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Od pierwszych wyborów minęło już 30 lat, podczas których samorząd przechodził 
niewątpliwie różne etapy rozwoju. W najtrudniejszej sytuacji byli samorządowcy 
pierwszej kadencji. Przecierali szlaki pełni entuzjazmu, optymizmu i wielu nowator-
skich pomysłów, napotykając wiele trudności. Nowo wybrane organy gminy stanęły 
przed bardzo trudnym zadaniem stworzenia samorządu takiego, który mógłby podo-
łać wszystkim zadaniom i jednocześnie zaspokoić potrzeby lokalnego społeczeństwa 
w możliwie wysokim stopniu. 

więcej na stronach 4-5

Najmłodsze dzieci  
mogą wracać do szkoły 

30 lat 
samorządu terytorialnego 

Tak wiele się zmieniło...

Od 25 maja dla dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą odbyć się zajęcia opiekuńcze, a dla 
uczniów klas I-III – zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. 

więcej na stronie 7

Remonty chodników 
na terenach wiejskich

Kolejne zmiany w Progra-
mie „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejsze-
nie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne.

więcej na stronie 7

Kontynuujemy remonty chodników na terenie wsi. Do użytku mieszkańców oddany 
został chodnik w Zastrużu.

więcej na stronie 7
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W ten sposób nie tylko nie dbamy 
o miejsce, w którym mieszkamy. 
Przypominamy, że porzucanie 
odpadów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych jest wykrocze-
niem i podlega karze grzywny. Na 
terenie gminy umieszczane są fo-
topułapki, które rejestrują w miej-
scach newralgicznych przypadki 
zaśmiecania terenów gminnych.
– Chociaż dostępne są specjalne 
kontenery do segregacji odpa-
dów, wokół nich pojawiają się 
wysypiska śmieci, które nie są 
ani odpadami komunalnymi, ani 
typowo segregacyjnymi. Zdarzają 
się przypadki, że mieszkańcom 
nie chce się nawet wrzucić szkła 
czy plastików do środka i pozosta-
wiają je w workach lub rzucają na 
ziemię. Pamiętajmy, że wystawia-

nie jakichkolwiek 
odpadów pod 
boksy lub zestawy 
do zbiórki selek-
tywnej jest niedo-
puszczalne. Takie 
działania generują 
dodatkowe koszty 
finansowe, który-
mi w następstwie 
obciążani są pozo-
stali mieszkańcy 
gminy. Na terenie 
gminy żarów roz-
stawionych jest 
ponad 100 gniazd, 
a w nich 250 
kontenerów: nie-
bieskie na papier, 
zielone na stłuczkę 
szklaną oraz żółte na tworzywa 

sztuczne, metale oraz odpady wie-
lomateriałowe. Kontenery te mają 

pojemność od 1,5 m3 do 2,5 m3. 
Każdy mieszkaniec gminy Żarów 
może także bezpłatnie oddać do-
wolną ilość odpadów w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Tutaj Żarowianie mogą zostawiać 

odpady komunalne, RTV, AGD, 
tworzywa sztuczne, zużyte opony 
od pojazdów osobowych, papier, 
tekturę, szkło i metale. Dbajmy 
wspólnie o czystość i estetykę na-
szej gminy – mówi Tomasz Kuska 
z Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
Pamiętajmy także, że zgodnie 
z nowymi przepisami od 1 stycz-
nia 2020r. nie ma już możliwości 
niesegregowania odpadów. Każ-
dy mieszkaniec ma prowadzić 
zbiórkę w sposób selektywny. 
Wielokrotnie pisaliśmy o tym, 
jakie śmieci wrzucać do poszcze-
gólnych kontenerów. Mieszkańcy 
początkiem roku otrzymali także 
nowe ulotki śmieciowe, w których 
dokładnie jest opisany cały system 
segregacji odpadów, jakie odpady 
możemy oddawać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów oraz 
kiedy zgłaszać zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. 

Magdalena Pawlik

Informacje
Od 16 maja nowe wytyczne  

sanitarne na targowisku
Od 16 maja targowisko w Żarowie otwarte jest dla wszystkich handlu-
jących, ale wciąż z zaostrzeniami sanitarnymi. 

Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta Żarów

Z dniem 16 maja 2020r., w ograniczonym zakresie, udostępnia się tar-
gowisko Miejskie „Mój Rynek” w Żarowie do prowadzenia działalności 
handlowej na następujących zasadach regulujących prowadzenie dzia-
łalności handlowej:

Zasady handlu na Targowisku Miejskim 
„Mój Rynek” w Żarowie 

obowiązujące od 16 maja 2020r.
 ▶ wejście na targowisko odbywać się będzie tylko dwoma wejściami,
 ▶ handel odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonych miejscach sprzedaży, 
z zachowaniem odstępu jednego wolnego miejsca pomiędzy zajętymi stano-
wiskami,

 ▶ 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),

 ▶ 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,
 ▶ 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 oraz inkasent (Kierownik Targowiska), których 
polecenia należy traktować jak polecenia właściciela,

 ▶ handel na targowisku odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 13:00.
Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Wydłużony termin składania wniosków o płatność dobrostanową
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą 
ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia 
z PROW 2014-2020 przeznaczony 
jest dla hodowców krów i świń. 
Ma on rekompensować im dodat-
kowo poniesione koszty i utracone 
dochody w wyniku wprowadzenia 
praktyk hodowlanych związanych 
z podwyższonym dobrostanem 
zwierząt.
Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, 
którzy zadbają o lepsze samopo-
czucie i zdrowie zwierząt, popra-
wiając warunki ich utrzymania 
przez zwiększenie powierzchni 
bytowej przypadającej na jedno 
zwierzę (krowę, lochę, tucznika) 
o co najmniej 20 proc. w stosunku 

do wymaganej obecnie minimal-
nej powierzchni lub przez zorga-
nizowanie zwierzętom dostępu do 
pastwiska czy wybiegu.
Do piątku, 8 maja 2020 r. do 
ARiMR wpłynęło 13 337 wnio-
sków o przyznanie płatności do-
brostanowej. 
Roczne stawki tych płatności wy-
noszą: 301 zł na lochę (zwiększe-
nie powierzchni w budynkach); 
24 zł na tucznika (zwiększenie 
powierzchni w budynkach); 
185 zł na krowę mleczną (wypas 
w sezonie pastwiskowym); 595 zł 
na krowę mleczną (zwiększenie 
powierzchni w budynkach); 329 zł 

na krowę mamkę (dostęp do wy-
biegów poza sezonem pastwisko-
wym).
Nabór wniosków odbywa się 
drogą elektroniczną, za pośred-
nictwem aplikacji eWniosekPlus, 
na wspólnym formularzu wniosku 
dla płatności bezpośrednich i płat-
ności obszarowych PROW 2014-
2020. Wniosek może być także 
złożony po 15 czerwca 2020 r., z 
tym, że za każdy dzień roboczy 
opóźnienia należna kwota płat-
ności zostanie pomniejszona o 
1 proc. Ostateczny termin ubiega-
nia się o płatności dobrostanowe 
upływa 10 lipca 2020 r. 

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje 
placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach 
regionalnych. 

