
Targowisko otwarte od 2 maja, 
ale w ograniczonym zakresie

Od 2 maja 2020r. do odwołania obowiązują nowe zasady regulujące prowadzenie działal-
ności handlowej na żarowskim targowisku. 

więcej na stronie 2

Podłączenie do kanalizacji 
sanitarnej 

nieruchomości w miejscowości Kalno,Wostówka i Mrowiny

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kalno, 
Kalno-Wostówka i Mrowiny (Etap II), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę 
Żarów pozwolenia na ich użytkowanie, przypominamy właścicielom, zarządcom/ad-
ministratorom nieruchomości o konieczności wykonania podłączenia do nowo wybu-
dowanych sieci kanalizacyjnych.

więcej na stronie 2

Komputery i tablety
dla uczniów żarowskich szkół

Wniosek na zakup komputerów i tabletów w ramach programu „Zdalna Szkoła” złoży-
li pracownicy Referatu Organizacyjnego UM w Żarowie.

więcej na stronie 3

Symboliczne obchody
uroczystości 3 Maja

Pomimo symbolicznych uroczystości, władze gminy Żarów apelowały, aby swój patrio-
tyzm i przywiązanie do barw narodowych mieszkańcy wyrazili poprzez wieszanie flag 
państwowych na domach czy balkonach. 

więcej na stronie 8
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Informacje
Targowisko otwarte od 2 maja, 
ale w ograniczonym zakresie

Od 2 maja 2020r. do odwołania obowiązują następujące zasady regulu-
jące prowadzenie działalności handlowej na żarowskim targowisku. 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Żarów

Z dniem 2 maja 2020r., w ograniczonym zakresie, udostępnia się tar-
gowisko Miejskie „Mój Rynek” w Żarowie do prowadzenia działalności 
handlowej wyłącznie w zakresie sprzedaży artykułów rolno-spożyw-
czych oraz chemii gospodarczej.

Zasady handlu na Targowisku Miejskim
„Mój Rynek” w Żarowie

obowiązujące od 2 maja 2020r.
 ▶ wejście na targowisko odbywać się będzie tylko jednym wejściem,
 ▶ handel odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonych miejscach sprzedaży, 
na co drugim stanowisku,

 ▶ określa się dopuszczalną liczbę miejsc sprzedaży na 20 stanowisk,
 ▶ na terenie targowiska mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedno miej-
sce prowadzenia sprzedaży, nie wliczając osób wykonujących czynności za-
wodowych, służbowych lub zarobkowych (obowiązuje zachowanie dystansu 
minimum 2 metrów między osobami),

 ▶ dopuszcza się wyłącznie sprzedaż artykułów rolno-spożywczych (w tym sa-
dzonek i kwiatów) oraz chemii gospodarczej,

 ▶ osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek noszenia rękawi-
czek oraz zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski 
albo maseczki,

 ▶ w przypadku miejsc sprzedaży z żywnością, gdzie dostęp do wody jest utrud-
niony, ręce należy dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub 
chusteczek nasączonych takim płynem,

 ▶ płyny dezynfekujące przy każdym stanowisku zapewnia sprzedawca,
 ▶ handlowcy ustawiają się zgodnie z zasadą: klient w odległości nie mniej niż 
2 metry od sprzedawcy, a następnie towar. Towar znajduje się za sprzedawcą, 
nie jak dotychczas pomiędzy klientem i sprzedającym,

 ▶ sprzedawca ma obowiązek podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć 
kontakt klienta z żywnością,

 ▶ sprzedawca w miarę możliwości powinien zapewnić terminale płatnicze, 
a w przypadku braku takiej możliwości, obowiązany jest dezynfekować ręce 
po każdym kontakcie z pieniędzmi,

 ▶ sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klienta-
mi przy jego stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 2 metry,

 ▶ na terenie targowiska bezpieczeństwa i porządku pilnować będą członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie oraz inkasent (Kierownik Targowi-
ska), których polecenia należy traktować jak polecenia właściciela,

 ▶ handel na targowisku odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 12:00.
Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej nieruchomości 
w miejscowości Kalno i Wostówka 

oraz w Mrowinach objętych II etapem
W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kalno, Kalno-Wostówka 
i Mrowiny (Etap II), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę Żarów pozwolenia na ich użytkowa-
nie, przypominamy właścicielom, zarządcom/administratorom nieruchomości o konieczności wykona-
nia podłączenia do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych.

– W tym celu należy wystąpić do 
Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Żarowie z wnioskiem 
o wydanie stosownych warunków 
przyłączenia. Następnie, zgodnie 
z uzyskanymi wytycznymi, wyko-
nać przyłącze kanalizacyjne, a po 
jego pozytywnym odbiorze przez 
służby techniczne ZWiK, zawrzeć 
umowę na odbiór ścieków – infor-
muje Grzegorz Osiecki prezes ża-
rowskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji. 
Wnioski dostępne są na stronie 
internetowej w zakładce doku-
menty:

 ▶ Wniosek o wy-
danie warunków 
przyłączenia do 
sieci: https://
zwik.zarow.
pl/wp-content/uploads/20-
19/11/1.-wniosek-nr-1-O-

WYDANIE-ZAPEWNIENIA-
I-WARUNK%C3%93W-
PRZY%C5%81ACZENIA-DO-
SIECI-WOD.KAN_.-1.pdf

 ▶ Wniosek o za-
warcie umowy 
na dostawę wody 
i odbiór ście-
ków : https://
zwik.zarow.
pl/wp-content/uploads/20-
19/11/6.-wniosek-nr-6-
O-ZAWARCIE-UMOWY-
NA-DOSTAW%C4%98-
WODY-I-ODBI%C3%93R-
%C5%9ACIEK%C3%93W.pdf

 ▶ Do wniosku 
o zawarcie umo-
wy konieczne 
jest oświadczenie 
określające tytuł 
prawny do nieru-
chomości https://zwik.zarow.pl/

wp-content/uploads/2019/11/
druk-nr-8-o%C5%9Bwiadc-
zenie-okre%C5%9Blajace-
tytu%C5%82-prawny-do-
nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Wnioski można składać listownie, 
osobiście w sekretariacie Spółki 
z zachowaniem wszelkich zasad 
higieny lub drogą elektroniczną 
na adres: zwikzarow@pro.onet.pl 
Przypominamy, że obowiązkiem 
każdego właściciela nieruchomo-
ści jest jej przyłączenie do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach). Z obo-
wiązku przyłączania są zwolnieni 
jedynie właściciele nieruchomo-
ści, która jest wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków.

Racjonalnie gospodarujmy wodą
Czasy, jakie obecnie nastały nie są optymistyczne dla zdrowia i życia ludzi z powodu wirusa, ale dodat-
kowo nastąpił jeszcze jeden kataklizm, jakim jest susza.

Dzisiaj stany wód gruntowych są 
bardzo niskie z powodu słabych 
opadów śniegu w zimie i braku 
opadów deszczu w okresie zimo-
wo-wiosennym. Szczególnie wi-
dać to poprzez niskie stany wody 
w zbiornikach wodnych, a także 
w rzekach na terenie naszej gminy 
i nie tylko.
Niestety okres wiosenny to także 
czas siewów na naszych ogród-
kach, a to wiąże się z ponadnor-
matywnym poborem wody.
– Dlatego prosimy wszystkich 
mieszkańców gminy Żarów, aby 
zaopatrzyli się w zbiorniki lub 
beczki, w których będą mogli gro-
madzić wody opadowe. Pozwoli 
to na racjonalne gospodarowanie 

wody pitnej, która jest niezbędna 
do codziennego życia. Na dzień 
dzisiejszy nasze źródła wody pitnej 
są wystarczające, ale ciężko okre-
ślić co będzie za miesiąc, czy dwa, 

przy braku opadów i dalszej obo-
wiązkowej kwarantannie – mówi 
prezes ZWiK w Żarowie Grzegorz 
Osiecki.

Od 4 maja kasa ZWiK 
otwarta w wyznaczonych godzinach

Informujemy, że kasa ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. w budynku przy 
ul. Słowiańskiej 16 będzie czynna od 04.05.2020r. w godzinach 
od:9 00 do 12:00. 

Prosimy przestrzegać wymogów 
higieny osobistej. Przed dokona-
niem płatności należy najpierw 
zdezynfekować ręce lub założyć 
rękawiczki oraz maseczkę ochron-
ną. Przy okienku do kasy stać 
może tylko jedna osoba. 
Ponadto informujemy, że ZWIK na-
dal pracuje w systemie dwuzmiano-
wym z uwagi na zaistniałą sytuację 
epidemii koronawirusa. Praca od-
bywa się od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 13:00 oraz 
od 13:30 do 19:30. W tym czasie 
można kontaktować się telefonicz-
nie i uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje, a także podawać na 
bieżąco stany wodomierzy. 
Zachęcamy również do korzysta-
nia ze strony internetowej: 
www.zwik.zarow.pl, na której 
znajdują się aktualne informacje 
i dokumenty niezbędne do zała-
twienia formalności.

Podaj odczyt wodomierza telefonicznie lub e-mailem
Zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego staramy się 
zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. W związku z tym do odwołania wstrzymujemy wyj-
ście inkasenta w celu odczytów wodomierzy.

