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Uczniowie, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i pracownicy UM chętnie przyłączyli się 
do akcji wspólnego sadzenia drzew w Żarowie.

więcej na stronie 5.

Akcja sadzenia drzew
z Nadleśnictwem Świdnica

Zalane przejście podziemne to uciążliwość dla mieszkań-
ców naszego miasta. 

więcej na stronie 3

Przejście podziemne
notorycznie zalane

W związku z intensywnymi opadami deszczu doszło do podwyższenia stanu poziomu 
rzek, również  na terenie gminy Żarów.

więcej na stronie 3

Podtopienia
po ulewnych deszczach

Ekologiczne butelki
trafiły do uczniów

Dzięki wsparciu finansowym lokalnych firm oraz przed-
siębiorstw funkcjonujących na terenie gminy Żarów, za-
kupione zostały ekologiczne butelki z filtrem Dafi, które 
przekazane zostały naszym najmłodszym mieszkańcom.

Więcej na stronie 4

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrze-
ganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA: 

dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja STOP COVID 
– ProteGO Safe 

więcej na stronie 2
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Zaostrzone zasady epidemiczne 
w placówkach opieki i domach 
pomocy społecznej, a także sa-
moizolacja osób powyżej 70. roku 
życia – to wprowadzone przez 
rząd nowe zasady wsparcia osób 
starszych, które przedstawił pre-
mier Mateusz Morawiecki w so-
botę, 10 października. 

Godziny dla seniora 
od 15 października

Od 15 października 2020r. 
obowiązują godziny dla senio-
ra. Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 12:00 
w sklepach, drogeriach i aptekach 
zakupy mogą zrobić jedynie osoby 
powyżej 60. roku życia. Pozwoli to 

na ograniczenie ryzyka potencjal-
nego zakażenia. 
To jednak nie jedyne rozwiązanie, 
które pomoże chronić osoby star-
sze. Oprócz tego:

 ▶ zaostrzone zostają zasady epide-
miczne w domach pomocy spo-
łecznej i placówkach opieki,

 ▶ zaleca się maksymalne ogra-
niczenie kontaktu z osobami 
powyżej 70. roku życia. 

 ▶ Solidarność między pokoleniami
Ochrona seniorów nie uda się bez 
międzypokoleniowej solidarności 
społecznej. Dlatego też apelujemy 
o niesienie pomocy i wsparcia 
osobom starszym i samotnym. 
Każdy może włączyć się w takie 
działanie poprzez zwykłe zrobie-
nie zakupów, wykupienie leków 
w aptece czy odebranie przesyłki 
na poczcie. 

4 zasady bezpieczeństwa
Skuteczna walka z koronawirusem 
polega na przestrzeganiu podsta-
wowych zasad postępowania, tzw. 
DDMA: 

 ▶ dystans 
 ▶ dezynfekcja 
 ▶ maseczka 
 ▶ aplikacja STOP COVID – Pro-
teGO Safe 

Utrzymywanie dystansu społecz-
nego m.in. 1,5 m, częste mycie rąk 
i ich dezynfekcja oraz zakrywanie 
ust i nosa to podstawowe czyn-
ności, które pozwalają ograniczyć 
ryzyko zakażenia koronawirusem. 
Walkę z zagrożeniem wspiera też 
aplikacja STOP COVID – Pro-
teGO Safe. Jest ona w pełni bez-
pieczna, bezpłatna i dobrowolna. 
Im więcej osób będzie z niej ko-
rzystać, tym szybciej i skuteczniej 
ograniczymy tempo i zasięg roz-
przestrzeniania się koronawirusa. 

Informacje COVID-19
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Ograniczenie wizyt
w Urzędzie Miejskim w Żarowie
W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusa 

u kolejnych pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie 
apelujemy do Państwa, aby ograniczyć wizyty

w Urzędzie do minimum. 

Nie zamykamy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, 
ale zwracamy się prośbą, 

aby ze względów bezpieczeństwa, 
z pracownikami Urzędu kon-
taktować się drogą telefoniczną 
lub mailową. W tej chwili mamy 
ograniczoną kadrę pracowników, 
a sytuacja epidemiologiczna nie-
stety może się jeszcze pogorszyć. 
Interesanci będą obsługiwani 
tylko w nagłych przypadkach 
i po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym. 

Po konsultacji z Powiatową Sta-
cją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Świdnicy została podjęta decy-
zja, że interesanci będą przyjmo-
wani tylko w jednym pomieszcze-
niu UM w Żarowie. Każdą sprawę 
można załatwiać tylko w Biurze 

Obsługi Klienta, pracownicy nie 
będą przyjmować mieszkańców 
w swoich pokojach.
Od poniedziałku, 19 października 
do odwołania zamknięta jest także 
kasa UM w Żarowie. 

Kontakt do UM: 
 ▶ za pośrednictwem platformy 
e-urząd: 
https://eurzad.um.zarow.pl, 

 ▶ telefonicznie: 
74 30 64 333 (Sekretariat)  
74 30 67 378 (USC), 

 ▶ numer konta: 
Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S. A. nr 49 1020 
5226 0000 6702 0629 6869. 

W przypadku niezbędnej wizyty 
w Urzędzie prosimy o zachowanie 
powszechnie przyjętych zasad 
bezpieczeństwa. 

Nowe obostrzenia związane z COVID-19
Od soboty, 17 października w całym kraju obowiązują nowe przepisy 

dotyczące funkcjonowania lokali gastronomicznych, 
regulujących działalność basenów i siłowni, a także ustalające maksymalną liczbę 

uczestników zgromadzeń publicznych i wiernych w kościołach. 
Przypominamy, że od 10 paź-
dziernika cała Polska znajduje się 
w strefie żółtej. 

Nowe zasady bezpieczeń-
stwa w całym kraju

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem 
powiatów ze strefy czerwonej):

 ▶ lokale gastronomiczne mogą 
być otwarte w godz. 6:00 – 
21:00. Zajęty może być co drugi 
stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie 
możliwość zamówienia posił-
ków na wynos;

 ▶ ograniczona liczba osób 
w transporcie publicznym – za-
jętych może być 50 proc. miejsc 
siedzących lub 30 proc. liczby 
wszystkich miejsc;

 ▶ od 19.10 – ograniczona liczba 
osób na weselach i innych uro-
czystościach – max. 20 osób, bez 
możliwości zabawy tanecznej;

 ▶ w uroczystościach religijnych może 
uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;

 ▶ w zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć max. 25 osób;

 ▶ w szkołach wyższych oraz po-
nadpodstawowych obowiązuje 
nauczanie hybrydowe;

 ▶ wydarzenia sportowe bez udzia-
łu publiczności;

 ▶ w wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność;

 ▶ zawieszona działalność base-

nów, aquaparków i siłowni.
W całym kraju obowiązuje nakaz 
zasłaniania ust i nosa nie tylko 
w sklepach, urzędach, kościołach, 
pojazdach komunikacji miejskiej 
i pociągach, ale w całej przestrzeni 
publicznej. Bez maseczki mogą 
być tylko osoby mające  zaświad-
czenie lekarskie. 

Wracają godziny dla seniorów
Godziny dla seniora w sklepach, aptekach i drogeriach. 

Policjanci prowadzą kontrole
w związku z pandemią

Zagrożenia związane z pandemią koronawirusa nie słabną.
W związku ze wzrostem zachoro-
wań na Covid-19, w całym kraju 
wprowadzono kolejne obostrzenia 
i nakazy. Funkcjonariusze policji 
w czasie codziennej służby spraw-
dzają czy mieszkańcy stosują 
się do obowiązujących regulacji 
prawnych. W sytuacji rażącego 
lekceważenia obowiązujących 
ograniczeń możemy spodziewać 
się zdecydowanej reakcji ze stro-
ny funkcjonariuszy. Ponownie 
apelujemy do mieszkańców, by 
zachowywali się odpowiedzialnie, 
dbali o wspólne bezpieczeństwo 
przestrzegając zaleceń związanych 
z reżimem sanitarnym.

– W związku z obowiązują-
cym na terenie Polski stanem 
epidemii wywołanym zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2 
oraz ogłoszeniem na obszarze 
kraju żółtej strefy prowadzimy 
działania ukierunkowane na 

kontrolowanie i egzekwowanie 
przestrzegania nakazów i za-
kazów wprowadzonych Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów. 
Informujemy, że w przypadku 
lekceważącego zachowania 
oraz wszelkich przejawów na-
ruszenia praw policjanci będą 
podejmowali natychmiastowe 
działania – mówi Katarzyna 
Wilk komendant Komisariatu 
Policji w Żarowie.

