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Czy godziny otwarcia 
poczekalni na dworcu PKP 

ulegną zmianie?

Poczekalnia dworca kolejowego w Żarowie 
jest czynna codziennie w godz. 7.00 – 21.00.

więcej na stronie 5.

Utrudnienia drogowe 
przy ul. Leśnej 
w Mrowinach

Ruszył remont drogi dojazdowej 
przy ul. Leśnej w Mrowinach. 

więcej na stronie 3.
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Aktualności
Zakaz wywożenia gruzu

Nielegalny wywóz odpadów jest wykroczeniem,  
które podlega karze grzywny.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 
i gminy Żarów obowiązuje zakaz samodzielnego wywożenia i składo-
wania gruzu w miejscach do tego nieprzeznaczonych (tj. lasy, pobocza 
dróg, drogi polne, tereny nieużytków itp.). Nie wolno również wyrzucać 
gruzu budowlanego do kontenerów na odpady komunalne. 
W przypadku zaistnienia potrzeby i możliwości utwardzenia grun-
towych dróg gminnych prosimy wcześniej uzgodnić taką możliwość 
z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 366. 
Raz w miesiącu można przekazać do 0,5 m3 gruzu budowlanego do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej 34 
w Żarowie. Dostarczając odpady do Punktu należy mieć ze sobą dowód 
osobisty. Z Punktu korzystać mogą wszyscy mieszkańcy gminy Żarów. 
W przypadku posiadania większej ilości gruzu budowlanego (powyżej 
0,5 m3) np. po remoncie mieszkania lub domu najlepszym i najbez-
pieczniejszym rozwiązaniem będzie wynajem kontenera na gruz.

Kiedy i gdzie oddawać:
gruz, stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, 
odpady biodegradowalne, chemikalia i leki 

szkło i metale, zużyte opony od pojazdów osobowych  
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żarowie:

 ▶ poniedziałek od 16.00 do 18.00,
 ▶ środa od 14.00 do 18.00,
 ▶ sobota od 10.00 do 12.00.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Żarowie prowadzonym 
przez firmę Eneris Surowce S.A. 
Oddział w Krapkowicach można 
zostawić również zużyty sprzęt 
RTV i AGD (telewizory, lodówki, 
zamrażarki, lokówki, baterie, aku-
mulatory i inne), meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady bio-
degradowalne (np. liście, trawę, rozdrobnione gałęzie), zużyte opony od 
pojazdów osobowych, przeterminowane leki i chemikalia oraz w wor-
kach tworzywa sztuczne, papier, tekturę, szkło i metale.

Magdalena Pawlik

Otwarte konkursy ofert 
na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku 
zadań publicznych: 

1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie cho-
roby nowotworowej”.

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie 
miasta Żarów”.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów dostępne są na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy Żarów: bip.um.zarow.pl. 

Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia w końcówce roku  

cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. 

Wśród nich jest np. program po-
mocy dla tych rolników, którzy 
chcą przeciwdziałać skutkom su-
szy i zaopatrzyć swoje gospodar-
stwa w urządzenia nawadniające. 
Przed kolejnym sezonem wiosen-
no-letnim warto o takich inwesty-
cjach pomyśleć.

Inwestycje w nawadnianie 
gospodarstw

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć 
swoje uprawy przed skutkami su-
szy, mogą ubiegać się o dotację na 
inwestycje w nawadnianie gospo-
darstwa. Od 30 listopada 2020r. 
do 28 stycznia 2021r. trwał będzie 
nabór wniosków o przyznanie 
tego rodzaju wsparcia. O pomoc, 
która realizowana jest w ramach 
działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, może wystąpić 
rolnik posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 1 ha 
i nie większe niż 300 ha, który 
w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku 
wykazał przychód w wysokości co 
najmniej 5 tys. zł. Wsparcie jest 
przyznawane na realizację inwe-
stycji ulepszających już istniejące 
instalacje nawadniające, powięk-
szających obszar nawadniania lub 
jednocześnie powiększających 
obszar nawadniania i ulepszają-
cych już istniejące instalacje. 

Usługi dla rolników 
z dofinansowaniem

Ta propozycja skierowana jest do 
przedsiębiorców, którzy pracują 
już na rzecz rolników i chcą roz-
wijać swoją działalność w zakresie 
usług wspomagających produkcję 

roślinną lub chów i hodowlę zwie-
rząt gospodarskich, czy też usług 
świadczonych po zbiorach. Od 
30 listopada 2020r. do 13 stycznia 
2021r. mogą oni składać wnioski 
o pomoc na „Rozwój przedsię-
biorczości – rozwój usług rolni-
czych”. O dotację może ubiegać 
się osoba fizyczna, osoba prawna, 
jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która 
jako mikro lub małe przedsiębior-
stwo wykonuje działalność gospo-
darczą obejmującą świadczenie 
usług dla gospodarstw rolnych 
przez okres co najmniej dwóch lat 
poprzedzających dzień złożenia 
wniosku w zakresie co najmniej 
jednego z następujących kodów 
Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
01.61.Z – Działalność usługowa 
wspomagająca produkcję roślinną, 
01.62.Z – Działalność usługowa 
wspomagająca chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – 
Działalność usługowa następująca 
po zbiorach.

Inwestycje na obszarach 
Natura 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020r. rolni-
cy gospodarujący na obszarach 
cennych przyrodniczo będą mogli 
składać w ARiMR wnioski o przy-
znanie wsparcia na „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na 
obszarach Natura 2000”. Pomoc 
może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. 
w gospodarstwie, którego jest 
posiadaczem, łączna powierzch-
nia trwałych użytków zielonych 
i pastwisk trwałych położonych 
na obszarze Natura 2000 wynosi 
co najmniej 1 ha. Wsparcie przy-

znaje się na inwestycje, które m.in. 
przyczynia się do utrzymania 
i użytkowania w gospodarstwie 
trwałych użytków zielonych poło-
żonych na obszarze Natura 2000, 
nie będą negatywnie oddziaływać 
na cele ochrony obszaru Natura 
2000 i nie są sprzeczne z działa-
niami ochronnymi obligatoryjny-
mi ustalonymi dla obszaru Natura 
2000, na którym jest położone 
gospodarstwo, w planach zadań 
ochronnych lub w planach ochro-
ny (jeśli plany takie zostały usta-
nowione).

Zabezpieczenie wód 
przed azotanami

Rolnicy, którzy chcą w swoich go-
spodarstwach zrealizować „Inwe-
stycje mające na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azota-
nami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych”, mogą od 29 grudnia 
2020r. do 26 lutego 2021r. składać 
w ARiMR wnioski o dotacje na 
ten cel. Wsparcie adresowane jest 
do gospodarzy prowadzących 
chów lub hodowlę zwierząt w ro-
zumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich. O pomoc nie 
mogą ubiegać się właściciele ferm 
drobiu powyżej 40 tys. stanowisk 
oraz trzody chlewnej powyżej 
2 tys. stanowisk dla świń o wadze 
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla 
macior. 
Wnioski w tych czterech naborach 
przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać oso-
biście, drogą elektroniczną lub 
rejestrowaną przesyłką. Więcej 
informacji na www.um.zarow.pl. 