Od poniedziałku, 18 maja na 
miejscu rolnicy będą mogli zała-
twić sprawy związane z rejestracją 
zwierząt, wnioskami inwestycyj-
nymi czy sprawy dotyczące dzia-
łań premiowych.
W związku z wprowadzeniem 
w Polsce stanu epidemii, od 16 
marca 2020 r. ograniczona została 
możliwość bezpośredniego kon-
taktu z klientem w biurach powia-
towych, oddziałach regionalnych 
i centrali ARiMR. Mimo wprowa-
dzenia obostrzeń Agencja realizo-
wała swoje zadania na bieżąco.
Sprawna obsługa jest możli-
wa m.in. dzięki realizowanej 
w ARiMR strategii Agencja 4.0. 
Dzięki systematycznej cyfryzacji 
procesów i wdrażaniu nowych 
technologii, beneficjenci otrzy-
mali do dyspozycji kilka narzędzi 
pozwalających na załatwienie 
sprawy przez internet, m. in. apli-
kację eWniosekPlus, portal IRZ-
plus. Wdrażanie strategii cyfry-
zacji ARiMR nie tylko zapewniło 
realizację zadań w sytuacji kry-

zysowej, ale na co dzień znacznie 
skraca proces obsługi składanych 
wniosków o dopłaty bezpośrednie 
i obszarowe, a co za tym idzie 
przyspiesza wydanie decyzji i wy-
płatę wnioskowanego wsparcia.
Po okresie zamrożenia wywoła-
nym stanem epidemii, ARiMR 
częściowo otwiera biura powiato-
we i oddziały regionalne. 
– Chcemy, by jak najszybciej nasze 
placówki były znów otwarte dla 
rolników – mówi Tomasz Nowa-
kowski, Prezes Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
– Chcemy, żeby było to wprowa-
dzone w sposób maksymalnie bez-
pieczny zarówno dla pracowników 
Agencji, jak również dla naszych 
beneficjentów – dodaje.
Już 18 maja zostaną otwarte biura 
powiatowe. 
– Najpierw chcemy umożliwić 
rolnikom załatwienie spraw pasz-
portowych i zgłoszeń zwierzęcych, 
bo docierały do nas informacje, że 
to sprawiało rolnikom, w związ-
ku z obostrzeniami wywołanymi 

epidemią, największe trudności – 
mówi  Tomasz Nowakowski. 
Od najbliższego poniedziałku 
w standardowym trybie działać 
zaczną także Biura Wsparcia 
Inwestycyjnego i Biura Działań 
Premiowych w oddziałach regio-
nalnych. Sprawy będzie można 
załatwić stosując się do obowiązu-
jących zasad bezpieczeństwa.
Decyzja o otwarciu biur powiato-
wych w województwie śląskim za-
padnie po przeanalizowaniu sytu-
acji panującej w regionie, o czym 
ARiMR poinformuje w odrębnym 
komunikacie.
Utrzymana zostaje możliwość zło-
żenia dokumentów za pośrednic-
twem wrzutni, które znajdują się 
przy placówkach ARiMR.
Kolejnym etapem odmrażania 
będzie możliwość uzyskania 
pomocy technicznej w biurach 
powiatowych przy wypełnianiu 
wniosków o dopłaty bezpośrednie 
i obszarowe.
O zmianach ARiMR będzie infor-
mowała na bieżąco.

Uwaga! Będzie przeprowadzona 
dezynfekcja pojemników na odpady

Informujemy, że w dniach  
od 18.05.2020 do 29.05.2020r.  

zostanie przeprowadzone mycie i dezynfekcja 
pojemników na odpady zmieszane.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wystawienie w tych 
dniach pojemnika bez względu na ilość zgromadzonych odpadów. 
Po tym okresie nie będzie możliwości przeprowadzenia ponownie my-
cia i dezynfekcji dla osób, które nie wystawiły pojemników.Śmietnisko wokół… koszy na śmieci

Opony, części samochodowe, odpady po remontach domowych czy artykułach spożywczych to śmieci, 
które zamiast trafiać do odpowiednich pojemników lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokali-
zowanego na terenie Żarowa, są zostawiane przez mieszkańców wokół pojemników do segregacji. 

Tak często wyglądają miejsca przy pojemnikach na 
odpady.

Pomimo częstych apeli, niektórzy 
wciąż „robią” śmietnisko wokół 
pojemników na śmieci. 
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Oprócz tego od 25 maja umoż-
liwione zostaną bezpośrednie 
konsultacje z nauczycielami ma-
turzystom i uczniom ósmych klas 
oraz opieka nad uczniami klas 1-3 
w szkołach podstawowych. 

Działalność gospodarcza – 
otwarte salony kosmetyczne 
i fryzjerskie oraz restauracje

Od 18 maja będziemy mogli: 
skorzystać z usług kosmetyczek 
i fryzjerów, zjeść w restauracji, 
kawiarni, barze, a także w cen-
trum handlowym (w wydzielonej 
przestrzeni gastronomicznej). 
Ważne! Gość będzie mógł zjeść 
posiłek zarówno na sali, w środku, 
jak i w ogródku restauracyjnym.
Pełne otwarcie branży gastrono-
micznej musi odbyć się pod wa-
runkiem przestrzegania ścisłych 
wytycznych sanitarnych, które 
zapewnią bezpieczeństwo i obsłu-
dze, i klientom. Zasady te zostały 
określone podczas konsultacji 
z przedstawicielami poszczegól-
nych branż. 
Wśród zaleceń dla salonów uro-
dy znalazły się m.in.:

 ▶ obowiązek noszenia przez klien-
tów i obsługę maseczek, gogli lub 
przyłbic (u fryzjera, a w salonie 
kosmetycznym – jeśli zabieg na to 
pozwala); 

 ▶ używanie ręczników jednorazo-
wych, gdy jest to możliwe; 

 ▶ przyjmowanie klientów po wcze-
śniejszym umówieniu się na wizytę 
telefonicznie lub online. Uwaga! 
Klient nie może oczekiwać na usłu-
gę w poczekalni. 

Wśród wymogów i zaleceń dla 
gastronomii są m.in.:

 ▶ limit osób w lokalu (na 1 osobę 
musi przypadać co najmniej 4 m2); 

 ▶ dezynfekcja stolika po każdym 
kliencie; 

 ▶ zachowanie 2 m odległości między 
stolikami. Ważne! Blaty mogą być 
odsunięte od siebie o 1 m pod wa-
runkiem, że stoliki oddzieli się do-
datkowo przegrodami o wysokości 
minimum 1 m ponad blat stolika; 

 ▶ zachowanie dystansu 1,5 m od 
gości siedzących przy osobnych 
stolikach; 

 ▶ noszenie maseczek oraz rękawiczek 
przez kucharzy oraz obsługę lokalu 
gastronomicznego. Ważne! Goście 
restauracji mogą zdjąć maseczki, 
jeśli siedzą już przy stolikach. 

Wszystkie sanitarne wytyczne dla 
poszczególnych branż można zna-
leźć tutaj:

 ▶ salony kosmetyczne https://www.
gov.pl/web/rozwoj/salony-kosme-
tyczne

 ▶ gastronomia https://www.gov.pl/
web/rozwoj/gastronomia

 ▶ salony fryzjerskie https://www.gov.
pl/web/rozwoj/salony-fryzjerskie

Życie społeczne – opieka w szko-
łach dla najmłodszych, konsul-
tacje z nauczycielami i zmiany 

w komunikacji publicznej
Opieka i edukacja (od 18 maja, 
od 25 maja i od 1 czerwca)
Zmianie ulegnie obszar związany 
z opieką i edukacją. Od 18 maja 
będzie można prowadzić zajęcia:

 ▶ praktyczne w szkołach policeal-
nych, 

 ▶ rewalidacyjno-wychowawcze oraz 
wczesne wspomaganie rozwoju 
i specjalistyczną rewalidację. 

W poniedziałek, 18 maja otwarte 
zostały także placówki i instytucje 
z bazą noclegową i działalnością 
opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. 
schroniska młodzieżowe, ośrodki 
sportowe czy świetlice środowi-
skowe. 
Od 25 maja umożliwione zosta-
nie prowadzenie:

 ▶ zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
w klasach 1-3 szkoły podstawowej, 

 ▶ konsultacji z nauczycielami w szko-
łach dla maturzystów i uczniów 8 
klas przede wszystkim z przedmio-
tów zdawanych na egzaminach. 
Konsultacje będą mogły odbywać 
się indywidualnie lub w małych 
grupach. 

Ważne! Przedłużono zasiłek 
opiekuńczy dla rodziców dzieci 
do lat 8. 
Od 1 czerwca – konsultacje 
w szkołach z nauczycielami dla 
pozostałych uczniów ze wszyst-
kich przedmiotów. 
Ważne! Od 17 maja dzieci poni-
żej 13. roku życia mogą wycho-
dzić z domu bez opieki dorosłego 
opiekuna!

Transport publiczny  
(od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów 
w środkach transportu publiczne-
go. Dzięki temu już 18 maja au-
tobusem, metrem czy tramwajem 
może jeździć równocześnie więcej 

osób. Zarządzający transportem 
publicznym podejmą decyzję, czy 
skorzystać z tej opcji. 