Przypominamy! W przypadku 
interwencji podjętej przez poli-
cjantów możemy zostać pouczeni, 
ukarani mandatem w wysokości 
500 złotych, może być też skie-
rowany wobec nas wniosek do 
sądu lub sporządzona informacja 
do sanepidu. Należy pamiętać, że 
do indywidualnej oceny interwe-
niującego funkcjonariusza zależy, 
jakie będą konsekwencje takiej 
kontroli.

Uroczystości pogrzebowe w kaplicy 
tylko w obecności najbliższej rodziny

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez 
rząd RP wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, 

informujemy, że podczas uroczystości żałobnych w ka-
plicy cmentarnej może przebywać wyłącznie najbliższa 

rodzina zmarłego w liczbie nie większej niż 30 osób. 

Osoby, które przebywają 
pod kaplicą powinny za-
chować dystans społeczny 

minimum 2 metrów. Prosimy 
również o zachowanie bezpiecz-
nych odległości podczas prze-

bywania na cmentarzu w szcze-
gólności przy punktach poboru 
wody, kontenerach na śmieci czy 
zniczomatach. 
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Po deszczu przejście podziemne notorycznie zalane. 
Strażacy wypompowywali wodę 

Po intensywnych opadach deszczu przejście podziemne znów jest zalane. 

Strażacy z żarowskiej jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej wypompowywali 

z przejścia zalegającą tam wodę. 
Niestety problem w tym, że sy-
tuacja ta powtarza się za każdym 
razem, kiedy pada deszcz. Pompa, 
która została tam zamontowana 
przy obfitych opadach deszczu 
nie spełnia swojej roli. Sytuacja 
ta uniemożliwia wejście podróż-
nym na peron, zmuszając ich do 
notorycznego łamania przepisów 
i przechodzenia przez tory, co 
może skutkować tragicznym wy-
padkiem. Ponadto, mieszkańcom 
trudno jest omijać ten teren, po-
nieważ stanowi przejście z osiedla 
na drugą stronę miasta.

– Wspieramy w tych działa-
niach PKP i za każdym razem 
nasze jednostki OSP starają się 
pomóc w wypompowywaniu 
wody. Są tam zainstalowane 
pompy, ale niestety każdy wi-
dzi, z jaką skutecznością one 
działają. Od wielu już lat po-
dejmujemy starania, aby peron 
i przejście podziemne zostały 
przebudowane. Przed dwo-
ma laty PKP zaprezentowało 
koncepcję, jak po remoncie ma 
wyglądać przejście podziemne. 
Mam ogromną nadzieję, że 
realizacja tego projektu dojdzie 
w końcu do skutku – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Każdorazowo, kiedy sytuacja z za-
lanym przejściem podziemnym 
się powtarza, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie interwe-
niują w tej sprawie w PKP, która 
jest właścicielem tego obiektu. 
Niestety na reakcję czasami trzeba 
dłużej poczekać. Mamy nadzieję, 
że władze PKP odpowiedzą nam 
na pytanie, czy i kiedy przeprowa-
dzony zostanie remont przejścia 
podziemnego w Żarowie.
Przypominamy mieszkańcom, 
że wszelkie zapytania dotyczące 
funkcjonowania przejścia pod-
ziemnego i peronu w Żarowie 

należy zgłaszać do PKP PLK Od-
dział w Wałbrzychu, nr tel. 74 63 
74 640. 
Interwencje pracowników Urzędu 
Miejskiego w Żarowie przyniosły 
w tej sprawie w końcu zamierzo-
ny efekt. Otrzymaliśmy oficjalną 
informację od PKP PLK Oddział 
w Wałbrzychu, która jest właści-
cielem przejścia podziemnego 
w Żarowie. Z treścią pisma, które 
wpłynęło do UM w Żarowie moż-
na zapoznać się na stronie www.
um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Strażacy na bieżąco reagują na tę sytuację i wypompowują zalęgającą 
tam wodę. 

Zmiana organizacji ruchu
na 1 listopada

Niebawem obchodzić będziemy Dzień Wszystkich Świętych. 
To przede wszystkim czas zadumy 
i refleksji, ale także wzmożone-
go ruchu na drogach, zakupów 
i porządkowania grobów bliskich. 
W chwili obecnej nie ma żadnej 
decyzji rządu RP o zamykaniu 
cmentarzy, w związku z gwałtow-
nym wzrostem nowych zakażeń 
na koronawirusa. Jest natomiast 
apel, aby mieszkańcy nie odwie-
dzali tłumnie cmentarzy w dniu 
1 listopada, tylko rozłożyli te 
wizyty w czasie. Przypominamy, 
że na cmentarzach, podobnie jak 
w innych miejscach przestrzeni 
publicznej, obowiązuje nakaz za-
krywania ust i nosa.
W związku z Dniem Wszystkich 
Świętych, w rejonie cmentarza 
komunalnego w Żarowie zostaną 
wprowadzone zmiany w organiza-
cji ruchu drogowego. 

– W związku z przypadają-
cym na niedzielę, 1 listopada 
Świętem Zmarłych w rejonie 
cmentarza komunalnego wpro-
wadzony zostanie ruch jedno-
kierunkowy. Wjazd na cmen-
tarz obowiązywał będzie od 
ulicy Armii Krajowej, wyjazd 
drogą za cmentarzem. Prosimy 
o stosowanie się do tymczasowej 
organizacji ruchu. Będzie ona 
obowiązywać od piątku, 30 
października do poniedziałku, 
2 listopada 2020r. – informuje 
Wojciech Lesiak z Referatu 
Gospodarki Komunalnej i In-
westycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Pamiętajmy również, żeby w tych 
dniach zachować szczególną 
ostrożność i bezpieczeństwo. 
Odwiedzając groby bliskich, 
zwróćmy uwagę na pieniądze 
i dokumenty. Nie przechowujemy 
gotówki w ubraniach, pilnujmy 
torebek. W okresie przedświątecz-
nym często wzrasta zagrożenie 
przestępstwami oraz wykrocze-
niami.  Pamiętajmy o czasowej 
zmianie organizacji ruchu w re-
jonie cmentarza. Parkujmy samo-
chód w miejscach wyznaczonych 
pamiętając, aby nie zastawiać dro-
gi innym. Udając się na cmentarz 
zabierzmy z pojazdu atrakcyjne 
przedmioty i dokumenty, samo-
chód zamknijmy uruchamiając 
urządzenia alarmowe.

Magdalena Pawlik

Podtopienia po ulewnych deszczach 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak ogłosił z dniem 14 października 2020r. 

pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze gminy Żarów. 

Decyzja ta została podjęta, 
w związku ze złą sytuacją 
meteorologiczną oraz 

prognozowanymi intensywnymi 
opadami deszczu. W stan goto-
wości postawione zostały służby 
zarządzania kryzysowego, kilka-
dziesiąt razy interweniowali także 
strażacy z jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów. 

– Gminny Sztab Kryzysowy 
monitorował sytuację w gminie 
Żarów. W związku z występu-
jącymi oraz prognozowanymi 
opadami deszczu, poziom rzek 
osiągnął podwyższony poziom, 
nie przekroczył jednak stanu 
alarmowego. Nasze służby na 
bieżąco reagowały na zaist-
niałą sytuację – mówi Michał 
Domański z Gminnego Sztabu 
Kryzysowego UM w Żarowie.

Jednostki OSP funkcjonujące 
w gminie Żarów zostały rozdyspo-
nowane do monitorowania sytu-
acji związanej z lokalnymi podto-
pieniami. Utrudnienia powstałe 
na skutek intensywnych opadów 
deszczu odnotowano na terenie 
Gołaszyc, Siedlimowic, Łażan, 
Pyszczyna, Krukowa, Wierzbnej 
i Zastruża. 

– Strażacy wzywani byli do 

podjęcia działań w kilku miej-
scowościach na terenie gminy 
Żarów. Dostarczali worki z pia-
skiem i usypywali wały prze-
ciwpowodziowe w Gołaszycach, 
udrażniali mosty oraz wypom-
powywali wodę z piwnic. Sytu-
acja została opanowana – do-
daje Michał Domański z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Po ustabilizowaniu sytuacji pogo-
dowej i obniżeniu poziomu wód, 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak z dniem 16 października 

2020r. odwołał pogotowie prze-
ciwpowodziowe na terenie gminy 
Żarów. 

