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Praca zdalna 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Wspólne sadzenie 
drzewek

Wspólne sadzenie drzewek w Mielęcinie. 
więcej na stronie 6.

Ruszyły prace przy rewitalizacji skweru przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie. W pierwszym etapie zostały zamontowane nowe 

słupy oświetleniowe.
więcej na stronie 5

Rewitalizacja skweru
przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Wiata przystankowa
w Bożanowie

Mieszkańcy Bożanowa mogą korzystać z nowej wiaty 
przystankowej, która postawiona została na terenie wsi.

więcej na stronie 5

Rozpoczęły się prace przy budowie
obwodnicy Pożarzyska

Zarys trasy i pierwszy etap – zdejmowanie humusu. 
więcej na stronie 5

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym pracę zdalną 
w urzędach i jednostkach samorządowych opublikowanym w Dzienniku Ustaw, więk-
szość pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie od dnia 3 listopada 2020r. przecho-

dzi na pracę zdalną do dnia 4 grudnia 2020r. 

Budynek Urzędu Miejskiego 
w Żarowie jest zamknięty, 
ale z wszystkimi pracow-

nikami można kontaktować się 
drogą telefoniczną pod nr tel. 
74 30 67 333 (Sekretariat) lub 
elektroniczną. 
Wykaz wszystkich 
e-mail do pracow-
ników Urzędu Miej-
skiego dostępny jest 
na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl.
W przypadku pilnej potrzeby, 
mieszkańcy, którzy będą wymagali 
bezpośredniego kontaktu z urzęd-

nikiem, będą obsługiwani w reżi-
mie sanitarnym, po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym. 
Wszystkie sprawy związane z mel-
dunkami, dowodami osobistymi, 
ślubami i zgonami będą realizo-
wać pracownicy Urzędu Stanu Cy-
wilnego, którzy pozostają w pracy 
w Urzędzie Miejskim. 
Wszystkie pilne sprawy prosimy 
załatwiać drogą elektroniczną: 

 ▶ burmistrz@um.zarow.pl 
 ▶ oraz za pośrednictwem plat-
formy e-urząd: https://eurzad.
um.zarow.pl.

Prsimy kontaktować się 
z pracownikami Urzędu Miej-
skiego w Żarowie telefonicznie
 ▶ 74 30 64 333 (Sekretariat) 
 ▶ 74 30 67 378 (Urząd Stanu Cy-
wilnego). 

Nadal zamknięta jest również 
kasa, płatności prosimy dokony-
wać drogą elektroniczną. 
Podajemy numer konta: Po-
wszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S. A. nr 49 1020 5226 
0000 6702 0629 6869.
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W każdej instytucji funkcjonuje skrzynka podaw-
cza, do której można wrzucić pismo, jednakże 
bardzo dużo spraw można załatwić za pośred-

nictwem internetu bez wychodzenia z domu. Jedynym 
warunkiem jaki musimy spełnić, to posiadanie Profilu Za-
ufanego lub Dowodu Osobistego z uruchomioną warstwą 
elektroniczną (eDO), które posłużą do zalogowania się do 
internetowych platform rożnych instytucji, by tam załatwić 
swoją sprawę. Skoro nauczyliśmy się robić zakupy w inter-
necie, korzystać z bankowości internetowej i mobilnej, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć załatwiać sprawy 
urzędowe za pośrednictwem internetu korzystając z kom-
putera, tabletu i smartfona.

Profil Zaufany 
Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania 
podań i wniosków składanych do podmiotów publicz-
nych, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość 
w internecie oraz składać podpis zaufany. W przeciągu 
ostatniego roku liczba aktywnych profili zaufanych wzrosła 
niemalże dwukrotnie i obecnie jest ich już prawie osiem 
milionów, co oznacza, że prawie co trzeci dorosły miesz-
kaniec Polski aktywował swój Profil Zaufany. W Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, w tym roku, aktywowano prawie 200 
profili. Wszystkie niezbędne informacje uzyskamy na stro-
nie https://pz.gov.pl.

Jak założyć profil zaufany?
Najprostszym sposobem jest skorzystanie z bankowości 
internetowej. Osoby posiadające konta w instytucjach po-
kazanych na poniższym rysunku, za pośrednictwem kom-
putera, bezproblemowo założą Profil Zaufany korzystając 
z zakładki dedykowanej Profilowi Zaufanemu. Jedyną wadą 

tej metody jest późniejsza konieczność, kilkukrotnego wpi-
sywania kodów wysyłanych SMS-ami przy każdej próbie 
podpisania dokumentu. 
By uniknąć tej uciążliwości należy wypełnić wniosek online 

– tak, jak powinny to zrobić osoby nie posiadające kont w in-
stytucjach wymienionych powyżej. 
Ten sposób wymaga jednak osobistego stawienia się w in-
stytucji potwierdzającej. W naszej gminie Profil Zaufany 
można potwierdzić w Urzędzie Miejskim, w godzinach 
pracy Urzędu. Jednakże ze względu na istniejące obostrze-
nia prosimy o telefoniczne umówienie wizyty związanej 
z potwierdzeniem profilu Zaufanego. 

Jak załatwić sprawę w żarowskim Urzędzie 
za pośrednictwem internetu?

Można to zrobić korzystając ze strony internetowej http://
eurzad.um.zarow.pl, ale wyłącznie po zalogowaniu się za 
pośrednictwem Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub MojeID.
Po zalogowaniu otrzymujemy do dyspozycji możliwość 
załatwienia spraw, które są dostępne po wybraniu z menu 
opcji „e-Usługi”. 

Jeśli w wykazie brakuje sprawy, którą chcemy załatwić, to na-
leży skorzystać z formularza „WN-76 Pismo ogólne”, w któ-

rym opisujemy sprawę, jaką mamy do załatwienia. Do pisma 
możemy dołączyć załącznik w postaci skanu lub fotografii 
dokumentu, który jest niezbędny do załatwienia sprawy. 
Przesłanie pisma za pośrednictwem tego formularza daje 100% 
pewność, że trafi ono do żarowskiego Urzędu najpóźniej na-
stępnego dnia roboczego, do pracownika, który zajmuje się 
danymi sprawami. Pomimo ograniczeń urzędy na bieżąco zała-
twiają wszystkie wpływające sprawy dzięki temu, że urzędnicy 
pracują zdalnie z domu mając dostęp do całej dokumentacji.

A co z innymi urzędami i instytucjami?
Świadczenie usług internetowych, to dla wielu instytu-
cji i urzędów konieczność, stąd też korzystając ze strony 
https://gov.pl, oczywiście po zalogowaniu na „Mój Gov”, 
możemy załatwić swoje sprawy w Urzędzie Stanu Cywil-
nego, Ośrodku Pomocy Społecznej, Starostwie, Urzędzie 
Wojewódzkim, a nawet żarowskich szkołach.
Po zalogowaniu otrzymujemy bardzo szeroki zakres spraw, 
które możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Wśród 
najczęściej wybieranych spraw jest uzyskanie odpisu aktu 
stanu cywilnego, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, 
sprzedaż lub zakup samochodu, złożenie wniosku o wy-
danie dowodu osobistego, jak również wysłanie pisma do 
dowolnego urzędu w Polsce.

Korzyści z korzystania, to nie tyl-
ko oszczędność czasu

Wielką zaletą korzystania z internetowych platform, z jakich 
korzystają urzędy i instytucje jest to, że dowodem złożenia 
każdego wniosku za pośrednictwem ePUAP jest Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru, które jest automatycznie wysyłane do 
elektronicznej skrzynki na platformie „Mój Gov” oraz komu-
nikat przesłany na adres e-mail. 
Takiego poświadczenia nie uzyska się wysyłając pisma za po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres urzędu. Dodatko-
wo istnieje zawsze zagrożenie, że e-mail z załączonym pismem 
zostanie uznany przez systemy antyspamowe za zagrożenie 
i automatycznie skasowany bez dostarczenia go do urzędu. 
Ponieważ nie zanosi się na to, że sytuacja epidemiolo-
giczna nie ulegnie szybkiej poprawie, dlatego ten sposób 
załatwiania spraw powinien stać się głównym sposobem 
komunikacji z urzędami i sposobem załatwiania spraw bez 
wychodzenia z domu.

Jakie sprawy urzędowe przez internet 
załatwią osoby prowadzące firmy?

Zakładanie, wykreślanie i wszelkie zmiany w Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) załatwimy na stronie https://prod.ceidg.gov.pl. 
Wszystkie sprawy w CEIDG można bezpłatnie załatwić 
przez Internet przy użyciu Profilu Zaufanego lub kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego. Aby załatwić wpis lub 
zmianę wpisu (zawieszenie działalności lub wykreślenie)
bez potwierdzania tego w Urzędzie Miejskim niezbędne 
jest założenie konta (aktywujemy je przy pomocy Profilu 
Zaufanego).  Wszelkie formularze należy wypełnić po za-
logowaniu się. Przed wysłaniem podpisujemy je Profilem 
Zaufanym.