14 listopada 2020 r. 
w Chicago 

w wieku 59 lat zmarł  
Mirosław Słowik,  
twórca i pierwszy redaktor 

Gazety Żarowskiej,  
długoletni dyrektor  
Szkoły Podstawowej 

w Pastuchowie.  
Wspaniały pedagog  

i przyjaciel.

Karta podarunkowa 
na basen lub na naukę pływania

Brak pomysłu na prezent? Zawsze była jakaś wymówka? 

A może to już najwyższy 
czas zadbać o swoją kon-
dycję i zdrowie?

Podaruj bliskiemu voucher na 
basen lub na naukę pływania orga-
nizowaną przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Chy-
ba nie trzeba przypominać, jakie 
korzyści dla zdrowia daje właśnie 
pływanie. Jednak dla przypomnie-
nia wymienimy tylko kilka z nich 
– pływanie nie obciąża stawów, 
rozluźnia mięśnie, przyspiesza 

regenerację, pobudza krążenie, 
kształtuje sylwetkę, przyspiesza 
spalanie kalorii. Tak w nieskończo-
ność można wymieniać zalety pły-
wania. Jednak my zachęcamy, aby 
każdy o tym przekonał się sam.
Lekcje pływania dostosowane są 
do umiejętności każdego uczestni-
ka. Zajęcia prowadzone są w ma-
łych grupach lub indywidualnie.
Więcej szczegółów znajdu-
je się na stronie internetowej 
www.basen.zarow.pl. 
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Dotacje na sprzęt dla strażaków z OSP
Pieniądze trafiły do wszystkich jednostek OSP:  

Żarowa, Bukowa, Wierzbnej, Pożarzyska, Kalna, Imbramowic i Mrowin. 
Jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej funkcjonujące na terenie 
gminy Żarów otrzymały dotacje 
ze środków budżetu gminy Żarów 
oraz dofinansowanie z programu 
„Mały Strażak” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na zakup 
nowego specjalistycznego sprzętu. 
Dzięki otrzymanym środkom 
finansowym strażacy mogli zaku-
pić, niezbędny im podczas wyko-
nywania służby, specjalistyczny 
sprzęt. Za otrzymane pieniądze 
zostały zakupione prądownice, 
zestawy gaśnicze, pilarki ratow-
nicze, zbiorniki przenośne na 
wodę, ściągacze linowe, hełmy 
strażackie, ubrania koszarowe, 
sygnalizatory bezruchu, węże do 
motopomp, rękawice strażackie, 
detektory do pomiaru stężeń tlenu 
i dwutlenku węgla. 

– Zakupiony sprzęt zwiększa 
możliwości ratownicze OSP 
i wypełnia luki w brakach 
sprzętowych naszej jednostki. 
Składamy podziękowania dla 
Burmistrza za wręczenie dota-
cji, bez tych środków nie udało-
by się pozyskać dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Podziękowania rów-
nież dla firmy FENIX.MARKET 
za doradztwo oraz zrealizowa-
nie zamówienia – mówi Rafał 
Dąbrowski z OSP Żarów.
 ▶ OSP Buków: dotacja w wyso-
kości 14.000 zł z WFOŚiGW, 
dotacja z budżetu gminy Żarów 
6.000 złotych na zakup smoków 
ssawnych, ubrań i rękawic stra-
żackich, radiotelefonów, butów 
strażackich bojowych, komi-
niarki strażackiej.

 ▶ OSP Pożarzysko: dotacja w wy-
sokości 13.302,80 zł z WFO-
ŚiGW, dotacja z budżetu gminy 
Żarów 5.701,20 zł na zakup 
hełmów strażackich i detektora 
do pomiaru stężeń tlenu i dwu-
tlenku węgla. 

 ▶ OSP Żarów: dotacja w wyso-
kości 14.000 zł z WFOŚiGW, 
dotacja z budżetu gminy Żarów 
6.000 złotych na zakup prądow-
nicy, linki strażackiej, szelek 
bezpieczeństwa, węży tłocznych, 
detektora prądu przemiennego, 
sygnalizatora bezruchu, radiote-
lefonu, kominiarek strażackich 
i zbiornika wodnego.

 ▶ OSP Wierzbna: dotacja w wy-
sokości 13.997,20 zł z WFO-
ŚiGW, dotacja z budżetu gminy 
Żarów 5.998,80 złotych na 
zakup piły ratowniczej, sprzętu 
do oświetlania, zbiornika prze-
nośnego na wodę, ubrań kosza-
rowych, ściągacza linowego.

 ▶ OSP Imbramowice: dota-
cja w wysokości 12.994,80 zł 
z WFOŚiGW, dotacja z budżetu 
gminy Żarów 5.569,20 złotych 
na zakup węży do motopomp 
i ubrań specjalnych.

 ▶ OSP Mrowiny: dotacja w wyso-

kości 17.133,83 zł z WFOŚiGW, 
dotacja z budżetu gminy Żarów 
6.000 złotych na zakup detek-
tora do pomiaru stężeń tlenu 
i dwutlenku węgla, wentylatora 
oddymiającego, aparatu po-
wietrznego nadciśnieniowego 
i pompy pływającej.

 ▶ OSP Kalno: dotacja w wysokości 
13.856,93 zł z WFOŚiGW, dotacja 
z budżetu gminy Żarów 5.938,69 
złotych na zakup hełmów strażac-
kich, kominiarek, butów i rękawic 
strażackich, wytwornicy piany 
i ubrań koszarowych. 

Magdalena Pawlik

Inwestycje
Nowe słupy oświetleniowe 

w Kalnie i Żarowie
Zakończył się montaż nowych słupów oświetleniowych 

w Kalnie. 

Prace przy budowie nowego 
oświetlenia ulicznego trwają te-
raz przy ul. Henryka Pobożnego 
w Żarowie. Budowa oświetlenia 
ulicznego w Żarowie i Kalnie jest 
realizowana w ramach zadania in-
westycyjnego „Wykonanie oświe-
tlenia na terenie gminy Żarów”. 
Prace finansowane są ze środków 
budżetu gminy Żarów. 