– Dziękuję wszystkim służbom 
i strażakom z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej za podejmowane 
interwencje oraz pomoc w za-
bezpieczaniu dobytku miesz-
kańców. Apelujemy również 
do mieszkańców, aby śledzili 
ostrzeżenia pogodowe – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

W stan gotowości postawione były służby gminy Żarów. 

Prelekcja „Mrowiny dawniej i dziś”
Mieszkańcy Mrowin założyli grupę nieformalną w skła-
dzie Roman Konieczny, Urszula Rurarz i Krystyna Po-
pek, organizując dla całej społeczności prelekcję histo-

ryczną „Mrowiny dawniej i dziś”. 

O historii tej miejscowości 
opowiedział na spotkaniu 
Zbigniew Malicki. 

Prelekcja odbyła się w ramach 
inicjatywy obywatelskiej „Wczoraj 
i dziś – Mrowiny w obiektywie”. 
Jest to dopiera pierwsza część 
całego projektu, który będzie 
realizowany w Mrowinach. W ra-
mach tej inicjatywy ogłoszony 
został konkurs fotograficzny dla 
mieszkańców Mrowin, odbędą się 
również warsztaty plastyczne dla 
dzieci, wystawa, pojawią się tablice 

z mapą miejscowości i zaznaczo-
nymi na niej najważniejszymi 
obiektami wsi. Projekt ten jest 
realizowany dzięki wsparciu, które 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie otrzymało z Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury+.
Zachęcamy do obejrzenia krót-
kiego materiału filmowego na ten 
temat w Kronice Filmowe Gminy 
Żarów, Facebooku Gmina Żarów 
oraz kanale Youtube Gmina Żarów.

Magdalena Pawlik

Prelekcja historyczna, którą poprowadził Zbigniew Malicki odbyła się w ra-
mach inicjatywy obywatelskiej „Wczoraj i dziś – Mrowiny w obiektywie”.
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– Nasza szkoła chętnie bierze 
udział w działaniach ekologicz-
nych. Uczestniczymy w akcjach 
sprzątania świata, organizujemy 
konkursy wiedzy, plastyczne, 
rozwijające wśród dzieci potrzebę 
dbania o środowisko czy wspólnie 
sadzimy drzewka. Musimy pa-
miętać, że świadomość człowieka 
kształtuje się przez całe życie, jed-
nak jej podstawy każdy zdobywa 
w dzieciństwie i młodości, kiedy 
jest wrażliwy na wszystko, co go 
otacza. W imieniu obdarowanych 
dzieci, składam wielkie podziękowania za przekazane butelki ekologiczne – mówi Adam Ciupiński wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Ekologia
Ekologiczne butelki trafiły do uczniów

Dzięki wsparciu finansowym lokalnych firm oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na 
terenie gminy Żarów, zakupione zostały ekologiczne butelki z filtrem Dafi, które prze-

kazane zostały naszym najmłodszym mieszkańcom. 

Butelki zakupiono w ramach akcji „Żarowski 
Projekt Ekologiczny”. Jest to kolejny projekt, 
realizowany w ramach tej akcji na terenie gmi-

ny Żarów. W akcję chętnie włączyły się zakłady i fir-
my ulokowane na terenie gminy Żarów: Polska Ce-

ramika Ogniotrwała Sp. z o.o., Daicel Safety Systems 
Europe, Yagi Poland Factory, AKS Precision Ball Pol-
ska, Bridgestone Diversified Products Poland, T&P 
Reflex oraz Spółka Enmag-eg Sp. z o.o. Butelki trafiły 
do uczniów klas I-III. 

– Ziemia to nasz dom. Dbamy 
więc o panującą na niej atmosferę, 
dbamy o porządek i o jej miesz-
kańców. Nasi uczniowie sumiennie 
segregują odpady, biorą udział 
w rozmaitych akcjach porządko-
wych, minimalizują produkcję 
odpadów niebiodegradowalnych. 
Robią to wszystko, ponieważ wie-
dzą, jak ważna jest systematyczna 
i sumienna praca na rzecz ochrony 
środowiska. Tym bardziej ucieszy-
ła nas wszystkich zorganizowana 
przez Gminę Żarów oraz zaprzy-
jaźnione firmy produkcyjne akcja, 
dzięki której do naszej placówki trafiło kilkadziesiąt butelek z filtrem. Uczniowie klas I-III, którym wręczono 
te ekologiczne upominki, byli zachwyceni – mówi Krystyna Waliszak dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach.
– Przekazywanie wiedzy na temat 
ekologii i uświadamianie o wpły-
wach naszych działań na środowi-
sko, nie tylko uczy dzieci wrażliwo-
ści, ale także odpowiedzialności za 
wspólne dobro, jakim jest Ziemia. 
Serdecznie dziękujemy pracowni-
kom Urzędu Miejskiego w Żarowie 
za pomysł organizacji tej akcji 
oraz wszystkim firmom i przedsię-
biorstwom, które wsparły tę akcję 
finansowo – mówi Barbara Nowak 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 

Podziękowanie 
Dziękujemy firmom za przeka-
zanie wsparcia finansowego na 
zakup ekologicznych butelek dla 
uczniów Szkół Podstawowych 
funkcjonujących na terenie gmi-
ny Żarów. Jesteśmy wdzięczni 
za okazaną pomoc i życzliwość, 
z którą spotykamy się już nie po 
raz pierwszy:

 ▶ Polska Ceramika Ogniotrwała 
Sp. z o.o., 

 ▶ Daicel Safety Systems Europe, 
 ▶ Yagi Poland Factory,
 ▶ AKS Precision Ball Polska, 
 ▶ Bridgestone Diversified Pro-
ducts Poland, 

 ▶ T&P Reflex
 ▶ Spółka Enmag-eg Sp. z o.o.

Przemysław Sikora
Zastępca Burmistrza

Basen w Żarowie otwarty, 
ale tylko w ramach zajęć sportowych
Informujemy, że od środy, 21 października ponowie zo-

stanie otwarta pływalnia w Żarowie.  

Uczniowie uczą się pływać
w ramach projektu „Umiem pływać”
Od września uczniowie szkół podstawowych funkcjo-

nujących na terenie gminy Żarów kontynuują zajęcia na 
żarowskim basenie, które realizowane są w ramach pro-

jektu „Umiem pływać”. 

Dzieci zdobywają umiejętności 
pod okiem instruktorów. 
Projekt zakłada systematyczny 
i powszechny udział dzieci w po-
zalekcyjnych i pozaszkolnych 
zajęciach sportowych, a głównym 
celem jest upowszechnianie ak-
tywności fizycznej oraz nabycie 
podstawowych umiejętności pły-
wania. Dzieci korzystają z nauki 
pływania całkowicie bezpłatnie. 
Mają zapewniony nieodpłatny 
wstęp na basen oraz zajęcia nauki 
pływania, które przeprowadzają 
wykwalifikowani instruktorzy/na-
uczyciele posiadający uprawnienia 
nauki pływania.

– Zajęcia sportowe realizowane 
w ramach programu powszech-
nej nauki pływania to przede 
wszystkim nauka podstawo-
wych umiejętności pływania, 

jak też możliwość rozwijania 
sprawności fizycznej. Uczestnic-
two w programie to zachęcenie 
do systematycznego uprawiania 
sportu oraz prowadzenia zdro-
wego i aktywnego stylu życia. 
Uczniowie naszej szkoły bardzo 
chętnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych na basenie. 
Wiedzą, że pływanie postrze-
gane jest jako sport najbardziej 
wszechstronny i bezpieczny. 
Mali pływacy rozwijają  koor-
dynację ruchową. Ćwiczenia 
w wodzie i pływanie to również 
jeden z najskuteczniejszych 
sposobów zapobiegania i kory-
gowania wad postawy – mówi 
Marzena Zięba ze Szkoły Pod-
stawowej im. UNICEF w Im-
bramowicach.

Oprac. Magdalena Pawlik

Uczniowie szkół kontynuują bezpłatną naukę pływania na żarowskim 
basenie. (Zdjęcie wykonane we wrześniu, kiedy nie obowiązywały nowe 
obostrzenia). 

Kronika policyjna
Ukradł perfumy ze sklepu

Nieznany mężczyzna dokonał 
kradzieży perfum różnych firm ze 
sklepu na terenie Żarowa. Straty 
zostały oszacowane na kwotę 700 
złotych. O kradzieży poinformo-
wał pracownik ochrony sklepu.