Urząd w domu
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Załatw sprawę w Urzędzie bez wychodzenia z domu
Od wielu dni dostęp do urzędów i instytucji, w tym do Urzędu Miejskiego w Żarowie jest utrudniony, ale to nie 

znaczy, że w urzędach niczego nie można załatwić.

Ekohotele 
dla owadów w Wierzbnej

Jak zbudować domek dla pożytecznych owadów? 
Tego będzie można się dowiedzieć na eko-warszta-

tach, które organizują mieszkańcy Wierzbnej. 

W programie 
zaplanowa-
ne zostały 

warsztaty z Agnieszką 
Chrzan „Gdzie miesz-
kają owady – tworzenie 
ekohoteli dla owadów”, 
Skrzydlaci przyjacie-
le – o życiu w pszczelej 
rodzinie opowie bartnik 
Grzegorz Opioła oraz 
poczęstunek dla uczest-
ników.
W warsztatach mogą 
wziąć udział najmłodsi 
mieszkańcy Wierzbnej. 
Odbędą się one z prze-
strzeganiem zaleceń reżimu sanitarnego, a dzieci będą wy-
posażone w ochronne maseczki lub przyłbice. Uczestnicy 
warsztatów zostaną podzieleni na grupy 5-osobowe, a zaję-
cia będą się odbywać w odstępach czasowych. Organizato-
rzy zapewniają również środki do dezynfekcji. 
Warsztaty odbędą się 7 listopada 2020r. na świetlicy wiej-
skiej w Wierzbnej.
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+.

Oprac. Magdalena Pawlik

I Ogólnopolskie Dyktando 
na Święto Niepodległości 

z akcją charytatywną
Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania Niepod-
ległości serwis edukacyjny dyktanda.pl organizuje 

I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości, 
które odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, 

czyli wyłącznie przez Internet. 

Ideą akcji jest wykazanie się znajomością języka polskie-
go, a co więcej, zebranie środków na cel charytatywny 
lub społeczny. Im większa liczba osób przyłączy się do 

akcji, czyli napisze Dyktando w dniu 11 listopada 2020r., 
tym większa kwota trafi w ręce potrzebujących. Maksy-
malnie przekazane może zostać wsparcie w wysokości aż 
10 tysięcy złotych!
Uczestnictwo w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto 
Niepodległości jest bezpłatne, a zapisanie się i rozwiązanie 
dyktanda to jedna złotówka przeznaczona przez organiza-
tora na wybrany cel.
Każdy z uczestników ma możliwość zgłosić ważny dla niego 
cel charytatywny lub społeczny. Może to być np. wsparcie 
chorej osoby, albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej 
nauki dzieci z ubogich rodzin. O tym, kto otrzyma zebrane 
środki, podejmą decyzję uczestnicy Dyktanda poprzez gło-
sowanie. Każdy, kto napisze Ogólnopolskie Dyktando na 
Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., będzie 
dysponował 1 głosem. Osoby, które uzyskają w dyktandzie 
najlepsze rezultaty, będą dysponowały zwielokrotnioną siłą 
głosu – dzięki temu będą posiadały większy wpływ na rezul-
tat głosowania.
Do udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodle-
głości gorąco zachęcamy nie tylko dorosłych, ale także uczniów 
szkół podstawowych i średnich. Za opracowanie tekstu dyktand, 
dopasowanych do danej grupy wiekowej, odpowiadają wybitni ję-
zykoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodni-
czący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zapisy na dyktando oraz zgłoszenia celu charytatywnego 
lub społecznego przyjmowane są na stronie: https://dyktan-
da.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci.Pokażmy w tym 
ważnym dniu ducha patriotyzmu i wspólnie pomóżmy 
potrzebującym!
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Kolejne komputery
i tablety trafią do uczniów

Gmina Żarów złożyła kolejny wniosek
na zakup komputerów i tabletów dla uczniów

realizujących zdalne nauczanie, którzy mają problem
z dostępem do sprzętu komputerowego. 

Tym razem z programu „zdalna 
Szkoła + w ramach Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej” gmina 
zakupiła 21 laptopów oraz 19 ta-
bletów, które zostaną w najbliż-
szych dniach przekazane szkołom 
podstawowym na terenie gminy. 
Zakupiony sprzęt w pierwszej 
kolejności trafi do rodzin wie-
lodzietnych oraz nauczycieli. 
Wartość dofinansowania wyniosła 
74 999,75 złotych.

– Po raz drugi nasza gmina 
otrzymała dofinansowanie 
w ramach konkursu orga-
nizowanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, 
w którym JST mogą uzyskać 
100% dofinansowania na zakup 
sprzętu komputerowego umoż-
liwiającego realizację lekcji on-
-line uczniom podczas zdalnego 
nauczania. W ramach projektu 
uzyskaliśmy wsparcie finansowe 
w wysokości 74 999,75 złotych. 
Kwota została przeznaczona na 
zakup 21 laptopów oraz 19 ta-
bletów, które zostaną w naj-
bliższych dniach przekazane 
szkołom podstawowym na tere-
nie gminy. Sprzęt niezbędny do 
nauki zdalnej trafi do uczniów 
rodzin wielodzietnych oraz 
nauczycieli. Po zakończonej 
epidemii sprzęt wróci do szkoły, 
gdzie będzie służył wszystkim 

uczniom w celach edukacyjnych 
– mówi Aleksandra Walada-
-Czajka z Referatu Organiza-
cyjnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Zakup sprzętu komputerowego 
został sfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Osi Prioryteto-
wej nr I „Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu” działania 1.1: 
„Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” 
– projekt grantowy pn. Zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej.
Nie są to pierwsze komputery, 
które trafiły do uczniów żarow-
skich szkół. Gmina Żarów w po-
przednim roku szkolnym zakupiła 
kilkadziesiąt nowych tabletów 
oraz laptopów, które w czasie za-
mknięcia placówek oświatowych 
spowodowanych pandemią ko-
ronawirusa, pomogły najbardziej 
potrzebującym uczniom aktywnie 
uczestniczyć w zdalnej edukacji.
Łącznie z programu „Zdalna 
Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” za-
kupiony został sprzęt za kwotę 
115.781,75 złotych. 

Magdalena Pawlik

Cała Polska w czerwonej strefie
Od soboty, 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. 

Wśród zmian znalazły się: zajęcia 
zdalne również w klasach 4-8 
szkół podstawowych, obowiązek 
przemieszczania się osób poniżej 
16. roku życia pod opieką rodzica 
lub opiekuna, a także ograni-
czenia w funkcjonowaniu lokali 
gastronomicznych, sanatoriów 
oraz organizacji imprez, spotkań 
i zgromadzeń. Uruchomiony zo-
stał też Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów – program 
przeznaczony do koordynacji po-
mocy osobom starszym, zarówno 
na szczeblu centralnym, jak i sa-
morządowym. 

Nowe zasady bezpieczeń-
stwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia 
dotyczące strefy czerwonej obo-
wiązują w całej Polsce. Dodatko-
wo wprowadzono nowe zasady 
bezpieczeństwa w zakresie eduka-
cji, gospodarki oraz życia społecz-
nego. Są to:

 ▶ objęcie nauczaniem zdalnym 
klas 4-8 szkół podstawowych;

 ▶ w dniach nauki szkolnej, w go-
dzinach 8:00-16:00 obowiązek 
przemieszczania się dzieci do 
16. roku życia pod opieką rodzi-
ca lub opiekuna; 

 ▶ zawieszenie działania sanato-
riów z możliwością dokończe-
nia już rozpoczętych turnusów; 

 ▶ zawieszenie stacjonarnej działal-
ności lokali gastronomicznych 
i restauracji przy dopuszczeniu 
prowadzenia działalności w za-
kresie dowozu lub na wynos; 

 ▶ max. 5 osób spoza wspólnego 
gospodarstwa domowego pod-
czas imprez, spotkań i zebrań 
w przestrzeni publicznej (z wy-
jątkiem spotkań służbowych). 
Dotyczy to także zgromadzeń 
w rozumieniu ustawy o zgroma-
dzeniach publicznych. 

Ważne! Seniorze, 
zostań w domu! 

Apelujemy do seniorów – zwłasz-
cza do osób po 70. roku życia 
– o ograniczenie przemieszcza-
nia się. Z wyłączeniem sytuacji 
związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych, zaspo-
kajania niezbędnych potrzeb 
związanych z bieżącymi sprawami 
życia codziennego czy też udziału 
we mszy świętej lub obrzędów 
religijnych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują wcze-
śniej ustalone limity i ogranicze-
nia dla strefy czerwonej, w tym 
m. in. w zakresie wydarzeń religij-
nych odbywających się w kościele, 
istnieje obowiązek zakrywania ust 
i nosa, z wyłączeniem osób spra-
wujących kult. W uroczystościach 
religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach 
i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa zależy od nas samych. 