– Właściwe oświetlenie ma 
duży wpływ na bezpieczeństwo 
zarówno pieszych, jak i zmo-
toryzowanych oraz zwiększa 
poziom bezpieczeństwa na 
posesjach mieszkańców, dlatego 
każdego roku kontynuujemy 
prace związane z budową 
i modernizacją oświetlenia 
ulicznego. Zarówno w Kalnie, 
jak i Żarowie zamontowane 
zostało oświetlenie uliczne 
z oprawami oświetleniowymi 
typu Led. Nowe słupy oświetle-

niowe zamontowaliśmy wcze-
śniej także przy ul. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Wierzbnej 
oraz na skwerze przy ul. Kra-
sińskiego w Żarowie. Zarówno 
w Żarowie, jak i w w/w wsiach 
są to pierwsze etapy prac zwią-
zane z budową oświetlenia na 
danych ulicach, rozbudowa 
przedmiotowego oświetlenia 
kontynuowana będzie w latach 
kolejnych – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Całkowity koszt budowy nowe-
go oświetlenia w Kalnie i przy 
ul. Henryka Pobożnego to kwota 
43.912,46 złotych. 
Łączne koszty budowy oświetle-
nia w roku 2020 wynoszą blisko 
150 tysięcy złotych.

Magdalena Pawlik

W Kalnie i Żarowie zamontowane zostało oświetlenie uliczne z oprawa-
mi oświetleniowymi typu Led.

Utrudnienia drogowe 
przy ul. Leśnej w Mrowinach

Ruszył remont drogi dojazdowej przy ul. Leśnej w Mrowinach. 

Inwestycja wiąże się z utrudnieniami 
drogowymi. W związku z realizowa-
nymi pracami zwracamy się prośbą do 

mieszkańców wsi o możliwy zakaz wjazdu 
samochodów na ten odcinek drogowy. Za 
wszystkie utrudnienia przepraszamy. 

– Wszystkich mieszkańców prosimy, aby 
w godz. 7.00 – 15.00 nie wjeżdżać samo-
chodami na ulicę Leśną w Mrowinach. 
Trwa remont 
nawierzchni dro-
gowej, dlatego 
trzeba liczyć się 
z uciążliwościami, 
związanymi z roz-
poczęciem inwesty-
cji. Droga zostanie 
wyremontowana 
i oddana do użytku 
jeszcze w tym roku 
– mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu 
Gospodarki Ko-
munalnej i Inwe-
stycji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Remont drogi jest finansowany ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego 
przez gminę dofinansowania z Funduszu 
Rekultywacji Gruntów Rolnych w wysoko-
ści 128.100 złotych. Łączna wartość inwe-
stycji, zgodnie z podpisanymi umowami, 
wyniesie 247.556 złotych. 

Magdalena Pawlik 

Strażacy ochotnicy do codziennej służby potrzebują niezawodnego wy-
posażenia. 

„Mały Strażak” to program, w ramach którego jednostki mogą starać się 
o pieniądze na mały sprzęt, np. rękawice, pompy, agregaty prądotwórcze.

W związku z rozpoczęciem remontu drogi przy ul. Leśnej w Mrowi-
nach mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi. 

Podziękowanie
Od kilku lat Rady Sołeckie Bukowa, 

Imbramowic, Pożarzyska i Siedlimowic 
udzielają wsparcia finansowego Szkole 
Podstawowej im. UNICEF w Imbramo-
wicach w ramach funduszu sołeckiego. 

W ramach przekazanych środków zakupio-
no sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz 
elementy placu zabaw. 

W tym roku, po konsultacjach z nauczycielami, 
rodzicami i uczniami przeznaczono środki na za-
kup wyposażenia, które posłuży jak najliczniejszej 
grupie uczniów. 
Zakupiono zestaw multimedialny (tablica multi-
medialna i rzutnik o wartości 3000 zł) dla oddziału 
przedszkolnego. Będzie służył także uczniom na 
zajęciach świetlicowych (wartość 3000 zł). Kwotę 
1000 zł przeznaczono na sprzęt sportowy wykorzy-
stywany na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz 
podczas zawodów sportowych.

Serdecznie dziękuję w imieniu społeczności 
szkolnej za okazaną życzliwość, troskę, wsparcie 
finansowe oraz wszelką okazywaną pomoc dla 

szkoły.

Dziękujemy!
Krystyna Waliszak  

dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. UNICEF w Imbramowicach 
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Mikołaj z wizytą u przedszkolaków
Tradycyjnie, jak co roku, na początku grudnia,  

wszystkie dzieci odwiedza Święty Mikołaj. 

W piątek, 4 grudnia, 
z workiem pełnym 
prezentów Mikołaj 

przyjechał także do przedszko-
laków z Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie. 

– Wizyta świętego Mikołaja 
w naszym przedszkolu to jeden 
z najbardziej oczekiwanych 
przez dzieci dni w roku. Przy-
gotowują się do niego starannie. 
Każda grupa wykonuje prace 
plastyczne, na których królu-
je Mikołaj. Wszystkie grupy 
przygotowują również montaż 
słowno-muzyczny, który potem 
prezentują przed wyjątkowym 
gościem. Dzieci uwielbiają 
te przygotowania i mimo, że 
zajmują im one wiele czasu, 
robią to z wielką przyjemnością. 
Święty Mikołaj oprócz worka 
pełnego prezentów przywiózł 
ze sobą dużo uśmiechu. Roz-
mawiał z dziećmi, zachęcał ich, 

aby słuchały rodziców i pań 
w przedszkolu. Wszystkie dzieci 
otrzymały od Mikołaja pre-
zenty. To był wspaniały dzień 
dla całej naszej przedszkolnej 

społeczności – mówi Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Jak każdego roku dzieci czekały na Świętego Mikołaja  
z wielką niecierpliwością. 

Mikołaj przesiadł się na motocykl 
i przyniósł dzieciom prezenty

Sołtys i Rada Sołecka Przyłęgowa z okazji Mikołajek  
przygotowali dla dzieci niecodzienną niespodziankę. 

W tym roku, ze względu 
na pandemię koro-
nawirusa i panujący 

reżim sanitarny, najmłodsi miesz-
kańcy Przyłęgowa nie spotkali 
się z Mikołajem na świetlicy 
wiejskiej. Święty Mikołaj przybył 
do nich nie saniami, tylko na 
motocyklu i to w asyście swoich 
pomocników.

– Choć był równie zapra-
cowany, jak każdego roku, 
Mikołaj nie zapomniał przy-
nieść świątecznych prezentów. 
W tym roku odwiedził naszych 
najmłodszych mieszkańców 
w domach i przez okna oraz 
tarasy przekazywał podarunki 
do zwieszonych koszyków, które 
później trafiały do dzieci. Była 
to wspaniała niespodzianka. 
Mikołajowi asystowali Śnie-
żynka i Trolinek oraz niezastą-
piony Renifer Rafcio powożący 
trajkę. Oświetlony motocykl, 
wóz z paczkami, głośna świą-
teczna muzyka i tańce w wy-
konaniu całej ekipy rozbawiły 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Choć przez chwilę, zapomnie-
liśmy o tym trudnym czasie, 
związanym z pandemią koro-
nawirusa, a uśmiech i radość 
dzieci był dla nas najlepszą 
nagrodą – mówi sołtys Przyłę-
gowa Agnieszka Proniewicz.