42-latek znęcał się nad 
swoimi rodzicami

Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 
42-letniego mieszkańca gminy 
Żarów, który znęca się psychicz-
nie nad swoim ojcem, poprzez 
wyzywanie słowami obelżywymi 
oraz grożeniem popełnienia sa-
mobójstwa i spaleniem dobytku. 
Podczas interwencji sprawca 
znieważył słowami obelżywymi 
również funkcjonariuszy policji. 
Mężczyzna został zatrzymany 
w Policyjnym Pomieszczeniu dla 

Osób Zatrzymanych do wytrzeź-
wienia i wyjaśnienia. Sąd Rejono-
wy w Świdnicy zastosował wobec 
sprawcy zdarzenia tymczasowy 
areszt na okres dwóch miesięcy za 
znęcanie się psychiczne nad swo-
imi rodzicami. 

Nietrzeźwi za kierownicą
34-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy policji za 
kierowanie rowerem w stanie 
nietrzeźwości. Pierwsze badanie 
wykazało 1,42 mg/l, drugie bada-
nie 1,31 mg/l. Sprawcę ukarano 
mandatem karnym, po wykona-
niu czynności zwolniono. Rower 
został zabezpieczony w Komisa-
riacie Policji w Żarowie. Drugi 
nietrzeźwy 22-latek został zatrzy-
many w Siedlimowicach. Kierował 
samochodem VW Passat. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Nowe numery telefonów na KP w Żarowie
Informujemy, że od dnia 1.10.2020r. uległy zmianie numery telefo-
nów kontaktowych na Komisariat Policji w Żarowie. 
Aktualny numer telefonu 47 87 55 623 dyżurka i 47 87 55 624 sekre-
tariat.

Zmianie ulegają godziny otwarcia 
basenu: pn-pt 8:00 – 20:00, sobota 
8:00 – 16:00, niedziela nieczynne. 
Z użytku została wyłączona strefa 
relaksu, nieczynne są sauny, wan-
ny jacuzzi, bicze szkockie, a także 
zjeżdżalnia. Zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi zawartymi w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 16 

października z pływalni mogą 
korzystać osoby uprawiające sport 
w ramach współzawodnictwa 
sportowego, zajęć sportowych lub 
wydarzeń sportowych, studenci 
i uczniowie – w ramach zajęć na 
uczelni lub w szkole. 
Kasa basenu będzie nieczynna dla 
klientów indywidualnych.

Sesja Rady Miejskiej odwołana
Zaplanowana na czwartek, 22 października sesja Rady Miejskiej 
została odwołana. W związku z kolejnymi przypadkami COVID-19 
wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie zaplanowane po-
siedzenia stałych komisji również zostały odwołane. 



- 5 -
Nr 20/2020 (198) | 22 X 2020r.

W nowej hali o powierzch-
ni 7.500 m2 stanie 
czwarta linia produk-

cyjna oraz dodatkowe stanowiska 
do podmontaży. Zostanie tam 
również przygotowany obszar 
technologiczny do produkcji 
komponentów i zbudowana nowa, 
większa portiernia z salami do 
rekrutacji i szkoleń. 
Fabryka Electrolux w Żarowie, 
znajdująca się w Wałbrzyskiej 
Strefie Ekonomicznej, rozpoczęła 
działalność 15-cie lat temu, w li-
stopadzie 2005 roku. Już wtedy 
Electrolux zajmował największą 
powierzchnię w Podstrefie Żarów, 
choć sama fabryka nie była duża. 
W tym czasie zatrudnienie wy-
nosiło 100 osób, co stanowi około 
10% obecnego, a produkcja szybko 
się rozwijała. Dwa lata później 
stało się jasne, że aby sprostać 
zamówieniom klientów, zakład 
trzeba rozbudować. Wtedy fabryka 
zyskała dodatkowe 5.000 m2. Po 
kilku latach okazało się, że i to jest 
niewystarczające – tak doszło do 
kolejnej rozbudowy w 2008 roku 
i następnej w 2012 roku. W mię-
dzyczasie została również dwu-
krotnie powiększona powierzchnia 
biurowa oraz poszerzony obszar 
Magazynu Wyrobów Gotowych. 
Zbudowano także laboratorium 
badawcze, gdzie sprawdzana jest 
jakość produktów i testowane są 
nowe rozwiązania technologiczne. 
W ciągu tych 15 lat powierzch-
nia fabryki wzrosła o 15.000 m2, 
a zakład wyprodukował ponad 15 

milionów zmywarek, dla klientów 
z Polski, Europy i świata. 
Obecnie fabryka w Żarowie 
osiągnęła maksimum swojej 
wydajności, dlatego Electrolux 
podjął decyzję o kolejnej, czwar-
tej już rozbudowie. Dzięki niej 
powierzchnia zakładu powiększy 
się o kolejne 7.500 m2, co umoż-
liwi uruchomienie czwartej linii 
produkcyjnej, przygotowanie 

dodatkowych stanowisk do pod-
montażu i obszaru do produkcji 
komponentów. Zdecydowano się 
także zbudować nową większą 
portiernię z kompleksem rekruta-
cyjnym, składającym się z sali do 
rekrutacji i sali szkoleniowej, aby 
nowo przyjmowanym pracowni-
kom zaoferować większy komfort. 
Sama rozbudowa budynku zakoń-
czy się w maju 2021 roku. Nato-

miast montaż nowych urządzeń 
oraz zagospodarowywanie miejsca 
wewnątrz trwać będzie aż do po-
czątku 2022 roku.
Według planów, rozbudowa ma 
się w pełni zakończyć w lutym 
2022 roku, kiedy nowa linia pro-
dukcyjna ruszy na najwyższych 
obrotach i zacznie produkować 
nowe zmywarki.

– Uruchomienie kolejnej linii 
produkcyjnej oznaczać będzie 
nowe miejsca pracy i silniejsze 
związanie z lokalną społecz-
nością. Od samego początku 
naszej działalności angażujemy 
się w różne wydarzenia lokalne, 
bierzemy udział w Biegach Stre-
fowych, Miasteczku Świętego 
Mikołaja oraz wyczekiwanych 
przez cały rok obchodach Dnia 
Żarowa. Wierzymy, że rozwój 
naszej firmy będzie pozytywnie 
wpływał także na rozwój Żaro-
wa i okolic, a wszystkich którzy 
chcą być jego świadkami już 
dziś zapraszamy na rozmowy 
rekrutacyjne – mówi Łukasz 
Nowogrodzki, dyrektor fabryki 
Electrolux w Żarowie. 

Swoim pracownikom Electrolux 
oferuje wynagrodzenie zależne 
od umiejętności, zorganizowany 
bezpłatny transport z wybranych 
kierunków oraz atrakcyjny pakiet 
dodatkowych benefitów – takich 
jak opieka medyczna, karty przed-
płacone czy prywatny program 
emerytalny. Bardzo duży nacisk 
jest położony na zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy, 
z dodatkową dbałością o to w sy-
tuacjach nadzwyczajnych, takich 
jak obecna pandemia. Kultura 
organizacyjna skoncentrowana 
na człowieku i szereg możliwości 
rozwoju personalnego tworzą 
pozytywną atmosferę i sprawiają, 
że pracownicy chętnie wiążą się 
z firmą na dłuższy czas. 

Inwestycje
Electrolux rozbudowuje fabrykę zmywarek w Żarowie

W drugiej połowie sierpnia b.r. Electrolux rozpoczął rozbudowę
fabryki zmywarek w Żarowie. 

Zakończyła się budowa chodnika 
przy ul. H. Pobożnego w Żarowie 

Do użytku mieszkańców oddany został wyremontowany 
chodnik przy ul. H. Pobożnego w Żarowie. 

W tym miejscu brakowa-
ło bezpiecznego przej-
ścia i wykonany został 

tutaj chodnik o długości 127,5 
metrów bieżących i szerokości 1,5 
metra. Inwestycja była realizo-
wana w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa chodników 
przy drogach gminnych”.

– Zakończyły się już prace przy 
budowie chodnika na ul. Hen-
ryka Pobożnego w Żarowie. 
Zadanie to było finansowane ze 

środków budżetu gminy Żarów. 
To nie jedyne inwestycje chod-
nikowe, które prowadzone są na 
terenie gminy Żarów. Ruszają 
także remonty chodników przy 
drogach powiatowych. Kolejne 
odcinki chodników powstaną 
w Imbramowicach, Bukowie 
i Pożarzysku – mówi Agnieszka 
Gołuch z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Wyremontowany chodnik przy ul. Henryka Pobożnego w Żarowie. 