Uroczystości religijne  
(od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje 
związane z przebywaniem wier-
nych w miejscach sprawowania 
kultu religijnego i na innych uro-
czystościach religijnych. Od nie-
dzieli 17 maja podczas mszy lub 
innego obrzędu na 1 uczestnika 
musi przypadać 10 m2. Dotych-
czas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Sport (od 18 maja)
18 maja w poniedziałek zwiększo-
ne zostały limity osób, które mogą 
ćwiczyć na otwartych obiektach 
sportowych:

 ▶ na stadionach, boiskach, skocz-
niach, torach, orlikach, skatepar-
kach – może przebywać maksymal-
nie 14 osób (+ 2 trenerów); 

 ▶ na otwartych pełnowymiarowych 
boiskach piłkarskich – mogą prze-
bywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 
trenerów). 

Uwaga! Wprowadzamy także 
możliwość dzielenia boiska piłkar-
skiego na dwie połowy oddzielone 
od siebie buforem bezpieczeń-
stwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową 
strefę buforową, wtedy na jednej 
połowie może przebywać rów-
nocześnie 16 osób + 3 trenerów. 
W sumie na pełnowymiarowym 
boisku piłkarskim mogą przeby-
wać w takim wariancie 32 osoby 
(+ 6 trenerów).
18 maja umożliwiono także or-
ganizację zajęć w obiektach 

zamkniętych. W salach i halach 
sportowych równocześnie będzie 
mogło ćwiczyć:

 ▶ 12 osób + trener  
(w obiektach do 300 m2), 

 ▶ 16 osób + 2 trenerów  
(w obiektach od 301 do 800 m2), 

 ▶ 24 osoby + 2 trenerów  
(w obiektach od 801 do 1000 m2), 

 ▶ 32 osoby + 3 trenerów  
(w obiektach powyżej 1000 m2). 

Ważne! W obiektach zamknię-
tych nie można będzie korzystać 
z szatni ani węzła sanitarnego 
(poza WC). Po każdych zajęciach 
należy przeprowadzić dezynfekcję 
urządzeń.

Kultura (od 18 maja)
Poluzowanie obostrzeń nastąpiło 
również w świecie kultury. I tak 
od 18 maja możliwe jest m.in.:

 ▶ działalność kin plenerowych 
(w tym samochodowych), 

 ▶ wznowienie prac na planach filmo-
wych (z uwzględnieniem rygorów 
sanitarnych), 

 ▶ wznowienie nagrań fonograficz-
nych i audiowizualnych w instytu-
cjach kultury, 

 ▶ indywidualne zajęcia na uczelniach 
artystycznych, 

 ▶ wznowienie prób i ćwiczeń. 
Więcej informacji: https://
www.gov.pl/web/kultura/kina-
plenerowe-plany-filmowe-proby-
nagrania-oraz-indywidualne-
lekcje--kultura-w-iii-etapie-
znoszenia-ograniczen

Uczelnie (od 25 maja)
Przywrócono możliwość prowa-
dzenia na uczelniach:

 ▶ zajęć dydaktycznych (dla studentów 
ostatnich lat studiów), 

 ▶ zajęć, które nie mogą być realizowa-
ne zdalnie. 

 ▶ Powrót do zajęć dotyczy również 
kształcenia doktorantów i zajęć or-
ganizowanych np. w laboratoriach 
i centrum symulacji medycznej.

Uwaga! Szczegółowe regulacje 
oraz dodatkowe wytyczne doty-
czące nowych zasad określi rozpo-
rządzenie, które wkrótce zostanie 
przekazane do konsultacji.

Kontrole na granicy prze-
dłużone do 12 czerwca

Przedłużono kontrolę graniczną 
na granicy wewnętrznej z Niem-
cami, Litwą, Czechami i Słowacją 
o kolejne 30 dni – od 14 maja do 
12 czerwca 2020 roku. Tak jak 
dotychczas granicę będzie można 
przekroczyć tylko w wyznaczo-
nych miejscach. Kontrole będą 
też nadal prowadzone w portach 
morskich i na lotniskach.
Więcej szczegółów na ten temat 
na stronach MSWiA https://
www.gov.pl/web/mswia/kontro-
la-na-granicy-przedluzona-do-
-12-czerwca-br 
Dbajmy o siebie – najważniejsze 
stałe zasady bezpieczeństwa 
Stopniowe znoszenie obostrzeń 
nie zwalnia nas ze stosowania 
podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Wręcz przeciwnie 
– muszą one stać się podstawą 
naszego codziennego funkcjono-
wania. 
O czym należy pamiętać szcze-
gólnie?
 ▶ Zachowuj 2-metrową odległość 
od innych w przestrzeni pu-
blicznej. 

 ▶ Obowiązkowo zasłaniaj nos 
i usta w miejscach publicznych. 

 ▶ Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to 
możliwe. 

 ▶ Zostań w domu, jeśli możesz. 

Ściśle przestrzegaj 
zasad sanitarnych 

w miejscach, gdzie jest 
dużo ludzi. Zwłaszcza 
w restauracjach, u fry-
zjera czy kosmetyczki.

#koronawirus

Fontanny i uliczne instalacje wodne 
mogą zostać uruchomione

Główny Inspektor Sanitarny opublikował stanowisko Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
o możliwości uruchomienia fontann, ulicznych instalacji wodnych 
z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi 
lub innych tego typu obiektów. 

Należy pamiętać, aby przy uru-
chomieniu ulicznych fontann 
i innych instalacji wodnych zwra-
cać uwagę odwiedzających takie 
miejsca na:

 ▶ konieczność przestrzegania zasad 
dystansowania społecznego: utrzy-
mywanie wynoszącej min. 2 m 
odległości od innych uczestników 
rekreacji, unikanie gromadzenia 
się i przebywania w zatłoczonych 
miejscach i w sąsiedztwie dużych 

liczebnie grup osób,
 ▶ noszenie maseczki, a ponadto 
noszenie jej we właściwy sposób 
(szczelne przyleganie, zasłonięcie 
nosa i ust), 

 ▶ dbałość o częste mycie i dezynfek-
cję rąk przeznaczonymi do tego 
celu środkami,

 ▶ zachowanie szczególnej ostrożności 
podczas kaszlu/ kichania,

 ▶ powstrzymanie się od odwiedzania 
tego rodzaju miejsc w razie obja-
wów infekcji dróg oddechowych.

Od 18 maja otwarte salony fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje
Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedział-
ku, 18 maja można skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. 

Klienci bardzo długo czekali na 
otwarcie salonów fryzjerskich 
i gabinetów kosmetycznych. 

Apel Centrum Krwiodawstwa
W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, rosnącym zapotrzebowaniem 
na krew ze szpitali zwracamy się do  wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych 
osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w celu oddania krwi.
Apelujemy do Państwa ! Mocno spadły nam stany krwi, a szczególnie potrzebne są grupy:  O Rh-, O Rh+, 
A Rh-, A Rh+, B Rh-
Krwi niestety nie możemy długo magazynować i pobrany koncentrat krwinek czerwonych może być prze-
toczony pacjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płytkowych ma termin ważności 
jedynie 5 dni, dlatego tak ważne jest regularne zgłaszanie się osób do oddawania krwi i pozyskiwanie no-
wych krwiodawców.  
Przypominamy, że krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat, która w ostatnim czasie nie podróżo-
wała do innych krajów, nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, ciesząca 
się ogólnie dobrym stanem zdrowia.  Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, musi być zdrowy, wypoczęty, 
w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów, po lekkostrawnym posiłku i należy też pa-
miętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL. 
W trosce o Wasze bezpieczeństwo przypominamy, że można się zarejestrować telefonicznie na daty dzień 
i godzinę – tel. 71 371 58 24 (proszę dzwonić od poniedziałku do piątku od 8.00 – 17.00). Czekamy na Was 
z niecierpliwością!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
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W tym roku obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. To zatem tu, w samo-
rządach – w naszych miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie swobodny. Z per-
spektywy 30 lat widzimy, jak ważny był to moment. Jak wiele udało się osiągnąć, jak wiele się zmieniło. 