Święty Mikołaj wraz ze swoimi 
pomocnikami przyjechał również 
do Żarowa, aby pozdrowić miesz-
kańców i złożyć im świąteczne ży-
czenia. Przy okazji odwiedził także 
burmistrza Leszka Michalaka.
Sołtys i Rada Sołecka Przyłęgowa 
składają serdeczne podzięko-
wania za pomoc Panu Rafałowi 
Dorada (Rafcio Renifer), za 
efekty specjalne Panu Marcinowi 

Wardzyńskiemu, za mikołajkową 
pomoc radnej Barbarze Zatoń, za 
przygotowanie paczek pracow-
nicom sklepu Rogatek 2 w Żaro-
wie, a dzieciom i mieszkańcom 
Przyłęgowa oraz Żarowa za ciepłe 
przyjęcie.
Relację filmową można zobaczyć 
na Facebooku Gmina Żarów oraz 
kanale Youtube Gmina Żarów. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

To była nie lada niespodzianka dla najmłodszych mieszkańców  
Przyłęgowa. Święty Mikołaj przyjechał do dzieci nie saniami,  
tylko motocyklem. 

Świąteczne Kalno
Świąteczny wystrój zdobi ulice naszej gminy. 

To znak, że zbliżają się Świę-
ta Bożego Narodzenia. 
Mieszkańcy Kalna także 

upiększyli swoją miejscowość 
mikołajkowymi akcesoriami. Ko-
lorowo zrobiło się przy skwerze 
w pobliżu wiaty przystankowej.

– Panie z Koła Gospodyń 
z Kalna, mikołajkowo ozdobiły 
centrum naszej wsi. Mikołaje 
wzbudziły zachwyt i wywołały 
uśmiech na twarzach mieszkań-

ców. Tak niewiele potrzeba, aby 
w ten ponury czas epidemii roz-
weselić wszystkich. Wystarczyła 
maszyna do szycia i spory ka-
wałek czerwonej tkaniny. Dzieci 
chętnie pozują do zdjęć pod 
naszymi ozdobami, a Koło Go-
spodyń Wiejskich ma już nowe 
pomysły na następne świąteczne 
dekoracje w Kalnie – mówi Ewa 
Wołek z Kalna.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Skwer przy wiacie przystankowej w Kalnie przyozdobiony jest świąteczny-
mi motywami. To pomysł i to trafiony Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Więcej archeologicznych 
skarbów w Pyszczynie

Pięcioletnia Łucja z Pyszczyna podczas spaceru ze swoim 
tatą dokonała ciekawego odkrycia. 

Odnaleziona przez małą 
odkrywczynię siekierka 
z epoki brązu została 

przekazana do Żarowskiej Izby 
Historycznej, a sama dziewczyn-
ka, która dokonała historycznego 
odkrycia, udzielała wywiadów re-
dakcjom i innym mediom. Dzięki 
temu o cennym znalezisku można 
było usłyszeć w Fakty TVP3 Wro-
cław, a nawet w Teleexpressie. 
W miejscu, w którym dziew-
czynka odnalazła archeologiczny 
„skarb” zostały przeprowadzone 
badania weryfikacyjne, które od-
bywały się pod nadzorem przed-
stawiciela Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków oraz archeolo-
gów z Żarowskiej Izby Historycz-
nej i firmy Archeoreplica.

– W trakcie poszukiwań odna-
leziono szereg artefaktów, da-

towanych od ok. 1660 roku po 
czasy II wojny światowej. Skła-
damy serdeczne podziękowania 
za pomoc dla wszystkich uczest-
ników poszukiwań. Warunki 
były trudne, ale Wasza praca 
wielka i nieoceniona. Współ-
praca służb konserwatorskich 
z pasjonatami historii wzorowa 
– czytamy na Facebooku Ża-
rowska Izba Historyczna. 

Siekierka, którą znalazła ze swoim 
tatą Łucja okazała się cennym 
znaleziskiem.

– Otrzymaliśmy ekspertyzę 
z Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego dotyczącą 
odnalezionej w Pyszczynie sie-
kierki: artefakt pochodzi z póź-
nej epoki brązu i jest datowany 
na okres 1.100-800 lat p.n.e. Jest 
to siekierka wytworzona przez 

ludność tzw. kultury łużyckiej. 
Wedle analogii była to siekierka 
z tulejką (odłamany element) 
umożliwiającą jej osadzenie 
w drewnianym stylisku  – mówi 
Bogdan Mucha z Żarowskiej 
Izby Historycznej. I dodaje. 
– Niestety, prawdopodobnie 

siekierka była pojedynczym 
artefaktem. Detektoryści, którzy 
uczestniczyli w nadzorowanych 
przez archeologa i inspektora 
WUOZ pracach, nie odnaleźli 
już żadnych artefaktów po-
chodzących ze wspomnianego 
okresu. Pocieszeniem były dwie 

klamerki od butów datowane 
na połowę XVII i XVIII wieku, 
nieco drobnych monet i guzi-
ków z XVIII – XIX wieku oraz 
trochę łusek od karabinów typu 
Mauser i sowieckiej „pepeszy”.

(Foto: Facebook Żarowska Izba Historyczna). Teren, w którym odnale-
ziona została siekierka, stał się „obiektem” badań archeologicznych. 
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Świąteczne dary dla 
Domu Dziecka w Nowym Siodle

Dzięki ofiarności rodziców, uczniów i nauczycieli udało się zebrać wiele artykułów. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie z klas 0a, 1a 

i 2a wspólnie z rodzicami zorga-
nizowali świąteczną zbiórkę dla 
dzieci przebywających w Domu 
Dziecka w Nowym Siodle niedale-
ko Mieroszowa. 
Do kartonów prezentowych trafiły 
środki czystości i środki higie-
niczne, słodycze, zabawki, ubrania 
i wiele innych akcesoriów.

– Dzieci przebywające w Domu 
Dziecka w Nowym Siodle, 
w wieku od 3 do 18 lat potrze-
bują niemal wszystkiego. Za-
bawek, ubrań, lekarstw, a sam 
budynek nie jest w dobrym 
stanie technicznym. Rodzice 
naszych uczniów zaangażowali 
się w zbiórkę, która przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Cieszę się i jednocześnie dzię-
kuję rodzicom i ich dzieciom za 
wsparcie, pomoc i życzliwość. 
Pomaganie ma sens i przynosi 
radość, zwłaszcza teraz w tym 
przedświątecznym okresie. 
Wspólnie z rodzicami uczniów 
mamy nadzieję, że nie będzie 
to tylko jednorazowa zbiór-
ka – mówi Iwona Nieradka ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.
– Koordynatorkami akcji były 

Panie Agnieszka Zakrzewska-
-Cnota, Paulina Denker-Jarosz 
i Joanna Bułgaryn – dodaje 
Edyta Cichecka z SP Żarów. 