Prosimy odczyty wodomierzy podawać telefoniczne 
pod numerami: 74 85 80 610, 512 222 825, 665 159 
740 lub na adres e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które 
zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub 
e-mailem. Prosimy o dokonywanie wpłat bezpośred-
nio na konta:

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

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

Przypominamy również, że możliwe jest dokonywa-
nie czynności płatniczych z domu poprzez banko-
wość elektroniczną.
Kasa czynna od 04.05.2020r. w godz.9.00 – 12.00
Harmonogram odczytów Maj 2020
 ▶ Miejscowość/data przekazania odczytu wodomierza
 ▶ Kalno i Wostówka  ............................do 08.05.2020
 ▶ Pyszczyn .............................................do 13.05.2020
 ▶ Mrowiny .............................................do 20.05.2020

 ▶ Łażany ................................................do 25.05.2020
 ▶ Bożanów  ............................................do 29.05.2020
 ▶ Wierzbna ............................................do 29.05.2020
 ▶ Żarów (Działalność gospodarcza, 
rzemieślnicy) .....................................do 30.05.2020

*jeżeli do tego terminu odczyt nie zostanie podany 
wyszacujemy ilość pobranej wody i /lub odprowa-
dzonych ścieków.

Zarząd ZWiK w Żarowie Spółka z o.o.
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#koronawirus
Komputery i tablety dla uczniów żarowskich szkół

Uczniowie szkół podstawowych na terenie gminy Żarów będą mogli korzystać z nowego sprzętu kom-
puterowego przeznaczonego do realizacji zdalnego nauczania w domach. 

Wniosek, który złożyła gmina Ża-
rów w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” został po-
zytywnie oceniony. Dzięki temu 
do uczniów trafiły nowe laptopy 
i tablety, które są niezbędne do ich 
codziennej pracy. Łącznie na za-
kup nowych laptopów i tabletów 
gmina Żarów pozyskała 40.782,00 
złotych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora przekazał już 
sprzęt dyrektorom żarowskich 
placówek oświatowych.
– Decyzję o złożeniu wniosku pod-
jęliśmy jak tylko pojawiło się ogło-
szenie o konkursie po wstępnym 
rozpoznaniu sytuacji w naszych 
jednostkach oświatowych. Dzięki 
otrzymanej dotacji zakupiliśmy 
kilkadziesiąt nowych tabletów oraz 
laptopy, które w czasie obecnego 
zamknięcia placówek oświatowych 
spowodowanych pandemią ko-
ronawirusa, pomogą najbardziej 
potrzebującym uczniom aktywnie 
uczestniczyć w zdalnej edukacji – 
mówi Przemysław Sikora zastępca 
burmistrza.
Komputery i laptopy zostały prze-
kazane do dyrektorów szkół zgod-
nie ze zgłoszonymi przez nich 
potrzebami i obecnie sprzęt jest 
dystrybuowany do uczniów. 
– W czasie panującej epidemii 
sprzęt komputerowy to jedyna 
możliwość kontynuowania nauki 
przez uczniów naszych szkół. Dla-
tego ta pomoc, którą otrzymaliśmy 
to dla dzieci i młodzieży bardzo 
duże wsparcie. Dziękujemy wła-
dzom naszej gminy oraz pracowni-
kom Urzędu Miejskiego za złożenie 
wniosku i pozyskanie sprzętu dla 
uczniów – mówią Helena Słowik 

dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie oraz za-
stępca dyrektora Adam Ciupiński.
Nie będą to jednak pierwsze 
komputery, która trafiły już do 
uczniów naszej gminy do reali-
zacji zdalnego nauczania. Kilka 
tygodni temu, Fundacja Impact 

w ramach akcji #Komputer-
DlaUcznia przekazała komputery 
wraz dostępem do Internetu, aby 
wesprzeć najbardziej potrzebujące 
dzieci w gminie Żarów. Projekt 
ten koordynował żarowski Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Magdalena Pawlik

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora przekazał nowy sprzęt dla 
uczniów dyrektorom szkół funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

Sprzęt został przekazany do szkół, a następnie zostanie udostępniony 
uczniom na czas prowadzenia zdalnych zajęć edukacyjnych podczas 
epidemii koronawirusa.

Przychodnie Zdrowia w Żarowie. 
Jak pracują podczas epidemii koronawirusa?
Przychodnia Medicus

ul. Armii Krajowej 56, 58-130 Żarów,  
tel. 74 85 80 631, 
mail: rejestracja@przychodnia.zarow.pl 
www.przychodnia.zarow.pl
Przychodnia działa w oparciu 
o wytyczne Ministerstwa Zdrowia 
i najważniejsze w obecnej sytuacji 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
pacjentom i personelowi. 
Z tego względu nie ma swobodne-
go wstępu do budynku przychod-
ni, a kontaktować się z nami moż-
na telefonicznie lub mailowo. Przy 
drzwiach działa też domofon. 
Wystawiamy pacjentom e-recepty 
oraz udzielamy porad telefonicz-
nych. Kiedy jest taka potrzeba, pa-
cjenci są umawiani na normalne 
stacjonarne wizyty - tutaj jednak 
wszystko zależy od oceny lekarza. 
Każdy przypadek rozpatrujemy 
indywidualnie, dlatego zawsze 
najpierw prosimy o kontakt z re-
jestracją. Wszelkie niezbędne 
dokumenty (zdjęcia, wyniki itp.) 
można przesyłać drogą mailową. 
Jesteśmy jednostką akredytowa-
ną przez Ministerstwo Zdrowia 
i spełniamy wiele rygorystycznych 
wymogów odnośnie bezpieczeń-
stwa i obsługi pacjentów. 
W przychodni pobierane są 
próbki do badań laboratoryjnych, 
działa pracownia USG i punkt 
szczepień. Dyżury przy telefonach 
pełni wykwalifikowany personel 
medyczny i robimy co w naszej 
mocy, żeby nie pozostawić nikogo 
bez pomocy. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy skontaktować się z nami 
telefonicznie lub mailowo, a także 
szukać informacji na naszej stro-
nie internetowej (www.przychod-
nia.zarow.pl). Przychodnia jest 
czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 -18:00.

Przychodnia 
Serafin-Med

ul. Hutnicza 1, 58-130 Żarów, 
tel. 74 857 05 70, 
e-mail: serafinmed@op.pl 
http://www.serafinmed.pl/ 
Przychodnia NZOZ „Serafin-
-Med” pracuje normalnie i budy-
nek przychodni jest otwarty dla 
pacjentów.
Nasi lekarze nie odwołują wizyt.
Nasi Pacjenci mogą się z nami 
kontaktować:
a) Telefonicznie,
b) Drogą mailową 
c) Osobiście
Przy czym a) i b) są preferowaną for-
mą kontaktu.
W sytuacji, gdy potrzebna jest 
recepta na leki Pacjenci mogą się 
z nami skontaktować telefonicz-
nie, mailowo oraz osobiście.
Przychodnia NZOZ Serafinmed 
świadczy pełen zakres usług.
Nasi pacjenci mogą w bezpieczny 
sposób przesłać dokumentację 
medyczną na adres email.
Punkt pobrań krwi jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 07:00 do 08.30.

Uwaga! Ministerstwo Zdrowia 
i Państwowy Inspektor Sanitarny 
zalecają ograniczenie przemiesz-
czania się pacjentów oraz perso-
nelu medycznego do niezbędnego 
minimum, a także korzystanie 
(jeśli to możliwe i uzasadnione) 
z teleporad. Pacjenci oraz personel 
powinni być zaopatrzeni w ręka-
wiczki jednorazowe oraz maseczki 
i pamiętać, aby zachowywać bez-
pieczną odległość od siebie.

Przychodnia Pemed
ul. Krasińskiego 12, 58-130 Żarów, 
tel. 74 857 05 76, 
e-mail: nzoz_pemed@wp.pl 
Przychodnia PEMED pracuje 
normalnie. Budynek przychodni 
jest otwarty, ale zalecamy kontakt 
telefoniczny, udzielamy teleporad 
dla pacjentów. W nagłych przy-
padkach umawiamy pacjentów 
na wizytę lekarską na konkretną 
godzinę.
Lekarze nie odwołują umówio-
nych wcześniej wizyt.
Pacjenci mogą się z naszą przy-
chodnią kontaktować telefonicz-
nie. Nasza przychodnia otwarta 
jest w godz. 7.00-18.30. 
W sprawie recept pacjenci rów-
nież mogą się z nami kontaktować 
telefonicznie lub mailowo. 

Szpital 
Reumatologiczno-
-Rahabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 7, 58-130 Żarów, 
tel. 74 85 80 311, 74 85 80 551, 
e-mail: d.podworna@szpital.swidnica.pl 
W związku z epidemią CO-
VID-19, w celu minimalizacji 
ryzyka transmisji infekcji, zgodnie 
z rekomendacjami Ministerstwa 
Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia:
1. W oddziale reumatologicznym 

przyjmowani są pacjenci w trybie 
pilnym, przyjęcia planowe zostały 
zawieszone. Kontynuowane są 
przyjęcia celem realizacji progra-
mów lekowych.

2. O zawieszeniu przyjęć planowych 
wszyscy oczekujący pacjenci są 
informowani telefonicznie przez 
lekarza. Podczas rozmowy zbierany 
jest wywiad co do stanu zdrowia 
pacjenta. Wyznaczony jest nowy 
termin hospitalizacji. Pacjenci 
są informowani o konieczności 
natychmiastowego kontaktu z pla-
cówką w sytuacji pogorszenia stanu 
zdrowia.

3. Z placówką można kontaktować się 
telefonicznie (na dotychczasowych 
zasadach). Osoby zgłaszające się 
osobiście kontaktują się przy użyciu 
domofonu. Pozwala to na właściwe 
przekierowanie pacjentów przez 
personel do docelowych komórek 
- poradnia, pracownia Rtg, punkt 
przyjęć.

