
- 1 -
Nr 19/2020 (197) | 8 X 2020r.

Nr 19/2020 (197)
8 października 2020r.

Piąte Żarowskie
Biegi Strefowe

Jak co roku o tej porze w Żarowie odbyły się Biegi Strefowe.
więcej na stronie 8.

Zielone przystanki
w Żarowie 

Urząd Miejski 
oraz OPS

w Żarowie 
zamknięte dla 
interesantów

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusa u pra-
cownika Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie, od poniedziałku 5 października do 
14 października 2020r. UM w Żarowie oraz OPS będą 

zamknięte dla interesantów.
więcej na stronie 2.

Świetlica wiejska
w Łażanach jak nowa
Komisja odbiorowa potwierdziła prawidłowość

zrealizowanych prac.
Więcej na stronie 6.

Według zapewnień, w mieście ma się pojawić niebawem kolejny zielony przystanek.
więcej na stronie 3.

Ceramiczne „cuda” będzie można
później podziwiać na wystawie.  

więcej na stronie 5

Ceramiczne „cuda” będzie można

Warsztaty ceramiczne 
w Krukowie
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Urząd Miejski oraz OPS w Żarowie
zamknięte dla interesantów

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusa u pracownika Urzędu Miejskiego 
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, od poniedziałku 5 października do 

14 października 2020r. UM w Żarowie oraz OPS będą zamknięte dla interesantów. 
Decyzja taka została podjęta po 
konsultacji z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Świdnicy.

Część pracowników żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
przebywa na kwarantannie. 

Wszyscy pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie pozostają 
w pracy i będzie można się z nimi 
kontaktować drogą telefonicz-
ną lub elektroniczną, jednak ze 
względów bezpieczeństwa wpro-
wadzamy ograniczenia w prze-
mieszczaniu się pracowników na 
terenie Urzędu. 
W przypadku pilnej potrzeby, 
mieszkańcy, którzy będą wyma-

gali bezpośredniego kontaktu 
z urzędnikiem, będą obsługiwani 
w reżimie sanitarnym. 
W związku z tym wszystkie pilne 
sprawy prosimy załatwiać drogą 
elektroniczną: burmistrz@um.za-
row.pl oraz za pośrednictwem 
platformy e-urząd: https://eurzad.
um.zarow.pl. Prosimy kontakto-
wać się z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Żarowie również 
telefonicznie: 74 30 64 333 (Se-
kretariat) i 74 30 67 378 (Urząd 
Stanu Cywilnego). Zamknięta zo-
staje również kasa, płatności pro-
simy dokonywać drogą elektro-
niczną. Podajemy numer konta: 
Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S. A. nr 49 1020 5226 

0000 6702 0629 6869.
Będziemy Państwa na bieżąco 
informować w tej sprawie i jed-
nocześnie ponawiamy apel o za-
chowanie spokoju, przestrzeganie 
zasad higieny, by redukować 
możliwości rozprzestrzeniania się 
wirusa. Powyższe działanie jest 
konieczną ostrożnością w celu 
ograniczenia możliwości ewen-
tualnego rozprzestrzeniania się 
zakażeń. Nie możemy dopuścić 
do zamknięcia Urzędu ze wzglę-
du na możliwość kwarantanny 
wszystkich urzędników. W takim 
przypadku Urząd przestanie reali-
zować swoje zadania i nikt z Pań-
stwa nie będzie mógł załatwić 
sprawy. 

Samorządy chcą zielonej energii i czystego powietrza
Samorządowcy subregionu wałbrzyskiego w poniedziałek, 28 września podpisali „De-
klarację Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego”, w której zobowiązali się do dekar-
bonizacji, czyli odejścia od stosowania węgla i innych paliw kopalnych do 2030 roku. 

W ciągu 10 lat ciepło i energia na tym tere-
nie powinny pochodzić tylko ze źródeł 
odnawialnych. To mocne zobowiązanie 

zostało podyktowane zagrożeniem dla ludzi i środo-
wiska w wyniku gwałtownych zmian klimatycznych 
wywołanych działalnością człowieka. 
Deklarację, symbolicznie podpisaną w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu, zdecydowało się poprzeć kilkudzie-
sięciu przedstawicieli samorządów z subregionu wał-
brzyskiego, tj.: Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżo-
niowskiego i kamiennogórskiego. Gminę Żarów re-
prezentował zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 

– Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji UE, inne źródła środków zewnętrz-
nych oraz własne zasoby budżetowe samorządowcy 
chcą przygotować i zrealizować program dekar-
bonizacji. Będzie dotyczył m.in. likwidacji pieców 
węglowych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, 
wykorzystania energii elektrycznej i wodoru jako 
źródła energii w transporcie. Działaniom tym ma 
towarzyszyć szeroka partycypacja społeczna oraz 
nowe przyjazne prawo, wyrównujące indywidualne 
koszty pozyskania energii i likwidujące wyklu-
czenie energetyczne. Celem przedsięwzięcia jest 
bezpieczne odejście od węgla ku nowym źródłom 
energii i samowystarczalność energetyczna subre-
gionu. Samorządowcy zaapelowali do najwyższych 
władz UE o zwiększenie wsparcia dla Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji w Polsce i na Dolnym 
Śląsku – czytamy w komunikacie nadesłanym do 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Na zdjęciu samorządowcy po podpisaniu „Deklaracji Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego”.

Jeśli nie płacisz
za czynsz,

poniesiesz konsekwencje
Ponad 140 najemców, którzy 
zajmują mieszkania komunalne 
stanowiące własność gminy Ża-
rów, zalega z płatnościami z tytułu 
czynszu najmu. Obecnie zaległo-
ści te sięgają kwoty 1.221.120 zło-
tych. Do tej kwoty trzeba jeszcze 
doliczyć odsetki za zaległości, któ-
re wynoszą 712.981 złotych. 
Możliwości spłaty zaległości przez 
mieszkańców jest bardzo dużo. 
Gmina oferuje lokatorom moż-
liwość uregulowania należności 
w ratach poprzez zawarcie ugody 
bądź odpracowania zaległości 
w formie świadczeń rzeczowych. 
W pierwszym półroczu 2020r. 
z tej formy pomocy skorzystały 
zaledwie 4 osoby, odpracowując 
swoje zobowiązania finansowe 
na łączną kwotę 1.942,50 zło-
tych. Aktualnie również 4 osoby 
kontynuują prace na rzecz gminy 
Żarów w ramach spłaty swojego 
zadłużenia. Mieszkańcy, którzy 
są w najtrudniejszej sytuacji fi-
nansowej mogą skorzystać z do-
datku mieszkaniowego. Gmina 
występuje również do najemców 
z propozycją zamiany lokalu 
mieszkalnego na mniejszy. Głów-
nie, propozycja ta kierowana jest 
do osób, które zajmują samo-
dzielne mieszkania o zbyt dużym 
metrażu w stosunku do swoich 
potrzeb. Kolejnym krokiem, choć 
najbardziej drastycznym, jest suk-
cesywne wykonywanie wyroków 
eksmisyjnych. Mieszkańcy, którzy 
nie płacą na bieżąco czynszów za 
zajmowane lokale, rzadko z tych 
możliwości korzystają, zalegając 
na rzecz gminy, czasami bardzo 
duże zobowiązania finansowe.
Ściąganie należności czynszowych 
to konieczność. Środki finansowe 
potrzebne są na bieżące naprawy 
i remonty w budynkach komunal-

nych. Dlatego dłużnicy będą mu-
sieli liczyć się z konsekwencjami. 
Od teraz gmina będzie zawierać 
z zadłużonymi mieszkańcami 
tylko jedną ugodę. Jeżeli dłużnik 
w dalszym ciągu nie będzie regu-
lował swoich należności, sprawa 
będzie kierowana na drogę sądową. 