Świąteczne podarunki, dzięki 
zaangażowaniu rodziców, dzieci 

i społeczności Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żarowie, 
zostały przekazane do Domu 
Dziecka w Nowym Siodle. 

Magdalena Pawlik 

I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem…
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie 

jest znana wszystkim z wyjątkowego zaangażowania 
w wolontariat i aktywnego udziału 
w różnych akcjach charytatywnych.  

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia nasza 
szkoła wzięła udział w akcji 

pt.„I ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem”. Pomysłodawczy-
nią całego przedsięwzięcia była 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Weronika Bagińska, a orga-

nizatorem klasa 7b i Samorząd 
Uczniowski. W tym roku poma-
galiśmy podopiecznym Domu 
Dziecka nr 1 „Nadzieja” w Jeleniej 
Górze. Mimo zdalnego nauczania 
od początku grudnia uczniowie  
naszej szkoły zbierali rzeczy do 
paczek mikołajkowych, np. słody-
cze, kosmetyki, zabawki, książki, 

przybory szkolne, sprzęt sportowy 
itp. Ruszyła również internetowa 
zbiórka pieniędzy, w którą włączy-
li się mieszkańcy Żarowa.
Dzięki tak ogromnemu zaanga-
żowaniu i mobilizacji rodziców, 
dyrekcji i nauczycieli  tegorocz-
ne mikołajki i Święta Bożego 

Narodzenia będą wyjątkowe 
i niezapomniane dla wszystkich 
wychowanków Domu Dziecka 
nr 1 w Jeleniej Górze, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Żarowie 
po raz kolejny udowodnili, że są 
empatycznymi i wrażliwymi mło-
dymi ludźmi.

SP im Jana Brzechwy w Żarowie

OSP Kalno włączyło się w pomoc 
na rzecz chorej Amelki 

Żeńska drużyna OSP Kalno zaangażowała się w pomoc 
na rzecz chorej Amelki ze Strzegomia,  

która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. 

Dziewczyny z drużyny zorganizo-
wały akcję charytatywną, aby wes-
przeć i pomóc małej dziewczynce. 
Pod remizą OSP przygotowały 
challenge z przysiadami, nomi-
nując kolejne jednostki OSP do 
dalszej pomocy.

– Każdy kto przechodził obok 
remizy, wrzucał swoje datki do 
puszki, niezależnie od tego czy 
jest członkiem OSP czy nie. Li-
czyło się każde wsparcie i dobre 
słowo. Puszka szybko zapełniła 
się datkami, które OSP Kalno 
przekazało za pośrednictwem 
serwisu Pomagam.pl Wiemy, 
że kolejne jednostki już podjęły 
wyzwanie i liczymy na dalszą 

zbiórkę. Amelce życzymy dużo 
zdrowia i sił. Mocno trzymamy 
kciuki, aby udało się uzbierać 
całą kwotę potrzebną na dalsze 
leczenie. Fajnie było zmęczyć 
się razem i zrobić przy tym coś 
dobrego! – mówi Ewa Wołek 
z Kalna.

Jak widać, druhnom nie straszne 
żadne wyzwanie, pomagać potra-
fią na wiele sposobów!
Każdy z nas może wesprzeć swoim 
datkiem chorą Amelkę ze Strzego-
mia. Na jej leczenie potrzebna jest 
kwota ponad 9 milionów złotych: 
https://www.siepomaga.pl/amel-
ka-sma. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Pomaganie ma sens. Każdy z nas może wesprzeć chorą dziewczynkę. 
Brawo dziewczyny OSP Kalno. 

Czy godziny otwarcia poczekalni 
na dworcu PKP ulegną zmianie?

Poczekalnia dworca kolejowego w Żarowie, którą zarządza PKP S.A. Oddział Gospoda-
rowania Nieruchomościami we Wrocławiu jest czynna codziennie w godz. 7.00 – 21.00. 

Mieszkańcy gminy Żarów, 
korzystający z usług 
PKP, dojeżdżają do pra-

cy bądź szkoły również w bardzo 
wczesnych godzinach porannych. 
I często, w związku z zamkniętą 
poczekalnią na dworcu, zmuszeni 
są oczekiwać na pociąg marznąc 
na peronie. Burmistrz Leszek Mi-
chalak kilkukrotnie interweniował 
w tej sprawie u dyrektora PKP 
S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami we Wrocławiu 
Tadeusza Szulca.

– Docierają do nas sygnały 
mieszkańców, którzy codzien-
nie korzystają z usług PKP, że 
poczekalnia dworca zamknięta 
jest nawet do godz. 8.50 rano. 
Niestety, nie mamy wpływu 
na zmianę godzin otwarcia 
i zamknięcia dworca, ponieważ 
gmina Żarów nie jest właści-
cielem tego obiektu. Rozumiem 
jednak argumenty naszych 
mieszkańców, dlatego ponow-
nie zwróciłem się z prośbą do 
dyrektora PKP S.A. Tadeusza 
Szulca, aby przeanalizował całą 
sytuację i chociaż na ten czas 
zimowy, otworzył poczekalnię 
dworca PKP we wcześniejszych 
godzinach porannych – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Budynek dworca PKP jest 
systematycznie monitorowany 
również przez funkcjonariuszy 
z Komisariatu Policji w Żarowie. 
PKP, na prośbę władz gminy 
Żarów, powierzyło czynności 
otwierania i zamykania dworca 
firmie, która pełni na obiekcie 
funkcje ochrony doraźnej. 
Ponadto, powierzchnia publiczna 
wraz z toaletą na dworcu 
w Żarowie jest regularnie sprzątana 
przez firmę dbającą o utrzymanie 
czystości. Problemem dla 
mieszkańców jest jednak 
zamknięta poczekalnia dworca we 
wczesnych godzinach porannych.

– W minionym roku, otrzy-
maliśmy odpowiedź naszej in-
terwencji z PKP, że z uwagi na 
ograniczone 
koszty, nie 
są w stanie 
zapewnić do-
zoru dworca 
całodobowo, 
a otwar-
cie dworca 
o godz. 4.00 
rano bez od-
powiedniego 
nadzoru pra-
cownikami 
spółki oraz 

ochrony, spowoduje dewastacje 
i kradzieże w przebudowanym 
budynku dworca. Obawy wła-
ściciela budynku, czyli PKP 
S.A. są równie zrozumiałe. Ale 
rozumiem sytuację naszych 
mieszkańców, dlatego mam na-
dzieję, że uda się wypracować 
kompromis i tym razem, nasze 
interwencje przyniosą oczeki-
wane rezultaty – dopowiada 
burmistrz Leszek Michalak.