4. Pacjenci pozostający pod stałą kon-
trolą tutejszej poradni reumatolo-
gicznej konsultowani są w ramach 
teleporad (o czym wcześniej poin-
formowani są telefonicznie). Pa-
cjenci mający wyznaczony termin 
wizyty w poradni po raz pierwszy 
są przyjmowani przez lekarza 
osobiście, na dotychczasowych za-

sadach. Część pacjentów w obawie 
przed zakażeniem prosi o zmianę 
terminu porady pierwszorazowej, 
w takiej sytuacji wyznaczony jest 
nowy termin przyjęcia.

5. Pacjenci posiadający pilne skiero-
wanie do pracowni Rtg mają wy-
konywane badania radiologiczne. 
Zawieszone zostało funkcjonowa-
nie laboratoryjnego punktu pobrań 
krwi.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2020 roku wpro-
wadziło nowe czasowe ogranicze-
nia między innymi polegające na 
zaprzestaniu udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu re-
habilitacji leczniczej, zarówno 
w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą komercyjnie, jak 
i związanych umową z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. W związku 
z tym w tutejszej placówce zawie-
szono wykonywanie zabiegów reha-
bilitacyjnych prowadzonych w wa-
runkach ambulatoryjnych do czasu 
zniesienia powyższych ograniczeń.

Nie zaleca się uruchamiania
fontann i ulicznych instalacji wodnych

Główny Inspektor Sanitarny zale-
ca, aby w związku z trwającą epi-
demią koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę CO-
VID-19, jak również dynamiczną 
sytuacją w zakresie ogłaszania 
kolejnych etapów znoszenia ogra-
niczeń, nie uruchamiać fontann 
oraz ulicznych instalacji wodnych 
z wyrzucanymi na wysokość kilku 
metrów strumieniami wodnymi.
Zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego aerozol 

wodno-powietrzny może być do-
datkowym nośnikiem dla cząste-
czek wirusa.
W związku z zaleceniami Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego 
fontanny znajdujące się na terenie 
miasta również nie zostaną uru-
chomione. Z tym samym apelem 
zwracamy się również do miesz-
kańców gminy Żarów, aby wstrzy-
mać się na ten czas z uruchamia-
niem fontann przed domami. 
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Pomoc społeczna

W DPS Żarów sytuacja pod kontrolą. 
Zachowane są wszelkie środki ostrożności

Z wielu zakątków kraju dochodzą niepokojące informacje o problemach w Domach Pomocy Społecznej 
związanych z pandemią koronawirusa. Jak sytuacja wygląda w Domu Pomocy Społecznej w Żarowie? 
Na pytania odpowiada Stanisław Łukaszów dyrektor żarowskiej placówki.

– Jakie środki ostrożności, 
w związku z epidemią korona-
wirusa są zachowane w Domu 
Pomocy Społecznej w Żarowie?

– Obserwując i z wielkim za-
niepokojeniem przyglądając się 
sytuacji na świecie – nie tylko 
w Chinach, ale i bliżej – we Wło-
szech, Hiszpanii, już pod koniec 
lutego w Domu Pomocy Społecznej 
w Żarowie wprowadzone zostały 
pewne zalecenia mające charakter 
profilaktyczny przed zakażeniem 
Covid 19. Z biegiem czasu te za-
lecenia przybrały postać bardziej 
oficjalną, opracowano procedury 
z którymi każdy mieszkaniec, jak 
i każdy pracownik placówki został 
zapoznany. W miejscach ogólnodo-
stępnych zostały udostępnione za-
lecenia, które przypominają Nam 
wszystkim codziennie o zasadach, 
których powinniśmy przestrzegać 
w tym trudnym czasie. W miej-
scach ogólnodostępnych na każ-
dym piętrze obiektu, jak i na placu 
zewnętrznym znajdują się dozow-
niki z płynem dezynfekującym. 
Osoby sprawne fizycznie z czyn-
nościami związanymi z higieną 
rąk radzą sobie same, natomiast 
osoby niepełnosprawne fizycznie 
wymagają w tej czynności pomocy 
personelu, który w sposób wzmożo-
ny dba o pomoc w wykonaniu tych 
czynności. Jesteśmy zaopatrzeni 
w środki ochrony indywidualnej 
– rękawice, maseczki, przyłbice, 
fartuchy. Dzięki działaniom pre-
wencyjnym zaopatrzyliśmy się 
w zwiększoną ilość tych środków. 
W środki zaopatrzeni zostali 
również pensjonariusze placów-
ki. Wśród społeczności lokalnej 
znalazły się osoby, które charyta-
tywnie wsparły Naszą placówkę 
w materiałowe maseczki w ilości 
100 sztuk, jak i 10 przyłbic ochron-
nych. Taka pomoc jest dla placówki 
niesamowitym wsparciem, którą 
uzyskaliśmy od ludzi działających 
na terenie powiatu świdnickiego, 
którzy działają na portalu społecz-
nościowym Facebook pod nazwą 

Grupa: przyłbice dla szpitali Świd-
nica, jak i grupy harcerzy Mrów-
kojady, którą dowodzi drużynowy 
Pan Andrzej Góralski. Jest to pomoc 
nieoceniona, płynąca prosto z serca, 
za co serdecznie dziękujemy. 
– Czy DPS w Żarowie, w związ-
ku z epidemią, jest zamknięty 
dla odwiedzających?

– Pensjonariusze placówki nie 
opuszczają obiektu od końca lutego 
2020r. Od tego czasu wstrzymane 
są również odwiedziny w Naszej 
placówce. Myślę, że rozwój epide-
mii na świecie i w Naszym kraju 
uświadomił mieszkańcom, że 
sytuacja jest naprawdę poważna. 
Jako osoba zarządzająca obiektem 
wraz z pozostałym personelem pla-
cówki mam pełną świadomość, że 
pracujemy z osobami, ze względu 
na wiek, najbardziej narażonymi 
na zakażenie Covid 19, dlatego też 
tak ważna jest „Nasza” izolacja 
społeczna poza pracą. Wiadomo, 
zdarzają się sytuacje w których 
mieszkaniec opuszcza placówkę 
– np. wyjazd do szpitala, pilne 
badania itp. Na takie sytuacje nie 
mamy wpływu, tym bardziej, że 
odbywają się one w sytuacjach 
„zagrożenia życia”, a ich słuszność 
jest niepodważalna. 
– Jak w tej sytuacji wygląda 
opieka nad pensjonariuszami?

– Opieka nad pensjonariuszami 
w okresie epidemii nie uległa zmia-
nie. Ze względów bezpieczeństwa, 
od pracy w Naszej placówce „odsu-
nęliśmy” osoby, które jednocześnie 
świadczyłyby pracę w innych miej-
scach. Takich osób było niewiele. 
Pracujemy praktycznie w pełnym 
składzie – standard świadczonych 
przez nas usług nie uległ zmianie. 
– Czy któryś z pensjonariuszy 
z DPS Żarów zachorował na ko-
ronawirusa?

– Na obecną chwilę nie mieliśmy 
zachorowania na Covid 19. Jeden 
z naszych mieszkańców został 
skierowany przez lekarza na wy-
konanie testu w kierunku Covid 
19 w związku z nagłą, niepokojąco 
podwyższoną temperaturą. Po-
nadto mieszkaniec był w podwyż-
szonej grupie ryzyka, gdyż kilka 
dni wcześniej wrócił do placówki 

po kilkudniowej hospitalizacji 
w szpitalu. Na szczęście wynik 
okazał się ujemny. Powoli, uczymy 
się żyć w „nowej rzeczywistości” , 
oswajamy się z nią na bieżąco. Nie 
jest to zadanie łatwe, przepełnione 
obawą, lękiem. Chronimy naszych 
pensjonariuszy na tyle, na ile jest 
to możliwe. Myślę, że bardzo waż-
ne w tej kwestii jest to, aby mieć 
poczucie, ze zrobiliśmy wszystko, 
co było możliwe, aby zabezpieczyć 
naszych mieszkańców przed poten-
cjalnym zakażeniem Covid19. 
– W związku z pandemią samo-
rząd województwa ma urucho-
mić środki finansowe dla DPS-
-ów. Czy pieniądze trafiły już do 
DPS Żarów?

– Rzeczywiście, prawdą jest, że 
Rząd RP ma w planach wspo-
móc Domy Pomocy Społecznej 
w profilaktyce Covid 19. Takie 
informacje udostępniono do wia-
domości publicznej na stronie 
UMDS. Na chwilę obecną są to 
plany – o szczegółach, wytycznych, 
zasadach i dokładniejszych moż-
liwościach będziemy dowiadywać 
się w przyszłości w Departamencie 
Spraw Społecznych Urzędu Mar-
szałkowskiego. Czas pokaże… 
Cieszymy się, że takie miejsca jak 
Domy Pomocy Społecznej zostały 
uwzględnione w programie wspar-
cia. Cieszy nas również fakt, że po 
raz pierwszy spotykamy się z sytu-
acją, gdzie DPS państwowe i DPS 
niepubliczne traktowane są na 
równi. W walce z koronawirusem 
wszyscy jesteśmy równi, a profilak-
tyka osób w wieku podeszłym nie-
zależnie od sposobu prowadzenia 
placówki powinna być zapewniona 
na jak najwyższym poziomie – nie-
zależnie od tego, czy placówka pro-
wadzona jest przez spółkę, osobę 
prywatną czy na zlecenie miasta, 
powiatu lub gminy. Do tej równo-
ści nie jesteśmy przyzwyczajeni, 
dlatego też tym bardziej cieszy Nas 
perspektywa, która swym planem 
wsparcia planuje objąć 64 Domy 
Pomocy Społecznej na terenie Dol-
nego Śląska, w tym pięć domów 
niepublicznych. 