– Pomimo prowadzonych in-
tensywnych działań w tym 
zakresie, należności gminy 
z tytułu czynszu najmu loka-
torów, wciąż utrzymują się na 
wysokim poziomie. Pojawią się 
kolejni mieszkańcy, którzy mają 
problem z utrzymaniem lokalu 
i ze spłatą zaległości z tytu-
łu czynszu i opłat za media 
w związku z najmem lokalu. 
Spora grupa najemców to osoby, 
które twierdzą, że nigdzie nie 
pracują, a głównym źródłem 
ich utrzymania są świadczenia 
z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Każdy z nas może mieć proble-
my finansowe, rozumiemy to, 
dlatego oferujemy mieszkańcom 
wiele możliwości spłaty zadłu-
żenia. Niestety niewielu chce 
z tej formy pomocy skorzystać 
– mówi Stanisława Jabłońska 
z Referatu Nieruchomości, 
Gospodarki Przestrzennej 
i Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Długi lokatorów z tytułu niepłace-
nia czynszu najmu systematycznie 
rosną. A powody dla których lo-
katorzy nie płacą, są różne. Głów-
nie są to problemy finansowe, 
brak środków na bieżące opłaty 
i spłatę zadłużenia albo zły stan 
zdrowia niepozwalający na pod-
jęcie pracy. Być może jest to także 
nawyk niepłacenia i poczucie, że 
nie ma w tym przypadku żadnych 
konsekwencji. 

Magdalena Pawlik

Jesienna zbiórka krwi
Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza

na kolejną zbiórkę krwi. 
Krew będzie można oddawać we 
wtorek, 13 października w sali 
widowiskowej przy ul. Armii 
Krajowej w Żarowie, w godz. 9.00-
13.00. 

– Zapraszamy naszych krwio-
dawców i wszystkich chętnych 
mieszkańców do udziału w ko-
lejnej zbiórce krwi. 
Akcja odbędzie się 
z zachowaniem 
wszelkim zasad sa-
nitarnych – mówi 
Czesław Giemza 
prezes klubu Ho-
norowych Dawców 
Krwi w Żarowie.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zdrowy, peł-
noletni i ważysz więcej niż 50 kg, 
zjedz lekkostrawne śniadanie, 
wypij więcej płynów niż zwykle 
i przyjdź oddać krew. Jednorazowo 
oddaje się 450 ml krwi. Może to 
uratować aż 3 osoby!

Magdalena Pawlik
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Kronika policyjna
Kradzież 

na placu budowy
38-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego zawiadomił, że 
znany mu osobiście mężczyzna 
z terenu budowy, dokonał kra-
dzieży elektronarzędzi. Straty zo-
stały oszacowane na kwotę 1.200 
złotych na szkodę zgłaszającego. 
W wyniku podjętych czynności 
przez funkcjonariuszy Komisaria-
tu Policji w Żarowie, ujawniono 
na terenie Kalna skradzione mie-
nie. Trwają czynności zmierzające 
do zatrzymania sprawcy. 

Ukradł materiały 
budowlane z pry-

watnej posesji
Nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży elementów budowlanych 
oraz lin o długości 20 metrów 
z terenu prywatnej posesji. Po-
szkodowany 56-letni mieszkaniec 
Żarowa poniósł straty w wysoko-
ści 1.000 złotych. Funkcjonariusze 
KP Żarów prowadzą czynności 
zmierzające do ustalenia sprawcy. 
Do zdarzenia doszło na terenie 
Żarowa. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Zarząd Koła Łowieckiego 
„Knieja” (teren obwodu 
obejmujący wsie: Kal-

no, Siedlimowice, Pożarzysko, 
Gołaszyce, Mrowiny, Bożanów, 
Wierzbna) oraz Koła Łowieckiego 
„Dzik” (teren obwodu obejmu-
jący wsie: Bożanów, Wierzbna) 
podają do publicznej wiadomości 
informację o zaplanowanych po-
lowaniach zbiorowych w sezonie 

2020/2021. 

Z uwagi na sytuację, jaka jest 
w chwili obecnej tj. pandemia 
COVID-19, polowania zbio-
rowe mogą zostać odwołane.

Harmonogram polowań zbio-
rowych kół łowieckich „Knieja” 
i „Dzik” znajduje się na stronie 
http://um.zarow.pl w zakładce 
„Dla rolników”. 

Informacja o terminach polowań zbiorowych

Zielone przystanki w Żarowie 
Na terenie naszego miasta powstały pierwsze dwa zielone przystanki. 

Obsadzone roślinami wiaty przy-
stankowe przy ul. Armii Krajowej 
w Żarowie upiększą przestrzeń 
Żarowa, a ponadto należy pa-
miętać, że zieleń produkuje tlen 
i zmniejsza ilość pyłów i innych 
zanieczyszczeń. 

– Umieszczenie otoczonych ro-
ślinami przystanków w sąsiedz-
twie ulicy to nie tylko zabieg 
estetyczny. Projekt zielonych 
przystanków to krok w stronę 
zazielenienia miasta, ale także 
działanie proekologiczne. Obec-
ność zieleni w mieście wpływa 
pozytywnie na wzrost tempe-
ratury, bezpośrednio związany 
z ilością betonowych powierzch-
ni. Mamy nadzieję, że zielone 
przystanki będą cieszyć oko na-
szych mieszkańców i nie staną 
się przedmiotem wandalizmu. 
Dbajmy o to, co nasze i wspólne 
– mówi Patrycja Sozańska z Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji.

To nie jedyne działania proeko-
logiczne, które będą realizowane 
na terenie gminy Żarów. Już nie-
bawem na terenie miasta zainsta-
lowane zostaną budki lęgowe dla 
ptaków i eko-hotele dla zapylaczy. 
W planach jest również sadzenie 

drzewek.
Uczniowie szkół podstawowych 
z klas I-III otrzymują ekologiczne 
butelki, które zakupione zostały 
przy wsparciu lokalnych firm 
funkcjonujących na terenie nasze-
go miasta.
Środki finansowe na realizację 
działań przy tworzeniu zielonych 
przystanków przekazało Przed-
siębiorstwo Wodno-Ściekowe 
w Żarowie.

– Cieszę się, że mogliśmy wes-

przeć działania ekologiczne, 
które realizowane są na terenie 
gminy Żarów. Dla naszego 
przedsiębiorstwa są to również 
ważne inicjatywy, w których 
chcemy uczestniczyć jako jedna 
z lokalnych firm funkcjonują-
cych na terenie Żarowa – mówi 
Andrzej Kiszecki prezes Przed-
siębiorstwa Wodno-Ściekowe-
go w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Zielony przystanek to dodatkowa zieleń w przestrzeni miejskiej. Rośliny 
posadzone wokół przystanku produkują w ciągu roku nawet 10 kg tlenu, 
poprawiają jakość powietrza, zmniejszają ilość pyłów zawieszonych 
i innych zanieczyszczeń. A to oznacza zdrowsze powietrze. 

Nabór wniosków
na wymianę pieca przedłużony

Gmina Miasto Świdnica działająca 
jako Lider w partnerstwie z wy-
branymi gminami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej ogłasza dla miesz-
kańców gminy Żarów wydłużenie 
terminu naboru w trybie konkur-
su wniosków o udzielenie grantów 
w ramach projektu pn. „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
dofinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 (RPO WD 2014-2020), 
Osi priorytetowej 3 „Gospodar-
ka niskoemisyjna”, Działania 3.3 
„Efektywność energetyczna w bu-

dynkach użyteczności publicznej 
i sektorze Mieszkaniowym – ZIT 
AW”.
Termin naboru wniosków przesu-
nięto do 31.10.2020.
Wszystkich zainteresowanych 
ubieganiem się o wsparcie zapra-
szamy do punktu informacyjnego 
działającego w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój 
nr 8 tel. 74 30 67 375 lub 730 279 
392, od poniedziałku do czwartku 
w godz. 10.00 – 15.30 uzyskają 
tam Państwo informacje dotyczą-
ce naboru.
Wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące programu dostępne są 
na stronach internetowych www.
um.zarow.pl i www.wymianako-
tlow.pl.