Akcja sadzenia drzew z Nadleśnictwem Świdnica
Uzbrojeni w łopaty i rękawice uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Żarowie wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie 
oraz Nadleśnictwem Świdnica posadzili drzewka na terenie szkolnej placówki. 

Drzewka jodły i świerki przekazało bezpłatnie 
Nadleśnictwo Świdnica, łącznie na terenie gminy 
Żarów posadzonych zostanie 600 sadzonek drzewek. 
Sadzonki trafią do wszystkich szkół podstawowych 
funkcjonujących na terenie gminy Żarów oraz jed-
nostek organizacyjnych. Drzewka przekazane zosta-
ną również do sołtysów, którzy wspólnie z mieszkań-
cami posadzą je na terenach swoich wsi.

– Wspieramy i inicjujemy takie akcje. Naszym za-
daniem jako Nadleśnictwa jest przede wszystkim 
edukacja leśna, dlatego dzisiejsza akcja wpisuje się 
w naszą promocję. Bardzo chętnie uczestniczymy 
w takich inicjatywach, czy to w postaci przeka-
zania drzewek, czy organizacji różnych prelekcji 
– mówił Roman Bereźnicki nadleśniczy z Nadle-
śnictwa Świdnica.

Wspólnie z młodymi ekologami z SP Żarów drzewka 
sadzili także burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora, przewodniczący 
Komisji ds. Ochrony Środowiska Bartosz Żurek 
oraz dyrektorzy i nauczyciele szkolnej placówki. 
Mamy także zgodę Nadleśnictwa Świdnica na za-
montowanie zakupionych budek lęgowych dla pta-
ków na terenie Parku Miejskiego w Żarowie.

– Nasza gmina nie tylko chętnie włącza się w takie 
akcje, ale jest też organizatorem wielu inicjatyw 
ekologicznych. Uczymy dzieci i młodzież, że trzeba 
mieć szacunek do wszystkiego co nas otacza oraz 
jak ważne jest dbanie o zieleń i przyrodę. Serdecz-
nie dziękujemy Nadleśnictwu Świdnica za przeka-
zanie sadzonek drzewek – podkreślał burmistrz 
Leszek Michalak.

W akcję sadzenie drzewek zaangażowali się rów-
nież uczniowie szkoły.

Magdalena Pawlik

Podczas wspólnej akcji uczniowie mogli dowiedzieć 
się, że drzewa w naszym otoczeniu odgrywają szcze-
gólną rolę.

Sadzonki bezpłatnie przekazało Nadleśnictwo Świd-
nica. 
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Informacje dla działkowców
Kontynuujemy cykl informacji dla działkowców i zgod-
nie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiamy obowiąz-
ki, jakie wynikają z ustawy o ROD, Statutu PZD i Regu-

laminu ROD.
Działkowcy mają obowiązek: 

 ▶ przestrzegać obowiązujących 
przepisów PZD;

 ▶ użytkować działkę zgodnie 
z ustawą o ROD i Regulaminem 
ROD;

 ▶ uiszczać opłaty ogrodowe 
uchwalone przez uprawnione 
Statutem PZD organy PZD 
we wskazanych terminach, 
a w razie opóźnienia – wraz 
z obowiązującymi odsetkami 
ustawowymi;

 ▶ zagospodarować i korzystać 
z działki zgodnie z jej przezna-
czeniem i w taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożeń lub utrud-
nień w korzystaniu z działek 
przez sąsiadów;

 ▶ przywrócić stan zgodny z Regu-
laminem ROD na działce, terenie 
ogólnym lub infrastrukturze 
ogrodowej w razie naruszenia za-
sad wynikających z Regulaminu;

 ▶ aktualizować dane osobowe 
i adres do korespondencji;

 ▶ przestrzegać zasad współżycia 
społecznego;

 ▶ otaczać opieką mienie ROD;
 ▶ kompostować odpady pocho-
dzenia organicznego, a w szcze-
gólności pochodzące z działki 
części roślin;

 ▶ zawiadamiać na piśmie Zarząd 

ROD o zamiarze budowy, nad-
budowy lub rozbudowy altany 
działkowej;

 ▶ ciąć i prześwietlać drzewa 
i krzewy, by gałęzie nie przekra-
czały granic działki;

 ▶ zwalczać na użytkowanej dział-
ce choroby i szkodniki roślin 
oraz chwasty przy zastosowaniu 
wyłącznie preparatów dopusz-
czonych do obrotu;

 ▶ dbać o estetyczny wygląd dział-
ki i ROD.

Podajemy także, zwłaszcza tym 
działkowiczom, którzy jeszcze 
nie uiścili opłaty za użytkowa-
nie działki, numer konta ROD 
„Relaks” w Banku Spółdzielczym 
w Żarowie: 23 9531 1032 2001 
0000 0114 0001, na który można 
dokonywać wpłat, zarówno drogą 
elektroniczną, jak i w siedzibie 
Banku Spółdzielczego w Żarowie. 
Przypominamy, iż w każdą środę, 
w godzinach od 16.00 do 18.00 
w Domu Działkowca osobiście lub 
pod numerem telefonu 74 85 89 
534 istnieje możliwość uzyskania 
wszystkich niezbędnych infor-
macji związanych z korzystaniem 
z działki.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w Żarowie

Warsztaty ekologiczne w Myśliborzu
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach wzięli udział 

w warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 
„Salamandra” w Myśliborzu. 

Wśród przygotowanych 
atrakcji dla młodych 
ekologów były zaję-

cia praktyczne, podczas których 
mogli doskonalić umiejętności 
prowadzenia obserwacji oraz 
interaktywne zajęcia muzealne, 
w trakcie których poznawali bio-
logię zwierząt.

– Myślę, że z nikt z uczestników 
warsztatów nie zaryzykuje 
stwierdzeniem, że biologia 
i chemia są nudne. Ciekawe 
i inspirujące lekcje, twórcze 
zajęcia praktyczne, a nawet 
łowienie bezkręgowców w pobli-
skim strumyku to wszystko cze-
kało na uczniów naszej szkoły. 
Zajęcia odbywały się w pięknej 
sali muzealnej, w otoczeniu 
zwierząt zamieszkujących 
polskie lasy. Podczas warszta-
tów uczniowie korzystali też 
z plansz, pracowali z atlasami 
zwierząt. Pilnie i sumiennie 
wypełniali karty pracy. Inne 
umiejętności zdobyły dzieci na 
zajęciach, których tematem była 
woda. Określali zapach i bar-
wę wody, zasoby wody pitnej 
na świecie i stworzyli „wodną 
windę”. Zajęcia odbyły się 
w miłej atmosferze. Uczniowie 
wrócili do domów pełni wrażeń 
i nowych wiadomości. Nauka 
poprzez zabawę – czy to w ogóle 
możliwe? Uczestnicy warszta-
tów przekonali się, że nauka 

poprzez zabawę może przynosić 
naprawdę wiele korzyści – 
mówi Marzena Zięba ze Szkoły 

Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Warsztaty przyrodnicze w Myśliborzu dostarczyły uczniom wielu wrażeń.

Młodzi ekolodzy chętnie uczestniczyli w praktycznych zajęciach. 

Przedszkolaki sprintem do maratonu
Bajkowe Przedszkole w Żarowie włączyło się 

w Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków. 

W tym roku odbyła się 
jego szósta edycja. 
Wspólnej aktywności 

na świeżym powietrzu towarzy-
szyła dobra zabawa. Uśmiechy na 
twarzach przedszkolaków nie zni-
kały. Wszyscy uczestnicy biegów 
otrzymali dyplomy, a dla zwycięz-
ców przygotowano medale.

– Tradycyjnie nasze przedszkole 
wzięło udział w Ogólnopolskim 
Maratonie Przedszkolaków. 
Wspólnie aktywnie spędzamy 
czas. Nie ważna jest rywalizacja 
i zdobycie miejsc na podium, 
tylko dobra zabawa. Maraton 
Przedszkolaków to akcja, która 
łączy przedszkolaki w całej Pol-
sce. Przy okazji uczymy dzieci, 
że sport to zdrowie i warto 
szlifować swoje umiejętności. Po 
dobrej zabawie na uczestników 
czekały medale i dyplomy – 
mówi Beata Pis z Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

Zawodników dekorowali dyrektor 
Bajkowego Przedszkola Elżbieta 
Wierzyk oraz nauczyciele placówki.

Magdalena Pawlik 

Przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie chętnie wzięły udział 
w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków. 