Rozmawiała Magdalena Pawlik

SP Zastruże z pomocą 
dla pensjonariuszy DPS

Do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy koło 
Opoczna trafiły środki czystości, koce, pościele i odzież. 

Dary dla seniorów zebrała spo-
łeczność Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu. 
W akcję włączyła się nie tylko 
Szkoła Podstawowa im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu, ale także 
środowisko lokalne. 
– Jedynym szczęściem pośród obec-
nego nieszczęścia jest to, że po-
trafimy wydobyć z siebie pokłady 
empatii i nieść pomoc tam, gdzie 
jest potrzebna. I to bez oczekiwań 
na jakieś oznaki wdzięczności. 
Informację o potrzebach pen-
sjonariuszy DPS w Drzewicy k. 

Opoczna otrzymaliśmy wieczorem 
20 kwietnia. Dary dla seniorów 
wyjechały ze Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu 
samochodem wojskowym. Szybka 
i piękna akcja, w którą włączyło 
się nie tylko środowisko lokalne. 
Pragnę wszystkim darczyńcom 
gorąco i serdecznie podziękować 
za to, że w dobie pandemii nie 
ogarnął nas „wirus- obojętnego 
egoizmu”. Życzę Wam ogromu 
dobra – mówi Krystyna Wardach 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Wszystko, co potrzebne w tym trudnym czasie epidemii dzięki społeczno-
ści SP w Zastrużu trafiło do seniorów DPS w Drzewicy. 

Komunikat w sprawie
powrotu dzieci do żłobka i przedszkola

Po konsultacjach z dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie 
oraz dyrektorami oddziału przedszkolnego funkcjonującego 
przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, mając na 
względzie bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek oraz 
możliwości kadrowe i sanitarne podjęta została decyzja, że Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie oraz oddział przedszkolny przy Szkole Pod-
stawowej w Żarowie pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r. Od 18 
maja 2020r. otwarty zostanie Żłobek „Bajkowa Kraina” funkcjonu-
jący przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie. 

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Ża-
rowie od 18 maja 2020r. będzie 
otwarty, w takich godzinach jak 
dotychczas, od 5.30 do 16.00, 
a pierwszeństwo w korzystaniu 
z opieki żłobkowej będą miały 
dzieci rodziców pracujących. 
Do żłobka nie będą również przyj-
mowane dzieci, których rodzice 
zadeklarowali krótszy niż 8 godzin 
dziennie czas pobytu. 
– Najważniejsze jest zdrowie 
i bezpieczeństwo dzieci, rodziców 
oraz ich opiekunów, dlatego po 
konsultacji z Burmistrzem Miasta 
Żarów oraz pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, wspólnie 
podjęliśmy decyzję, że przedszkole 
pozostanie zamknięte do 24 maja. 
Natomiast od 18 maja otwieramy 
Żłobek funkcjonujący przy naszym 
przedszkolu. Zapewniam Państwa, 
że bardzo rzetelnie podchodzimy 
do tych działań. Chcemy w nale-
żyty sposób przygotować placówkę, 
tak aby zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom, nauczycielom i rodzi-
com. Dlatego opracowujemy rów-
nież procedury sanitarne w oparciu 
o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. W związku 
z otwarciem od 18 maja Żłobka, 
podjęliśmy także decyzję, że część 
personelu z przedszkola, w ra-
mach wsparcia opiekunek żłob-
ka, zostanie oddelegowanych do 
pracy w Żłobku. W międzyczasie 
podjęte zostaną kolejne kroki, aby 
w następnym etapie przygotować 
do otwarcia w sposób bezpieczny 
również przedszkole – mówi Elż-
bieta Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola i Żłobka „Bajkowa 
Kraina”.
Przypominamy, że w pierwszej 
kolejności ze Żłobka powinny 
korzystać dzieci, których rodzice 
nie mają możliwości pogodzenia 
pracy z opieką w domu oraz dzieci 
pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsię-
biorstw produkcyjnych, realizują-
cy zadania związane z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19. 

W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci oraz pracowników Żłob-
ka „Bajkowa Kraina” w Żaro-
wie zwracamy się z prośbą, aby 
do żłobka przyprowadzać tylko 
i wyłącznie dzieci zdrowe, które 
nie miały kontaktu z osobami 
przebywającymi na kwaran-
tannie. 

Jednocześnie informujemy, że 
terminy wskazane powyżej mogą 
ulec zmianie w zależności od roz-
woju sytuacji epidemicznej w na-
szym kraju. Wszystkie informacje 
na ten temat na bieżąco będą 
aktualizowane na stronie inter-
netowej Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie, www.um.zarow.pl 
oraz Facebooku Gmina Żarów. 
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Przypominamy, że Ustawa 
o ochronie przyrody zabrania 
wypalania łąk i pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydrożnych, 
trzcinowisk i szuwarów. Nato-
miast ustawa o lasach zabrania 
wypalania wierzchniej warstwy 
gleby i pozostałości roślinnych 
w lasach i na terenach śródleśnych 
oraz w odległości do 100 m od 
granicy lasu. Za nieprzestrzeganie 
tych zakazów grożą wysokie kary. 
Kodeks wykroczeń przewiduje 
nawet 5 tys. zł grzywny za wypala-
nie traw. Znacznie surowszą karę 
poniesie osoba, która podpalając 
trawy, spowoduje zagrożenie ży-
cia i zdrowia innych ludzi albo 
mienia np. budynków. W tym 
wypadku Kodeks karny przewi-
duje karę więzienia od roku do 
10 lat. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa również 
może nakładać dotkliwe kary fi-
nansowe, jeśli  stwierdzi, że rolnik 
wypala grunty rolne. 
Wypalanie traw nie ma sensu – 
jest szkodliwe i niebezpieczne
Po przejściu pożarów ziemia na 
„wypaleniskach” staje się jałowa. 
Płomienie zabijają np. dżdżownice 
i hamują naturalne zjawisko gni-
cia pozostałości roślinnych, dzięki 
któremu tworzy się urodzajna 
warstwa gleby. Nie koniec na 
tym, ogień zabija także owady np. 
pszczoły i dziko żyjące zwierzęta 
takie jak jeże, zające, lisy czy kuro-

patwy oraz niszczy ich siedliska.
Oto fakty:

 ▶ wypalanie nawet jednorazowe ob-
niża wartość plonów o 5–8 proc.; 
pogarsza się skład botaniczny siana. 
Niszczone są rośliny motylkowe. 
Zdecydowanie zwiększa się udział 
chwastów. Według  naukowców, po 
takim pseudo-użyźniającym zabie-
gu ziemia potrzebuje kilku lat, by 
powrócić do plonów sprzed pożaru;

 ▶ zniszczeniu ulega warstwa próch-
nicy, a razem z nią przebogaty 
świat mikroorganizmów (bakterie, 
grzyby) niezbędny do utrzymywa-
nia równowagi biologicznej życia. 
Wysoka temperatura 
powoduje, że takie 
związki jak na przy-
kład azot, łatwo utle-
niają się;

 ▶ podczas pożaru gwał-
townie rośnie tempe-
ratura w glebie, może 
ona wynieść nawet 
1000 st. C. Taka tem-
peratura zabija żyjące 
w glebie zwierzęta, co 
powoduje jej wyjało-
wienie.

Palące się trawy czy 
chwasty mogą wy-
twarzać toksyczne 
substancje, które za-
truwają zarówno gle-
bę, wody gruntowe, 
jak również niszczą 
atmosferę. Towarzy-
sząca pożarom emisja 
pyłów i gazów zagraża 

również np. kierowcom porusza-
jącym się po drogach w pobliżu 
pożarów. Nierzadko ogień przeno-
si się na pobliskie lasy czy zabudo-
wania, pozbawiając ludzi dobytku, 
a czasami odbierając zdrowie czy 
życie. Każdego roku do szpitali 
trafia wiele osób poparzonych 
właśnie w takich pożarach. Są 
też ofiary śmiertelne. Często 
zresztą to właśnie podpalacze 
cierpią w wyniku swoich działań, 
bo ogień potrafi bardzo szybko 
wymknąć się spod kontroli. Straż 
pożarna ponosi olbrzymie koszty 
gaszenia płonących traw i często 
nie może nadążyć z wyjazdami do 
kolejnych takich zdarzeń. Straża-
cy zajęci płonącymi trawami nie 
mogą szybko dojechać do innych 
pożarów.

Na podstawie informacji z ARiMR

Inwestycje
Zawieszenie zajęć w szkołach do 24 maja

Na konferencji prasowej 24 kwietnia 2020r. Minister Edukacji Na-
rodowej Dariusz Piontkowski poinformował o przedłużeniu zawie-
szenia zajęć w szkołach i uczelniach wyższych do 24 maja 2020 r. 

Podane zostały także nowe ter-
miny egzaminów maturalnych 
oraz egzaminów ósmoklasisty. Ze 
względu na sytuację epidemio-
logiczną nie będzie części ustnej 
egzaminów maturalnych. Będą to 
tylko egzaminy pisemne.

 ▶ Egzaminy maturalne w tym 
roku rozpoczną się 8 czerwca 
2020r. Będą to tylko i wyłącznie 
matury pisemne. Matury po-
trwają do końca czerwca. Roz-
poczną się od egzaminu z języka 
polskiego. Dodatkowy egzamin 
maturalny dla osób, które z róż-
nych, usprawiedliwionych przy-
czyn nie będą mogły przystąpić 
do matury w terminie podsta-
wowym, powinien odbyć się na 

początku lipca. 
 ▶ Egzamin ósmoklasisty odbędzie 
się w dniach 16–18 czerwca 
2020r.