Czy godziny otwarcia poczekalni 
na dworcu PKP ulegną zmianie? 
Czekamy teraz na odpowiedź 
dyrektora PKP S.A. 
Do sprawy powrócimy 
i poinformujemy Państwa 
o decyzji właściciela obiektu.

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy korzystający z usług PKP chcą, aby dworzec 
był otwarty we wcześniejszych godzinach porannych. 
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Kronika policyjna
Ukradł katalizator z za-
parkowanego samochodu
Nieznany sprawca z pojazdu To-
yota zaparkowanego na osiedlo-
wym parkingu dokonał kradzieży 
katalizatora. Straty na szkodę zgła-
szającego zostały oszacowane na 
kwotę 1500 złotych. Do zdarzenia 
doszło na terenie Żarowa.

Kierował  
pomimo sądowego zakazu
37-letni mieszkaniec Wałbrzycha 
został zatrzymany przez funk-
cjonariuszy Komisariatu Policji 
w Żarowie. Mężczyzna kierował 
pojazdem Mercedes pomimo 
aktywnego zakazu kierowania 
pojazdami wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Legnicy. Pojazd prze-
kazano osobie wskazanej, a kieru-
jącego po wykonaniu czynności 
zwolniono. 

Sprawcy kradzieży 
zatrzymani
Funkcjonariusze KP Żarów oraz 
Posterunku Policji Jaworzyna Ślą-
ska zatrzymali dwóch 33-letnich 
mieszkańców pow. świdnickiego, 
którzy włamali się do wnętrza 
budynku, z którego dokonali kra-
dzieży rowerów, ościeżnic metalo-
wych oraz elementów pieca kaflo-
wego, o łącznej wartości 1000 zło-
tych. Mienie w całości odzyskano 
i przekazano osobie pokrzyw-
dzonej. Sprawcy kradzieży zostali 
zatrzymani i doprowadzeni do 

KP Żarów, gdzie przyznali się do 
popełnienia przestępstwa i po wy-
konaniu czynności zostali zwol-
nieni do domu. Pojazd, którym 
poruszali się sprawcy został zabez-
pieczony na parkingu strzeżonym. 
Na miejscu wykonano czynności 
wraz z technikiem kryminalistyki 
oraz funkcjonariuszem dochodze-
niowo-śledczym. Od zgłaszającej 
przyjęto zawiadomienie odnośnie 
kradzieży elementów metalowych. 
Zdarzenie miało miejsce na tere-
nie Mielęcina. 

Próbował dokonać 
kradzieży i zaatako-
wał ochroniarza
35-letni mężczyzna, mieszkaniec 
Wałbrzycha, wtargnął do jednego 
ze sklepów na terenie Żarowa 
i próbował ukraść artykuły o łącz-
nej wartości 50 złotych. Następnie 
użył wobec pracownika ochrony 
przemocy w postaci odpycha-
nia i uderzania ręką w twarz. 
Pokrzywdzony nie odniósł ob-
rażeń i nie korzystał z pomocy 
medycznej. Ponadto, jak się 
później okazało, zatrzymany był 
poszukiwany przez Prokuraturę 
Okręgową w Świdnicy. Został 
osadzony w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych. Prokurator 
Rejonowy w Świdnicy zastoso-
wał wobec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
policji, zakazu zbliżania się i kon-
taktowania z pokrzywdzonym. 

Podejrzanemu przedstawione zo-
stały zarzuty dotyczące kradzieży 
rozbójniczej polegającej na tym, 
iż sprawca działając w celu utrzy-
mania się w posiadaniu zabranych 
rzeczy, bezpośrednio po dokona-
niu kradzieży użył przemocy wo-
bec pokrzywdzonego polegającej 
na odpychaniu, szarpaniu oraz 
uderzeniu w twarz, przy czym 
czynu tego dokonał w warunkach 
powrotu do przestępstwa.

Nietrzeźwi kierowcy
Kolejni nietrzeźwi kierowcy zo-
stali zatrzymani. Funkcjonariusze 
KP Żarów zatrzymali 29- letniego 
mieszkańca Świdnicy, który kiero-
wał samochodem Peugeot, będąc 
w stanie nietrzeźwości (I- badanie 
0,36mg/l, II- badanie: 0,34 mg/l) 
po drodze publicznej. Podczas 
kontroli drogowej zatrzymany 
został 34-letni mieszkaniec pow. 
świdnickiego, który będąc w sta-
nie po użyciu alkoholu (I bad. 
0,20 mg/l, II bad. 0,20 mg/l) oraz 
pomimo czynnego zakazu prowa-
dzenia pojazdów, wydanego przez 
Sąd Okręgowy Świdnica kierował 
samochodem Audi A4. Pojazd 
zabezpieczono na parkingu. Kie-
rującego po czynnościach zwol-
niono. Zatrzymany został także 
nietrzeźwy rowerzysta 52-latek 
oraz 40-letni mieszkaniec Sopotu, 
który kierował pojazdem marki 
Mazda po drodze publicznej, bę-
dąc pod wpływem alkoholu.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 
„Choinkowa ozdoba”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału 

w konkursie „Choinkowa ozdoba”. 

Konkurs polega na wła-
snoręcznym wykonaniu 
zestawu trzech ozdób cho-

inkowych, które nie przekraczają 
25 cm w najdłuższym miejscu 
oraz są jednorodne tematycznie, 
stylistycznie ze sobą powiązane 
i wykonane z podobnych materia-
łów. Ozdoby choinkowe powinny 
być na tyle lekkie oraz zaopa-
trzone w solidnie przymocowany 
element, aby dało się je powiesić 
na gałązce choinki. Każda praca 
powinna mieć przymocowaną 
w trwały sposób wizytówkę z na-
zwą koła gospodyń wiejskich.
Prace można wysyłać do 18 grud-

nia 2020r., wyniki ogłoszone zo-
staną do 22 grudnia 2020 r.
Gorąco zachęcamy do udziału 
w konkursie. Dla najlepszych prac 
przewidziane zostały atrakcyjne 
nagrody w postaci sprzętu AGD.
Regulamin wraz z wymaganymi 
załącznikami dostępny jest na 
stronie internetowej pod lin-
kiem: https://www.arimr.gov.pl/
serwis-prasowy/tam-bylismy/
artykuly/dolnoslaskie-zachecamy-
do-udzialu-w-konkursie-pt-
choinkowa-ozdoba.html.
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Powszechny Spis Rolny 
w gminie Żarów zakończony 

Zakończył się trwający od 1 września Powszechny Spis Rolny. 