Dlatego ważne jest przestrzeganie 
ustalonych obostrzeń i reżimów 
sanitarnych. Wszystkim zalecamy 
pozostawanie w domach, o ile jest 
to możliwe. Ograniczajmy wy-
chodzenie z domu do absolutnego 
minimum, poza wykonywaniem 
pracy, czy zaspokajaniem nie-
zbędnych potrzeb związanych 
z bieżącymi sprawami życia co-
dziennego.

Zalecenie DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem 
jest możliwa dzięki przestrzeganiu 
podstawowych zasad postępowa-
nia. Rozszerzamy zasadę DDMA 
na DDMA+W, czyli:

 ▶ Dystans 
 ▶ Dezynfekcja 
 ▶ Maseczka 
 ▶ Aplikacja STOP COVID – Pro-
teGO Safe 

 ▶ Wietrzenie 
Utrzymywanie dystansu społecz-
nego min. 1,5 m, częste mycie rąk 
i ich dezynfekcja oraz zakrywanie 
ust i nosa to podstawowe czyn-
ności, które pozwalają ograniczyć 
ryzyko zakażenia koronawirusem. 
Warto też często wietrzyć po-
mieszczenia, w których przebywa-
my, szczególnie w miejscach pracy 
czy placówkach oświatowych.
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.

Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd 
uruchomił program Solidarno-
ściowy Korpus Wsparcia Senio-
rów, dzięki któremu pomoc senio-
rom w okresie pandemii korona-
wirusa i działania podejmowane 
w tym zakresie przez rząd, samo-
rządy, ośrodki pomocy społecznej 
i wolontariuszy będą przebiegały 
sprawniej, a osoby starsze uzyska-
ją niezbędną pomoc w trudnym 
czasie. Koordynatorem programu 
jest Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia 
dla seniorów – 22 50 51 111 

W ramach Korpusu uruchomiona 
została specjalna, bezpłatna info-
linia przeznaczona dla seniorów 
(22 50 51 111). Za jej pośred-
nictwem osoby starsze mogą po-
prosić o pomoc w czynnościach, 

które wymagają wyjścia z domu, 
a które utrudnione są przez pan-
demię.

Wolontariusze, organiza-
cje pozarządowe i harcerze 

wspólnie dla seniorów
Dane kontaktowe zgłaszającego 
się seniora będą przekazywane do 
właściwego terytorialnie ośrodka 
pomocy społecznej, które będą się 
kontaktować z osobą zaintereso-
waną w celu ustalenia zakresu po-
mocy. W takie wsparcie seniorów 
będą zaangażowani wolontariusze 
i organizacje pozarządowe, a także 
Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska 
Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać? 
Jeśli chcesz pomagać potrzebują-
cym osobom starszym, zgłoś się! 
Jak to zrobić?

 ▶ Zadzwoń na infolinię. 
 ▶ Wypełnij ankietę dostępną na 
stronie: www.wspierajseniora.pl 

 ▶ Przyjdź do ośrodka pomocy 
społecznej w Twojej gminie – 
ich lista znajduje się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/korona-
wirus/wolontariat.

Jak skorzystać ze wsparcia?
Korzystanie z infolinii, a także 
udzielenie pomocy, np. zrobie-
nie i dostarczenie zakupów jest 
bezpłatne. Senior korzystający 
ze wsparcia w ramach Korpusu 
pokrywa jedynie koszty ewentual-
nych zakupów.
Pomoc skierowana jest do osób po-
wyżej 70. roku życia. W szczegól-
nych przypadkach wsparcie otrzy-
mają też młodsi seniorzy. Realiza-
cja usługi w postaci dostarczenia 
zakupów nie przysługuje jednak 
osobie, która korzysta z usług opie-
kuńczych, bądź specjalistycznych 
usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów
Zadaniem gmin będzie prowa-
dzenie rejestru seniorów, którzy 
zdecydowali się na pozostanie 
w domu i potrzebują wsparcia 
wolontariuszy.
Samorządy gminne będą mogły 
skorzystać z dofinansowania ze 
środków budżetu państwa na 
zorganizowanie i realizację usługi 
wsparcia. Środki te będą mogły 
zostać przeznaczone m.in. na za-
trudnienie nowych pracowników 
do realizacji zadania, przyznanie 
dodatków zadaniowych, zlecenie 
usługi organizacjom pozarządo-
wym czy jej zakup od prywatnych 
podmiotów.

Wniosek na zakup sprzętu komputerowego złożyli pracownicy Referatu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
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Jak skorzystać z pomocy udzielanej
w ramach programu „Wspieraj seniora”?

Od 23 października uruchomiony został Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. 

Kronika policyjna
Zatrzymani 

za posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze Komisariatu Po-
licji w Żarowie zatrzymali 29-let-
niego mieszkańca Wałbrzycha, 
który posiadał przy sobie środek 
odurzający w postaci 2,12 grama 
marihuany. Zatrzymanego po 
wykonaniu czynności zwolnio-
no. Środek odurzający w postaci 
0,25 grama amfetaminy posiadał 
także obywatel Ukrainy. W chwili 
zatrzymania mężczyzna narodo-
wości ukraińskiej był nietrzeźwy, 
w wydychanym powietrzu miał 
1,59 promila alkoholu. 

Ukradł portfel z pieniędzmi 
i dokumentami

Po otrzymanym zgłoszeniu kra-
dzieży, funkcjonariusze policji 
zatrzymali 62-letniego mieszkańca 
Żarowa, który dokonał kradzieży 
portfela z całą zawartością. Męż-
czyzna będąc uprzednio na terenie 
jednego ze sklepów, wykorzystał 
nieuwagę 20-letniej kobiety i z jej 
torebki dokonał kradzieży portfela 
z zawartością pieniędzy w kwocie 
100 złotych oraz dokumentów. 
Mienie w całości odzyskano 
i mężczyznę po wykonaniu czyn-
ności zwolniono.

Oskarżony o pobicie
49-letni mieszkaniec gminy Ża-
rów powiadomił, że znany mu 
osobiście mężczyzna, również 
mieszkaniec gminy Żarów, ude-
rzył go w plecy, a gdy pokrzyw-
dzony przewrócił się na ziemię 
kopał go po plecach i żebrach. 
Pobity mężczyzna przez okres kil-

ku dni był hospitalizowany w szpi-
talu. Od zgłaszającego przyjęto 
zawiadomienie o przestępstwie. 
Trwają czynności zmierzające do 
zatrzymania sprawcy.

Znęcał się nad swoją rodziną
69-letni mężczyzna zawiadomił, 
że jego 24-letni syn znęca się psy-
chicznie i fizycznie nad nim oraz 
jego żoną poprzez wszczynanie 
awantur, używanie słów wulgar-
nych, szarpanie, uderzanie pię-
ściami po ciele oraz groźby pozba-
wieniem życia. Ponadto 24-latek 
naruszył także jego nietykalność 
cielesną, powodując u poszkodo-
wanego obrażenia ciała. Zatrzy-
many sprawca przemocy został 
doprowadzony do Prokuratury, 
gdzie Prokurator Prokuratury 
Rejonowej w Świdnicy zastosował 
wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 2 miesięcy.

Pijani za kierownicą
Nietrzeźwy kierowca 47-letni 
mężczyzna został zatrzymany za 
jazdę pod wpływem alkoholu. 
Pierwsze badanie wykazało 1,06 
promila, a drugie badanie 1,63 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Drugi nietrzeźwy to 
31-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego, który kierował mo-
torowerem po drodze publicznej. 
Pierwsze badanie wykazało 1,08 
mg/l, drugie badanie 1,96 mg/l. 
Pojazd został zabezpieczony na 
parkingu strzeżonym i po czynno-
ściach zwolniono. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

To dedykowana infolinia dla se-
niorów, wsparcie wolontariuszy, 
współpraca wojsk obrony tery-
torialnej i pracowników pomocy 
społecznej w pomoc osobom 
starszym w czynnościach, które 
wymagają wyjścia z domu, a któ-
re utrudnione są przez panującą 
pandemię.