 ▶ Egzamin potwierdzający kwali-
fikacje w zawodzie odbędzie się 
w dniach 22 czerwca – 9 lipca 
2020r.

 ▶ Egzamin zawodowy odbędzie 
się w dniach 17–28 sierpnia.

 ▶ Rok akademicki na uczelniach 
wyższych w normalnym trybie 
rozpocznie się 1 października 
2020r.

Minister Edukacji Narodowej 
wskazał także, że ogłoszone decy-
zje dają uczniom i nauczycielom 
więcej czasu na przygotowanie się 
do egzaminów.

Droga dojazdowa w Mrowinach zostanie wyremontowana
Kilka dni temu Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przekazał na swoim 
profilu społecznościowym informację o przyznaniu 1,6 miliona złotych na wsparcie dla lokalnych sa-
morządów subregionu wałbrzyskiego na ochronę gruntów rolnych. 

Wśród gmin, które mają otrzymać 
dofinansowanie na remont dróg 
jest także gmina Żarów. Wsparcie 
finansowe w wysokości 128.100 
złotych ma zostać przeznaczo-
ne na remont drogi dojazdowej 
w Mrowinach. Będzie to już kolej-
na nowa droga asfaltowa na tere-
nach wiejskich w gminie Żarów.
Dzięki pozyskanym przez gminę 
Żarów środków od Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
z Funduszu Rekultywacji Grun-
tów Rolnych oraz zaangażowaniu 
środków własnych każdego roku 
przybywa wyremontowanych 
dróg na wsiach. Być może jeszcze 
w tym roku, jak zapewnia Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego, 
zostanie uruchomione kolejne 
wsparcie finansowe na remonty 
dróg do gruntów rolnych.
– Fundusz ma za zadanie służyć 
przede wszystkim małym, mniej 
zamożnym gminom. Inwestycje 
drogowe w takich gminach często 
ograniczają się właśnie do dróg 
dojazdu rolnego, dlatego zdecydo-
waliśmy o wsparciu właśnie tych 
samorządów, które tej pomocy 
w obecnym czasie potrzebują naj-
bardziej. Warto pamiętać, że takie 

nieduże inwestycje są najczęściej 
realizowane przez małe, rodzime 
firmy, w związku z czym są one 
kołem zamachowym dla lokalnej 
gospodarki. (…) Łącznie w skali 
województwa rozdysponowane 
zostało ponad 7 milionów złotych. 
Jeśli sytuacja finansowa nam na to 
pozwoli to w drugiej połowie roku 
będziemy chcieli uruchomić ko-
lejną transzę podobnego wsparcia 
– czytamy na profilu Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego.

W minionym roku, dzięki pozy-
skanym środkom przez gminę 
Żarów wyremontowane zostały 
drogi dojazdowe w Pożarzysku 
i Gołaszycach. Nie wiadomo 
jeszcze kiedy rozpoczną się prace 
remontowe w Mrowinach, teraz 
trzeba poczekać na oficjalną 
informację o przyznaniu dofi-
nasowania, a następne wybrać 
wykonawcę inwestycji w drodze 
przetargu. Będziemy o tym Pań-
stwa informować. 

Magdalena Pawlik

Kolejna droga dojazdowa, dzięki pozyskanym środkom finansowym 
przez gminę Żarów doczeka się remontu. 

Podsumowanie akcji „Upiększamy 
nasze przystanki” w Wierzbnej

W minionym roku, z inicjatywy radnej Rady Miejskiej Zuzanny 
Urbanik na terenie Wierzbnej odbyła się akcja sadzenia roślin, któ-
re mieszkańcom podarowało Leroy Merlin w Świdnicy. 

We wspólnej inicjatywie uczestni-
czyli wówczas chętni mieszkańcy 
Wierzbnej oraz najmłodsi. Dziś 
możemy podziwiać efekty tej 
inicjatywy. Przy przystankach 
w Wierzbnej oraz na terenie przy 
skałce zakwitły dorodne tulipany 
oraz wierzby, które w zeszłym 
roku mieszkańcom podarowa-
ła żarowska firma Electrolux 
z okazji 100-lecia istnienia 
firmy. 
– Wiosnę już czuć od dawna, 
nie tylko z powodu słońca i wyż-
szych temperatur, ale także kolo-
rowych kwiatów, które wspólnie 
zasadziliśmy z dziećmi i ich ro-
dzicami przy przystankach au-
tobusowych. Cebulki tulipanów 
zostały podarowane przez Leroy 
Merlin w Świdnicy. Pięknie 
przyjęły nam się również wierz-
by podarowane przez żarowski 
Electrolux na uczczenie 100-le-
cia firmy. Teren ten zdobią rów-
nież krokusy, które dzieci sadzą 
już tutaj od przeszło dwóch lat 

z okazji Święta Dyni. Dziękuję 
firmie Electrolux za to, że zawsze 
nas wspiera. Ten rok zapewne 
będzie trudny z powodu szalejącej 
epidemii koronawirusa w Polsce, 
ale mamy nadzieję, że Electrolux 
nie zapomni o nas i także nas w tej 
akcji wspomoże. Podziękowania 
składam również Leroy Merlin 
w Świdnicy, która co roku obda-
rowuje nas pięknymi sadzonkami 
kwiatów wiosennych – mówi rad-
na Zuzanna Urbanik.
Sadzonki kwiatów, które zostały 
posadzone przez mieszkańców 
Wierzbnej dziś zachwycają swoim 
wyglądem i różnymi kolorami. 
Nie mówić już o tym, że stano-
wią ważne źródło pokarmu dla 
pszczół.

Oprac. Magdalena Pawlik

Zdjęcie z 2019r. podczas wspólnej 
akcji sadzenia roślin w Wierzbnej.

Takie piękne i kolorowe kwiaty zakwi-
tły przy przystankach i na terenie przy 
skałce w Wierzbnej.
Dzięki wspólnej ubiegłorocznej akcji 
mieszkańców Wierzbnej, a zwłaszcza 
dzieci kolejne miejsca na terenie gmi-
ny Żarów zazieleniły się i wzbogaciły 
o nowe rośliny.

Nie wypalaj traw!
Corocznie w okresie wiosennym powtarza się sytuacja wpływająca 
negatywnie na otaczające nas środowisko. Ogień, który płonie na 
łąkach i nieużytkach nie tylko zabija wszystko co spotka na swojej 
drodze, ale też łatwo może wymknąć się spod kontroli i spowodo-
wać wiele nieprzewidzianych szkód.
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Osoby chore mogą po-
wrócić do rehabilitacji, 
a biblioteki i instytucje 

kultury są stopniowo otwierane 
po konsultacjach z sanepidem. 
Wprowadzono także zmiany 
w funkcjonowaniu przedszkoli 
i żłobków. 

Działalność gospodarcza 
– otwarte centra han-

dlowe i hotele
Od poniedziałku 4 maja 2020 
roku zniesione zostały istotne 
ograniczenia w handlu.
Centra handlowe i sklepy wiel-
kopowierzchniowe otwarte, ale 
z limitem osób i bez spożywa-
nia posiłków
 ▶ Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli 
centra handlowe, sklepy wielkopo-
wierzchniowe – zostały otwarte.

 ▶ Wprowadzono jednak limit osób. 
Na 1 osobę musi przypadać 15m2 
powierzchni handlowej. Co ważne 
– do powierzchni sprzedażowej nie 
wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych 
nie mogą funkcjonować jednak 
kluby fitness i przestrzeń rekre-
acyjna (np. place zabaw). Nie 
mogą funkcjonować także miej-
sca, w których spożywa się posiłki 
na miejscu (tzw. food court).
Wytyczne dla funkcjonowa-
nia obiektów handlowych 
o powierzchni powyżej 2000 m2 
w trakcie epidemii COVID-19 
w Polsce: https://www.gov.pl/web/
rozwoj/centra-handlowe

Hotele i noclegi ruszyły, 
ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady 
nie przyjmowały gości – z wyjąt-
kiem osób w delegacji i w kwaran-
tannie. Zniesiono ten zakaz. Usłu-
gi hotelarskie i noclegowe mogą 
być świadczone pod warunkiem, 
że zachowane będą szczególne 
zasady bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach 
noclegowych ograniczona zosta-
je nadal działalność restauracji 
hotelowych i przestrzeni rekre-
acyjnych. Siłownie, sale pobytu 
i baseny pozostają zamknięte. 
Natomiast restauracje hotelowe 
mogą wydawać posiłki gościom 
hotelowym do pokoju. Nie mogą 
jedynie serwować ich na miejscu.
Wytyczne dla funkcjonowania ho-
teli/obiektów/pensjonatów w trak-
cie epidemii COVID-19 w Polsce: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/
hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Sklepy budowlane
czynne w weekendy

Uchylono dotychczasowy zakaz 
handlu w weekendy dla wielkopo-
wierzchniowych sklepów budow-
lanych.
Wytyczne dla funkcjonowania 
sklepów meblarskich i budow-

lanych w trakcie epidemii CO-
VID-19 w Polsce: https://www.
gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblo-
we-i-budowlane

Życie społeczne 
– pójdziesz na rehabilitację 

leczniczą i do muzeum
Po weekendzie majowym do 
większej normalności wraca rów-
nież życie społeczne.