Magdalena Pawlik 

Wypełnij ankietę dotyczącą
problemów społecznych

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie zachęca 
mieszkańców gminy 

Żarów do wypełnienia anonimo-
wej ankiety dotyczącej różnych 
problemów społecznych, z któ-
rymi stykają się ludzie na całym 
świecie. 
O wypełnienie ankiety proszone 
są wyłącznie osoby dorosłe. 
Dane uzyskane w ankiecie zbie-
rane są do stworzenia Diagnozy 
Lokalnych Zagrożeń Społecznych 
dla Miasta i Gminy Żarów 2020. 
Link do ankiety: https://www.inte-
rankiety.pl/i/AvXm81aM.
Informacja została również 
umieszczona na stronie interneto-
wej www.um.zarow.pl oraz Face-
book Gmina Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Instalujemy budki lęgowe dla ptaków
Kilkanaście budek lęgowych, które zostały zakupione kilka dni temu, 

czeka na nowych lokatorów. 
Małe domki dla ptaków zostaną zawieszone w róż-
nych zakątkach naszej gminy, a schronienie w nich 
znajdą wróble, sikorki, muchówki, pliszki, sowy, ru-
dziki, pełzacze i wiele innych gatunków ptaków. Bud-
ki zostały zakupione z inicjatywy i własnych środków 
finansowych radnych Rady Miejskiej i członków 
Komisji ds. Ochrony Środowiska: Zuzanny Urbanik, 
Bartosza Żurka, Iwony Nieradki, Piotra Zadrożnego 
i Joanny Kaczorowskiej.

– O tym, że ptaki odgrywają bardzo ważną rolę 
w środowisku naturalnym i że trzeba im pomagać 
wiedzą już nawet przedszkolaki. Musimy pamię-
tać, że ochrona ptaków jest w rękach człowieka. 

Każda wywieszona budka lęgowa to nowe siedlisko 
dla różnych gatunków ptaków żyjących w ekosys-
temach miejskich. Ptaki są nie tylko pożyteczne, 
ale przecież umilają nam swoim śpiewem czas 
spędzony w parkach czy skwerach miejskich. Mamy 
nadzieję, że budki lęgowe, które zakupiliśmy wspól-
nie z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska, 
zostaną zamieszkałe przez najróżniejsze ptasie 
rodziny. Dzięki takim inicjatywom pamiętamy 
o skrzydlatych przyjaciołach człowieka – mówi 
radny Rady Miejskiej Bartosz Żurek.

Budki lęgowe zostały przekazane leśniczemu z Nad-
leśnictwa, który zajmie się ich właściwym montażem 
oraz ulokowaniem. Wspólnie z Nadleśnictwem pro-
wadzone są kolejne działania, a wkrótce na terenie 
gminy Żarów rozwiesimy kolejne budki lęgowe dla 
ptaków, które zakupione zostały przez Urząd Miejski 
w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Budki lęgowe mają na celu ułatwienie bytowania pta-
kom w trudnych warunkach miejskich, pełnić funkcję 
zastępczego miejsca rozrodczego, są jednocześnie naj-
prostszym i najskuteczniejszym sposobem na ochronę 
wielu zagrożonych wyginięciem gatunków.

Niebawem na terenie gminy Żarów zainstalowane 
zostaną kolejne budki lęgowe dla ptaków. 

Wyniki
piłkarskie

k l. A, gr. I
 ▶ Zieloni Mrowiny – 
KS Walim 2:4

kl. A, gr. II
 ▶ Wierzbianka Wierzbna – 
Piławianka Piława Górna 1:1

Kl. B, gr. II
 ▶ Zryw Łażany – LKS II By-
strzyca Górna 4:7

 ▶ Dąb Mościsko – 
Silesia Żarów 3:1

 ▶ Grom Panków – 
Błyskawica Kalno 5:2

 ▶ pauza – Zjednoczeni II Żarów
Krzysztof Dutkiewicz
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Spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz 
Żarowska Izba Historyczna oraz Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie serdecznie zapraszają 
na spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, 

autorką książki „Mała Norymberga”. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 
9 października 2020 roku o godz. 
18:00 w siedzibie Żarowskiej Izby 
Historycznej przy ul. Dworcowej 
3 w Żarowie. W związku z ob-
ostrzeniami epidemiologiczny-
mi udział w wydarzeniu będzie 
możliwy jedynie dla posiadaczy 
specjalnych zaproszeń, które moż-
na odebrać na portierni Basenu 
Miejskiego od dnia 23 września 
2020r. Ilość miejsc ograniczona. 
Uczestnicy prelekcji zobowiązani 
są do zakrycia ust oraz nosa przy 
pomocy maseczki. Wszyscy pozo-
stali będą mogli obejrzeć relację 
z prelekcji na żywo w Internecie 
na Youtube Kronika Filmowa 
Gminy Żarów.
W książce „Mała Norymberga” 
opisanych zostało sześć spraw 
i sześć życiorysów, które poka-
zują nieznany koszmar obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. 
Homoseksualni kapo, którzy wy-
korzystywali nieletnich więźniów, 
żydowscy kapo okrutniejsi od es-
esmanów, sadyści pokroju Wilhel-

ma Kunzego, którzy gotowi byli 
zatłuc więźnia na śmierć choćby 
łopatą, to tylko część wstrząsającej 
prawdy, jaką ukazuje najnowsza 
książka Agnieszki Dobkiewicz. 
Serdecznie zapraszamy na spo-
tkanie z autorką książki „Mała 
Norymberga”.
Więcej informacji na stronie in-
ternetowej Żarowskiej Izby Histo-
rycznej: http://www.izba.centrum.
zarow.pl.

Złote Gody Państwa Dawlewicz
W tym roku mija 50 lat od dnia, gdy powiedzieli sobie sakramentalne „TAK”. 

Państwo Halina i Marian Dawle-
wicz pobrali się w 1970 roku, ślubu-
jąc sobie miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską. 
W niedzielę, 27 września obchodzi-
li jubileusz złotych godów.
Para została uhonorowana dyplo-
mami oraz obdarowana kwiatami 
i upominkami. Życzenia małżon-
kom złożyli zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Żaro-
wie Beata Nejman oraz najbliższa 
rodzina, znajomi i przyjaciele.

– 50-lecie ślubu to wyjątkowa 
rocznica. Małżeństwo to nie tylko 
piękne, podniosłe i radosne chwile, 
ale też dzielenie z drugą osobą 
trosk i smutków. W przysiędze mał-
żeńskiej ślubowaliście, że będziecie 
ze sobą na dobre i na złe – z tej próby wyszliście 
zwycięsko. Nagrodą jest szczęście Waszych dzieci 
i uśmiech wnuków oraz radość, którą możecie dziś 
dzielić z przyjaciółmi. Gratuluję Państwu i życzę, 
aby kolejne lata upłynęły w zrozumieniu, miłości 
i wzajemnej dobroci – gratulował parze zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Pani Halina początkowo pracowała w przedszkolu 
w Świdnicy, później pracę zawodową kontynuowała 

jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Żarowie, 
gdzie doczekała się zasłużonej emerytury. Dziś po-
święca swój czas rodzinie, pomagała w wychowaniu 
wnuków, a teraz realizuje się należąc do Uniwersyte-
tu III Wieku, który bardzo prężnie działa w Żarowie. 
Pan Marian z kolei po przepracowaniu w DZCh 
Żarów kilkadziesiąt lat również odszedł na emerytu-
rę. Pełnił także funkcję radnego oraz wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Żarowie. Ponadto, od 
zawsze kochał sport. Zwłaszcza tenis. Prowadził kort 

tenisowy oraz szkółkę nauki gry 
w tenisa dla dzieci, swoją pasją za-
raził także wnuki. Wiele sukcesów 
odnosił również w siatkówce, był 
działaczem Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury i wraz z innymi spor-
towcami zdobył wiele wyróżnień 
na szczeblu wojewódzkim. Jest 
miłośnikiem ogrodu, hoduje piękne 
okazy kwiatów, które zachwycają 
rodzinę i znajomych. Wspólną pa-
sją małżonków są podróże.
Państwo Dawlewiczowie doczekali 
się dwóch córek Anny i Aleksandry, 
a najszczęśliwsze momenty w ży-
ciu to chwile, gdy odwiedzają ich 
wnukowie: Sandra, Oliwer, Wiktor 
i najmłodsza Lenka. 

Magdalena PawlikWspólne zdjęcie jubilatów wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi.

Prawdziwą miłość poznaje się po ilości wspólnie spędzonych lat. Serdecz-
nie gratulujemy jubilatom. 

Kolejne serce na nakrętki w Żarowie
Przy ulicy Dworcowej w Żarowie stanął 

kolejny pojemnik w kształcie serca, do którego 
mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki. 