30. rocznica odrodzenia polskiej samorządności 
to dobra okazja, aby uczcić to, co nam się przez 
ten czas udało, ale także porozmawiać o tym, co 
moglibyśmy zrobić lepiej w przyszłości. W maju 
chcieliśmy wspólnie cieszyć się z sukcesów 
minionych trzech dekad, ale też rozmawiać 

o wyzwaniach na przyszłość i o tym, jak stawić 
im czoła. Niestety sytuacja związana z panującą 
epidemią pokrzyżowała plany i nie możemy 
świętować tej pięknej rocznicy w większym 
gronie. Dlatego, na kartach Gazety Żarowskiej, 
przypominamy Państwu, jak to było w gminie 

Żarów sprzed 30 lat…
Pierwszym Burmistrzem wyłonionym przez 
radnych Rady Miejskiej kadencji 1990-1994 był 
Zbigniew Chlebowski. Jego zastępcą był Leszek 
Michalak. Pierwszym sekretarzem gminy została 
Lilla Gruntkowska, a pierwszą przewodniczącą 

Rady Miejskiej, obdarzoną zaufaniem przez 
nowo zaprzysiężonych radnych została Helena 
Słowik. Była to wówczas najmłodsza ekipa za-
rządzająca gminą w całej Polsce.

Pierwsza Rada Miasta i Gminy Żarów po wprowadzeniu I etapu reformy  
administracyjnej Polski. Od lewej stoją radni: M. Borowski, L. Michalak (wów-
czas zastępca burmistrza), L. Buchowski, A. Chudek (wówczas dyrektor ZGKiM), 
Z. Chlebowski, Z. Szeptycki, W. Kudas, K. Gola, S. Kosiorowski, H. Wołkowicz. 
Od lewej stoją radne: D. Furtak, A. Stec, K. Markiewicz, H. Słowik,  
L. Gruntkowska, C. Mech, J. Karpińska. Nieobecni radni: Z. Malicki, L. Kosek, 
D. Epler, R. Kaśków (zastąpił Ś.P. K. Mazura), B. Semik, K. Mossoń i R. Serafin. 
W rzędzie dolnym od lewej Barbara Babiak z Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Przedstawiciele II kadencji Rady Miejskiej w Żarowie: (od lewej) Z. Worsa,  
B. Inglot, L. Buchowski, S. Kosiorowski, S, Wójcik, L. Michalak, S. Wachowiak, 
H. Słowik, Z. Chlebowski, M. Zywer, R. Serafin, L. Gruntkowska, D. Furtak, 
K. Gola, S. Szczęsny, Z. Wierciński, E. Kowalski, M. Zaleński, T. Koprowski,  
J. Ciupiński, Cz. Słodziński. Na zdjęciu brakuje Leszka Koska. 

Radni III kadencji: Helena Słowik – przewodnicząca Rady Miejskiej, Marian Daw-
lewicz – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Marek Baryłko, Maria Beche-
rowska, Zygmunt Bednarz, Marian Borowski, Jolanta Brońska, Danuta Furtak, 
Bronisław Głąb, Bronisław Inglot, Anetta Kasprzak-Radecka, Wojciech Kosiński, 
Stanisław Kosiorowski, Leszek Michalak, Janusz Mikołajczyk, Jacek Moczulski, 
Tadeusz Pudlik, Walenty Piasecki, Renata Radoń, Waldemar Rzeszowski, Leszek 
Świderski, Jerzy Wiśniewski.

Ostatni Zarząd Miasta Żarów. Od lewej: Stanisław Kosiorowski, Zygmunt Bednarz, 
Lilla Gruntkowska, Bronisław Inglot, Zbigniew Chlebowski, Leszek Michalak, Broni-
sław Głąb i Marek Baryłko.

Pierwsza dekada samorządności  
w Gminie Żarów. Tak wiele się zmieniło…

8 marca 1990 roku sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym, a w dniu 27 maja odbyły się 
pierwsze demokratyczne wybory. Na pamiątkę tego historycznego głosowania 27 maja obchodzony jest 
jako Dzień Samorządu Terytorialnego. Od pierwszych wyborów minęło już 30 lat, podczas których sa-
morząd przechodził niewątpliwie różne etapy rozwoju. W najtrudniejszej sytuacji byli samorządowcy 
pierwszej kadencji. Przecierali szlaki pełni entuzjazmu, optymizmu i wielu nowatorskich pomysłów, 
napotykając wiele trudności. Nowo wybrane organy gminy stanęły przed bardzo trudnym zadaniem 
stworzenia samorządu takiego, który mógłby podołać wszystkim zadaniom i jednocześnie zaspokoić 
potrzeby lokalnego społeczeństwa w możliwie wysokim stopniu. 

Budowa nowej wiaty przystankowej kosztowała 140 mln zł. Nowy obiekt został oddany do użytku mieszkańców 
w 1991 roku. 
W 2014 roku plac przy ulicy Dworcowej w Żarowie zupełnie zmienił swój wygląd. Nie ma już starej wiaty przy-
stankowej, która szpeciła cały ten teren. W 2018 roku ten zakątek naszego miasta nabrał znów nowego wyglądu. 
Powstało tutaj Zintegrowane Centrum Przesiadkowego, nowe rondo w centrum miasta, ścieżki rowerowe oraz 
nowe oświetlenie. Inwestycje te całkowicie zmieniły tę część Żarowa.

Tak było Tak jest

Budowa gminnej, grupowej oczyszczalni ścieków rozpoczęła się początkiem lat 90-tych. W tym czasie gmina 
wydała na jej powstanie 3 mld zł. W latach 1992-1994 gmina wykonała 40 procent tego zadania. Wartość zre-
alizowanej inwestycji zamknęła się w kwocie 35 mld zł. Dla sprawnego funkcjonowania oczyszczalni konieczne 
stało się także podjęcie prac modernizacyjnych sieci kanalizacyjnej w mieście tak, aby wszystkie ścieki komunal-
ne mogły być oczyszczane. W trakcie minionych czterech lat kontynuowano budowę wodociągów wiejskich. I tak 
w latach 1994-1998 wybudowano wodociągi w Przyłęgowie, Mikoszowej, Siedlimowicach, Mielęcinie, Krukowie, 
Zastrużu i Pyszczynie. Dokończono również gazyfikację Mrowin, drugostronnego zasilania Żarowa w gaz, 
uzbrojono teren osiedla Piastów i zasilono osiedle domków jednorodzinnych w Żarowie. 
Na początku lat 90-tych w gminie Żarów nie było wodociągów, porządnych dróg, oświetlenia, chodników. Trud-
no to sobie dziś wyobrazić. Jedną z większych inwestycji wówczas była budowa grupowej oczyszczalni ścieków 
w Żarowie wraz z kolektorami tranzytowymi. W 2015r. na terenie żarowskiej oczyszczalni (Przedsiębiorstwa 
Wodno-Ściekowego) powstała nowoczesna suszarnia odpadów, która pochłonęła prawie 4 mln złotych.
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Pierwsza dekada samorządności  
w Gminie Żarów. Tak wiele się zmieniło…

Najważniejsze  
inicjatywy pierwszego  

10-lecia (lata 1990-2000):
 ▶ Uchwalono statut gminy oraz statuty i regu-
laminy organizacyjne biblioteki, Żarowskie-
go Ośrodka Kultury, Terenowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i sołectw

 ▶ Przygotowywano się do rozpoczęcia budowy 
gminnej oczyszczalni ścieków

 ▶ Uchwalono nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żarów

 ▶ Zawiązano Społeczny Komitet Remontu 
i Modernizacji Szpitala w Żarowie

 ▶ Przejęto przedszkola od Dolnośląskich Za-
kładów Chemicznych i Żarowskich Zakła-
dów Materiałów Ogniotrwałych, żłobka od 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

 ▶ Powstała Gazeta Żarowska
 ▶ Uchwalono herb Miasta i Gminy
 ▶ Rozwiązano najważniejsze problemy bytowe 
(dostęp do bieżącej wody na wsi, gaz, tele-
fony)

 ▶ Poprawiono warunki sanitarne poprzez do-
budowę pionów sanitarnych w budynkach 
komunalnych (budowa kanalizacji ściekowej, 
instalacji energetycznych i gazowych, telefo-
nicznych)

 ▶ Wykonano kapitalne remonty przejętych 
budynków oświatowych

 ▶ Kontynuowano budowę gminnej oczyszczal-
ni ścieków

 ▶ Zmodernizowano i rekultywowano miejskie 
wysypisko odpadów komunalnych

 ▶ Dofinansowano zamianę centralnego ogrze-
wania z węglowego na energooszczędne

 ▶ Zadbano o wygląd miasta (zasadzono żywo-
płoty wzdłuż dróg, wiele zieleńców, skwerów, 
powstały nowe place zabaw)

 ▶ Utworzono Straż Miejską  
i Punkt Interwencji Kryzysowej

 ▶ Utworzono nowe siedziby Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Komisariatu Policji w Żarowie

 ▶ Dokonano reorganizacji Przedszkola Miej-
skiego

 ▶ Powstał oddział Banku Zachodniego i nowa 
świetlica środowiskowa

 ▶ Przejęto wszystkie szkoły podstawowe przez 
gminę

 ▶ Utworzono strefę rozwoju przemysłu, co 
przyniosło nowe miejsca pracy

 ▶ Zorganizowano wiele imprez kulturalnych: 
Dolnośląski Festiwal Piosenki Dziecięcej, 
Przegląd Orkiestr Dętych, Dni Żarowa, Noc 
Celtycka, Dożynki, ponownie uruchomiono 
kino.