Biblioteki i muzea
Uchylono zakaz działalności bi-
bliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostałej działalności związanej 
z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą 
otwierane stopniowo i w różnym 
czasie. O konkretnym terminie 
decydować będzie organ prowa-
dzący daną placówkę po konsulta-
cji z powiatową stacją sanitarno-
-epidemiologiczną.
Wytyczne dla funkcjonowania 
bibliotek w trakcie epidemii CO-
VID-19 w Polsce: https://www.
gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dole-
gliwości bólowe będą mogły od 
4 maja korzystać z rehabilitacji 
leczniczej.
Uwaga! Salony masażu nadal po-

zostają zamknięte!
Wytyczne dla funkcjonowania 
gabinetów fizjoterapeutycznych 
w systemie rehabilitacji ambula-
toryjnej w trakcie epidemii CO-
VID-19 w Polsce: https://www.
gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

6 maja mogą być otwarte 
żłobki i przedszkola – w wy-
jątkowych sytuacjach samo-

rządy mogą je zamknąć
Dzieci pracujących rodziców 
będą mogły wrócić do żłobków 
lub przedszkoli. Od środy 6 maja 
organy prowadzące te placów-
ki mogą je otworzyć, mając na 
uwadze wytyczne Głównego In-
spektoratu Sanitarnego, a także 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną organ prowa-
dzący może ograniczyć liczebność 
grupy przedszkolnej lub ograni-
czyć liczbę dzieci objętych opieką 
w żłobkach.
Ważne! Jednostka samorządu te-
rytorialnego na podstawie dotych-
czasowych przepisów ogólnych 
może zamknąć wszystkie żłobki 
i przedszkola na swoim terenie.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

jest wypłacany rodzicom, gdy:
 ▶ przedszkole i żłobek są zamknię-
te na mocy decyzji jednostki 
samorządu terytorialnego, 

 ▶ gdy żłobek lub przedszkole nie 
może zapewnić opieki ze wzglę-
du na ograniczenia spowodowa-
ne COVID-19. 

Wytyczne dla instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3: bezpieczeń-
stwo przede wszystkim: https://
www.gov.pl/web/rodzina/bez-
pieczenstwo-przede-wszystkim-
wytyczne-dla-instytucji-opieki-
nad-dziecmi-do-lat-3

Podstawy nowej normal-
ności – najważniejsze stałe 

zasady bezpieczeństwa
Stopniowy powrót do normalności 
nie zwalnia nas ze stosowania pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa. 
Muszą one stać się podstawą nasze-
go codziennego funkcjonowania. 

O czym należy
pamiętać szczególnie?

 ▶ Zachowuj 2-metrową odległość od 
innych w przestrzeni publicznej. 

 ▶ Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta 
w miejscach publicznych. 

 ▶ Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko 
jest to możliwe. 

 ▶ Ściśle przestrzegaj zasad sanitar-
nych w miejscach gromadzenia 
ludzi (dezynfekcja i utrzymanie 
odpowiedniego dystansu). 

 ▶ Kwarantanna i izolacja dla osób 
zarażonych lub potencjalnie zara-
żonych. 

Aktualności
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 lipca 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, 
mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest 
w ramach działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” z PROW 
2014-2020, może wystąpić rol-
nik posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 1 ha 
i nie większe niż 300 ha. Wnio-
skodawca powinien zarabiać na 
produkcji zwierzęcej lub roślinnej, 
o czym ma świadczyć przychód 
w wysokości co najmniej 5 tys. zł, 
odnotowany w okresie 12 miesię-
cy wstecz od momentu złożenia 
wniosku. Konieczna jest także 
obecność w krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatno-
ści. Co istotne, przyznanie pomo-
cy nie jest uzależnione od wielko-
ści ekonomicznej gospodarstwa. 
Nie trzeba również wykazywać 
wzrostu wartości dodanej brutto.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać 
objęte trzy kategorie inwestycji: 
ulepszające już istniejące instala-
cje nawadniające; powiększające 
obszar nawadniania; jednocześnie 
powiększające obszar nawadnia-
nia oraz ulepszające już istniejące 
instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawad-
nianie należy: w przypadku ulep-
szenia istniejących instalacji – do-
prowadzić do oszczędności wody 
na poziomie co najmniej 10 proc.; 
w przypadku powiększenia obsza-

ru nawadniania – wykazać brak 
znaczącego negatywnego oddzia-
ływania inwestycji na środowisko; 
w przypadku inwestycji wpływa-
jących na jednolite części wód 
powierzchniowych lub podziem-
nych, których stan ze względu na 
ilość wody został w planie gospo-
darowania wodami w dorzeczu 
określony jako mniej niż dobry 
– wykazać  faktyczną (efektywną) 
oszczędność wody. Stąd też każda 
z inwestycji w nawadnianie musi 
mieć zainstalowane urządzenie do 
pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego be-
neficjenta i jedno gospodarstwo 
wynosi maksymalnie 100 tys. zł, 
przy czym refundacji podlega 
50 proc. kosztów poniesionych 
na realizację inwestycji (60 proc. 
w przypadku młodego rolnika). 

Minimalny poziom kosztów inwe-
stycji musi być wyższy niż 15 tys. 
zł. Obowiązuje brak podziału in-
westycji na etapy – złożenie wnio-
sku o płatność końcową powinno 
nastąpić przed upływem 24 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy 
o przyznaniu pomocy, lecz nie 
później niż do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy mogą sfinansować z tego 
programu m.in. budowę stud-
ni i zbiorników; zakup maszyn 
i urządzeń do poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, instala-
cji nawadniających i systemów do 
sterowania nawadnianiem. 
Wnioski przyjmują oddziały re-
gionalne ARiMR, można je także 
składać za pośrednictwem biur 
powiatowych.

Kolejne ograniczenia zniesione. 
Otwarte hotele, centra handlowe i rehabilitacja 

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce 
otwarte zostały centra handlowe, sklepy budowlane są czynne w weekendy, a hotele wznowiły działalność. 

Kronika policyjna
Zapłacił, 

ale nie dostał towaru
20-letni mieszkaniec Żarowa 
znalazł ofertę sprzedaży telefonu 
komórkowego na jednym z portali 
społecznościowych. Towar zamó-
wił, zapłacił za niego 1300 złotych 
i pomimo, że pieniądze przelał na 
wskazane konto sprzedającego, 
telefonu do dnia dzisiejszego nie 
otrzymał. Do poszkodowanego 
nie wróciły także wpłacone pie-
niądze.

Nie zastosowali się do obo-
wiązku zakrywania ust i nosa
Policjanci Komisariatu Policji 
w Żarowie w trakcie patrolowania 
miasta napotkali dwóch mężczyzn 
nie stosujących się do obowiązku 
zakrywania ust i nosa (20 letniego 
mieszkańca gminy Żarów i 19 
letniego mieszkańca Wrocławia). 
Osoby te pouczono. W trakcie 
czynności z 19-letnim mężczyzną 
ujawniono przy nim woreczek 
strunowy z zawartością suszu 
roślinnego w postaci marihuany 
o wadze 0,79g. Wymienionemu 
mężczyźnie przedstawiono zarzu-
ty z art. 62 Ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii.
Uwaga na oszustów! Wykorzy-
stują epidemię koronawirusa 
i podszywają się pod krewnych, 
urzędników i próbują wyłudzić 
pieniądze od seniorów

W trudnych społecznie warun-
kach, mogą powstawać sytuacje 

sprzyjające pojawianiu się nowych 
przypadków oszustw metodą na 
tzw. „wnuczka, policjanta...”. Pod-
jęte przez władze państwowe dzia-
łania polegające m.in. na ograni-
czeniu przemieszczania się osób, 
poddaniu się kwarantannie, nie 
pozostają bez znaczenia dla osób 
starszych i samotnych. To dobry 
czas dla przestępców, którzy wy-
korzystuję tę atmosferę.
W związku z powyższym apeluje-
my o konieczności utrzymywania, 
w tym trudnym czasie stałych 
więzi rodzinnych z seniorami, 
osobami schorowanymi, samot-
nymi, bowiem pozostawienie ich 
samych sobie jest narażeniem ich 
zdrowia i bezpieczeństwa. Z do-
świadczenia Policji wynika, że sta-
ły kontakt, chociażby telefoniczny, 
jest gwarantem stabilności i po-
czucia spokoju wśród seniorów.
Przestępcy doskonale potrafią 
wykorzystać nieporadność osób 
w podeszłym wieku, jak również 
obecnie panującą sytuację zwią-
zaną z epidemią. Pojawiają się 
nowe metody działania sprawców 
a dotyczących przede wszystkim 
seniorów. Oszuści próbują wyko-
rzystać starsze osoby proponując 
im zakup: „testu na koronawiru-
sa”, „herbatek uodparniających”, 
„szczepionek ochronnych”, środ-
ków do dezynfekcji lub świadcze-
nie wszelkich usług pseudome-
dycznych.