Zaprojektował go i wykonał Se-
bastian Jarosz mieszkaniec Kalna, 
a sam pomysł „stworzenia” serca 
to inicjatywa pracowników Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.
Nie jest to pierwsze serce na 
nakrętki, które znajduje się na 
terenie gminy Żarów. Takie samo 
serce stoi również w Kalnie i Za-
strużu. Serce na nakrętki zostało 
zainstalowane także wcześniej 
przed żarowskim basenem i od 
razu zapełniło się nakrętkami. 
Nakrętki w Żarowie zbierane 
są rzecz Julii Malik oraz Adasia 
Szczurka z Żarowa. Mieszkańcy 
naszej gminy mogą dołożyć swoją 
cegiełkę, by pomóc potrzebują-
cym dzieciom. 
Zapraszamy naszych mieszkań-
ców do zapełniania serca nakręt-
kami. Serce przeznaczone jest 

na wszelkie plastikowe nakrętki, 
bez względu na kształt, czy kolor. 
Mogą to więc być nakrętki, np. 
po napojach, kawie, mleku, czy 
jogurtach. W pojemniku zostawić 
możemy również zakrętki po che-
mii gospodarczej, po płynach do 
zmywania, szamponach i płynach 
do płukania. Ważne, by nie dorzu-
cać do nakrętek innych przedmio-
tów, a jeśli mają one np. tekturowe 
uszczelki – trzeba je usunąć przed 
wyrzuceniem.
Każdy z nas ma w domu niepo-
trzebne nakrętki. Zamiast wyrzu-
cać, wrzućmy je do żarowskiego 
serca. W ten sposób możemy po-
móc najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminy, którzy potrzebują 
wsparcia i pomocy. 

Magdalena Pawlik

Wielkie serce czeka na Wasze nakrętki. Jest to nie tylko proekologiczne 
przedsięwzięcie, ale przede wszystkim mające pomóc najbardziej potrze-
bującym. 

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet
w trudnym życiowym momencie

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wystartowała bezpłatna infolinia 
dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie 

i potrzebują rozmowy ze specjalistą. 
Psycholodzy posiadający 

wieloletnie doświadczenie 
będą pełnili dyżury w:

 ▶ poniedziałki (17.00 – 21.00) 
 ▶ oraz w czwartki (10.00 – 14.00) 

pod bezpłatnym numerem telefo-
nu 800 909 444.
Projekt stworzono z myślą o tych 
kobietach, które znajdują się 
w trudnym życiowo momencie 
i potrzebują rozmowy ze specja-
listą, uzyskania wsparcia, czy po-
mocy w znalezieniu korzystnych 
rozwiązań dla bieżących proble-
mów i trudności rodzinnych, za-
wodowych i osobistych. 
Eksperci dyżurujący na infolinii 
to psycholodzy z wieloletnim 
doświadczeniem, którzy oferują 
wsparcie w zakresie psychologicz-

nym, terapeutycznym, rozwojo-
wym m.in. w przypadku przeży-
wania silnego stresu, trudności 
wychowawczych, problemu radze-

nia sobie z trudnymi emocjami, 
czy doświadczania przemocy psy-
chicznej i fizycznej.
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Przekonali się o tym uczest-
nicy warsztatów ceramicz-
nych, które odbyły się 

w sobotę, 3 października w Kru-
kowie. Spod rąk wszystkich „rzeź-
biarzy” wyszły bardzo estetyczne 
prace. Wśród nich liście, kwiaty, 
kasztany, żołędzie, krasnale, żaby, 
ślimaki i jeszcze wiele innych. 
Warsztaty ceramiczne odbyły się 
z inicjatywy mieszkańców Kruko-
wa, a prowadziły je instruktorki 
z Niemczy. 

– Chyba wszystkim z nas te 
warsztaty bardzo przypadły 
do gustu, a nasze uśmiechnięte 
twarze najlepiej o tym świad-
czą. Efekty naszej pracy możecie 
podziwiać na załączonych zdję-

ciach – a i tak jest to tylko część 
wszystkich wytworów. Teraz 
ulepione z gliny szamotowej 
cudeńka „odpoczywają” sobie 
w naszej świetlicy, a w przy-
szłym tygodniu czeka je długa 
droga do Niemczy, gdzie – 
w specjalnym piecu – zostaną 
poddane procesowi wypalania. 
Kiedy za dwa tygodnie – już 
nieco odmienione , bo zdecy-
dowanie jaśniejsze wrócą do 
Krukowa, to za sprawą szkli-
wienia zaczną nabierać barw. 
Oj! Będzie pięknie! – czytamy 
na profilu Facebook zespołu 
Krukowianie.

Warsztaty ceramiczne w Kruko-
wie są elementem projektu „Nie 

święci garnki lepią – Kruków”. 
Inicjatywa ta ma na celu odkrycie 
i rozwinięcie potencjału kultu-
rowego mieszkańców Krukowa. 
W ramach działań skierowanych 
do mieszkańców zostanie prze-
prowadzony cykl warsztatów 
rękodzielniczych – haft, ceramika, 
zdobnictwo użytkowe. Całość 
zakończy się wystawą zorganizo-
waną w Krukowie. Projekt ten jest 
realizowany dzięki wsparciu, które 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie otrzymało z Naro-
dowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Dom Kultury+

Magdalena Pawlik

Aktualności
Szkoły w czasie pandemii koronawirusa

Od września wszystkie szkoły zaczęły normalnie realizować swoje zajęcia. 

Z uwagi na nadzwyczajny 
czas panującej pandemii 
koronawirusa, dyrektorzy 

szkół wprowadzili specjalne pro-
cedury bezpieczeństwa, zweryfi-
kowane przez Sanepid. 
Wprowadzone wytyczne polegają 
m.in. na dezynfekcji rąk uczniów/
nauczycieli przy wejściu do szko-
ły, dezynfekcji poręczy, klamek 
i sanitariatów w czasie zajęć lek-
cyjnych, dezynfekcji blatów ławek 
oraz klawiatur w czasie przerwy, 
czy wietrzeniu klas. Dzieci obo-
wiązkowo noszą maseczki/przy-
łbice w autobusach szkolnych, 
natomiast w placówce szkolnej 
mogą nosić, w zależności od 
wewnętrznych ustaleń dyrektora 
szkoły w porozumieniu z rodzica-
mi. Mierzenie temperatury dzieci 
odbywa się tylko i wyłącznie 
w przypadku pojawienia się nie-
pokojących objawów.
W przypadku prawdopodo-
bieństwa pojawienia się osoby 
zakażonej w szkole, prowa-
dzone są odrębne procedury 
bezpieczeństwa, w uzgodnieniu 
z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym oraz 
organem prowadzącym.

Każda szkoła jest inna, dlatego 
o ostatecznym sposobie postępo-
wania zadecyduje dyrektor, który 
wybierze najlepsze rozwiązanie 
dla swojej placówki. Dyrektor 
może tymczasowo zawiesić zajęcia 
lub przejść na nauczanie zdalne. 
Aby to zrobić, musi jednak uzy-
skać zgodę organu prowadzącego 
i pozytywną opinię Sanepidu.
Aby stacjonarne zajęcia w szko-
łach były dla wszystkich bezpiecz-
ne, musimy przestrzegać nowych 
zasad. Muszą o nich pamiętać 
uczniowie, ale także nauczyciele 
i rodzice. Należy zaznaczyć, że 
odpowiedzialność za zdrowie 
i bezpieczeństwo dzieci spoczywa 

przede wszystkim na rodzicach, 
którzy posyłają dzieci do szkoły 
i doskonale znają ich stan zdro-
wia. Jeżeli rodzic zauważy u swo-
jego dziecka niepokojące objawy 
lub dziecko skarży się na złe 
samopoczucie, to w takiej sytuacji 
nie powinien posyłać go do szko-
ły, tylko bacznie obserwować.
Powrót do szkoły oznacza nowe 
zasady i zakazy. Uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele muszą się po 
prostu ich nauczyć. Od tego za-
leżeć będzie bezpieczeństwo nas 
wszystkich.

Katarzyna Janik 

Dzień Działkowca
Szanowni Działkowcy i Sympatycy ruchu ogrodowego. 

Z okazji Dnia Działkowca 
pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia. 
W dobie epidemii życzymy 
wszystkim szczególnie zdrowia, 
aby każdy dzień w ogrodzie był 
dniem radosnym, byśmy wszyscy 
się dobrze w nim czuli, byśmy byli 
odpowiedzialni nie tylko za swoją 
działkę, ale też za cały ogród, któ-
ry przecież tworzymy. Ponadto, 
życzymy obfitych plonów, radości 
i satysfakcji z pracy na działce 
i w ogrodzie oraz wszelkiej po-
myślności.