 ▶ Po raz pierwszy przyznano odznaczenia Zło-
tych Dębów dla zasłużonych mieszkańców 
gminy

 ▶ Przygotowano i wdrożono reformę oświa-
tową

 ▶ Aktywizacja bezrobotnych mieszkańców 
gminy Żarów

 ▶ Utworzono Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Żarów oraz Strategię Rozwo-
ju Gminy Żarów

 ▶ Likwidacja barier architektonicznych i po-
moc niepełnosprawnym

 ▶ Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego

 ▶ Remonty i modernizacje budynków komu-
nalnych

 ▶ Restrukturyzacja i prywatyzacja Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Żarowie

 ▶ Rozszerzenie oferty kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Żarów

 ▶ Budowa nowych dróg i chodników na tere-
nie miasta i wsi

 ▶ Modernizacja oświetlenia ulicznego
 ▶ Oddanie do użytku nowego budynku gimna-
zjum w Żarowie

 ▶ Budowa obwodnicy Mielęcina, będącą 
najważniejszym elementem łącznika strefy 
z drogą Strzegom - autostrada A4 ze środ-
ków budżetu gminy Żarów, wojewody i po-
wiatu świdnickiego

 ▶ Powstanie specjalnej strefy ekonomicznej. 

Tak było Tak jest

W 1997r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarowie przy ul. 1 Maja przeszła kapitalny remont. Nie zapomniano również o remoncie sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej w Żarowie. Modernizacje nie ominęły także innych placówek oświatowych w Mrowi-
nach, Wierzbnej i Imbramowicach. W ramach poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych doposażono szkoły, przedszkola, żłobek 
w sprzęt, pomoce naukowe i zabawki (lata 1994-1998).
Dziś budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ul. 1 Maja nie straszy już swoim wyglądem. W 2018r., dzięki realiza-
cji projektu termomodernizacji, placówka zmieniła swój wizerunek. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi 
zewnętrzne na nowe o współczynniku przenikania ciepła, zamontowano powietrzną pompę ciepła, ocieplono stropodach, wymieniono okna 
i zamontowano nawiewniki higroskopowe. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.240.002,86 złotych.

21 sierpnia 2001r. Rada Ministrów podpisała decyzję o utworzeniu w Żarowie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tego 
samego dnia sfinalizowane zostały również kilkumiesięczne negocjacje z japońską firmą „Mitsui”. To była historyczna chwila dla Żarowa. 
Sam pomysł utworzenia wspólnego miejsca dla inwestorów zrodził się jednak nieco wcześniej, kiedy powstała Miejska Strefa Inwestycyjna. 
Dzięki odpowiednim warunkom i promocji strefą zaczęli interesować się inni inwestorzy. Duże znaczenia miała również współpraca, jaką 
gmina nawiązała z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych z Warszawy. Po kilku miesiącach od momentu podpisania przez Radę 
Ministrów decyzji o utworzeniu w Żarowie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, wielu zabiegach i stara-
niach firma „Amatsuji” podjęła decyzję o inwestowaniu w Żarowie. Była to pierwsza firma, która zdecydowała się właśnie tutaj w Żarowie 
otworzyć swoją firmę. 
Dziś Żarowska Podstrefa Ekonomiczna Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” to miejsce, w której działają nowoczesne 
zakłady przemysłowe, w których znalazła zatrudnienie spora grupa mieszkańców gminy. Dzięki powstaniu podstrefy ekonomicznej „Żarów” 
ponownie stał się znaczącym ośrodkiem przemysłowym Dolnego Śląska. Cel został osiągnięty, 99 hektarów żarowskiej podstrefy stało się 
miejscem nowoczesnego przemysłu. Wielu w ten sukces nie wierzyło. Jednak wiara, upór i ogrom pracy musiały doprowadzić to tak spekta-
kularnego sukcesu. 

2 września 2002 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego nowy obiekt gimnazjum w Żarowie został uroczyście i oficjalnie otwarty. Budynek 
robił ogromne wrażenie. Każdy uczeń miał tutaj swoją szafkę na podręczne rzeczy i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne. Jednak naj-
większe wrażenie zrobiło na wszystkich szkolne patio. Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia gimnazjum dokonała między innymi nowa 
dyrektor tej szkoły Helena Słowik. Szkołę poświęcił ksiądz proboszcz Zenon Ochel, a symboliczne dęby tuż przed szkołą zasadzili burmistrz 
Żarowa Lilla Gruntkowska i Zbigniew Chlebowski. To był nowy rozdział w historii mieszkańców Żarowa. I to nie tylko uczniów tej szkoły.
Dziś budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie jest siedzibą Szkoły Podstawowej. Uczą się tutaj dzieci z klas IV-VIII. Placówka jest 
nowoczesna, zadbana i wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne. 
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Kronika policyjna
Kradzież roweru
Nieznany sprawca z terenu posesji 
dokonał kradzieży roweru. Straty 
w wysokości 700 złotych ponio-
sła 39-letnia mieszkanka gminy 
Żarów. Funkcjonariusze policji 
apelują do mieszkańców, aby za-
bezpieczać swoje rowery przed 
kradzieżą. Trzeba również unikać 
sytuacji, w której rower będzie 
pozostawiony bez odpowiedniej 
ochrony, np. klatki schodowe czy 
okolice sklepów. Jak wynika ze 
statystyk, kradzieże rowerów są 
zazwyczaj przypadkowe. Złodzieje 
wykorzystują okazję pozosta-
wienia jednośladu bez żadnych 
zabezpieczeń i nadzoru, na tzw. 
„chwilkę”. Do kradzieży dochodzi 
także z miejsc, gdzie rowery są 
przechowywane, czyli z garaży 
i piwnic. Aby zmniejszyć ryzyko 
kradzieży naszego roweru, należy 
pamiętać, że złodziej najczęściej 
wykorzystuje pozostawienie rowe-
ru na niskim balkonie bez dobre-
go zabezpieczenia, na klatce scho-
dowej, na chwilę przed sklepem, 
barem, budynkiem mieszkalnym 
oraz pozostawienie otwartych 
drzwi do garażu, piwnicy, domu 
lub mieszkania. 

Znaleziono pocisk  
z II wojny światowej
Mieszkanka powiatu świdnickiego 
powiadomiła funkcjonariuszy 
policji o znalezieniu na polu or-
nym pocisku artyleryjskiego bez 
zapalnika pochodzącego z czasów 
II wojny światowej. O znalezisku 
została poinformowana Jednostka 
Wojskowa w Głogowie. Na miej-
scu, do czasu przybycia patrolu 
saperskiego wystawiono posteru-
nek stały.

Ukradł  
tablice rejestracyjne
Do zdarzenia doszło przy ul. Ar-
mii Krajowej w Żarowie. 54-letni 
mieszkaniec powiadomił funk-
cjonariuszy policji, że nieznany 
sprawca z jego pojazdu znajdują-
cego się na terenie warsztatu sa-
mochodowego dokonał kradzieży 
dwóch tablic rejestracyjnych. Stra-
ty zostały wycenione na kwotę 160 
złotych na szkodę zgłaszającego.

Seria kradzieży w jed-
nym ze sklepów
Kierownik jednego ze sklepów 
na terenie Żarowa powiadomił, 
że w okresie kilku ostatnich tygo-
dni, klientka sklepu, dokonywała 
kradzieży artykułów spożywczych 
i chemicznych. Suma strat spo-
wodowana działaniem sprawcy 
wyniosła ponad 580 złotych na 
szkodę sklepu.