22 50 51 111 – dedykowa-
na infolinia dla seniorów

W jego ramach uruchomiona 
zostanie dedykowana seniorom 
infolinia. Dzwoniąc pod numer 
telefonu, osoby starsze będą mo-
gły poprosić o pomoc w czynno-
ściach, które wymagają wyjścia 
z domu, a które utrudnione są 
przez panującą pandemię. Mowa 
m.in. o zakupach spożywczych 
czy dostarczeniu artykułów higie-
nicznych.
Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekaże numer kontaktowy se-
niora potrzebującego wsparcia 
do ośrodka pomocy społecznej. 
Pracownik ośrodka skontaktuje 
się z seniorem; zweryfikuje zgło-
szenie i ustali wszystkie szczegóły 
związane z udzieleniem pomocy. 
Wolontariusze dostarczą osobom 
starszym niezbędne produkty. 
Koszty zakupów pokryje senior. 
Pomoc skierowana jest do osób 
powyżej 70. roku życia. W szcze-
gólnych przypadkach wsparcie 
otrzymają też młodsi seniorzy.

www.wspierajseniora.pl – 
adres dla wolontariuszy

Osoby, które chcą włączyć się 

w pomoc dla seniorów mogą zgło-
sić się przez internet, wypełniając 
ankietę na stronie www.wspieraj-
seniora.pl lub osobiście zgłaszając 
się do lokalnego ośrodka pomocy. 
Szczegółowe informacje dla Se-
niorów i chętnych wolontariuszy 
znajdują się na stronie www.
wspierajseniora.pl.

Pomoc dla Seniorów w Gminie 
Żarów koordynowana jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarowie, nr tel. 74 30 67 018. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się pod adresem: https://www.gov.
pl/web/rodzina/jak-skorzystac-
z-pomocy-udzielanej-w-ramach-
programu-wspieraj-seniora.

Noszenie maseczek ma znaczenie
Sezon jesienno-zimowy wiąże się ze zwiększonym poziomem 

zanieczyszczeń atmosferycznych. 

Wielu fachowców, w tym 
naukowcy IMGW-PIB, 
rekomendują noszenie 

odpowiednio dobranych masek, 
by ograniczać negatywne skutki 
oddychania powietrzem złej ja-
kości. Ponadto bieżąca sytuacja 
epidemiologiczna, związana z roz-
przestrzenianiem się koronawi-
rusa COVID-19, jeszcze bardziej 
powinna nas utwierdzić w przeko-
naniu, że noszenie maseczek ma 
znaczenie.
W Polsce głównym źródłem emi-
sji szkodliwych dla zdrowia pyłów 
są procesy spalania węgla i drew-
na w gospodarstwach domowych. 
To one generują ponad 45 proc. 
zanieczyszczeń, najniebezpiecz-
niejszymi są benzo(a)piren (BaP) 
oraz pyły PM10 i PM2,5. Drugim 
źródłem jest transport drogowy 
– 37 proc. emisji tlenków azotu. 
Obecnie nasze życie i zdrowie 
jest narażone dodatkowo przez 
obecność COVID-19 i innych 
wirusów – maseczki zabezpieczają 
nas przed ich śmiertelnym dzia-
łaniem.

– Maseczka to przede wszystkim 
rodzaj filtru, który w zależno-
ści od swoich cech fizycznych 
stanowi sito przepuszczające 
cząsteczki mniejsze od oczka. 
Niestety taki filtr kumuluje na 
swojej powierzchni oraz w głębi 
te cząsteczki, które nie zmieści-
ły się pomiędzy jego oczkami. 
Oddychając przez mocno za-
brudzony filtr (czyli maseczkę), 
zasysamy część tych zanieczysz-
czeń, a wydychając powietrze 
powodujemy odrywanie pewnej 
liczby cząsteczek z powierzchni 
filtra i unoszenie się ich w na-

szym otoczeniu w postaci chmu-
ry o gęstości zależnej od odle-
głości od maseczki i kształcie 
modyfikowanym przez lokalne 
pole wiatru (zarówno kierunek, 
jak i prędkość). Dlatego ważne 
jest, aby również dbać o czystość 
tych maseczek  – wyjaśnia prof. 
Mirosław Miętus z IMGW-PIB.

Biorąc pod uwagę bieżącą sy-
tuację epidemiologiczną oraz 
wzrost zanieczyszczenia powietrza 
w trakcie chłodnych miesięcy, po-
winniśmy dobrać odpowiedni typ 
maseczek i stosować je, po prostu 
dla zdrowia, aż do wiosny.
Na podstawie informacji z IMGW-PIB.

Punkt pobrań na obecność koro-
nawirusa dostępny w Świdnicy
Przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy działa 

punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowa-
dzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. 

Nowo po-
wstały 
punkt 

czynny jest od 
poniedziałku do 
piątku w godzinach 
od 7.30 – 14.30.
Testy wykonywane 
są na podstawie 
skierowania lekarza 
podstawowej opieki 
zdrowotnej. Istnieje 
też możliwość wy-
konania testu prywatnie po wcze-
śniejszym dokonaniu wpłaty w wy-
sokości 320 zł na konto Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu: 
Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 
1560 0013 2640 9151 4000 0001, 
tytuł wpłaty: wymaz COVID-19.
Przed wykonaniem wymazu na-
leży przedstawić dowód wpłaty 
oraz dowód tożsamości z nume-
rem PESEL. Żeby wynik testu był 
wiarygodny trzeba się do niego 
przygotować: być na czczo, nie 
myć zębów, nie używać płynu do 
płukania jamy ustnej, zrezygno-

wać z gumy do żucia, tabletek do 
ssania na gardło, nie pić syropów 
przeciwkaszlowych, nie stosować 
żadnych maści, kropli i aerozoli 
do nosa, nie robić inhalacji, ani 
nie płukać zatok, nie wydmuchi-
wać nosa przed samym wymazem, 
wyjąć ruchomą protezę. Udając się 
na badanie nie należy korzystać 
z transportu publicznego. W przy-
padku pozytywnego wyniku testu, 
zostanie on przekazany do Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Świdnicy.

Tekst i fotografia na podstawie 
informacji z portalu Swidnica24.pl 



- 5 -
Nr 21/2020 (199) | 5 XI 2020r.

Gmina Żarów otrzyma maszt 
z flagą państwową w ramach 
udziału w projekcie „Pod Biało-
-Czerwoną”. Z informacji na dziś 
wynika, że gmina Żarów znajduje 
się na drugim miejscu wśród 
gmin z największą liczbą głosów 
poparcia w powiecie świdnickim. 
Projekt „Pod biało-czerwoną” 
zakłada sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i flag w każdej z gmin 
w Polsce, której mieszkańcy dołą-
czą do projektu.

– Umieszczenie flagi na maszcie 

to dowód na to, jak ważne są 
symbole narodowe w życiu Po-
laków. „Pod biało-czerwoną” to 
projekt, który uhonoruje pole-
głych za wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny i zachęci do 
patriotycznych postaw. Celem 
projektu jest także godne upa-
miętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bol-
szewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku – czytamy na stronie 
internetowej organizatorów pro-
jektu „Pod Biało-Czerwoną”.

Zakup masztu i flagi zależy od 

zaangażowania mieszkańców. 
W gminach liczących do 20.000 
mieszkańców, wymagane jest ze-
branie 100 głosów. Z zestawienia 
wynika, że gmina Żarów uzbierała 
174 głosy, za co bardzo dziękuje-
my mieszkańcom. 
Głosy poparcia będą zbierane do 
dnia 11 listopada 2020r. do godz. 
23:59. Zachęcamy jeszcze tych 
mieszkańców, którzy nie oddali 
swojego głosu na gminę Żarów, 
wypełniając formularz dostępny 
na stronie https://bialoczerwona.
www.gov.pl.
Dziękujemy i na pewno pochwa-
limy się jak maszt już będzie 
gotowy.

Magdalena Pawlik

Inwestycje
Budowa chodników na terenach wiejskich

Rozpoczęły się prace związane z remontem chodników na terenach wiejskich. 
Nowe ciągi piesze powstaną 
w Bukowie, Imbramowicach i Po-
żarzysku. Inwestycje realizowane 
będą przy drogach powiatowych. 
Pierwsze prace rozpoczęły się na 
terenie Bukowa.

– Budowa chodników w Bu-
kowie, Imbramowicach oraz 
Pożarzysku realizowana jest 
w ramach zadania inwestycyj-
nego „Realizacja chodników 
przy drogach powiatowych 
w ramach porozumienia ze 
Służbą Drogową Powiatu Świd-
nickiego”. Każdego roku konty-
nuujemy prace związane z re-
montem chodników na terenach 
wiejskich, oddając do użytku 
mieszkańców nowe i bezpieczne 
ciągi piesze. Sami mieszkańcy, 
wspólną decyzją na zebraniach 
wiejskich, przeznaczają również 
środki z funduszu sołeckiego na 
realizację takich zadań – mówi 
Agnieszka Gołuch z Referatu 
Gospodarki Komunalnej i In-
westycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

W Bukowie powstanie chodnik 
o długości 68,5 metrów bieżą-
cych, w Imbramowicach nowy 
ciąg pieszy będzie liczyć 56,5 me-
trów bieżących, a w Pożarzysku 
powstaną dwa odcinki o łącznej 
długości 38,5 metrów bieżących. 
Łączny koszt inwestycji wyniesie 
99.816,80 złotych. Remonty będą 

finansowane ze środków budżetu 
gminy Żarów, w ramach funduszu 
sołeckiego. 
W tym roku nowe chodniki po-
wstały w Mrowinach, Wierzbnej, 
Zastrużu oraz przy ul. H. Poboż-
nego w Żarowie. 