Spotkanie autorskie 
z Agnieszką Dobkiewicz

Żarowska Izba Historyczna oraz Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu zaprosili do Żarowa Agnieszkę Dobkie-

wicz, autorkę książki „Mała Norymberga”. 

W swojej książce pisarka pokazuje 
nieznany koszmar obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen, odkrywa 
przed czytelnikiem tajniki pro-
cesów, jakie odbyły się w latach 
1946-1950 w Sądzie Okręgowym 
w Świdnicy. 
Jak twierdzi sama autorka, książ-
ka powstawała wiele miesięcy, 
a jej tytuł nawiązuje do procesu 
w Norymberdze, w którym po raz 
pierwszy w dziejach oskarżono 
i osądzono zbrodniarzy wojen-
nych i przywódców III Rzeszy 

o zbrodnie przeciwko pokojowi 
i ludzkości.
Spotkanie autorskie, pomimo 
reżimu sanitarnego, zgromadziło 
publiczność, a każdy zaintereso-
wany mógł nabyć książkę pisarki 
i zdobyć jej autograf. 
Relację ze spotkania z Agnieszką 
Dobkiewicz można było zoba-
czyć w Kronice Filmowej Gminy 
Żarów na kanale Youtube Gmina 
Żarów. 

Magdalena Pawlik

W swojej książce „Mała Norymberga” pisarka opisuje procesy byłych eses-
manów, katów, wartowników obozu Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
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Zachęcamy do twórczej pra-
cy i pokazania własnych 
ujęć naszego żarowskiego 

pejzażu. 
Organizatorami konkursu są 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu oraz Urząd Miejski w Żarowie. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody. Przypominamy, że prace 
konkursowe muszą spełniać wa-
runki, określone w regulaminie 
konkursu, ponadto pod uwagę 
brana będzie również forma in-

dywidualnego ujęcia autora zdjęć, 
jego pomysł i oryginalne spoj-
rzenie na temat. Najpiękniejsze 
fotografie zostaną opublikowane 
w kalendarzu gminnym na 2021 

rok, na łamach Gazety Żarowskiej, 
stronach internetowych organi-
zatorów oraz mediach społeczno-
ściowych.
Na prace czekamy do końca 
października 2020r. pod adre-
sem wobiektywie@um.zarow.pl. 
Szczegóły dotyczące konkursu 
znajdują się w regulaminie, któ-
ry umieszczony jest na stronach 
organizatorów www.um.zarow.pl 
i www.centrum.zarow.pl oraz na 
Facebooku Gmina Żarów.

Państwo Bogumiła i Jan Wilk 
przyrzeczenia dochowali do dnia 
dzisiejszego, a przysięgę małżeń-
ską odnowili podczas jubileuszu 
złotych godów. W tym wyjątko-
wym dla nich dniu towarzyszyła 

im najbliższa rodzina, znajomi, 
przyjaciele oraz zaproszeni goście.
Życzenia jubilatom złożyli bur-
mistrz Leszek Michalak oraz 
Beata Nejman kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Żarowie.

– Rocznica ślubu to szczególna 
okazja, by się zatrzymać i spoj-
rzeć wstecz na to, co osiągnęli-
ście Państwo w ciągu wspólnego 
życia. Przy tej okazji serdecznie 
życzę, by te złote gody były za-
ledwie etapem w życiu. Niech 
następne jubileusze będą wspo-
mnieniem pięknych chwil, które 
towarzyszyły Wam przez całe 
życie. Trzymajcie je w sobie głę-
boko i pielęgnujcie dla własnej 
radości i dobrego samopoczucia. 
Składam Państwu serdeczne 
gratulacje i życzę dużo zdro-
wia, pogody ducha, wszelkiej 
pomyślności i jeszcze bardzo 
długiej wspólnej drogi – gratu-
lował parze burmistrz Leszek 
Michalak.

Państwo Bogumiła i Jan Wilk są 
mieszkańcami Mrowin. Doczekali 
się dwoje dzieci, czworo wnucząt 
i dwóch prawnuczek Milenki 
i Marysi. Dziś oboje są na zasłu-
żonych emeryturach, pomagają 
w wychowaniu wnucząt i pra-
wnucząt, a wolny czas najchętniej 
spedzają na działce.

Magdalena Pawlik 

Sprawy wsi
Dotacje na małe przetwórstwo i RHD 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 26 października 
będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie pro-

duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy 
handel detaliczny. 

Na złożenie dokumentów w tym 
jesiennym naborze rolnicy będą 
mieli czas do 24 listopada 2020r. 
Oferta pomocy, która finansowa-
na jest z budżetu PROW na lata 
2014-2020, skierowana jest do 
dwóch grup beneficjentów.
Pierwszą stanowią rolnicy, do-
mownicy bądź małżonkowie 
rolników, którzy zdecydują się na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie przetwarzania 
produktów rolnych. Rejestracja 
działalności musi nastąpić przed 
złożeniem wniosku o płatność. 
Ta grupa wnioskodawców może 
ubiegać się o wsparcie do 500 tys. 
złotych. 
Druga grupa obejmuje rolników 
lub ich małżonków prowadzących 
lub podejmujących prowadzenie 
działalności przetwórczej i sprze-
daży produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu 

detalicznego (RHD). W tym przy-
padku nie jest wymagane prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 
a maksymalna kwota dofinanso-
wania wynosi 100 tys. zł.
Pomoc, jaką można otrzymać 
w ramach „Wsparcia inwesty-
cji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi i ich roz-
wój”, przyznawana jest w formie 
refundacji do 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych poniesionych 
na realizację inwestycji służących: 
przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, 
owoców i warzyw, zbóż czy ziem-
niaków, przetwarzaniu produktów 
rolnych na cele energetyczne czy 
zamrażaniu lub przechowywaniu 
produktów rolnych. 
Katalog inwestycji, na które moż-
na otrzymać wsparcie, obejmuje 
m.in. budowę, rozbudowę lub 
modernizację budynków wyko-
rzystywanych do prowadzenia 

działalności przetwórczej; zakup 
oraz instalację maszyn lub urzą-
dzeń do przetwarzania i magazy-
nowania; aparatury pomiarowej 
i kontrolnej; inwestycje związane 
z dostosowaniem pomieszczeń 
pomocniczych służących przy-
gotowaniu posiłków (np. kuchni) 
i pomieszczeń gospodarczych 
służących do przechowywania 
produktów żywnościowych oraz 
zakup maszyn czy urządzeń służą-
cych ochronie środowiska.
Wnioski będą przyjmować od-
działy regionalne ARiMR. Będzie 
można je składać osobiście, drogą 
elektroniczną lub rejestrowaną 
przesyłką pocztową. Więcej infor-
macji: www.arimr.gov.pl, w punk-
tach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regio-
nalnych ARiMR oraz pod nu-
merem bezpłatnej infolinii – tel. 
800-38-00-84.  

Konkurs filmowy
„Strażacy dla klimatu”

Związek OSP RP, miesięcznik Strażak oraz firma Purpo-
se zapraszają Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze do udziału w konkursie filmowym 

„Strażacy dla klimatu”. 
Konkurs trwa do 15 listopada 
2020r., a warunkiem uczestnictwa 
jest przesłanie pracy konkursowej 
wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym oraz zgodami 
wizerunkowymi wszystkich osób, 
których wizerunek zostanie uchwy-
cony w pracy konkursowej. Osoby 
niepełnoletnie (członkowie MDP) 
muszą przesłać zgodę na udział 
w konkursie podpisaną przez rodzi-
ca lub opiekuna prawnego.
Jak piszą organizatorzy, zadanie 
konkursowe polega na przygoto-
waniu krótkiego materiału wideo, 
który pokaże działania strażaków 
lub młodzieży strażackiej na rzecz 
klimatu. Materiał filmowy ma 
nawiązywać do działań pro-klima-
tycznych: 

 ▶ oczyszczania lokalnych akwe-
nów

 ▶ gromadzenia deszczówki
 ▶ dbania o lokalne ujęcia wody
 ▶ niekoszenia traw
 ▶ zadrzewiania
 ▶ dbania o łąki kwietne
 ▶ odtwarzania miedzy na polach 
uprawnych

 ▶ walki z suszą i pożarami
 ▶ walki z powodziami
 ▶ propagowania sposobów 
oszczędzania wody na co dzień 
w gospodarstwach domowych

 ▶ przeciwdziałania zaśmiecania 
lasów, łąk i środowiska natural-
nego

 ▶ akcji oczyszczania lasów i tere-
nów zielonych

 ▶ zajęć i rozmaitych przedsięwzięć 
edukacyjnych dla młodzieży 
i dorosłego z powyższego zakre-

su tematycznego
 ▶ współpracy z władzami samo-
rządowymi i innymi instytucja-
mi w powyższym zakresie

Prace konkursowe należy wysłać 
na adres: konkurs@strazak.org.
pl razem z wypełnionym formula-
rzem i podpisanymi zgodami, a je-
żeli praca konkursowa jest zawarta 
w za dużym pliku można użyć 
programu www.WeTransfer.com. 
Każda OSP i MDP może nadesłać 
tylko jedno zgłoszenie. Do wygra-
nia są cenne nagrody: kamera Go-
Pro w zestawie z akcesoriami lub 
kamera termowizyjna, projektor 
multimedialny, myjka ciśnienio-
wa, opryskiwacz spalinowy, deska 
ortopedyczna, zestaw ratownictwa 
medycznego, bon na zakupy sprzę-
tu strażackiego, tablet.