W gminie Żarów spis dotyczył 
272 gospodarstw rolnych indywi-
dualnych. Metodą Capi wywiad 
bezpośredni spisanych zostało 
68% rolników, metodą Cawi sa-
mospis internetowy spisało się 
14,8% rolników, a metodą Cati 
wywiad telefoniczny 17,2% rol-
ników. 
Burmistrz Leszek Michalak oraz 
Gminne Biuro Spisowe skła-
dają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w pomoc w przeprowadzeniu 
spisu rolnego.

Szczególne podziękowania 
składamy:

 ▶ wszystkim rolnikom za udaną 
współpracę,

 ▶ sołtysom i radnym Rady Miej-
skiej, na pomoc których zawsze 
można było liczyć,

 ▶ Rachmistrzyni Pani Michali-
nie Tomaszewskiej za owocną 
współpracę i zaangażowanie 
w prace spisowe,

 ▶ pracownikom Urzędu Miej-
skiego w Żarowie: Marcie Ja-
rosz, Edycie Malesza, Jadwidze 
Podolak, Agnieszce Łabuz,

 ▶ pracownikom Urzędu Stanu 
Cywilnego w Żarowie,

 ▶ członkom Gminnego Biura 
Spisowego,

 ▶ wszystkim instytucjom, pra-
cownikom statystyki publicznej 
za bardzo udaną współpracę.

Rolnicy z terenu gminy Żarów spi-
sali się, jak na rolników przystało.

Gwarancja spłaty kredytu 
z Funduszu Gwarancji Rolnych 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
realizuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych. 

Jest to pomoc skierowana do mikro, 
małych i średnich przedsiębior-
ców prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze rolnym 
i przetwórstwie rolno-spożywczym. 
Celem Funduszu Gwarancji Rol-
nych jest zapewnienie rolnikom 
i przedsiębiorcom wsparcia w dostę-
pie do finansowania poprzez udzie-
lenie gwarancji spłaty dla kredytu 
przeznaczonego na sfinansowanie 
działalności inwestycyjnej lub kre-
dytu obrotowego na sfinansowanie 
działalności bieżącej oraz dofinan-
sowanie w formie dopłaty do opro-
centowania kredytu obrotowego. 
Podstawowe informacje o gwa-
rancji i dopłacie:

Cel gwarancji:  
zabezpieczenie spłaty kredytu
 ▶ Zakres gwarancji: do 80% kwo-

ty kredytu
 ▶ Maksymalna kwota gwarancji: 

5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł 
(przetwórca),

Okres gwarancji: 
 ▶ kredyty obrotowe odnawialne: 

39 miesięcy, 
 ▶ kredyty obrotowe nieodnawial-
ne: 51 miesięcy, 

 ▶ kredyty inwestycyjne: 183 mie-
siące albo 120 miesięcy (dla 
pomocy de minimis)

Wysokość prowizji:  
gwarancja bezpłatna

Obecnie istnieje także możliwość 
otrzymania dopłaty do oprocen-
towania kredytów obrotowych 
objętych gwarancją do 31 grud-
nia 2020r. Wniosek o gwarancję 
składany jest razem z wnioskiem 
o kredyt w banku kredytującym. 
Po więcej informacji zapraszamy 
na stronę: https://www.bgk.pl/
przedsiebiorstwa/poreczenia-i-
-gwarancje/gwarancja-splaty-
kredytu-z-funduszu-gwarancji-
rolnych.

Termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy na małe prze-

twórstwo i RHD wydłużony o miesiąc
Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na 

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
 produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”  

został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.
Nabór wniosków o takie wsparcie 
rozpoczął się 26 października i pier-
wotnie miał trwać do 24 listopada. 
Decyzją Prezes ARiMR Haliny 
Szymańskiej wnioski będzie można 
składać do 24 grudnia 2020 r.
Wnioski przyjmują oddziały re-
gionalne ARiMR. Można je skła-
dać osobiście, drogą elektroniczną 
lub rejestrowaną przesyłką pocz-
tową. Oferta pomocy, finansowa-
na jest z budżetu PROW 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 ubie-
gać 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 
detalicznego (RHD). W tym przy-
padku nie jest wymagane prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 

a maksymalna kwota dofinanso-
wania 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.

W rolnictwie można pracować bezpieczniej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XXVI edycji 

konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. 
Konkurs adresowany jest do osób 
publikujących w środkach maso-
wego przekazu. 
Publikacje konkursowe będą 
oceniane w trzech kategoriach: 
artykuły prasowe i internetowe, 
audycje radiowe oraz audycje 
telewizyjne. Warunkiem udziału 
w konkursie jest opublikowanie 
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 
2020r. i przesłanie na adres orga-
nizatora, najpóźniej do 18 stycz-
nia 2021r. co najmniej jednego 
artykułu lub jednej audycji. Prace 
wraz z podpisanymi formularzem 
zgłoszeniowym, informacjami 
o autorze, klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych oraz zgodą na prze-
twarzanie danych osobowych 
i wykorzystanie wizerunku należy 
przesłać na adres: Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
– Centrala, Biuro Prewencji, 00-
608 Warszawa, al. Niepodległości 
190, z dopiskiem na kopercie 
Konkurs „W rolnictwie można 
pracować bezpieczniej”. Do wy-
grania w konkursie są nagrody 
pieniężne.
Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronach internetowych 
www.um.zarow.pl oraz www.
krus.gov.pl.

Komunikat 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 

o wystąpieniu grypy ptaków
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o zdecydowanym 

pogorszeniu sytuacji epidemiologicznej i wzroście zagrożenia wystąpienia 
wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8. 

W ostatnim okresie wystąpiło na 
terenie kraju 6 ognisk choroby na 
fermach drobiu w województwie 
wielkopolskim, zachodniopo-
morskim i mazowieckim oraz 
40 ognisk u drobiu i ponad 500 
przypadków u ptaków dzikich 
w innych krajach.
W związku z powyższym prosi-
my o przekazywanie do Powia-
towego Inspektoratu Weterynarii 
w Dzierżoniowie lub właściwego 
urzędu miasta czy gminy, infor-
macji o stwierdzeniu martwych 
dzikich ptaków wodnych blasz-
kodziobych, typu kaczki, gęsi, 
łabędzie, w szczególności na 
terenie i w okolicach większych 

zbiorników wodnych, celem pod-
jęcia właściwych działań i ewen-
tualnego pobrania prób do badań 
laboratoryjnych. 
Powyższa sytuacja wymaga stoso-
wania przez wszystkich hodow-
ców drobiu zasad bioasekuracji 
zabezpieczających stada przed 
zakażeniem, a przede wszystkim 
zabezpieczenia drobiu, paszy 
i ściółki przed dostępem ptaków 
dzikich, w szczególności wod-
nych.
Ponadto na fermach drobiu obo-
wiązuje nakaz wyłożenia mat 
dezynfekcyjnych przy wejściach 
i wyjściach z budynku, w któ-
rych utrzymywany jest drób oraz 

stosowania odzieży i obuwia 
ochronnego przez osoby wcho-
dzące do tych budynków.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać oraz dokonać zgłoszenie 
hodowli drobiu lub utrzymania 
innych ptaków w Powiatowym 
Inspektoracie w Dzierżoniowie, 
ul. Batalionów Chłopskich 7 lub 
telefonicznie pod nr tel.  
74 83 12 809 i 74 83 24 657.
Wirus ptasiej grypy typu H5N8 
nie jest groźny dla człowieka, po-
woduje jedynie duże straty w ho-
dowli drobiu.
Pełna treść komunikatu dostępna 
jest na stronie internetowej www.
um.zarow.pl.
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Aktywnie z GCKiS
Gminne Centrum Kultury i Sportu zachęca mieszkańców 

miasta i gminy Żarów do aktywnego spędzania czasu. 
– Pokażcie nam i innym, jak 
spędzacie aktywnie czas na wol-
nym powietrzu, a my was na-
grodzimy – mówią organizato-
rzy akcji „Aktywnie z GCKiS”. 

