi 
sobie wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów, czterokrotny mistrz 
świata w rzucie młotem Paweł Fajdek?

Trenowanie i sprawdzenie swojej 
aktualnej predyspozycji na zawodach 
przed Igrzyskami Olimpijskimi może 
okazać się szalenie trudne. 
Lekkoatletyczny sezon miał ruszyć 
tradycyjnie w maju, ale w międzyna-
rodowym kalendarzu nie ma już żad-
nych imprez. Przez pandemię korono-
wirusa wszystkie starty lekkoatletów 
zostały odwołane. 
Mówi się wiele, że jeśli lekkoatleci 
wrócą na stadiony w tym roku, to 
wówczas zawody mogą odbywać się 
nawet w październiku. Taki scenariusz 
z pewnością nie będzie prosty w kon-
tekście przygotowań do Igrzysk Olim-
pijskich. Czy sztuczne wydłużenie 
sezonu nie pokrzyżuje przygotowań 
do przyszłorocznej olimpiady?
Z pewnością w łatwiejszej sytuacji 
treningowej są biegacze. Trudniejsze 
zadanie przed zawodnikami konku-
rencji technicznych, do których zali-
czamy m.in. rzut młotem.
Sam Paweł Fajdek podkreśla, iż za-
mierza trenować jeszcze przez wiele 
lat, zatem fakt przesunięcia igrzysk 
o rok nie ma dla niego tak dużego 
znaczenia. Sportowiec ma zamiar po-
jechać na najbliższe i kolejne igrzyska, 
więc przygoda z profesjonalnym spor-
tem będzie jeszcze trwała. Poprzednie 
dwa lata nie były dla niego łatwe, a 
wszystko za sprawą kontuzji. Taki sce-
nariusz sprawił, iż tych treningów nie 
było za wiele. W tym roku na siłowni 
zaczął odzyskiwać swoją normalną 
kondycję. W czasie zgrupowania w 
Portugalii dotarła do niego informa-
cja, iż granice naszego państwa zostają 
zamknięte i trzeba wrócić do Polski. 
Wtedy przyszło przygnębienie, iż ten 
sezon raczej się nie odbędzie i tak 
naprawdę nie ma do czego trenować. 
Żarowianin chce skoncentrować się 
na tym, żeby prowadzić minimalne 

treningi, a wolny czas poświęcić ro-
dzinie i sprawom, na które zazwyczaj 
sportowcy nie mają czasu. 
Brak możliwości startów w mitingach 
czy zawodach wiąże się z brakiem 
możliwości zarabiania pieniędzy. 
Fajdek podkreśla, że mistrzowie 
igrzysk, świata, Europy czy chociażby 
stypendyści ministerstwa są wstanie 
utrzymać się przez ten rok, być może 
do igrzysk finansowanie zostanie 
przedłużone, natomiast osoby, które 
zarabiały tylko na startach i w mo-
mencie kiedy sezon jest odwołany 
nie będą mieli możliwości zarobienia 
jakichkolwiek pieniędzy i tu pojawi 
się problem. Sponsor sportowca PKN 
Orlen przedłuża wszystkie umowy 
zawodnikom do olimpiady, bez wzglę-
du na to, co się wydarzy w tym roku. 
Takie działanie daje spokój w przy-
gotowaniach do najważniejszej dla 
sportowca imprezy. 
Oprócz problemów z pandemią ko-
ronowirusa, burzę w świecie sportu 
wywołała też decyzja AIU – organu 
powołanego do walki z dopingiem w 
lekkoatletyce. Zawodnicy, którym w 
obecnym roku kończy się karencja 
za niedozwolone wspomaganie, będą 
mogli wziąć udział w przyszłym roku 
w igrzyskach olimpijskich.  
Dobrą informacją jest powstanie 
zespołu roboczego, który opracuje 
procedury bezpieczeństwa, aby moż-
na było otworzyć Centralne Ośrodki 
Sportu, działające na terenie naszego 
kraju. Z pewnością takie rozwiązanie 
ułatwiłoby przygotowania zawod-
ników, jednak każdy krok musi być 
dokładnie zaplanowany, bo bezpie-
czeństwo i zdrowie jest dla wszystkich 
najważniejsze.  

Krzysztof Dutkiewicz

Liga Sportowa JAKO on-line
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 wiedzy sportowej. 

Liga skierowana jest do wszyst-
kich uczestników, a nagrodami 
będą m.in. wysokiej klasy sprzęt 
sportowy ufundowany przez fir-
mę 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 decy-
duje o klasyfikacji końcowej. 
Pozostań w domu dbając o zdro-
wie swoje oraz innych. Dołącz do 
nas i zgarnij atrakcyjne nagrody. 
Na sportową rywalizację w sieci 
zaprasza organizator Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie oraz sponsor główny JAKO 
Polska. 

Krzysztof Dutkiewicz
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