Magdalena Pawlik 

Niebawem do użytku mieszkańców oddane zostaną kolejne chodniki na 
terenach wiejskich. 

Rozpoczęły się prace przy budowie
obwodnicy Pożarzyska

Ruszyły prace przy budowie obwodnicy Pożarzyska. 

To kolejna ważna inwestycja, 
która realizowana jest na terenie 
gminy Żarów. Współfinansowana 
jest ze środków budżetu gminy 
Żarów oraz Kopalnię Granitu Sie-
dlimowice. 

– Mineral Polska, spółka grupy 
STRABAG, jest właścicielem 
kopalni granitu na terenie 
gminy Żarów i zobowiązała się 
współrealizować ten projekt. 
Inwestycja w znaczący sposób 
ograniczy ruch samochodów 
ciężarowych, który prowadzony 
jest obecnie przez tereny zabu-
dowane. Budowana obwodnica 
zwiększy bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców oraz pozy-
tywnie wpłynie na ograniczenie 
hałasu w miejscowości. W obec-
nej chwili realizowane są prace 
ziemne polegające na zdejmo-
waniu humusu oraz korytowa-
niu przebiegu drogi – wyjaśnia 
Mirosław Mróz dyrektor tech-
niczny Mineral Polska.

Ten etap prac potrwa do czerwca 
2021 roku. W następnym etapie 
droga zyska nową nawierzchnię 
asfaltową.

– Mineral Polska zobowiązała 
się do zakończenia realizacji 
pierwszego etapu pracy do 30 
czerwca 2021 r., który obejmuje 
przygotowanie konstrukcji drogi 
gminnej. W kolejnym etapie 
Gmina zobowiązała się do po-
łożenia masy bitumicznej – do-
powiada dyrektor Mieczysław 
Mróz.

Całkowita wartość inwestycji to 

kwota 2.097.204,81 złotych. Zgod-
nie z podpisanym porozumieniem 
udział firmy Mineral Polska w bu-
dowie drogi określono na kwotę 
1.222 403,16 złotych tj. na ponad 
58% wartości całego przedsięwzię-
cia. Wartość zadania po stronie 
gminy Żarów opiewa na kwotę 
874.801.65 złotych. W związku 
z realizacją tego zadania gmina 
Żarów złoży wniosek o dofinan-
sowanie pozostałej części prac do 
Funduszu Dróg Samorządowych 
lub innego programu dotacyjnego 
ogłoszonego w danym czasie. 

– Budowa przedmiotowej drogi 
wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców Mrowin, 
Tarnawy, Imbramowic i Poża-
rzyska, ponieważ wyprowadzi 
ruch samochodów ciężarowych 
jadących na bocznicę kolejo-
wą w Imbramowicach poza 
teren zabudowany. Rozpoczę-
ta inwestycja jest pierwszym 
etapem prac zmierzających do 
całkowitego wyprowadzenia 
ruchu samochodów ciężarowych 
z powyższych miejscowości. 
Kolejnym etapem będzie prze-
budowa drogi powiatowej nr 
2896 D, realizowana przez 
Powiat Świdnicki i Wrocławski 
w porozumieniu z Kopalnią 
Siedlimowice, na odcinku od 
nowobudowanej drogi do skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 
2085D – mówi Wojciech Lesiak 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji.

Magdalena Pawlik 

Moment wbicia pierwszej łopaty na terenie realizowanej inwestycji.

Rewitalizacja skweru
przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Na skwerze przy ul. Krasińskiego w Żarowie zamonto-
wane zostały nowe słupy oświetleniowe. 

Łącznie ustawiono tam 6 słupów 
z parkowymi oprawami oświe-
tleniowymi w technologii LED. 
Budowa oświetlenia na skwerze 
przy ul. Krasińskiego w Żarowie 
w systemie zaprojektuj i wybuduj 
została zrealizowana w ramach 
zadania inwestycyjnego „Wykona-
nie oświetlenia na terenie gminy 
Żarów”. Zadanie zostało sfinanso-
wane ze środków budżetu gminy 
Żarów, a jego łączny koszt wyniósł 
39.514, 61 złotych.
To dopiero pierwszy etap prac, 
które prowadzone będą na 
skwerze przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie. Przypomnijmy, że 
teren ten niebawem zmieni swój 
wygląd. Fundacja Inicjatywa B 
przy współpracy z Urzędem Miej-
skim w Żarowie oraz sponsorem 
strategicznym Polską Ceramiką 
Ogniotrwałą przygotowała projekt 
rewitalizacji tego terenu. Koncep-
cja projektowa skweru zakłada 
powstanie placu funkcjonalnego 
pod wydarzenia okolicznościowe, 
nową nawierzchnię brukową, 
nową mineralną nawierzchnię 
przepuszczalną, stojaki na rowery, 

słupki miejskie, ławki parkowe, 
ławkę wokół drzewa zainstalowa-
ną na istniejącym murku, oświe-
tlenie i monitoring. „Kulmizówka” 
instalacja miejska, pełniąca rów-
nież funkcję ławki, zbudowana ma 
zostać z sygnowanych cegieł sza-
motowych, betonu oraz drewna, 
ponadto zamontowane zostaną 
tablice informacyjne, powstanie 
teren dla dzieci, elementy cera-
miczne pochodzące z PCO oraz 
nowa szata roślinna. Prace na 
rzecz poprawy estetyki, zaplano-
wane są na kilka etapów.
Rewitalizacja skweru ma na celu 
upamiętnienie 170 rocznicy 
(1850-2020) otwarcia pierwszej 
fabryki cegieł szamotowych. Fa-
bryka została otwarta w 1850 roku 
i jest to jedyna istniejąca fabryka, 
którą założył ojciec żarowskiego 
przemysłu: C. Kulmiz. Organi-
zatorami projektu są: Fundacja 
Inicjatywa B oraz Urząd Miejski 
w Żarowie, a sponsorem strate-
gicznym Polska Ceramika Ognio-
trwała „Żarów” Sp. z o.o.

Magdalena Pawlik

Tak po rewitalizacji ma wyglądać skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie.

Wiata 
przystankowa 
w Bożanowie

Mieszkańcy Bożanowa mogą 
korzystać z nowej wiaty przy-
stankowej, która postawiona 

została na terenie wsi. 
O zamontowanie nowej wiaty 
przystankowej wnioskowali sami 
mieszkańcy wsi. 

– Kolejna trudna 
sprawa rozwiąza-
na. Wspólną de-
cyzją mieszkań-
ców Bożanowa 
i pracowników 
Urzędu Miejskie-
go w Żarowie 
w Bożanowie zamontowany 
został nowy przystanek autobu-
sowy. Teraz będzie bezpieczniej 
i wygodniej, a nasi mieszkańcy 
schronią się przed deszczem, 
wiatrem i śniegiem. Dziękuję 
pracownikom Urzędu Miejskie-
go w Żarowie za współpracę – 
mówi radna Zuzanna Urbanik.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Maszt stanie w gminie Żarów w ramach
projektu „Pod Biało-Czerwoną”
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Mimo wszystko Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak oraz To-
masz Pietrzyk dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie zachęcają mieszkańców do 
upamiętnienia tego święta. Nie 
odbędzie się także przemarsz uli-
cami miasta w asyście orkiestry.

Program obchodów 
11 listopada 2020r.:

 ▶ godz. 11.30 msza święta w in-
tencji Ojczyzny w Kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie. Po mszy świętej zło-
żenie kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej przy ul. Bo-
lesława Chrobrego w Żarowie

 ▶ godz.12.00 Festiwal Pieśni Pa-

triotycznej, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, ul. 
Piastowska 10A w Żarowie

 ▶ od 10 listopada 2020r. wystawa 
plenerowa 10 lat Żarowskiej 
Izby Historycznej (ścieżka przy 
ul. Dworcowej w Żarowie). 

Zachęcamy wszystkich mieszkań-

ców do wspomnienia wydarzeń 
z 11 listopada 1918r. Poprzez 
chwilę zadumy i oddanie hołdu 
tym, którzy walczyli o niepodle-
głość. Jak co roku zachęcamy do 
wywieszenia flagi na elewacjach 
budynków i balkonach.

Gmina
Ostatni miesiąc

na dokonanie spisu rolnego
Spis rolny przeprowadzany jest w terminie 

od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

Spis obejmie zasięgiem równo-
cześnie cały kraj. Spisywane są 
gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą 
i według stanu na ten dzień.
Powszechny Spis Rolny jest pro-
wadzany metodami:

 ▶ samospisu internetowego, po-
przez formularz spisowy dostęp-
ny na stronie https://spisrolny.
gov.pl (przejdź do wypełnienia 
samospisu); Samospis interne-
towy jest metodą obowiązkową. 
Przez Internet można się spisać 
od 1 września do 30 listopada 
2020r. Rolnicy, którzy nie po-
osiadają dostępu do Internetu 
lub mają trudności z wypełnie-
niem formularza mogą skorzy-
stać również z metody:

 ▶ samospisu przez telefon, dzwo-
niąc na infolinię spisową 
(tel. 22 27 99 999) Od 1 wrze-
śnia do 30 listopada 2020r.