Oprac. Magdalena Pawlik 
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Niestety to nie był wyjątek. Osób 
„noszących inaczej” maseczki jest 
sporo. Na ulicy, w sklepach widuje 
się coraz częściej maseczki noszo-
ne „pod nosem”, „na brodzie” i co 
najgorsze widuje się ludzi całko-
wicie bez masek. 
Jestem jeszcze w stanie zrozumieć 
pracowników Biedronki, którzy 
w pocie czoła wykładają towar, 
który przed chwilą dostarczono 
do sklepu. 
Rozumiem, że wszyscy bardzo 
chcą szybko wrócić do nor-
malnego życia, a maseczka jest 
w tym sporym utrudnieniem, 
szczególnie, że większość mase-
czek z „pierwszego rzutu” uszyto 
z byle czego: tkanin zasłonowych, 
resztek prześcieradeł… te mate-
riały nie ułatwiają oddychania. 
Ale teraz można kupić maseczki 
wykonane z odpowiednich mate-
riałów – takich, które zbytnio nie 

utrudniają oddychania. 
– Od wskaźników bezpieczeństwa 
zależy czy będziemy mogli szybciej 
czy później uruchomić kolejne 
etapy, na które wszyscy czekamy. 
Nasza normalność w pełni nor-
malna nie będzie – ale chodzi o to 
żebyśmy korzystali z usług, z han-
dlu, z tego co oferuje cały sektor 
przedsiębiorstw czy sektor gospo-
darczy, czy też rekreacji już wkrót-
ce. Ale to wszystko zależy od tego 
czy my będziemy się dystansowali, 
czy my będziemy się zachowywać 
w sposób odpowiedzialny. Liczba 
poziomych transmisji może bardzo 
szybko skoczyć w górę – ostrzega 
minister Szumowski.
Chcemy normalności – nośmy 
maseczki bo, pomimo tego, że nie 
jest to idealna ochrona, to może 
ustrzec nas przed zakażeniem. 
Bez maseczki istnieje dużo więk-
sze ryzyko „połknięcia” wirusa, 

gdy znajdziemy się obok osoby 
zakażonej, a ta będzie miała źle 
założoną maseczkę lub wcale jej 
nie będzie miała. 

Kilka dni temu w kilku miejscach 
na terenie wsi pojawiły się nowe 
tablice ogłoszeniowe. Zamonto-
wali je mieszkańcy Mrowin, radny 
Rady Miejskiej Roman Konieczny, 
sołtys Krystyna Popek oraz człon-
kowie Rady Sołeckiej.
– Wspólnie zadecydowaliśmy o wy-
mianie starych zniszczonych tablic 
ogłoszeniowych na nowe. Łącznie 
zamontowaliśmy 5 nowych tablic 
informacyjnych, które pojawiły się 
przy boisku sportowym, sklepie, 
świetlicy wiejskiej oraz przy wjeź-
dzie na ulice Leśną i Myśliwską. 
Chcemy, aby mieszkańcy naszej wsi 
mogli systematycznie przeglądać 
zawieszone na nich informacje, 
w tym również urzędowe komuni-
katy i obwieszczenia. Przy tablicach 
posadziliśmy także kwiaty, które 
zdobią przestrzeń publiczną w na-
szej wsi. Mamy nadzieję, że wspól-

nie będziemy dbać, zarówno o tabli-
ce, jak i nowe nasadzenia – mówi 
przewodniczący Rady Miejskiej 
i mieszkaniec Mrowin Roman 
Konieczny.

Żarowianie znaleźli się w gronie 
7998 muzyków. 
W tym szczególnym roku należało 
zarejestrować się 1 maja drogą 
mailową. Na skrzynkę Gitarowe-
go Rekordu spłynęły zgłoszenia 
z całego świata – od Polski, przez 
Norwegię, Włochy, Hiszpanię po 
Londyn i USA. Warto podkreślić, 
iż ta edycja dedykowana była nie 
tylko twórczości Hendrixa, ale 
również wielkiemu kompozyto-
rowi polskiej sceny muzycznej 
Romualdowi Lipce i personelowi 
medycznemu. Podczas bicia gi-
tarowego rekordu świata trwała 
zbiórka pieniędzy na rzecz ciężko 
chorych dzieciaków – podopiecz-
nych Fundacji Zobacz Mnie. 
Pomysłodawcą wrocławskiego 
wydarzenia jest Leszek Cichoński, 
który w tym roku zagrał wspól-
nie z Jennifer Batten, Mrozem, 
LeBurn Maddox’em, Janem Bory-

sewiczem, Sebastianem Riedlem, 
Mietkiem Jureckim, Tomaszem 
Zeliszewskim, Wojciechem Pili-
chowskim, Marco Bartoccionim. 
To była wyjątkowa edycja rekordu. 
W historii imprezy zaznaczona 

będzie jako „specjalna edycja on-
line” – w przyszłym roku do pobi-
cia rekordu nadal potrzebne będą 
minimum 7.424 gitary. 
W 2021 roku gramy na wrocław-
skim Rynku! 

Czytelnicy z zasobów biblioteki 
będą mogli korzystać od godziny 
9.00 do godziny 17.00 od ponie-
działku do piątku. Jednak nie 
wszystkie części będą do dyspozy-
cji mieszkańców. 
Czytelników czeka kilka istot-
nych zmian w funkcjonowaniu 
żarowskiej biblioteki. Na pewno 
z użytku zostanie wyłączona czy-
telnia i stanowiska komputerowe. 
Również spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki zostają zawieszone 
do odwołania. W wyznaczonych 
miejscach pojawią się płyny do 
dezynfekcji, z których obowiąz-
kowo każda osoba wchodząca do 
biblioteki będzie musiała skorzy-

stać. Obowiązkowa jest również 
maseczka i rękawiczki jednora-
zowe, w które czytelnik powinien 
sam się zaopatrzyć. Bezwzględnie 
należy zachować dystans społecz-
ny – minimum 2 metry. 
Jednocześnie w bibliotece mogą 
przebywać cztery osoby. Książki, 
które zostaną zwrócone do biblio-
teki zostaną skierowane na tzw. 
14-dniową kwarantannę (wydzie-
lone osobne miejsce, do którego 
nikt oprócz pracowników bibliote-
ki nie będzie miał dostępu) i do-
piero po tym czasie będą mogły 
zostać ponownie wypożyczone. 
Zmianie uległ również regulamin 
wypożyczeń, obecnie można 

wypożyczyć maksymalnie 6 ksią-
żek na miesiąc. Do czytelników 
zwracamy się z ogromną prośbą, 
aby czas przebywania w bibliotece 
skrócili do minimum. Ze wzglę-
du na ograniczony dostęp do 
regałów z książkami, zachęcamy 
do przeglądania katalogu online 
pod adresem internetowym www.
biblioteka.zarow.pl i rezerwowania 
wybranych pozycji, co pozwoli 
skrócić czas państwa pobytu w bi-
bliotece, a wszystko to w trosce 
o zdrowie czytelników i pracowni-
ków biblioteki. Za każdym razem 
możemy zadzwonić do biblioteki, 
aby zarezerwować wybraną książ-
kę. Na telefony czytelników czeka-
my pod numerami: wypożyczalnia 
główna 74 85 70 435, wypożyczal-
nia dla dzieci 74 85 70 596. 

– Budynek był wystawiony na 
sprzedaż. Nie znamy wyników po-
stępowania przetargowego. Jednak 
w marcu wystosowałem do wła-
ściciela budynku pismo, w którym 
oświadczyłem, że w przypadku 
braku zainteresowania kupnem 
nieruchomości, deklaruję chęć 
wynajmowania powierzchni nie-
zajmowanej przez przedszkole na 
potrzeby Urzędu. To pozwoliłoby 
na większe wpływy z wynajmu dla 
właścicieli obiektu oraz kontynu-
owanie działalności przedszkola 
– informuje burmistrz Leszek 
Michalak.
W odpowiedzi władze „Invest-
-Park Development” Sp. z o. o. 
zaznaczyły, że „zasady minima-
lizowania ewentualnych niedo-
godności związanych z możliwą 
likwidacją stanowiły przedmiot 
ustaleń z Właścicielką przedszko-
la”. Natomiast w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej i zagrożeniem 

„Zarząd IPD zmuszony jest 
wstrzymać się z ostateczną decy-
zją co do przyszłości obiektu”.
Zgodnie z pismem dyrektora, 
Przedszkole Niepubliczne „Chatka 
Małolatka” zakończy działalność 
z dniem 31 sierpnia 2020r.
– Gmina Żarów podjęła już dzia-
łania, mające na celu zapewnienie 
opieki dzieciom, które od września 
nie będą mogły uczęszczać do 
przedszkola niepublicznego.Część 
dzieci już została przyjęta do Baj-
kowego Przedszkola w Żarowie, 
a także oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Mro-
winach. Przygotowujemy również 
oddział przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Żarowie, przy ul. 
Ogrodowej. Zaplanowaliśmy także 
remont klasy i łazienki – infor-
muje Katarzyna Janik Kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
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Przesunięto termin
składania wniosków na wymianę pieców

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Pol-
sce oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie m.in. przemiesz-
czania się i spotykania, realizacja projektu grantowego „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje 
zawieszona. 

Planowane rozpoczęcie naboru 
wniosków o udzielenie grantów 
w kwietniu także zostało odwołane.
– Niemniej jednak pragniemy Pań-
stwa zapewnić, iż realizacja pro-
jektu nie jest zagrożona. Dołożymy 
wszelkich starań, aby rozpoczęcie 
naboru mogło odbyć się najwcze-
śniej jak to możliwe, z zachowa-
niem bezpieczeństwa, zarówno 
dla osób pracujących na rzecz 
realizacji projektu, jak i dla miesz-

kańców. Informujemy również, 
że dotychczasowe zasady udziału 
w projekcie nie ulegną zmianie. 
Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o śledzenie 
kolejnych komunikatów na stronie 
internetowej gminy. Na bieżąco 
będziemy Państwa informować 
o podejmowanych działaniach – 
informuje Kamil Nieradka z Refe-
ratu Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.  

Funkcjonowanie Przedszkola Niepublicznego 
„Chatka Małolatka” pod znakiem zapytania

W związku z wypowiedzeniem Przedszkolu Niepublicznemu „Chat-
ka Małolatka” w Żarowie umowy najmu lokalu przez właściciela bu-
dynku „Invest-Park Development” Sp. z o. o., przedszkole obawia się 
o możliwość dalszego prowadzenia działalności w Żarowie. 