Przypominamy działkowcom:
Na podstawie ustawy o ROD, 
Statutu PZD i Regulaminu ROD 
działkowiec ma prawo:
zagospodarować działkę i wypo-
sażyć ją w odpowiednie obiekty 
i urządzenia na zasadach określo-
nych w przepisach powszechnie 
obowiązujących zgodnie z ustawą 
o ROD, Statutem PZD i Regula-
minem ROD;

 ▶ występować do Zarządu ROD 
w sprawach dotyczących zago-
spodarowania i użytkowania 
działki w ROD;

 ▶ korzystać z terenu ogólnego 
oraz infrastruktury ogrodowej 
zgodnie z ich przeznaczeniem 
i na zasadach określonych w re-
gulaminie;

 ▶ przenieść prawa i obowiązki 
wynikające z prawa do działki 
na rzecz pełnoletniej osoby fi-
zycznej w drodze umowy;

 ▶ do wynagrodzenia za znajdu-
jące się na działce nasadzenia, 

urządzenia i obiekty stanowiące 
własność działkowca w razie 
wygaśnięcia prawa do działki. 
Wynagrodzenie nie będzie 
przysługiwało za nasadzenia, 
urządzenia i obiekty wykonane 
niezgodnie z prawem;

 ▶ będąc członkiem PZD – brać 
udział w walnym zebraniu 
ROD;

 ▶ będąc członkiem PZD – wybie-
rać i być wybieranym do orga-
nów PZD;

 ▶ będąc członkiem PZD – składać 
odwołania od uchwał organów 
PZD bezpośrednio dotyczących 
jego osoby;

 ▶ będąc członkiem PZD – wglądu 
do dokumentacji dotyczącej 
jego członkostwa.

W kolejnym artykule przedsta-
wimy obowiązki działkowców 
określone w przepisach obowiązu-
jących w PZD. 
Przypominamy działkowcom 
o konieczności wnoszenia opłat 
za dzierżawę ogródków dział-
kowych oraz o potrzebie ure-
gulowania statusu prawnego 
działki po śmierci działkowca.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Relaks” w Żarowie

Warsztaty ceramiczne w Krukowie
Lepienie z gliny to nie tylko doskonała zabawa, 
ale także forma relaksu dla dzieci i dorosłych. 

Uczestnicy warsztatów ceramicznych w Krukowie mogli zrealizować 
wiele swoich pomysłów.

Pomoc na start
dla rolników

Od 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na 

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. 

Pomoc, jaką mogą otrzymać 
rolnicy decydujący się na 
wspólne działanie, wynosi 

nawet 100 tys. euro rocznie. 
Program, finansowany z PROW 
na lata 2014-2020, kierowany jest 
do nowych grup producentów 
rolnych uznanych od 14 grudnia 
2019 r. Grupy te muszą składać się 
z osób fizycznych, prowadzących 
działalność jako mikro, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się 
również organizacje producen-
tów uznane na podstawie ustawy 
z 11 marca 2004 r. o organizacji 
niektórych rynków rolnych albo 
z 20 kwietnia 2004r. o organizacji 
rynku mleka i przetworów mlecz-
nych. Wsparcia nie może otrzy-
mać podmiot zrzeszający produ-
centów drobiu, wyrobów z mięsa 
drobiowego i jego podrobów oraz 
owoców i warzyw.
Pomoc przyznawana jest w okre-
sie pierwszych 5 lat działania gru-

py lub organizacji producentów 
liczonych od dnia jej uznania. 
Wsparcie stanowi procentowy 
ryczałt od wartości przychodów 
netto grupy lub organizacji pro-
ducentów i wynosi odpowiednio: 
w pierwszym roku – 10 proc. 
przychodów netto, w drugim 
roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, 
w czwartym roku – 7 proc. 
i w piątym – 6 proc. 
Maksymalny limit pomocy to 
100 tys. euro w każdym roku 
pięcioletniego okresu przyznania 
wsparcia.
Wnioski będą przyjmowały od-
działy regionalne ARiMR. Ostat-
nim dniem na ich złożenie będzie 
30 listopada 2020 r.
Więcej informacji: www.arimr.
gov.pl, pod numerem bezpłatnej 
infolinii tel. 800-38-00-84 oraz 
w punktach informacyjnych 
w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR.

OPS
informuje

Informujemy, iż w związku 
z tym, że Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie jest zamknię-
ty dla interesantów, pracownicy 
socjalni nie będą realizować 
rodzinnych wywiadów środowi-
skowych w terenie. 
Część pracowników OPS po-
zostaje w pracy. W sprawach 
pilnych prosimy kontaktować się 
z nimi telefonicznie pod nr tel. 
74 85 80 745 lub drogą elektro-
niczną ops_zarow@um.zarow.pl.
Wnioski do świadczeń dostępne 
są na stronie internetowej http://
ops.zarow.pl.
Wydawanie obiadów oraz wy-
płata świadczeń będzie realizo-
wana w planowanych terminach 
w szczególnym reżimie sanitar-
nym. Będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco o wszelkich 
zmianach. 
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Uwaga! Spis rolny w terenie 
wstrzymany do odwołania

Informujemy, że realizacja spisu PSR 2020 w terenie na 
obszarze całego kraju zostaje wstrzymana do odwołania 

z powodu sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19.
Oznacza to, że rachmistrzowie 
spisowi nie mogą realizować spisu 
w terenie, natomiast będą reali-
zować tylko i wyłącznie wywiady 
telefoniczne dla przydzielonych 
punktów widocznych w aplikacji.
Jednocześnie informujemy, że 
o wstrzymaniu realizacji spisu 
w terenie został poinformowany 
Wojewódzki Komisarz Spiso-

wy – Wojewoda Dolnośląski 
oraz jednostki policji na terenie 
województwa, które dbają o bez-
pieczeństwo rachmistrzów, jak 
i respondentów w czasie spisu PSR 
2020.
Komunikat Dyrektora Centralne-
go Biura Spisowego w tej sprawie 
dostępny jest na stronie www.
um.zarow.pl.

Święto Dyni odwołane
Tegoroczne Święto Dyni zostało odwołane. 

Organizatorzy podjęli taką decy-
zję w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców.

– Mamy ogromną nadzieję, 
że w następnym roku bez naj-
mniejszych przeszkód spotkamy 
się podczas pomarańczowego 
święta w Wierzbnej. Chcieliby-
śmy jednak, żeby ten dyniowy 
akcent pojawił się tej jesieni, 
dlatego też zapraszamy Was 
do udziału w naszym konkur-
sie. Wysyłajcie do nas zdjęcia 

wyhodowanych przez was dyń, 
dyniowych rzeźb czy dyniowych 
przebrań. Zdjęcia wklejajcie 
w komentarzu pod postem na 
Facebooku Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Najciekawsze zostaną nagro-
dzone przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Na wasze pra-
ce czekamy do 10 października 
– czytamy na oficjalnym profi-
lu Facebook GCKiS w Żarowie.

Świetlica wiejska
w Łażanach jak nowa

Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Łażanach. 

Kilka dni temu obiekt został 
odebrany w obecności 
Tomasza Pietrzyka dyrek-

tora Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, Agnieszki 
Gołuch pracownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Inwe-
stycji UM w Żarowie, Wiktora 
Dynowskiego inspektora nadzoru 
oraz wykonawcy Krystiana Stawo-
rzyńskiego. Komisja odbiorowa 
potwierdziła, że wszystkie roboty 
zostały wykonane zgodnie z za-
kresem umowy. Był to dopiero 
pierwszy etap, który obejmował 
przebudowę istniejących po-
mieszczeń świetlicy oraz jej roz-
budowę o nową części budynku, 
z wydzielonymi pomieszczeniami 
przeznaczonymi na szatnię dla 
sportowców.