 ▶ bezpośrednio w najbliższym 
urzędzie gminy lub urzędzie 
statystycznym 

Każdy urząd gminy i urząd sta-
tystyczny w województwie jest 
zobowiązany do udostepnienia 
miejsca do samospisu dla rolni-
ków. Zwracamy również uwagę, 
że niektóre urzędy – w związku 
ze stanem epidemicznym w kraju 
– mogą mieć zmienione godziny 
pracy lub ograniczone kontakty 
bezpośrednie z interesantami.
Przed wizytą proponujemy 
skontaktować się z najbliższym 
urzędem gminy/urzędem staty-
stycznym w celu umówienia wi-
zyty. W urzędzie gminy/urzędzie 
statystycznym można się spisać od 
1 września do 30 listopada 2020 r.
W ramach metod uzupełniających 
spisu z rolnikami będą kontakto-
wać się rachmistrzowie spisowi. Je-
żeli z użytkownikiem gospodar-
stwa skontaktuje się rachmistrz 
spisowy, rolnik ma obowiązek 
udzielić rachmistrzowi odpowiedzi 
na pytania z formularza spisowego. 
Od 16 września do 30 listopada br. 
rachmistrzowie będą realizowali spis 
rolny poprzez wywiad telefoniczny.
Realizacja wywiadów bezpośred-
nich przez rachmistrzów w terenie 

jest możliwa od 10 października 
br. Przeprowadzanie spisu rolne-
go tą metodą będzie realizowane 
z zachowaniem  wszystkich zale-
ceń sanitarnych. Jeżeli respondent 
ze względu na sytuację epidemicz-
ną wyraża obawę przed bezpo-

średnim kontaktem, rachmistrz 
poinformuje go o obowiązku 
udziału w spisie, który może być 
zrealizowany w formie wywiadu 
telefonicznego. W przypadku, gdy 
rachmistrz pozyska informację, 
że użytkownik gospodarstwa rol-
nego jest objęty kwarantanną lub 
izolacją domową wywiad będzie 
przeprowadzony przez telefon.
PSR realizowany jest jako bada-
nie pełne, skierowane do gospo-
darstw rolnych, osób fizycznych 
oraz osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej. Zakres, formę 
i tryb przeprowadzenia spisu, tryb 
prac związanych z przygotowa-
niem i opracowaniem wyników 
spisu reguluje ustawa o powszech-
nym spisie rolnym w 2020r. 
przyjęta przez Prezydenta RP. 
Udział w spisie jest obowiązko-
wy. Brak udziału w spisie rolnym 
może skutkować nałożeniem kary 
grzywny określonej w ustawie 
o statystyce publicznej.
W ramach popularyzacji spisu 
rolnego został rozesłany list od 
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, który osobiście zachęca 
wszystkich objętych obowiązkiem 
spisowym rolników do wzięcia 
udziału w tym najważniejszym 
badaniu rolniczym w Polsce.  
Uruchomiliśmy również infolinię 
spisową o numerze 22 27 99 999 
(koszt połączenia zgodny z cen-
nikiem operatora), z którą można 
się kontaktować w przypadku ja-
kichkolwiek pytań lub wątpliwości 
dotyczących spisu rolnego. Uzy-
skać tam będzie można pomoc 
w wypełnieniu formularza spiso-
wego, zweryfikować tożsamość 
rachmistrza terenowego, upewnić 
się czy nasze gospodarstwo jest 
objęte obowiązkiem spisowym czy 
zgłosić fakt, że już nie prowadzi-
my gospodarstwa rolnego.

Wspólne sadzenie drzewek
W akcję sadzenia drzewek na terenie naszej gminy włączyły się placówki oświatowe, 

gminne jednostki, a także mieszkańcy wsi. 
Część z nich posadziło już na swo-
im terenie zielone drzewka, które 
bezpłatnie przekazało Nadleśnic-
two Świdnica. Łącznie na terenie 
gminy Żarów posadzonych zosta-
nie 600 sadzonek drzewek.

– Bajkowe Przedszkole włączyło 
się w akcję sadzenia drzewek, 
które otrzymaliśmy od Nadle-
śnictwa Świdnica. Dziękujemy 

za przekazane sadzonki, które 
posadziliśmy w ogrodzie naszej 
placówki. Dzięki takim inicjaty-
wom pokazujemy najmłodszym, 
jak ważne jest dbanie o zieleń 
i przyrodę – mówi Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

W akcję sadzenia drzewek za-
angażowali się także sołtysi oraz 

mieszkańcy wsi. Wspólnie z naj-
młodszymi mieszkańcami posa-
dzili drzewka na terenach swoich 
sołectw.
Niebawem na terenie Parku Miej-
skiego w Żarowie zainstalowane 
zostaną kolejne budki lęgowe dla 
ptaków. Nowe domki czekają już 
na swoich lokatorów. 

Magdalena Pawlik

W akcję sadzenia drzewek zaanga-
żowali się także nauczyciele Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie.

Zgodnie z zapowiedzią zakupiliśmy kolejne budki lęgowe dla ptaków, któ-
re czekają już na nowych lokatorów.

Informacje dla działkowców
Po przedstawieniu praw i obo-
wiązków działkowca przyszła 

kolej na zaprezentowanie tego, 
czego na podstawie ustawy 

o ROD, Statutu PZD i Regulami-
nu ROD działkowiec nie może:
 ▶ zamieszkiwać na działce;
 ▶ prowadzić działalności gospo-
darczej;

 ▶ wynajmować swojej działki lub 
altany osobom trzecim;

 ▶ budować bramy czy furtki 
w ogrodzeniu zewnętrznym 
ogrodu lub w inny sposób na-
ruszać infrastrukturę ogólną 
ogrodu;

 ▶ samowolnie naruszać granic 
działki;

 ▶ zwężać ciągów komunikacyj-
nych (alei i dróg ogrodowych) 
poprzez nieuprawnione sadzenie 
drzew, krzewów i innych roślin;

 ▶ wybudować altany ponadnor-

matywnej;
 ▶ wjeżdżać na teren ROD osobo-
wym pojazdem mechanicznym 
bez zgody walnego zebrania;

 ▶ myć i naprawiać na terenie 
ROD pojazdów mechanicznych;

 ▶ stawiać na działce szop, komó-
rek, toalet wolnostojących itp.;

 ▶ spalać na terenie ogrodu odpa-
dów, w tym również pozostało-
ści roślin;

 ▶ wprowadzać i trzymać na te-
renie ROD psów bez smyczy 
i kagańca;

 ▶ prowadzić chowu zwierząt na 
działce bez zachowania zasad 
wskazanych w § 58 oraz § 37 
Regulaminu;

 ▶ usuwać z terenu działki drzew 
niebędących owocowymi bez 
odpowiedniego zezwolenia;

 ▶ prowadzić upraw jednorodnych 
o charakterze produkcyjnym;

 ▶ uprawiać maku oraz innych 

roślin, których uprawa jest za-
kazana na terenie RP;

 ▶ umieszczać na ogrodzeniach 
ostro zakończonych elementów, 
drutu kolczastego i innych tego 
typu wyrobów.