 ▶ Regulamin konkursu: 
https://bit.ly/3cDh0Ht 

 ▶ Formularz: https://bit.ly/3j58jIa 
 ▶ Zgody wizerunkowe: 
https://bit.ly/3mRk6Mu 

Fotografujesz? Wyślij zdjęcie na konkurs fotograficzny
„Gmina Żarów w obiektywie”

Jeszcze tylko kilka dni – do 31 października 2020r. pozostało miłośnikom fotografii, 
żeby złożyć swoje prace w konkursie fotograficznym „Gmina Żarów w obiektywie”. 

Złote gody Państwa Wilk
Pięćdziesiąt lat temu, na ślubnym kobiercu przyrzekali 

sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

Miłość, cierpliwość, kompromis i wytrwałość – to recepta na udane, dłu-
gie i szczęśliwe wspólne życie małżeńskie. Jubilatom składamy najserdecz-
niejsze życzenia i gratulacje. 

Informacja
Burmistrz Miasta Żarów w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity: Dz. U. 2018.121) odwołuje ogłoszony 
na dzień 27 października 2020r. na godz. 9.00 I przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grun-

towej niezabudowanej, położonej w Bukowie działka 
nr 330 (KW Nr SW1S/00019477/6) z przeznaczeniem 

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ża-
rów – teren wód powierzchniowych A.8 WS. 

Cena wywoławcza wynosiła 6.800 zł (wadium 680 zł).
Odwołanie przetargu spowodowane zostało zmianą koncepcji zago-
spodarowania terenu. 
Warunkami przetargu było:
1. Wpłacenie na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej do 

dnia 23 października 2020r. wadium w wysokości 10 % ceny wywo-
ławczej.

2. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia.
3. Utrata wadium w przypadku uchylania się przez osobę, która wygra 

przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.
4. Ważność przetargu w przypadku zaoferowania ceny o co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Poniesienie przez nabywcę kosztów szacunkowych i geodezyjnych 

związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz 
kosztów notarialnych.

Wszystkich zainteresowanych tą nieruchomością przepraszamy za 
zaistniałą sytuację.
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Bez udziału publiczności odby-
wać się będą wydarzenia sporto-
we w całym kraju. Wszystko za 
sprawą pandemii koronawirusa 
i rządowych restrykcji. Od 17 
października wszystkie mecze 
Ekstraklasy po klasę C zobaczymy 
bez udziału kibiców. 
Poważna sytuacja epidemiolo-
giczna w regionie dotyka również 
rozgrywki piłkarzy nożnych. Na 
Dolnym Śląsku odwołano kilka 
meczy, w tym pojedynek Zamka 
Kamieniec Ząbkowicki ze Zjedno-
czonymi Żarów. „W związku z du-
żym zagrożeniem epidemiologicz-
nym, mającym na uwadze zdrowie 
naszych zawodników, jak i zawod-
ników drużyny przeciwnej, nie-
dzielny mecz ze Zjednoczonymi 
Żarów został odwołany” dowiadu-
jemy się z fanpage’u stronie Zam-
ku. Chodzi o jednego z zawodnika 
Kamieńca, który po wyniku testu 
okazał się pozytywny. 
Zgodnie z terminem odbył się 
mecz w Żarowie. W ramach 11. 
kolejki wałbrzyskiej okręgówki 
Zjednoczeni podejmowali Włók-
niarza Kudowę-Zdrój. Za sprawą 
transmisji on-line wszyscy kibice 
mogli śledzić pojedynek w inter-
necie. A było co oglądać! 
Strzelecki festiwal rozpoczął się 
już w 12. minucie, gdy wynik 
spotkania dla gości otworzył 
Paweł Myrdacz. Odpowiedź Zjed-
noczonych była błyskawiczna. 
Zespołową akcję wykańcza cel-
nym trafieniem Konrad Sajdak. 
Zjednoczeni dominowali w tym 

fragmencie spotkania, oddawali 
kolejne strzały i wywalczyli rzut 
karny. Faulowany Roman Khvo-
stenko skutecznie wykorzystał 
jedenastkę, wyprowadzając swoją 
drużynę na prowadzenie. Włók-
niarz choć mocno zagubiony, nie 
zamierzał walki o wygraną odpu-
ścić. Bezpośrednio z rzutu rożne-
go do kolejnego remisu doprowa-
dził Patryk Myrdacz. Duży udział 
w tej akcji miał stojący między 
słupkami Marcin Hruszowiec, 
który po niefortunnej interwencji 
sam wpakował piłkę do własnej 
bramki. Defensywa gości miała 
wielkie problemy z upilnowaniem 
Ramona Khvostenko. Efektem był 
kolejny rzut karny w doliczonym 
czasie gry pierwszej połowy dla 
Zjednoczonych. Ponownie faulo-
wany pomocnik żarowian zacho-
wuje zimną krew, wykorzystując 
drugą jedenastkę.
Zmiana stron i kanonady ciąg 
dalszy. Tym razem trzy kolejne 
bramki zdobywają Zjednoczeni, 
co pozwoliło w pełni kontrolo-
wać przebieg rywalizacji. Na listę 
strzelców wpisali się kolejno: 
Damian Uszczyk oraz dwukrotnie 
Konrad Sajdak. W doliczonym 
czasie gry, trzecią bramkę dla 
Włókniarza strzela Daniel Sekuła. 
Zjednoczeni Żarów – Włókniarz 
Kudowa-Zdrój 6:3. 
Zjednoczeni: Hruszowiec – Szuba, 
Chłopek, Baziak, Kaczmarczyk, 
Klimaszewski (80’ Wietrzykow-
ski), Marzec (55’ Andrzejewski), 
Kołodziej, Khvostenko (69’ Śliwa), 

Sajdak, Uszczyk. 
Wyniki 11. kolejki. Wałbrzyska kl. O

 ▶ Cukrownik Pszenno – 
Venus Nowice 2:1

 ▶ Płomień Makowice – 
Victoria Świebodzice odwołany

 ▶ Granit Roztoka – 
Kryształ Stronie Śl. 0:2

 ▶ Skałki Stolec – 
Karolina Jaworzyna Śl. 9:1

 ▶ Słowianin Wolibórz – 
Zdrój Jedlina-Zdrój 3:1

 ▶ Zjednoczeni Żarów – 
Włókniarz Kudowa-Zdrój 6:3

 ▶ Grom Witków – 
Zamek Kamieniec Ząbk. odwołany

 ▶ Trojan Lądek Zdrój – 
Sparta Ziębice 4:1

Ze względu na fatalne warunki 
atmosferyczne nie odbyło się 
zaplanowane na środę, 14 paź-
dziernika spotkanie półfinałowe 
Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Wałbrzych. O awans do 
finału mieli powalczyć Zjedno-
czeni Żarów oraz Polonia Dabro-
-Bau Polonia Stal Świdnica. Biorąc 
pod uwagę kiepski stan boiska 
spowodowany nocnymi opadami 
deszczu, Komisja Rozgrywek Pod-
okręgu Wałbrzych zadecydowała 
o wyznaczeniu nowego terminu 
rozegrania tego pojedynku. Mecz 
w Żarowie odbędzie się 21 paź-
dziernika o godz. 15:30 (nieznany 
był wynik meczu do zamknięcia 
wydania gazety). Na zwycięzcę tej 
konfrontacji czeka już czwartoli-
gowa Bielawianka Bielawa, która 
w półfinale pokonała ligowego 
rywala Piast Nowa Ruda. 
Czy uda się dograć rundę jesien-
ną i dokończyć sezon? Na razie 
i zawodników i kibiców możemy 
uspokoić. Nie ma planów władz 
centralnych dotyczących zakoń-
czenia ligowej rywalizacji. Rów-
nież Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej nie przewiduje żadnych 
działań w tym kierunku. To dobra 
informacja. Gorsza jest taka, że 
sytuacja jest dynamiczna i to co 
dziś wydaje się w miarę pewne, 
za kilka dni lub tygodni takie 
oczywiste już może nie być. Nasi 
południowi sąsiedzi Czesi już 
zawiesili rozgrywki regionalne na 
trzy tygodnie. 