Biblioteka otwarta od 5 maja
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów zostanie ponownie 
otwarta 5 maja. 

Żarowscy gitarzyści bili gitarowy rekord świata
W innej formie, bo online, ale za to z wielkim sukcesem. Kolejny 
raz gitarzyści z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
wraz ze swoim instruktorem Ryszardem Fidlerem wzięli udział 
w biciu gitarowego rekordu świata. 

W tym roku gitarzyści z żarow-
skiego GCKiS uczestniczyli w wir-
tualnym biciu gitarowego rekordu 
świata.

To była wyjątkowa edycja rekor-
du. W historii imprezy zaznaczo-
na będzie jako „specjalna edycja 
online”. 

Nowe tablice informacyjne w Mrowinach
Mieszkańcy Mrowin wspólnie dbają o zagospodarowanie przestrzeni 
w swojej miejscowości. 

Panie, to nic nie da…
Taką odpowiedź uzyskałem, gdy zwróciłem uwagę właścicielowi 
sklepiku, który bez maski rozmawiał przed kioskiem z klientem. 
Klient miał maseczkę założoną na brodzie.
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Kolejny awans w klasyfikacji ge-
neralnej „Internetowego Pucharu 
Polski” zanotował Damian Daniel. 

Po 9 rundach żarowianin był na 
trzeciej pozycji, której ostatecznie 
nie udało się utrzymać. Aktual-

nie reprezentant Gońca jest na 
12. miejscu. Przypominajmy, iż 
w zawodach występuje wielu wy-
bitnych zawodników królewskiej 
gry, a część z nich posiada tytuły 
międzynarodowe. Pieczę nad roz-
grywkami sprawuje Polski  Zwią-
zek Szachowy.
Żarowski klub jest organizatorem 
Pucharu Gońca on-line. W tur-
nieju skierowanym dla najmłod-
szych adeptów po raz kolejny 
triumfował Artur Ratkowski, 
wyprzedzając Angelikę Kołodziej-
czyk i Macieja Stankowskiego. 
Wśród seniorów Kamil Nowak 
lepszy od Damiana Daniela oraz 
Łukasza Reichela. 
Rywalizacja wciąż trwa. Będziemy 
przyglądać się poczynaniom tur-
niejów w sieci.

Krzysztof Dutkiewicz

Po wideokonferencji prezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Zbigniewa Bońka z wojewódzkimi 
prezesami, PZPN poinformował, 
iż nie podjęto jeszcze decyzji 
w sprawie dalszej przyszłości roz-
grywek na niższych szczeblach. 
Obrady miały charakter konsulta-
cyjny, gdzie omawiano m.in. ak-
tualną sytuację epidemiologiczną 
w kraju i jej wpływ na rozgrywki 
piłkarskie prowadzone przez 
wojewódzkie związki, zwłaszcza 
seniorskie III ligi i klasy niższe, 
jak również rozgrywki kobiece 
i młodzieżowe oraz mecze Pucha-
ru Polski. Jedno jest pewne. 
Gminę Żarów w środowisku 
piłkarskim, wśród drużyn senior-

Sport

Symboliczne obchody 
uroczystości 3 Maja 

Pandemia koronawirusa spowodowała, że tegoroczne majowe 
święta, w tym Święto Konstytucji 3 Maja świętowaliśmy inaczej niż 
zwykle. 

Nie było oficjalnej uro-
czystości, a jedynie 
uczestnictwo we mszy 

św. w kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żarowie i zło-
żenie kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Wieńce pod 
Pomnikiem, w imieniu wszystkich 
mieszkańców złożyli burmistrz 
Leszek Michalak oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Iwona 
Nieradka.
– Bez mieszkańców i imprez towa-
rzyszących, z udziałem nielicznych 
delegacji. Tak w tym roku świę-
towaliśmy Obchody Święta Kon-
stytucji 3 Maja. Jednak pomimo 
epidemii wszystkim nam zależy, 
aby pokazać, że jest to ważne świę-
to dla naszej Ojczyzny, że jesteśmy 
patriotami i służymy krajowi. To 

również wyraz radości, że możemy 
żyć w wolnej Polsce – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.
Z powodu epidemii w uroczysto-
ściach nie wzięły udziału poczty 
sztandarowe, strażacy oraz szkol-
na młodzież. 
Święto Narodowe 3 Maja jest ob-
chodzone w rocznicę uchwalenia 
w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. 
Dokument był pierwszą konstytu-
cją w nowożytnej Europie, a drugą 
na świecie po amerykańskiej. 
Rocznica przyjęcia Konstytucji 
3 Maja jest świętem ustanowio-
nym w 1919 roku. Przez okres 
PRL jego publiczne obchodzenie 
było zabronione, ponownie stało 
się państwowym świętem w 1990 
roku.

Magdalena Pawlik

Kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, w imieniu mieszkańców gmi-
ny Żarów, złożyli burmistrz Leszek Michalak oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Iwona Nieradka.

Drugi etap odmrażania sportu w Żarowie
Trwa proces odmrażania sportu w czasie pandemii koronawirusa. Od 4 maja wkraczamy w jego drugą 
fazę. Zgodnie z wytycznymi Kancelarii Premiera Rady Ministrów i Ministerstwa Sportu, z ogranicze-
niami wznawiają działalność obiekty otwarte. 

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu udostępnia boisko Orlik oraz 
korty tenisowe. Na boisku piłkar-
skim Orlik jednocześnie będzie 
mogło przebywać 6 osób + trener. 
Ta sama zasada dotyczy boiska 
wielofunkcyjnego. Na korcie te-
nisowym maksymalnie w jednym 
czasie mogą znajdować się dwie 
osoby. 
W przypadku korzystania z infra-
struktury o charakterze otwartym 
będą obowiązywały następujące 
zasady bezpieczeństwa: 

 ▶ zachowanie dystansu społecznego,
 ▶ obowiązek zasłaniania twarzy 
(w momencie dotarcia na dany 
obiekt sportowy, natomiast prze-
bywając na np. boisku nie ma obo-
wiązku zakrywania twarzy),

 ▶ ograniczona liczba osób,
 ▶ weryfikacja uczestników (zgłosze-
nie do zarządcy osób wchodzą cych 
na obiekt),

 ▶ brak moż liwoś ci korzystania z szat-
ni i wę zła sanitarnego (poza WC),

 ▶ dezynfekcja urzą dzeń  po każ dym 
uż yciu i każ dej grupie,

 ▶ obowią zkowa dezynfekcja rą k dla 
wchodzą cych i opuszczają cych 
obiekt,

 ▶ korzystanie z osobistego sprzę tu 
treningowego 

 ▶ osoby poniżej 13 roku życia mogą 
znajdować się na obiekcie tylko 
pod opieką rodzica, pełnoprawnego 
opiekuna, trenera. 

Godziny otwarcia obiektów:

Korty tenisowe
 ▶ poniedziałek – piątek 
w godz. 8:00 – 20:00

 ▶ sobota-niedziela 
w godz. 12:00 – 20:00

Kompleks Boisk Sportowych 
Moje Boisko Orlik – 2012

 ▶ poniedziałek – piątek 
w godz. 16:00 – 20:00

 ▶ sobota-niedziela 
w godz. 16:00 – 18:00

Opłaty:
 ▶ Korty tenisowe – 20 zł/godz. bez 
względu na wiek – płatność u go-
spodarza obiektu

 ▶ Kompleks Boisk Sportowych Moje 
Boisko Orlik – 2012 – bezpłatnie

Rezerwacja: 
 ▶ Korty tenisowe – w godzinach 
otwarcia obiektu pod nr tel. 
533 468 787 

 ▶ Kompleks Boisk Sportowych Moje 
Boisko Orlik – 2012 – u gospodarza 
obiektu w godzinach otwarcia lub 
od pon-pt w godz. 7:30-15:30 pod 
numerem tel. 534 130 025

Linki do regulaminów korzy-
stania z obiektów poniżej:

 ▶ Korty tenisowe: http://www.cen-
trum.zarow.pl/index.php/korty

 ▶ Kompleks Boisk Sportowych Moje 
Boisko Orlik – 2012: http://www.
centrum.zarow.pl/index.php/orlik

Jednocześnie informujemy, iż do 
odwołania zamknięty pozostaje 
basen, hala sportowa oraz siłow-
nia zewnętrzna.

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. 

Po pięciu rundach na prowa-
dzeniu z identyczną ilością 
punktów Kamila Kozaczek 

i Wiktor Huber.
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. Nowi 
zawodnicy wciąż mogą przystąpić 
do rywalizacji.  
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

Szachy w sieci
Goniec Żarów kontynuuje grę w sieci. Pomimo ciężkiej sytuacji 
związanej z koronawirusem, zawodnicy wciąż szkolą swoje umie-
jętności. 

Wciąż brak decyzji
Najpóźniej do 11 maja ma zapaść decyzja w sprawie kontynuowa-
nia lub zakończenia sezonu piłkarskiego 2019/20 poza szczeblem 
centralnym, czyli od III ligi w dół. 

skich, reprezentuje sześć zespo-
łów. Najwyżej sklasyfikowani są 
Zjednoczeni Żarów, występujący 
w Wałbrzyskiej Okręgówce. Szcze-
bel niżej w A-klasie znajdują się 
piłkarze Wierzbianki Wierzbnej 
oraz Zielonych Mrowiny. Wśród 

piłkarzy klasy B naszymi przed-
stawicielami są: Zryw Łażany, Bły-
skawica Kalno, Silesia Żarów.  
Pozostaje nam czekać na kolejne 
informacje. 

Krzysztof Dutkiewicz
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