Ponownie podajemy działkowi-
czom, którzy jeszcze nie uiścili 
opłaty za użytkowanie działki nu-
mer konta ROD „Relaks” w Banku 
Spółdzielczym w Żarowie: 23 
9531 1032 2001 0000 0114 0001, 
na który można dokonywać wpłat 
i przypominamy, iż w każdą środę, 
w godzinach od 16 do 18 w Domu 
Działkowca osobiście lub pod nu-
merem telefonu 74 85 89 534 ist-
nieje możliwość dokonania opłaty 
za użytkowanie działki i uzyskania 
wszystkich niezbędnych infor-
macji związanych z korzystaniem 
z ogródka.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w Żarowie

Narodowe Święto Niepodległości
W tym roku obchody Święta Niepodległości, ze względu na epidemię koronawirusa, 

będą skromniejsze niż w latach ubiegłych. 
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Nawet 250 tys. zł. na założenie biznesu na wsi
Od 29 października do 30 listopada 2020r. rolnicy mogą ubiegać się 

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać 
się rolnik, małżonek rolnika lub 
domownik, który m.in. podlega 
ubezpieczeniu w KRUS w peł-
nym zakresie nieprzerwanie co 
najmniej od 12 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy. O premię 
mogą starać się osoby, które 
chciałyby rozpocząć prowadzenie 
działalności pozarolniczej po raz 
pierwszy, jak również osoby, które 
przez 24 miesiące poprzedzające 
złożenie wniosku miały zawie-
szoną lub zakończoną działalność 
gospodarczą oraz te, które swój 
biznes na wsi już prowadzą i chcą 
go rozszerzyć o nowy rodzaj dzia-
łalności.
Wysokość premii uzależniona 
jest od liczby miejsc pracy, które 
rolnik planuje utworzyć w swojej 
firmie, i wynosi: w przypadku 
jednego miejsca pracy – 150 tys. 
zł. Przy dwóch premia wzrasta do 
200 tys. zł, a przy trzech do 250 
tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej jest wypłacana 
w dwóch ratach. Pierwszą (80 
proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni 
warunki określone w wydanej 
decyzji o przyznaniu pomocy, 
a będzie miał na to 9 miesięcy li-
czonych od dnia doręczenia takiej 
decyzji. Pozostałe 20 proc. wpły-
nie na jego konto po realizacji biz-
nesplanu, nie później jednak niż 
do upływu 2 lat od dnia wypłaty 
pierwszej raty pomocy.
Co ważne, 70 proc. kwoty premii 
musi być wydane na inwestycje 
w środki trwałe, czyli np. zakup 
nowych maszyn i urządzeń, 
środków transportu czy wyposa-
żenia. Pozostałe 30 proc. można 
przeznaczyć na wydatki bieżące 
związane z prowadzeniem dzia-
łalności.
Firma, która zostanie założona 
dzięki otrzymaniu dotacji, może 
zajmować się m.in. sprzedażą 
produktów nierolniczych, napra-
wą pojazdów samochodowych, 

budownictwem, sprzedażą deta-
liczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, 
rękodzielnictwem, prowadzeniem 
obiektów noclegowych i tury-
stycznych, usługami cateringo-
wymi, opieką nad dziećmi lub 
osobami starszymi czy niepełno-
sprawnymi, a także działalnością 
weterynaryjną, informatyczną, 
architektoniczną, usługami ra-
chunkowości, księgowymi, audy-
torskimi czy technicznymi. Pełna 
lista rodzajów działalności obję-
tych wsparciem obejmuje ponad 
400 pozycji, tzw. kodów PKD.
Wnioski przyjmują oddziały 
regionalne ARiMR. Można je 
składać osobiście, drogą elektro-
niczną lub rejestrowaną przesyłką 
pocztową.
Więcej informacji: www.arimr.
gov.pl, w punktach informacyj-
nych w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR 
oraz pod numerem bezpłatnej 
infolinii – tel. 800 38 00 84.

Małe przetwórstwo i RHD – 
można składać wnioski 

26 października 2020r. ruszył nabór wniosków
w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie pro-

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

Wnioski przyjmują oddziały regio-
nalne ARiMR. Można je składać 
osobiście, drogą elektroniczną lub 
rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Na złożenie dokumentów rolnicy 
mają czas do 24 listopada 2020 r.
Oferta pomocy, finansowana jest 
z budżetu PROW 2014-2020, skie-
rowana jest do dwóch grup benefi-
cjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, 
domownicy 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. 
zł. Druga grupa obejmuje rolników 
lub ich małżonków prowadzących 
lub podejmujących prowadzenie 
działalności przetwórczej i sprze-
daży produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RHD). W tym przypadku 
nie jest wymagane prowadzenie 
działalności gospodarczej, a mak-
symalna kwota dofinansowania 
wynosi 100 tys. zł.
Pomoc na „małe przetwórstwo 
i RHD” 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.
Więcej informacji: www.arimr.
gov.pl, w punktach informacyj-
nych w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR 
oraz pod numerem bezpłatnej 
infolinii - tel. 800 38 00 84.

Konkurs „Moja Smart Wieś – Idea i Fakt”
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do 

udziału w II edycji Konkursu „Moja Smart Wieś – Idea i Fakt”.

Do konkursu zgłaszane 
mogą być prace, w któ-
rych zaprezentowano 

zrealizowane już inicjatywy poka-
zujące, w jaki sposób na obszarach 
wiejskich usługi i rozwiązania 
między innymi z zakresu: eduka-
cji, transportu, energetyki, opieki 
zdrowotnej, usług socjalnych, rol-
nictwa mogą uczynić dane obsza-
ry bardziej przyjaznymi do życia. 
Organizatorzy oczekują 
również na opis wszel-
kich pomysłów, idei, któ-
re sprawią, że poprawi 
się jakość życia na wsi.
Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest przygotowanie pracy 
dotyczącej wskazanej tematyki 
oraz przesłanie kompletu doku-
mentów wskazanych w regulami-
nie konkursu. Praca może mieć 
formę opisu lub eseju. Wskazane 
jest uzupełnienie prac zdjęciami 
(w tym zdjęciami poglądowymi), 
rysunkami, infografiką lub filmem 
– w zależności od części, do której 
zgłaszana jest praca. Maksymalna 
objętość pracy to 5000 słów.

W wyniku postępowania 
konkursowego przyznane 
zostaną następujące na-

grody za najlepsze prace:
 ▶ w części „IDEA”: 
• I miejsce – 5000 zł, 
• II miejsce – 4000 zł, 
• III miejsce – 3000 zł
• oraz 5 wyróżnień po 1000 zł; 
 ▶ w części „FAKT”: 
• I miejsce – 5000 zł, 
• II miejsce – 4000 zł, 
• III miejsce – 3000 zł 

• oraz 5 wyróżnień po 1000 zł. 

Zgłoszenia do konkur-
su oraz prace konkur-

sowe należy składać do 
31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.irwir-
pan.waw.pl/smart2020.
W sprawach organizacyjnych 

zapraszamy do kontaktu mailo-
wego smart@irwirpan.waw.pl 
lub telefonicznego: 22 82 69 436, 
603 779 941.

Patronatem Medialnym 
Konkursu jest Tygodnik 

Poradnik Rolniczy.

Potrzebne osocza od ozdrowieńców
Epidemia COVID-19 wciąż trwa, 
a nawet niestety przybiera na sile. 

Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa we Wro-
cławiu zwraca się z gorącą prośbą 
do osób, które przeszły zakażenie 
SARS-CoV-2 o oddawanie osocza.
Ratunkiem dla ciężko chorych 
może być podawanie osocza od 
osób :
1. które zostały uznane za zdrowe 

po przechorowaniu COVID-19, 
u których minął okres co naj-
mniej 14 dni od wyniku powta-
rzalnie ujemnego testu NAT 
(wymaz z nosogardzieli); 

2. po zakażeniu SARS-CoV-2, 
u których minął okres co naj-
mniej 28 dni od ustąpienia 
objawów albo zakończenia 
izolacji; 

3. u których stwierdzono 
przeciwciała anty-SARS-
-CoV-2 i nigdy nie miały 
objawów COVID-19, 
u których minął okres co 
najmniej 14 dni od dodat-
niego wyniku na obecność 
przeciwciał. 

Dawcami osocza mogą być 
tylko osoby, które są w wieku 
18-60 lat. Osocza nie mogą od-
dać kobiety, które były w ciąży, 
osoby po przetoczeniach krwi 
oraz osoby bez alloprzeciwciał 
do antygenów H. 
Jeżeli przebyłeś zakażenie 

SARS-Cov-2 (objawowo lub bez-
objawowe) prosimy skontaktuj się 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu elektronicznie na ad-
res: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.
pl (prosimy o podanie w wiado-
mości swoich danych osobowych 
i numeru telefonu) albo telefo-
nicznie: 71 37 15 824 lub 693 693 
702 (kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 17.00)
UWAGA! Konieczne jest posia-
danie wyniku PCR RNA SARS-
-CoV-2 potwierdzającego zakaże-
nie lub wynik badania na obecność 
przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
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Spotkanie nie odbyło się 
w planowanym terminie, ze 
względu na silne opady desz-

czu, które uniemożliwiły rozegra-
nie meczu. Kibice musieli czekać 
na konfrontację obydwu klubów 
jeszcze przez tydzień. 
Trzecioligowy zespół ze Świdnicy 
broni tytułu mistrzowskiego zdo-
byty z poprzedniego roku i z pew-
nością chciał otrzymać przepustkę 
do ścisłego finału. Z takiego 
samego założenia wychodził 
przedstawiciel klasy okręgowej 
Zjednoczeni Żarów. Podopieczni 
Macieja Jaworskiego są sensacją 
pucharowych zmagań. 
Mecz rozpoczął się dobrze dla fa-
worytów spotkania. Po pierwszym 
kwadransie dobre dośrodkowanie 
z rzutu rożnego, pewnym ude-
rzeniem z głowy zamknął Jakub 
Frankiewicz. Goście dążyli do 
zaliczenia kolejnych celnych tra-
fień. Strzał Kacpra Stachurskiego 
okazał się niecelny, później sto-
jący między słupkami bramkarz 
żarowian Marcin Hruszowiec 
wybronił mocną próbę Kamila 
Szczygła. Na przeszkodzie stanę-
ła też poprzeczka, po potężnym 
strzale z rzutu wolnego Wojciecha 
Szuby. Świdniczanie dopięli swego 
tuż przed końcem pierwszej poło-
wy. Po uderzeniu Szuby, Hruszo-
wiec nie opanował piłki, do której 
doskoczył Sebastian Jaroszyński 
i dobił piłkę do bramki Zjedno-
czonych.
Po zmianie stron do głosu zaczęli 