Uważajmy na dzikie 
zwierzęta na drogach
Policjanci apelują do kierowców 
o szczególną ostrożność w okoli-
cach lasów, łąk i pól uprawnych, 
gdzie na drogę często wychodzą 
dzikie zwierzęta. Przy zbyt dużej 
prędkości prowadzący auto może 
nie zdążyć zareagować. Na terenie 
powiatu świdnickiego tylko od 
1„maja doszło do 8 zdarzeń z udzia-
łem dzikich zwierząt. Największą 
aktywność zwierzęta przejawiają 
o zmierzchu i o świcie, pamiętajmy, 
by właśnie wtedy zachować wzmo-
żoną ostrożność. Nie lekceważmy 
znaku drogowego „Uwaga dzikie 
zwierzęta”. Takie znaki ustawione są 
w miejscach, gdzie takie zagrożenia 
często występują.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Policjanci ostrzegają – nie daj się oszukać!
Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy i Komisariatu Policji w Żarowie ostrzegają przed 
oszustami. 

Obecnie panująca sytuacja w kra-
ju nie odstrasza oszustów, nadal 
dzwonią, podając się za policjanta 
i informując, że w związku z pa-
nującym kornawirusem pienią-
dze, które osoba ma w banku są 
zagrożone i aby policja mogła je 
chronić potrzebny jest login i ha-
sło. Policjanci apelują o rozwagę 
o czujność i zdrowy rozsądek. Nie 
dajmy się oszukać!
Przestępcy doskonale potrafią 
wykorzystać nieporadność osób 
w podeszłym wieku, jak również 
obecnie panującą sytuację związa-
ną z epidemią. Pojawiają się nowe 
metody działania sprawców, a do-
tyczą przede wszystkim seniorów. 
Oszuści próbują wykorzystać star-
sze osoby proponując im zakup: 
„testu na koronawirusa”, „herbatek 
uodparniających”, „szczepionek 
ochronnych”, środków do dezyn-
fekcji lub świadczenie wszelkich 
usług pseudomedycznych.

Pamiętajmy:
 ▶ policjant nigdy nie zadzwoni 
z informacją o prowadzonej 
akcji,

 ▶ policja nigdy nie poprosi Cię 
o przekazanie komuś pieniędzy, 
przelaniu ich na konto lub po-
zostawienie w jakimś miejscu,

 ▶ policja nigdy nie karze wpłacać 
pieniędzy w ramach tzw. kaucji,

 ▶ nie wpuszczajmy obcych osób 
do domu, najlepiej nie otwieraj-
my w ogóle w takich przypad-
kach drzwi,

 ▶ rozmawiajmy z pracownikami 
banków, gdzie wypłacamy pie-
niądze, o np. podejrzanym tele-
fonie, jaki otrzymaliśmy, dziel-
my się każdą informacją, która 
wzbudza nasze podejrzenia co 
do jej wiarygodności- pracow-
nicy banku na pewno dobrze 
Was poinstruują,

 ▶ banki nigdy nie wysyłają swoich 
kurierów po pieniądze do nas,

 ▶ pamiętajmy, że jeśli chcemy 
sprawdzić wiarygodność dzwo-
niącego do nas człowieka po-
dającego się np. za policjanta, 
najpierw się rozłączmy, a dopie-
ro wybierzmy numer alarmowy 
112 – tylko takie połączenie jest 
prawidłowe,

 ▶ jeśli mamy jakąkolwiek wątpli-
wość co do danych osoby dzwo-
niącej do nas czy podającej się 
za pracownika jakiejś instytucji, 

weryfikujmy to. Zgłaszajmy ta-
kie sytuacje na policję, konsul-
tujmy z rodziną,

 ▶ pamiętajmy, żeby nie dać się 
namówić na pozostawienie 
naszych pieniędzy w jakimś 
odosobnionym miejscu, nie wy-
rzucać ich przez okno, nie po-
zostawiać we wskazanym przez 
oszusta miejscu,

 ▶ nie udostępniajmy kodów, 
haseł czy danych do naszych 
kont bankowych nikomu czyjej 
tożsamości nie jesteśmy pewni 
i komu nie ufamy.

W przypadku otrzymania tego 
typu połączenia skontaktujmy 
się z najbliższą jednostką poli-
cji lub zadzwońmy na nr 112. 

Policja przypomina, aby pod 

żadnym pozorem  nie podawać 
haseł i loginów osobom trzecim, 
nie udzielać informacji o swoich 
kontach bankowych, nie otwierać 
linków związanych z dopłatą do 
przesyłki, nie otwierać linków 
związanych z informacją doty-
czącą bezpieczeństwa naszych 
pieniędzy w banku. Zawsze w ta-
kich sytuacjach skontaktujmy się 
bezpośrednio ze sprzedającym lub 
bankiem.
Apelujemy również do bliskich 
osób starszych – zadbajcie Pań-
stwo o bezpieczeństwo seniorów. 
Rozmawiajcie z nimi o zagro-
żeniach, uczulcie na opisywane 
przestępcze techniki, z których 
korzystają oszuści.

Na podstawie informacji  
od KPP Świdnica

Dofinansowanie dla OSP Wierzbna  
na zakup nowego sprzętu

Nowy sprzęt ratunkowy trafi do jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wierzbnej. 

Do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie wpłynęła 
informacja o przyzna-

niu dofinansowania z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej na zakup średniego zestawu 
hydraulicznych narzędzi ratowni-
czych dla OSP Wierzbna. 

– W skład średniego zestawu 
hydraulicznych narzędzi ratowni-
czych wchodzi agregat zasilający, 
nożyce i rozpieracz. Cieszymy się, 
bo jest to profesjonalny sprzęt, 
wykorzystywany przede wszystkim 
przy wypadkach drogowych. Teraz 
będziemy już drugą jednostką OSP 

w gminie Żarów, która w swojej 
służbie będzie mogła wykorzysty-
wać średni zestaw hydraulicznych 
narzędzi ratowniczych. Teraz 
oczekujemy na podpisanie umowy 
o przyznaniu dofinansowania. 
Sprzęt zostanie zakupiony z po-
zyskanego dofinansowania oraz 
środków budżetu gminy Żarów 
i środków własnych naszej jednost-
ki – informuje Grzegorz Opioła 
prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wierzbnej.
Nowy sprzęt z pewnością będzie 
służył strażakom ochotnikom 

w codziennej pracy.
– Trudno wyobrazić sobie dzisiaj 
życie bez pomocy strażaków. Ga-
szenie pożarów to teraz tylko nie-
spełna połowa wszystkich ich akcji. 
Pozostałe interwencje to wyjazdy 
do usuwania skutków klęsk żywio-
łowych, wypadków samochodo-
wych czy akcje związane z zagro-
żeniami ekologicznymi. Strażacy 
ochotnicy, jak i zawodowcy potrze-
bują do działania odpowiedniego 
sprzętu. Bez niego prowadzenie 
skutecznych akcji ratowniczych nie 
byłoby możliwe. Dlatego, jeśli tylko 

możemy i budżet na to pozwala, 
wspieramy nasze jednostki, aby 
mogły nieść pomoc najbardziej 
potrzebującym – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.
Na zakup średniego zestawu 
hydraulicznych narzędzi ratow-
niczych jednostka OSP Wierzbna 
ma otrzymać 25.000,00 złotych 
dofinansowania. Sprzęt ma zostać 
również sfinansowany ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz środ-
ków własnych OSP.

Magdalena Pawlik

Strażacy ochotnicy – często to oni są jako pierwsi na miejscu zdarzenia, 
wypadku czy pożaru. Jeszcze przed przyjazdem Państwowej Straży Pożar-
nej i pogotowia udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Dlatego tak 
ważne jest, aby w swojej służbie wykorzystywali profesjonalny sprzęt. 
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Pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie zaan-
gażowali się w akcję przesyłania 
pozytywnej energii mieszkańcom 
w tym trudnym dla wszystkich 
czasie. Na słupach ogłoszenio-
wych w Żarowie pojawiły się ko-
lorowe rysunki 
z optymistycz-
nym przekazem: 
„Uśmiechnij się, 
Będzie dobrze”. 
– Dziękujemy za 
Wasze uśmiechy 
i dobre słowo 
na chodnikach. 
Dla tych, którzy 
pozostają w do-
mach i nie zo-
baczą osobiście 
wiosny w Żaro-
wie przesyłamy 
moc pozdro-
wień – czytamy 
na Facebooku 

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie.
Przypominamy, że praktycznie 
codziennie na Facebooku GCKiS 
oraz stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl publikowane są 
informacje na temat realizowa-

nych projektów, 
warsztatów, 
które odbywają 
się online oraz 
innych działań 
podejmowanych 
przez żarowskie 
centrum kultury. 
Zachęcamy, aby 
śledzić wszystkie 
akcje podej-
mowane przez 
GCKiS w Żaro-
wie. 
Magdalena Pawlik 

Uśmiechnij się! 
Będzie dobrze!