Krzysztof Dutkiewicz 

Sport i wypoczynek
Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski

z tytułem mistrzowskim
Podczas kolejnej rundy MSP Rally Trophy, która odbyła się 

w dniach 10-11 października zawodnicy Grzegorz Reda i Marcin 
Czyżewski zajęli pierwsze miejsce, co gwarantuje im uzyskanie 

tytułu mistrzowskiego MSP Rally Trophy.  
– Tym razem zawodnicy rywa-
lizowali na 7 odcinkach specjal-
nych Marten Rajd Strzeliński. 
Zameldowaliśmy się na starcie, 
a celem było utrzymanie prowa-
dzenia w klasyfikacji rocznej. 
Tuż przed trzecim odcinkiem 
specjalnym, najgroźniejszego 
rywala w klasie pokonała awa-
ria, nam pozostało dowieźć 
komplet punktów do mety i to 
się udało. Przed ostatnią run-
dą sezonu, która odbędzie się 
w listopadzie mamy zapewnio-
ny już tytuł Mistrzowski MSP 
Rally Trophy w klasie pierwszej. 
Serdeczne podziękowania dla 
naszych sponsorów w sezonie 

2020: Euro Car Mariusz No-
wak, Gmina Żarów, Strefa Oka-
zji, Daicel, Auto Shop z Żarowa, 
Geospace, Zywer Auto – mówi 
zawodnik z Żarowa Grzegorz 
Reda. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Kolejny sukces zawodników z Ża-
rowa Grzegorza Redy i Marcina 
Czyżewskiego. 

Bez kibiców po kolejne zwycięstwo. 
Czy uda się dokończyć rundę?

Tabela. Kl. O Wałbrzych
M-ce N azwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Słowianin Wolibórz 11 30 10 0 1 41-9
2. Kryształ Stronie Śląskie 11 24 8 0 3 29-15
3. Granit Roztoka 10 24 8 0 2 32-12
4. Zjednoczeni Żarów 10 21 7 0 3 31-14
5. Skałki Stolec 10 19 6 1 3 24-10
6. Victoria Świebodzice 10 18 6 0 4 21-17
7. Zdrój Jedlina Zdrój 9 17 5 2 2 16-13
8. Grom Witków 10 16 5 1 4 23-25
9. Włókniarz Kudowa Zdrój 11 15 4 3 4 17-18
10. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 9 14 4 2 3 21-13
11. Cukrownik/Polonia Pszenno 11 12 4 0 7 18-25
12. Wenus Nowice 11 9 2 3 6 17-26
13. Karolina Jaworzyna Śląska 11 8 2 2 7 15-36
14. Trojan Lądek Zdrój 11 6 2 0 9 12-38
15. Płomień Makowice 10 6 2 0 8 14-29
16. Sparta Ziębice 11 3 1 0 10 16-47

Siatkarze pożegnali lato
Cztery drużyny z powiatu świdnickiego przystąpiły do 

rywalizacji w Siatkarskim Turnieju na zakończenie lata. 

Turniej był świetną okazją 
przetestowania swoich 
umiejętności przed startem 

Powiatowej Ligi Siatkówki. 
W hali sportowej GCKiS 
w Żarowie triumfowała ekipa 
TKKF-u Chemik Żarów Junior, 
wyprzedzając zespoły Dabro Volley 
Dobromierz, TKKF Chemik Ża-
rów i reprezentację Swidnica24.pl.

– Wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji turnieju skła-
damy serdeczne podziękowania. 
Sportowa rywalizacja zawsze 
podnosi sportowe umiejętności, 
a te zadecydują w zwycięstwie 
w zbliżającej się wielkimi kro-
kami Powiatowej Ligi Siatkówki 
– wyznaje prezes Chemika, Ire-
neusz Pękała. 
 ▶ TKKF Chemik Żarów Junior: Fi-
lip Slatan, Tomasz Knecht, Jakub 
Borowy, Piotr Hendrzak, Jakub 
Wiśniewski, Bartosz Lukaszczyk. 

 ▶ TKKF Chemik Żarów: Tomasz 
Dyczek, Adam Pęczyński, Piotr 
Pękalski, Piotr Nowakowski, Ad-
rian Smagło, Damian Sadowski. 

W ostatnich dniach powołana 
została Powiatowa Liga Siatkówki 
(PLK). Celem przedsięwzięcia jest 
organizacja rozgrywek siatkówki 
amatorskiej w powiecie świdnic-
kim w miejsce organizowanych 
dotychczas rozgrywek TKKF. 
Ustalono już harmonogram roz-
grywek, a udział potwierdziło 
siedem drużyn w tym dwie z Ża-
rowa. O triumf w lidze powalczą: 
TKKF Chemik Żarów, TKKF 
Chemik Żarów Junior, Swidni-
ca24.pl, MKS Karolina Jaworzyna 
Śl., Volley Gang Witoszów, AKS 
Strzegom, Volley Dobromierz. 
Start ligi nastąpi 20 października. 
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Zagraj
w Electrolux Cup!

Rusza Żarowska Liga 
Futsalu Electrolux Cup 

sezon 2020/21. 

Dolnośląski 
czempionat

Lubin był dolnośląską 
stolicą szachów. 

O tytuł najlepszych zawod-
ników naszego wojewódz-
twa walczyli juniorzy.

Mistrzostwa Dolnego Śląska Ju-
niorów w szachach klasycznych co 
roku gromadzą liczną rzeszę fa-
scynatów królewskiej gry. Wśród 
wielu przedstawicieli dolnoślą-
skich klubów nie mogło zabrak-
nąć reprezentantów Gońca Żarów. 
W grupie chłopców do lat dzie-
więciu Jan Bednarski zakończył 
rywalizację na dziewiątym miej-
scu. Artur Ratkowski w grupie 
jedenastolatków był piętnasty. 
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Spróbują
pobić rekord!

Po raz czwarty pływacy spotka-
ją się na krytym basenie w Ża-

rowie, by ustanowić rekord 
przepłyniętych długości. 

Do pobicia jest dystans 77 km i 525 
metrów. Każdy chętny 30 paź-
dziernika będzie mógł zmierzyć się 
z wyzwaniem. Sportowe wydarze-
nie rozpocznie się o godzinie 19:00 
i potrwa do 23:00.

Właśnie wystartowały zapisy! To 
już 13. edycja rozgrywek. 
Zgłoszenia drużyn biorących udział 
w poprzednim sezonie, przyjmo-
wane będą do 3 listopada. Nowo 
powstałe drużyny mogą zapisać się 
do 13 listopada. Szczegóły na www.
electroluxcup.zarow.pl. Wszystkie 
mecze rozgrywane będą w hali 
sportowej GCKiS w Żarowie przy 
ul. Piastowskiej 10A. Start 1. ko-
lejki zaplanowano na 28 listopada. 
Sponsorem głównym jest Electrolux 
Żarów. Organizator: Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie. 
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Wyniki piłkarskie niższych lig
Kl. A, gr. I

 ▶ Zieloni Mrowiny – 
Górnik Wałbrzych 1:6

Kl. A, gr. II
 ▶ Wierzbianka Wierzbna – 
Czarni Sieniawka 5:2

Kl. B, gr. II
 ▶ LKS Dobrocin – 
Zjednoczeni II Żarów 13:3

 ▶ Silesia Żarów – 
Błyskawica Kalno 1:0

 ▶ Grom Panków – 
Zryw Łażany – odwołany
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Dla najlepszej kobiety oraz męż-
czyzny czekają nagrody, ufundo-
wane przez burmistrza Żarowa, 
Leszka Michalaka.
Każdy z uczestników przez 30 mi-
nut musi pokonać jak największą 
ilość długości basenu. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny. Za-
pisy od czwartku 22 X na stronie 
internetowej www.centrum.zarow.
pl. Tam też znajdą państwo szcze-
góły sportowego wydarzenia.
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