– W ramach przebudowy starej 
świetlicy wydzielono pomiesz-
czenia sanitarne, pomieszczenia 
do przygotowania posiłków oraz 
zmywalnię naczyń, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, 
uzupełniono tynki i wykonano 
gładzie gipsowe. W pomiesz-
czeniach kuchni i sanitariatów 
wyłożono płytki ceramiczne. 
Powstały nowe pomieszczenia 
przeznaczone dla sportowców, 
z osobnym wejściem od strony 
parku, powiększyła się rów-
nież powierzchnia sali głównej 
o 113,3m2. Łączna powierzch-
nia dobudowanej części wynosi 
183,3m2. Przebudowa i rozbu-
dowa budynku świetlicy objęła 
wykonanie na całości sufitów 
podwieszanych z płyt ognio-
chronnych montowanych na 
ruszcie stalowym, stanowiących 
przegrodę przeciwpożarową, 
zabezpieczającą konstrukcję 
stropu i dachu. Ponadto, w ca-
łym budynku świetlicy wykona-
no nowe instalacje elektryczne, 
wodno-kanalizacyjne, wenty-
lację grawitacyjną oraz nową 
instalację grzewczą z zastoso-
waniem pompy ciepła wspoma-
ganej instalacją fotowoltaiczną. 
Cały budynek na wysokości 
parteru został docieplony i po-
malowany. Wykonano również 
nowe schody zewnętrzne – 

mówi Agnieszka Gołuch z Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Łączna wartość odebranych robót 
to kwota 1.196.740,00 złotych 
brutto. Remont świetlicy był fi-
nansowany ze środków budżetu 
gminy Żarów oraz pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 
500.000,00 złotych z Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Świetlica ostatecznie nie zosta-
nie oddana do użytku, ponie-
waż Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, jako inwestor rozpocznie 
kolejny etap prac remontowych, 
tj. wykonanie nowego pokrycia 
dachowego oraz remont poddasza 
świetlicy. Koszt remontu to ok. 

370.000,00 zł, a przyznane dofi-
nansowanie wynosi 63,63%, tj. ok. 
235.431,00 zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Świetlica wiejska w Łażanach 
remontowana była w ramach pro-
jektu: „Przebudowa wraz z rozbu-
dową obiektu świetlicy wiejskiej, 
która będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom Łażan jako centrum 
organizacji spotkań rekreacyjno-
-kulturalnych i towarzyskich, im-
prez integrujących mieszkańców, 
przyczyniając się do aktywizacji 
społecznej i obywatelskiej społecz-
ności lokalnej oraz do wzmocnie-
nia kapitału społecznego”.

Magdalena Pawlik

Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Łażanach nie straszy już 
swoim wyglądem. Teraz to wizytówka wsi. 

Obiektem zarządzać będzie Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie, które realizować będzie tutaj wielu nowych i ciekawych zajęć.

Uczniowie Zespołu Szkół włączyli się w akcję 
„Daj Pluszaka dla Strażaka”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Żarowie wspólnie z samorządem szkolnym oraz 

opiekunami i nauczycielami zorganizowali wyjątkowo 
szczytną akcję. 

Zbierali maskotki, które 
następnie przekazali straża-
kom. Teraz każde dziecko 

uczestniczące w wypadku otrzyma 
pluszową zabawkę, dzięki cze-
mu łatwiej mu będzie przetrwać 

trudne chwile. Inicjatorem akcji 
charytatywnej „Daj Pluszaka dla 
Strażaka” był Arkadiusz Mazur 
uczeń obecnej III klasy Techni-
kum Transportu Kolejowego. 

– Celem akcji było zebranie 
jak największej ilości pluszo-
wych maskotek i przekazanie 
ich strażakom Ochotniczej 
Straży Pożarnej, którzy na-
stępnie wykorzystują pluszaki 
podczas akcji,  przekazując 
je najmłodszym poszkodowa-
nym. Uczniowie bardzo odpo-
wiedzialnie potraktowali swo-

ją inicjatywę i w niedługim 
czasie udało się zebrać wiele 
maskotek. Niestety ogłoszenie 
pandemii i zamknięcie szkół 
spowodowało, że akcja zosta-
ła przełożona na kolejny rok 
szkolny. Kilka dni temu przed-
stawiciele uczniów Zespołu 
Szkół im. Jędrzeja Śniadeckie-
go, przekazali zebrane przez 
siebie maskotki na ręce straża-
ków OSP w Żarowie – mówi 
Kinga Bujak z żarowskiego 
Zespołu Szkół.

Każdy wypadek stanowi dla jego 

uczestników ogromny stres. O ile 
dorośli często są w stanie nad nim 
zapanować, dla najmłodszych tego 
typu przeżycia są bardzo dużym 
problemem. Mogą one spowodo-
wać trwałe zmiany w psychice, 
a nawet zaburzyć dalszy rozwój 
dziecka. 
Dlatego też bardzo ważną rzeczą 
jest jak najszybsze odwrócenie 
uwagi od tragicznego zdarzenia, 
co znacząco ułatwia przetrwanie 
trudnych chwil.

Oprac. Magdalena Pawlik

Na zdjęciu uczniowie żarowskiego Zespołu Szkół podczas przekazania 
maskotek druhom OSP Żarów. 
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Spisz się, 
jak na rolnika przystało

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. 
Wrzesień dobiegł końca, co ozna-
cza, że część rolników w ramach 
obowiązku, zdążyła się już spisać 
przez Internet. Niektórzy rolni-
cy spisali się za pośrednictwem 
infolinii, na której codziennie dy-
żurują pracownicy urzędów sta-
tystycznych. Część osób udała się 
do swoich Urzędów Gmin, gdzie 
w obecności przeszkolonego pra-
cownika, wypełniła elektroniczny 
formularz spisowy, podając dane 
dotyczące swojego gospodarstwa. 
Osoby, które się jeszcze wahają, 
mogą w każdej chwili wypełnić 
formularz elektroniczny i spełnić 
swój ustawowy obowiązek. W mo-

mencie pojawienia się problemów 
z samodzielnym wypełnieniem 
formularza, w celu uzyskania po-
mocy, można zadzwonić na infoli-
nię pod nr tel. 22 27 99 999 lub do 
najbliższego Urzędu Statystyczne-
go. Użytkownicy gospodarstw rol-
nych mają możliwość i obowiązek 
samospisu przez Internet na stro-
nie: https://spisrolny.gov.pl. Warto 
z tego przywileju skorzystać.
Aby spis przebiegł sprawnie i zajął 
jak najmniej czasu, warto wcze-
śniej przygotować dane według 
przygotowanego zestawienia, któ-
ry dostępny jest na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl.

Przekaż gospodarstwo i weź premię 
z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski 
o premię za przekazanie gospodarstwa. 

Program skierowany jest do rolni-
ków, którzy zakończą działalność 
rolniczą i chcą przekazać lub 
sprzedać swoją ziemię oraz inwen-
tarz innemu rolnikowi. Jest to ko-
lejny nabór wniosków z poddzia-
łania „Płatności na rzecz rolników 
kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwa-
le przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi” realizowanego 
w ramach PROW 2014-2020.
Premia może być przyznana rol-
nikowi (osobie fizycznej), który 
uczestniczy w systemie dla małych 
gospodarstw w ramach płatności 
bezpośrednich i spełnia następu-
jące warunki:

 ▶ jest wpisany do ewidencji pro-
ducentów;

 ▶ przekaże w sposób trwały po-

siadane gospodarstwo rolne, 
w tym zwierzęta gospodarskie, 
innemu rolnikowi, który jest 
osobą fizyczną, osobą prawną 
lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości 
prawnej, prowadzącą na własny 
rachunek działalność rolniczą 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i który zobowiąże się 
do prowadzenia działalności 
rolniczej w gospodarstwie utwo-
rzonym w wyniku powiększenia 
przez okres co najmniej 5 lat;

 ▶ nie będzie prowadził działalno-
ści rolniczej przez co najmniej 
5 lat, licząc od dnia przekazania 
gospodarstwa rolnego;

 ▶ po przekazaniu gospodarstwa 
rolnego nie będzie podlegał 
ubezpieczeniu społecznemu 

rolników w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość wsparcia stanowi 
120 proc. rocznej płatności, 

do której rolnik kwalifi-
kuje się w ramach systemu 
dla małych gospodarstw. 

Premia naliczana jest od daty 
trwałego przekazania gospodar-
stwa do dnia 31 grudnia 2020r. 
Wsparcie wypłacane jest jednora-
zowo.
Więcej informacji: na portalu 
internetowym www.arimr.gov.pl, 
pod numerem bezpłatnej infolinii: 
tel. 800-38-00-84 oraz w punk-
tach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regio-
nalnych ARiMR.