Taki pozytywny przekaz zdobi 
słupy ogłoszeniowe na terenie 
naszego miasta. 

Inwestycje realizowane są w ra-
mach zadania inwestycyjnego 
„Budowa chodników przy dro-
gach gminnych”. Prace obejmować 
będą także swoim zakresem wy-
konanie wpustów ulicznych wraz 
z dopływem i odpływem oraz 
montaż nowych krawężników 
i obrzeży betonowych we wskaza-
nych miejscach.
– Podpisaliśmy umowy na prze-
budowę kolejnych chodników na 
terenach wiejskich. Do dyspozycji 
mieszkańców oddany został już 
chodnik w Zastrużu, wyremon-
towany na odcinku od szkoły 
w kierunku Pyszczyna. Niebawem 
rozpoczną się prace przy remoncie 
chodnika w Mrowinach, a w na-
stępnej kolejności czeka jeszcze 
przebudowa starego chodnika 
przy ul. Świdnickiej w Wierzbnej 
– mówi Agnieszka Gołuch z Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzędu 

Miejskiego w Żarowie.
W Zastrużu powstał chodnik 
o długości 107 metrów bieżących. 
W Mrowinach natomiast, gdzie 
niebawem rozpoczną się prace, do 
użytku mieszkańców oddany zo-
stanie nowy ciąg pieszy o długości 
252 metrów bieżących. Remonty 

chodników finansowane są ze 
środków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz ze środków funduszu 
sołeckiego. Chodniki powstają 
w miejscach wytypowanych przez 
mieszkańców wsi.

Magdalena Pawlik

Aktualności

Najmłodsze dzieci mogą wracać do szkoły
Od 25 maja dla dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą odbyć się zajęcia opiekuńcze, a dla uczniów 
klas I-III – zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. 

Konkurs „Modelarskie Harce 2020”  
rozstrzygnięty

Młodzi modelarze z Żarowa przygotowali prace na tegoroczny kon-
kurs „Modelarska Iskra”, który miał odbyć się 19 marca 2020r. we 
Wrocławiu. 

Kolejne zmiany  
w Programie „Czyste Powietrze”

Od 15 maja 2020r. weszły w życie kolejne zmiany w Programie 
„Czyste Powietrze”, który realizowany jest przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Remonty chodników na terenach wiejskich
Kontynuowane są prace przy remoncie chodników na terenach wiejskich. Prace zakończyły się już 
w Zastrużu, a niebawem nowy chodnik powstanie także przy ul. Wojska Polskiego w Mrowinach. 

Przypomnijmy, że Program „Czy-
ste Powietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, aby 
efektywnie zarządzać energią. 
Najważniejsze zmiany w progra-
mie „Czyste Powietrze” obowiązu-
jące od 15 maja 2020r.:
1. Uproszczenie zasad przyznawa-

nia dotacji.
2. Krótszy czas rozpatrywania 

wniosków.
3. Uproszczenie wniosku o dotację. 
4. Integracja z programem „Mój 

Prąd”
5. Wysokość dotacji powiązana 

z efektem ekologicznym.
6. Dotacje na termomodernizację 

dla tych, którzy już wymienili 

źródło ciepła.
7. Możliwość finansowania przed-

sięwzięć rozpoczętych i zakoń-
czonych.

W najbliższych planach:
1. Wprowadzenie możliwości 

składania wniosków online 
w serwisie gov.pl 

2. Włączenie w program sektora 
bankowego.

3. Mocniejsza współpraca z gmi-
nami. 

Więcej informacji o Programie 
„Czyste Powietrze” oraz o plano-
wanych zmianach można uzy-
skać w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz na stronie inter-
netowej https://portal.fos.wroc.pl/
strona-glowna-programu 
Dane teleadresowe:  
WFOSIGW oddział Wrocław  
ul. Jastrzębia 24 tel. 71 33 30 940  
WFOSIGW oddział Szczawno 
Zd. ul. Kolejowa 8  
tel. 74 84 14 824.

Wyremontowany chodnik w Zastrużu oddano już do użytku mieszkańców. 

Zgodnie z decyzją rządu, od 25 
maja nastąpi powrót do szkoły, 
jednak w ramach zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych. W dalszym 
ciągu będzie realizowana podsta-
wa programowa w formie zdal-
nego nauczania. Dla dzieci, które 
nie mają możliwości pozostania 
w domu, zostaną otworzone świe-
tlice, ze specjalnymi obostrzenia-
mi sanitarnymi.
Główny Inspektor Sanitarny, Mi-
nister Zdrowia oraz Minister Edu-
kacji Narodowej wydał stosowne 
wytyczne co do formy realizacji 
powyższego nauczania. Ponadto, 
każda placówka przygotowała 
dodatkowe wytyczne i procedury 
dotyczące pobytu dzieci w szkole, 
które są dostępne na stronach in-
ternetowych.
Wszyscy rodzice, którzy chcą 
posłać dziecko do placówki, 

zobligowani są do zapoznania 
się ze wszystkimi dokumentami 
bądź bezpośrednim kontaktem ze 
szkołą.
Wszystkie procedury opracowane 
przez placówki oraz wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitar-

nego, Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministra Edukacji Narodowej dla 
oddziałów przedszkolnych i edu-
kacji wczesnoszkolnej są również 
dostępne na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl

Słupy ogłoszeniowe na terenie naszego miasta są ozdobione kolorowymi 
rysunkami oraz optymistycznymi słowami. Wszystko dzięki pracownikom 
żarowskiego GCKiS.

Z powodu epidemii koronawirusa 
konkurs został odwołany. Wysiłek 
dzieci nie poszedł jednak na mar-
ne i wszystkie prace modelarskie 
wzięły udział w lokalnym konkur-
sie, którego koordynatorem był 
Jerzy Ciupiński.
– Uczestnicy konkursu przesłali 
zdjęcia modeli przygotowanych na 
wrocławski konkurs. W konkursie 
udział wzięło 7 uczniów: Maja Bo-
rowska, Alex Borowski, Wiktoria 

Roubo, Kinga Wąs, Gabryś Wąs, 
Emilia Wójcik i Wojtek Maślerz 
z SP Mrowiny oraz jeden uczeń 
SP w Żarowie Romek Novosad. 
Z uwagi na to, że bezpośrednia 
ocena modeli była niemożliwa, 
wszyscy uczestnicy otrzymają pa-
miątkowe dyplomy oraz upomin-
ki. Serdecznie gratuluję wszystkim 
uczestnikom konkursu – mówi 
Jerzy Ciupiński koordynator kon-
kursu „Modelarskie Harce 2020”.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Od środy, 20 maja udostępniona 
będzie hala sportowa. Zgodnie 
z wytycznymi Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów i Ministerstwa 
Sportu w jednym czasie na obiek-
cie mogą przebywać jednocześnie 
32 osoby plus 3 trenerów. Jedno-
cześnie informujemy, iż udostęp-
niona pozostaje tylko i wyłącznie 
cała hala sportowa, bez możliwo-
ści dzielenia na sektory. Zwięk-
szona zostaje liczba ćwiczących 
na boisku piłkarskim Orlik, gdzie 
jednocześnie będzie mogło prze-
bywać 14 osób plus 2 trenerów. Ta 
sama zasada dotyczy boiska wielo-
funkcyjnego.
W przypadku korzystania z in-
frastruktury sportowej będą obo-
wiązywały 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 wchodzących 
na obiekt),

 ▶ brak możliwości korzystania z szat-
ni i węzła sanitarnego (poza WC),

 ▶ dezynfekcja urządzeń po każdym 
użyciu i każdej grupie,

 ▶ obowiązkowa dezynfekcja rąk dla 
wchodzących i opuszczających 
obiekt,

 ▶ korzystanie z osobistego sprzętu 
treningowego,

 ▶ osoby poniżej 13 roku życia mogą 
znajdować się na obiekcie tylko 

pod opieką rodzica, pełnoprawnego 
opiekuna, trenera,

 ▶ na obiektach sportowych mogą 
przebywać tylko osoby ćwiczące.