dochodzić Zjednoczeni. Mocno 
zdeterminowani zdołali tuż po 
gwizdku zdobyć gola kontakto-
wego. Na listę strzelców wpisał 
się Roman Khvostenko. Piłkarze 
żarowskiego klubu nie odstawali 
umiejętnościami od faworyta ry-
walizacji. Niestety w 73. minucie 
Polonia podwyższa stan rywali-
zacji. Faulowany w polu karnym 
był Robert Myrta, a pewnym 

egzekutorem jedenastki okazał 
się Edil De Souza Barros. Chwilę 
później gospodarze wykorzystali 
błąd świdnickiego bramkarza i po 
raz kolejny zbliżyli się na dystans 
jednego gola. Autorem gola został 
Konrad Sajdak. Do końca spo-
tkania obydwie ekipy miały swoje 
okazje na zdobycie kolejnych bra-
mek, jednak ta sztuka nikomu się 
nie udała i półfinał zakończył się 
zwycięstwem 3:2 dla Dabro-Bau 
Polonii-Stali Świdnica. 
Zjednoczeni: Hruszowiec: Szuba 
(67’ Andrzejewski), Chłopek, 
Kaczmarczyk (72’ Marzec), 
Ł. Klimaszewski, Uszczyk, Baziak, 
M. Klimaszewski, (86’ Wietrzy-
kowski), Khvostenko (55’ Śliwa), 
Kołodziej, Sajdak. 
W finale Polonia podejmie IV-li-
gową Bielwiankę Bielawa. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami, impreza 
odbyła się bez udziału 

publiczności, ale nie zabrakło 
sportowych emocji. Po raz pierw-
szy w historii zawodów zwycię-
żyła kobieta Dominika Sasin. Po 
trzydziestu minutach pływania 
osiągnęła rezultat 2175 m. Wśród 
panów triumfował Alan Wojto-

wicz z wynikiem 2025 m. Naj-
młodszym uczestnikiem zawodów 
był Tomasz Wiśniewski (8 lat), 
a najstarszym zawodnikiem sie-
demdziesięciotrzyletni Henryk 
Niewęgłowski.
Rekordu nie udało się pobić. Dy-
stans 77 km i 552 m, wciąż pozo-
staje w sportowych tabelach. 
Wyniki: Dominika Sasin 2175, 

Kamila Świdnicka 2150, Maja 
Lęga 2100, Natalia Lęga 2100, 
Alan Wojtanowicz 2025, Filip Ła-
szuk 2000, Alan Wojtowicz 2025, 
Oliwer Różycki 1925, Radosław 
Jasiczek 1900, Kinga Ścisłowicz 
1875, Aleksandra Jaros 1850, 
James Lewandowski 1825, Ka-
rol Skrzypiec 1700 (+1300 PK), 
Martyna Jaros 1675, Ireneusz 
Kordylak 1650 (+1350 PK), Ty-
moteusz Kordylak 1625, Tomasz 
Tomikowski 1600, Łukasz Bienias 
1600, Sebastian Witko-Błasz-
czyk 1550, Norbert Karwowski 
1500, Jakub Niedźwiedzki 1500, 
Wojciech Kałużny 1475, Tomasz 
Kądziołka 1375 (+1000 PK), Mo-
nika Wittig 1350, Ewa Kuliś 1325,  
Łukasz Kułakowski 1275, Dawid 
Kalinin 1275, Anna Tomczak 
1275, Justyna Świdnicka 1225, 
Lilianna Zgraja 1200, Dariusz 
Kalinin 1125, Maria Suchodolska 
1125, Paweł Cempura 1050 (+500 
PK), Tomasz Wiśniewski 1000, 
Agnieszka Perska 1000, Henryk 
Niewęgłowski 950. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek

Nocne pływanie
Po raz czwarty pływacy mogli zmierzyć się nie tylko w bezpośredniej rywalizacji mię-
dzy sobą, ale i z rekordem do pokonania. Nocne pływanie w Żarowie na dobre zago-

ściło w kalendarzu sportowych wydarzeń. 

Najlepszy rezultat osiągnęła Dominika Sasin

Wystartowała
nowa liga siatkarska

Za nami pierwsze emocje związane z nowymi rozgryw-
kami siatkarskimi w powiecie świdnickim. Historyczny 
sezon Powiatowej Ligi Siatkowej rozpoczął się na dobre.

To pierwsza edycja ligi 
w naszym regionie. O zwy-
cięstwo walczy siedem 

zespołów, w tym dwie z Żarowa. 
Większość zawodników i drużyn 
znamy dobrze z dotychczasowych 
rozgrywek Powiatowej Ligi TKKF. 
Oprócz TKKF Chemik Żarów 
oraz TKKF Chemik Junior o prym 
walczą Dobro Volley Dobromierz, 
Volley Gang Witoszów, Karolina 
Jaworzyna Śląska, AKS Strzegom, 
Swidnica24.pl.
Wszystkie trzy pojedynki inau-
gurującej kolejki kończyły się 
wynikiem 3:0, a pierwszym lide-
rem został TKKF Chemik Żarów, 
odnosząc najbardziej okazałe zwy-

cięstwo nad zawodnikami z Wi-
toszowa (25:19, 25:9, 25:15). Nie 
zawiodła też drużyna żarowskich 
juniorów, pokonując Swidnica24.pl 
3:0, stosunkiem setów 13:25, 23,25, 
17:25.
Najbardziej zaciętym spotkaniem 
2. kolejki była rywalizacja TKKF 
Chemik Junior i AKS Strzegom. 
Ostatecznie po pięciosetowej 
batalii wygrali żarowianie (25:18, 
22:25, 23:25, 25:17, 15:10). Lider 
nie zawiódł. Pewne zwycięstwo 
nad Jaworzyną Śląską pozwoliło 
drużynie TKKF Chemik Żarów 
umocnić się na pierwszym miej-
scu w tabeli. 

Krzysztof Dutkiewicz
Tabela po 2. kolejkach

Kick-boxerzy
walczyli w Świebodzicach

W hali sportowo-widowiskowej w Świebodzicach 
odbyły się mistrzostwa w ramach Otwartego Pucharu 

WKA Kick Boxing Karate 
oraz Memoriału Senseia Jurka Wesołowskiego. 

Kick Boxing Karate, to 
dyscyplina sportu walki, 
w której stosuje się zarów-

no bokserskie ciosy pięścią, jak 
i kopnięcia. Liczy się  niezwykła 
szybkość i zwinność połączona za 
pomocą precyzyjnej techniki. Do 
rywalizacji stanęło blisko sześć-
dziesięciu zawodników z Wołowa, 
Legnicy, Wrocławia, Polkowic, 
Ząbkowic Śląskich, Świdnicy, 
Świebodzic i Żarowa. Łącznie sto-
czono czterdzieści walk. 
Drużynowo pierwsze miejsce 
i puchar WKA Kick Boxing Ka-
rate przypadł drużynie z Wołow-

skiego Klubu Bokserskiego. Na 
drugim miejscu ex aequo Hodan 
Legnica i Fighter Klub Kaczmarek 
Grodowski. Trzecia pozycja dla 
Armii Polkowice. Tuz za podium 
znaleźli się zawodnicy Kickboxing 
Fighter Żarów. 
Wśród żarowskich zawodni-
ków pierwsze miejsca zajęli 
Miłosz Rachelski i Patryk 
Rzepecki. Srebrny medal za-
wisł na szyi Krystian Rossy, 
brąz dla Artema Tkachenko.

Krzysztof Dutkiewicz 

Finał był blisko
Zjednoczeni Żarów na własnym terenie podejmowali Dabro-Bau Polonię-Stal Świd-
nicę. Stawką był awans do finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych 

Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Wyniki piłkarskie
Kl. O

 ▶ Zdroj Jednina-Zdrój – 
Zjednoczeni Żarów 4:1

Kl. A, gr. I
 ▶ Orzeł Witoszów – 
Zieloni Mrowiny 2:1

Kl. B, gr. II
 ▶ Błękitni Owiesno – 
Silesia Żarów 2:2

 ▶ Zryw Łażany – 
Dąb Mościsko 2:3

 ▶ Zjednoczeni II Żarów – 
LKS II Bystrzyca Górna 4:1

Krzysztof Dutkiewicz