Zostań twarzą PROW 2014-2020. 
Konkurs dla rolników

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnic-
twa zaprasza do udziału 

w konkursie „Zostań twarzą 
PROW 2014-2020”, który skie-
rowany jest do producentów rol-
nych, którzy korzystają z dotacji 
ARiMR. 
Celem konkursu jest podsumowa-
nie 6 lat korzystania przez uczest-
ników z dotacji w ramach PROW 
2014-2020 i zaprezentowanie 
zmian, jakie zaszły w gospodar-
stwie uczestników w tych latach 
oraz zachęcenie do skorzystania 
z programu PROW. 
Konkurs polega na nagraniu 
krótkiego filmu (od 3 do 5 min) 
obrazującego wykorzystanie przez 
uczestnika otrzymanej z PROW 
2014-2020 pomocy finansowej 
i opowiedzeniu o wpływie otrzy-
manych dotacji na rozwój gospo-
darstwa. W filmie powinno zna-
leźć się imię i nazwisko uczestnika 
wraz z nazwą województwa oraz 
logo ARiMR. 

Termin nadsyłania 
zgłoszeń rozpoczął się 
25 września i potrwa 
do 11 października 2020r. 
O zachowaniu terminu decyduje 
data nadania zgłoszenia (formu-
larza wraz z załącznikami oraz 
z linkiem do zamieszczonego 
nagrania) na skrzynkę poczty 
elektronicznej Organizatora: 

konkursARiMR@arimr.gov.pl. 
W temacie maila należy podać: 
Konkurs PROW 2014-2020. Zgło-
szenia nadesłane po terminie nie 
będą podlegać ocenie Jury. 

Ogłoszenie wyników na-
stąpi do dnia 19.10.2020r. 

Laureat zostanie powiadomiony 
o wynikach konkursu oraz o for-
mie przekazania nagrody telefo-
nicznie lub drogą elektroniczną. 
Wyniki i nagrodzone nagranie 
laureata zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej Organizatora 

www.arimr.gov.pl oraz na portalu 
społecznościowym Facebook. 
Nagrodą jest nieodpłatny udział 
w spocie reklamowym oraz na-
groda rzeczowa.
Wszystkie niezbędne informacje 
oraz formularz zgłoszeniowy i za-
łączniki, które trzeba dołączyć do 
nagrania znajdują się na stronie 
internetowej Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(https://www.arimr.gov.pl/aktu-
alnosci/artykuly/zostan-twarza-
-prow-2014-2020.html) 

Magdalena Pawlik

Zgłoś kandydatów
do nagród dla rolników, 

sołtysów i kół gospodyń wiejskich
Przedstawiciele gminy Żarów zostali nominowani do 

tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.

Nominacji dokonano w akcji 
Mistrzowie Agro – największym 
plebiscycie wiejskim i rolniczym 
w Polsce prowadzonym w naszym 
województwie przez „Gazetę Wro-
cławską” oraz ogólnopolski serwis 
i magazyn „Strefa Agro”. 

Nominacje do nagród uzyskali: 
 ▶ Agnieszka Ciastoń sołtys Im-
bramowic, 

 ▶ Agnieszka Proniewicz sołtys 
Przyłęgowa, 

 ▶ Andrzej Rachwał sołtys Kalna, 
 ▶ Jakub Chrebela sołtys Bukowa, 
 ▶ Jan Sołtysiak sołtys Łażan, 
 ▶ Łukasz Brańka sołtys Pożarzyska.

oraz 
 ▶ KGW Nasz Buków w Bukowie, 
 ▶ KGW Łażanianki w Łażanach. 

Kandydatów do nagród nomi-
nowali partnerzy i patroni akcji 
– organizacje rolnicze i wiejskie, 
dziennikarze oraz mieszkańcy 
naszego regionu. Nagrody w ka-
tegoriach Rolnik Roku, Sołtys 
Roku i Koło Gospodyń Wiejskich 
Roku zostaną przyznane najpierw 
we wszystkich powiatach, później 
w skali województwa, a następnie 
w ogólnopolskim finale.
Ogólnopolskie nagrody w plebi-
scycie Mistrzowie Agro zostaną 
wręczone w trakcie Centralnych 
Targów Rolniczych w Między-
narodowym Centrum Targowo-
-Konferencyjnym Ptak Warsaw 

Expo w Nadarzynie pod War-
szawą. To jedna z największych 
imprez rolniczych w Polsce od-
bywająca się pod patronatem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
marszałków województw oraz 
licznych organizacji branżowych.
Ważne informacje i terminy:
Głosowanie w kategoriach Sołtys 
Roku i Koło Gospodyń Wiejskich 
Roku będzie prowadzone osobno 
w każdym powiecie naszego woje-
wództwa
Głosowanie w kategorii Rol-
nik Roku będzie prowadzone 
osobno w regionach naszego 
województwa

Nominacje kandydatów do udzia-
łu w plebiscycie będziemy przyj-
mować do 16 października

Głosowanie w pierwszym, 
powiatowym etapie roz-

pocznie się w poniedziałek, 
5 października i potrwa do 
5 listopada, do godz. 21:30

Do etapu wojewódzkiego awansu-
ją zwycięzcy z każdego powiatu. 
Przechodząc do finału zachowają 
głosy zdobyte w pierwszym etapie
Wojewódzki etap głosowania 
rozpocznie się w poniedziałek, 9 
listopada i potrwa do 19 listopada. 
Zwycięzcy wojewódzkiego etapu 
głosowania zdobędą awans do 
ogólnopolskiego finału plebiscytu 
zachowując głosy zdobyte od po-

czątku głosowania

Ogólnopolski finał plebiscy-
tu rozpocznie się w piątek, 

20 listopada i potrwa do 
30 listopada do godz. 21.00 

Pełną informację o akcji można 
znaleźć w naszym serwisie in-
ternetowym pod adresem: www.
gazetawroclawska.pl/agro.
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Właśnie wystartowały zapisy! To już 
12. edycja rozgrywek. 
Zgłoszenia drużyn biorących udział 
w rozgrywkach w poprzednim 
sezonie, przyjmowane będą do 3 
listopada. Nowo powstałe drużyny 
mogą zapisać się do 13 listopada. 
Szczegóły na www.electroluxcup.
zarow.pl. Wszystkie mecze rozgry-
wane będą w hali sportowej GCKiS 
w Żarowie przy ul. Piastowskiej 
10A. Start 1. kolejki zaplanowano 
na 28 listopada. Sponsorem głów-
nym jest Electrolux Żarów. Orga-

nizator: Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Piłkarze AUTO-SHOP Żarów 
zwycięzcą poprzedniej edycji roz-
grywek.

Sport i wypoczynek

Piąte Żarowskie Biegi Strefowe
Jak co roku o tej porze w Żarowie odbyły się Biegi Strefowe. 