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.

Hala sportowa:
 ▶ od poniedziałku do piątku – 
w godz. 8.00 – 21.45,

 ▶ w soboty i niedzielę zgodnie z zapo-
trzebowaniem.

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

spodarza obiektu,
 ▶ Kompleks Boisk Sportowych Moje 
Boisko Orlik – 2012 – bezpłatnie,

 ▶ Hala sportowa – zgodnie z cenni-
kiem znajdującym się na stronie 
www.centrum.zarow.pl w zakładce 
hala sportowa.

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,

 ▶ hala sportowa – od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:30 – 15:30 
pod numerem tel. 534 130 025 lub 
u gospodarza obiektu.

Regulaminy korzystania z obiek-
tów sportowych znajdziesz na 
www.centrum.zarow.pl. Jedno-
cześnie informujemy, iż do odwo-
łania zamknięty pozostaje basen 
oraz siłownia zewnętrzna. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport
Koniec sezonu piłkarskiego

Zgodnie z przewidywaniami piłkarze (od IV ligi w dół) nie wrócą 
już do walki o punkty w sezonie 2019/20. Zdecydowano się na naj-
częściej omawiany wariant, czyli  awanse bez spadków. 

Wygrała opcja, którą popierała 
zdecydowana większość Woje-
wódzkich Związków Piłki Nożnej. 
Będą awanse, ale bez spadków. 
Tym samym w IV lidze i niższych 
klasach żadna z drużyn nie poże-
gna się ze swoją ligą. Zwycięzcy 
wywalczą z kolei przepustkę do 
gry na wyższym szczeblu. 
W związku z takimi ustaleniami 
awans do IV ligi z wałbrzyskiej 
klasy Okręgowej uzyskał spadko-
wicz z poprzedniego sezonu Nysa 
Kłodzko oraz beniaminek Orzeł 
Lubawka. Awans z A klasy uzy-
skali: MKS Victoria Świebodzice, 
Cukrownik/Polonia Pszenno, jak 
również Słowianin Wolibórz, dla 
którego będzie to historyczny 
awans do tej klasy rozgrywek. 
W sezonie 2020/21 wałbrzyską 
okręgówkę reprezentować będą: 
Grom Witków, Trojan Lądek 
Zdrój, Granit Roztoka, Zjednocze-
ni Żarów, Wenus Nowice, Zdrój 
Jedlina Zdrój, Karolina Jaworzyna 
Śląska, Włókniarz Kudowa Zdrój, 
Kryształ Stronie Śląskie, Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki, Sparta 
Ziębice, Płomień Makowice, Skał-
ki Stolec, Victoria Świebodzice, 
Cukrownik/Polonia Pszenno, Sło-
wianin Wolibórz. 
W grupie pierwszej A-klasy, ry-
walami Zielonych Mrowiny będą: 

Darbor Bolesławice, MKS Szczaw-
no-Zdrój, Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych, Herbapol Stanowice, 
KS Walim, Górnik Wałbrzych, 
Włókniarz Głuszyca, Sudety 
Dziećmorowice, Unia Bogaczowi-
ce, Czarni Wałbrzych, Orzeł Wito-
szów, Zagłębie Wałbrzych, Górnik 
Boguszów Gorce, Unia Jaroszów, 
Podgórze Wałbrzych (beniaminek 
– zwycięzca klasy B – grupa I).
Wierzbiance Wierzbnej w nowym 
sezonie przyjdzie się zmierzyć 
z LKS Marcinowice, Bielawianka 
II Bielawa, Koliber Uciechów, 
Piławianka Piława Górna, Zieloni 
Łagiewniki, Czarni Sieniawka, 
LKS Wiśniowa, Kłos Lutomia, Po-
lonia Ząbkowice Śl., Delta Słupice, 
Boxmet Piskorzów, STEP Tąpadła/
Wiry, Ślęża Ciepłowody, GLKS 
Kamiennik, LKS Gola Świdnicka 
(beniaminek – zwycięzca klasy B 
– grupa II).
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

Liga Sportowa JAKO on-line
Po siedmiu kolejkach Wiktor Huber samotnym liderem Ligi Spor-
towej JAKO on-line. Do końca pozostały trzy rundy, w których 
wszystko może się zdarzyć. 

W każdy wtorek  za pomocą 
profilu Facebook Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie 
można wziąć udział w rozgryw-
kach wiedzy sportowej. Liga skie-
rowana jest do wszystkich uczest-
ników, a nagrodami będą m.in. 
wysokiej klasy sprzęt sportowy 
ufundowany przez firmę JAKO, 
talony do korzystania z obiektów 
sportowych GCKiS w Żarowie, 
darmowe wejściówki na żarowski 
basen oraz Kreatywne urodziny 
dla dzieci w GCKiS. Zabawa po-
trwa 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

Nowy etap „odmrażania” sportu
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przechodzi do kolejnego etapu udostępniania obiektów 
sportowych. To trzeci etap „odmrażania” polskiego sportu po przerwie spowodowanej pandemią koro-
nawirusa. Wracają zajęcia na obiektach zamkniętych. 

Żarowska Izba Historyczna 
otwarta od 11 maja

Od 11 maja Żarowska Izba 
Historyczna jest otwarta dla 
odwiedzających. 
Wszystkich jednak obowiązują 
obostrzenia sanitarne:

 ▶ w Izbie mogą przebywać maksy-
malnie dwie osoby

 ▶ każda osoba zwiedzająca wysta-
wę musi mieć założoną maseczkę 
zakrywającą nos oraz usta

 ▶ każda osoba zwiedzająca wy-
stawę zobowiązana jest do 
uprzedniej dezynfekcji rąk przed 
wejściem na salę ekspozycyjną 
(dozownik z płynem dezynfeku-
jącym przy wejściu)

 ▶ każdą osobę przebywającą 
w Izbie obowiązuje kategoryczny 
zakaz dotykania gablot ekspozy-
cyjnych oraz wszelkiego innego 

wyposażenia 
 ▶ każda osoba przebywająca 
w Izbie zobowiązana jest do za-
chowania odległości 2 m od dru-
giej osoby znajdującej się w sali 
ekspozycyjnej Izby

 ▶ godziny otwarcia Izby: pn, wt, 
czw, pt (10:00 – 15:30), śr (9:00 
– 17:00)

Powyższe obostrzenia sanitarne 
będą kontrolowane rygory-
stycznie. 
Wszelkie sprawy dotyczące 
przekazania eksponatów, okaza-
nia eksponatów do weryfikacji 
oraz inne sprawy bieżące zwią-
zane z historią Ziemi Żarow-
skiej prosimy kierować pod ad-
res mailowy: izabzarow@wp.pl

Książka 
dla seniora

W trosce o zdrowie osób starszych, 
które są w największej grupie ryzy-
ka zakażenia koronawirusem, Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Żarów uruchomiła projekt „Książ-
ka dla seniora”. 

Osoby powyżej sześćdziesiątego roku 
życia, które są zapisane do żarowskiej 
biblioteki i chcą wypożyczyć lub oddać 
książkę mogą teraz zrobić to nie wy-
chodząc z domu.
Od 11 maja seniorzy mogą zadzwonić 
do Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Żarów i wypożyczyć książki, które 
następnie zostaną im dostarczone pod 
wskazany adres. 
– Nasi czytelnicy stęsknili się za książ-
ką, wiemy o tym po liczbie telefonów, 
jakie odbieramy od dnia, kiedy pojawi-
ła się w mediach informacja o ponow-
nym otwarciu bibliotek – mówi Tomasz 
Pietrzyk, p.o. dyrektora biblioteki 
i dodaje – Wybrane przez czytelników 
książki będą dostarczane w środy pod 
wskazany adres. Wypożyczenia ksią-
żek można dokonywać pod numerem 
telefonu 74 85 70 435 lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej: bibliote-
ka@um.zarow.pl. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do korzystania 
z katalogu online, który jest dostępny 
na stronie www.biblioteka.zarow.pl.