W piątej edycji triumfo-
wali Rafał Bardziński 
i Anna Ficner. Zwycię-

stwa tym bardziej cenne, iż zdo-
byte na obu dystansach! Głównym 
sponsorem imprezy była Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park”.
Głód ścigania sprawił, iż do Ża-
rowa przybyło wielu wspaniałych 
biegaczy. Na zawodników czekały 
dwa dystanse. Uczestnicy biegu 
towarzyszącego do pokonania mię-
li trasę o długości 5 km. Głównym 
punktem programu była rywaliza-
cja na koronnym dystansie 10 km.
Pierwszy raz podczas Żarowskich 
Biegów Strefowych mieliśmy zała-
manie pogody, które towarzyszyło 
biegaczom na 5 km. Silny wiatr, 
gwałtowny spadek temperatury 
i padający deszcz z pewnością nie 
pomagał na pobicie rekordu trasy. 
Jako pierwszy linię mety minął 
Rafał Bardziński. Przedstawiciel 
Janosport Team Legnica pokonał 
dystans z czasem 17 minut i 13 se-
kund. Podium uzupełnili Bartło-
miej Wojsław (GLKS Marcinowice) 
oraz Krystian Walewski (Świdnicka 
Grupa Biegowa). Wśród pań klasę 
potwierdziła ubiegłoroczna trium-
fatorka obu dystansów Anna Fic-
ner. Rekordzistka trasy tym razem 
z gorszym rezultatem, jednak wynik 
00:18:42 pozwolił bezpiecznie 
wygrać bieg towarzyszący. Druga 
Jagoda Durkalec (Karkonosze Run-
ning Team) do zwyciężczyni straciła 
ponad dwadzieścia sekund. Podium 
uzupełniła Małgorzata Moczulska.
Więcej szczęścia do pogody mieli 
uczestnicy biegu głównego. Przy 
słonecznej aurze ponownie nie do 
pokonania był Rafał Bardziński. 
Zwycięzca z rezultatem 35 mi-
nut i 24 sekund triumfował na 
dystansie 10 km. Drugi Tomasz 
Sobczyk osiągnął wynik 00:35:54. 
Na najniższym stopniu podium 
stanął Tomasz Wiśniewski z Bo-
lesławca. Czas, jaki gwarantował 
zwycięstwo w kategorii kobiet, to 
00:39:12. Taki rezultat osiągnęła 
Anna Ficner. Tym samym miesz-
kanka Złotoryi została pierwszym 
zawodnikiem, który zwycięża 
w dwóch edycjach Żarowskich 
Biegów Strefowych na obu dystan-
sach. Z półtora minutową stratą 
druga linię mety przekroczyła 
Małgorzata Moczulska. Trzecia 
była Magdalena Bednarczyk. 
Drugi rok z rzędu w kategorii 
drużynowej firm Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
triumfowali pracownicy TP Reflex 
Polska. Indywidualnie na dystan-
sie 10 km najlepszymi zawodni-
kami wałbrzyskiej strefy zostali 
Rafał Noszczyk (TP Reflex) oraz 
Magdalena Bednarczyk (Daicel). 
Najlepszymi mieszkańcami gmi-
ny Żarów na obydwu dystansach 
5. Żarowskich Biegów Strefowych 
zostali: Małgorzata Moczulska 
i Krzysztof Godlewski. 
Najszybszym małżeństwem oka-
zali się Agnieszka i Stanisław Wy-

szowscy z Wałbrzycha, a najlicz-
niejszą i najlepszą grupą biegową 
Strzegomska Dwunastka. 
Wśród uczestników w wielu kate-
goriach wiekowych nie zabrakło 
doświadczonych zawodników, ale 
także początkujących biegaczy 
i najmłodszych miłośników spor-
tu, dla których zorganizowano 
biegi dla dzieci. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe meda-
le, a w pakiecie gwarantowanym 
znalazła się m.in. okolicznościowa 
koszulka. Pełne wyniki na www.
datasport.pl.
Sportowa impreza wpisana była 
w obchody dziewiętnastolecia 
żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”. Po biegu wśród 
wszystkich uczestników rozlo-
sowano cenne nagrody, m.in. 

zmywarkę firmy Electrolux, która 
trafiła do Gabrieli Tołowińskiej-
-Trzeciak z Jeleniej Góry. 
Organizator Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie pra-
gnie serdecznie podziękować 
sponsorowi głównemu 5. Żarow-
skich Biegów Strefowych Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest-Park”. Słowa 
podziękowania należą się również 
pozostałym firmom, które wspar-
ły sportowe wydarzenie: PCO 
Żarów, JAKO Polska,  Electrolux 
Żarów, Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego, Centrum Pucharowe 
TM Świebodzice, Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina, Yagi Poland, 
gmina Żarów. 
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Nagrody zawodnikom wręczali Artur Siennicki prezes Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, burmistrz Leszek Michalak 
oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 

W klasyfikacji żarowskiej piętnastki wśród pań najlepsza Anna Ficner 
(pierwsza z prawej). Druga lokata dla Małgorzaty Moczulskiej.

Memoriał pamięci żarowskich szachistów
Zorganizowany w ograniczonej formule z udziałem tyl-
ko najmłodszych szachistów i przy minimalnej frekwen-
cji w Żarowie odbył się 8. Memoriał Szachowy pamięci 

Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego. 

Areną zmagań  młodych szachi-
stów była sala sportowa Szkoły 
Podstawowej w Żarowie. Młodzi 
szachiści rywalizowali w czterech 
grupach wiekowych. W grupie 
A bezkonkurencyjny okazał się  
reprezentant żarowskiego klubu 
Artur Ratkowski. Zawodnik zdo-
był drugą kategorię szachową, 
a na podium wyprzedził Roksanę 
Zapolską (Hetman Wałbrzych) 
i klubowego kolegę Jana Mo-
leckiego. Trzy pierwsze lokaty 
grupy B przypadły szachistom 
Gońca Żarów. Zwyciężyła Anna-
-Maria Michalska (zdobyta II kat. 
szachowa), przed Janem Bednar-

skim(zdobyta I II kat. szachowa) 
i Gabriellą Gołębczyk. Komplet 
punktów, zdobyta II kat. szachowa 
i zwycięstwo w grupie C. Takim 
wynikiem może pochwalić się 
Angelika Kołodziejczyk. Podium 
uzupełniły: Julia Siljanczuk (Het-
man Wałbrzych), Aleksandra Wi-
śniewska (Strzegom). 
Reprezentant Strzegomia wygrał 
grupę D. Na najwyższym stopniu 
podium stanął Jakub Jedyńczuk, 
wyprzedzając żarowianina Szy-
mona Gawrońskiego oraz Patryka 
Miciuka ze Strzegomia. 
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Dobre występy w oczekiwaniu
na półfinał Pucharu Polski

Dzięki czterem wygranym z rzędu Zjednoczeni Żarów 
wskoczyli na podium wałbrzyskiej okręgówki.

Piłkarze Macieja Jaworskiego 
w ostatnich dwóch spotkaniach 
zgarnęli komplet zwycięstw, od-
prawiając z kwitkiem Trojan Lą-
dek-Zdrój 3:0 (bramki: 2 Roman 
Khvostenko, Konrad Sajdak) oraz 
Spartę Ziębice 6:0 (bramki: 2 Łukasz 
Szuba, 2 Damian Uszczyk, Konrad 
Sajdak, Roman Khvostenko). 
Takie rezultaty pozwoliły Zjedno-
czonym wskoczyć na podium. Po 
dziewięciu kolejkach wałbrzyskiej 
okręgówki żarowianie znajdują się 
na trzecim stopniu podium tra-
cąc do lidera Słowianin Wolibórz 
sześć punktów. 
Najbliższym ligowym rywalem ża-

rowskiej drużyny będzie dziewiąty 
zespół w lidze Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki. Spotkanie odbędzie 
się 11 października na boisku ry-
wala. Pierwszy gwizdek zabrzmi 
o godz. 11:00. 
Trzy dni później 14 października 
na kibiców czeka arcyciekawy po-
jedynek półfinału Pucharu Polski 
na szczeblu DZPN Wałbrzych. Do 
Żarowa przyjedzie obrońca mi-
strzowskiego tytułu, trzecioligowa 
Polonia Świdnica. Początek środo-
wego meczu o godz. 16:00. Drugą 
parę stanowią Piast Nowa Ruda 
i Bielawianka Bielawa. 
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Zagraj w Electrolux Cup!
Rusza Żarowska Liga Fut-salu 
Electrolux Cup sezon 2020/21. 

Wędkarska rywalizacja
Piotr Wszołek zwycięzcą

Jesiennych Zawodów Spławikowych. 
Mistrzostwa żarowskiego koła 
odbyły się nad Stawem Miejskim 
w Żarowie. 
Zawody skierowane były do człon-
ków koła PZW Żarów, którzy mają 
opłaconą kartę wędkarską. 

– Tego dnia nie można było 
narzekać na połowy. Ryby brały, 
a wynik zwycięzcy ponad 5,5 kg 
złowionych okazów mówi sam 
za siebie – informuje Mikołaj 
Moryl z żarowskiego koła PZW. 

Niesamowicie zacięta była rywali-
zacja o drugą pozycję. Ostatecznie 
z niewielką przewagą punktową 

drugie miejsce zdobył Krystian 
Dąbrowski, wyprzedzając Grze-
gorza Hałaczkiewicza. Największy 
okaz zawodów to okoń. Dra-
pieżnik posiadał 26 cm i został 
złowiony przez Kacpra Moryla 
i Piotra Kondratowicza.
PZW koło Żarów wciąż prowadzi 
zapisy do bezpłatnej Szkółki Węd-
karskiej „Kroczki”. Żarowscy węd-
karze zapraszają chętne dzieci, które 
pragną rozpocząć lub kontynuować 
swoją przygodę z wędkowaniem. 
Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu 600 341 036.
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