Zasady są proste. Bierzemy pod 
uwagę trzy aktywności: marsz, 
bieg, nordic walking. Swoimi 
sportowymi aktywnościami dziel-
cie się z nami. Do punktacji zali-
czamy: zdjęcie z ciekawych miejsc, 
zrzut przebytej trasy z aplikacji 
sportowej, systematyczność, mile 
widziane fotografie z waszymi 

uśmiechniętymi buziami ze spę-
dzonego czasu na świeżym powie-
trzu. 
Na sportowe aktywności żarowian 
czekamy pod adresem mailowym 
sport@centrum.zarow.pl.
Akcja „Aktywnie z GCKiS” 
rozpoczyna się w poniedziałek, 
14 grudnia o godz. 12.00 i trwa 
do końca 2020 roku. 

Wyjdź z domu i pokaż innym, 
jak żyć na sportowo. 

Regulamin dostępny na www.cen-
trum.zarow.pl.

Zawody pływackie  
„W pogoni za pierwszą gwiazdką”

Tak, na to wszyscy czekaliśmy! 

Magiczne święta już za chwilę, 
a my zapraszamy wszystkich chęt-
nych do udziału w zawodach pły-
wackich „W pogoni za pierwszą 
gwiazdką”. Pierwsza edycja od-
była się w dniach 11-12 grudnia. 
Na drugą zapraszamy w terminie 
18-23 grudnia 2020r. 
Przed wejściem na pływalnię 
deklarujesz udział w zawodach, 
podpisujesz stosowne dokumenty 
(regulamin, RODO). Jeśli jesteś 
osobą niepełnoletnią musisz na 

zawodach pojawić się z prawnym 
opiekunem. Podejmujesz wy-
zwanie i tylko od Ciebie zależy 
w jakim czasie i ile długości prze-
płyniesz.

Nie musisz być zawodnikiem 
klubu pływackiego. W zawo-

dach może wziąć udział każdy 
miłośnik pływania. 

Regulamin zawodów dostępny 
jest na stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl. 

W pogoni za mistrzowskim tytułem 
Już tylko trzy dwa z kompletem zwycięstw w Electrolux Cup. 

W Żarowskiej Lidze Fut-
salu niepokonanymi 
drużynami pozostają 

Wektor Świdnica oraz drugoligo-
wa Zebra Team. 
Najbardziej widowiskowym meczem 
drugiej serii spotkań była konfronta-
cja Cannabis z Wierzbianką Wierzb-
ną. Szybkie tempo, składne akcje oraz 
interwencje bramkarzy mogły się 
podobać. Do przerwy utrzymywał 
się remis. Bramki dla swoich zespo-
łów zdobyli Daiverson Lima oraz 
Wojciech Ciuba. W drugiej połowie 
Wierzbianka mocno podkręciła tem-
po i kiedy wydawało się, że kolejne 
celne trafienie jest kwestią czasu, 
na trzy minuty przed końcowym 
gwizdkiem Jakub Rosiak z Cannabis 
zdobywa drugiego gola. Beniaminek 
z Wierzbnej nie zdołał już odpowie-
dzieć rywalowi. 
Obrońca mistrzowskiego tytułu Auto-
-Shop Żarów miał coś do udowod-
nienia po inauguracyjnej wpadce. 
Przegrana z Wierzbianką, zmusiła ża-
rowskich piłkarzy do zdobycia w kolej-
nym spotkaniu trzech punktów. Rywal, 
trzykrotny triumfator rozgrywek nie 
zamierzał łatwo się poddać. Wydawa-
ło się, że szybko strzelone dwa gole 
przez Auto-Shop przybliżą drużynę do 
zwycięstwa. Nic bardziej mylnego. Tuż 
przed syreną kończącą pierwszą część 
meczu gola kontaktowego zdobywa 
Patryk Paszkowski. W drugiej części 
spotkania Wektor dominuje, a efektem 
są kolejne trzy bramki zdobyte przez 
Macieja Madziałę, Jakuba Filipczaka 
oraz Dawida Kusio. Żarów jest w stanie 
zdobyć zaledwie jednego gola. To za 
mało, by wywalczyć chociażby cenny 
punkt do ligowej tabeli. 
O pierwsze zwycięstwo w sezonie 
walczyli w bezpośredniej konfrontacji 
Electrolux Żarów oraz Szkółka Aja-
xu. Dwie bramki Romana Morozova 
pozwoliły zwyciężyć Electroluxowi 
2:0. Wśród drużyn drugoligowych 
marsz do awansu kontynuują piłkarze 
Zebry Team. Kolejna wysoka wygrana 
przybliżyła drużynę do zwycięstwa 
drugiej ligi Electrolux Cup. Po raz 
kolejny dorobek bramkowy powięk-
szył najlepszy strzelec drugoligowców 
Przemysław Kloc. 
W trzeciej kolejce Electrolux Cup, 
czekał arcyważny pojedynek w kontek-
ście zdobycia mistrzowskiego tytułu. 
Naprzeciw siebie stanęły drużyny, 
które do tej pory nie znalazły pogrom-
cy Wektor Świdnica oraz Cannabis. 
Spotkanie bardzo dobrze rozpoczął 
Wektor. Kamil Szczygieł już w drugiej 
minucie daje prowadzenie dla swojego 
zespołu. Kapitan drużyny przeciwnej 
Michał Czernicki starał się mobilizo-
wać swój zespół do większego zaan-
gażowania, ale w tym dniu Cannabis 
nie tworzył kolektywu. Ze skromnym 
prowadzeniem na przerwę schodzili 
piłkarze ze Świdnicy. Uważna gra 
w obronie obydwu ekip nie pozwoliła 
zmienić rezultatu w drugiej części me-
czu. Co prawda sezon jest jeszcze długi 
i na wszystkich zawodników czekają 
spotkania rewanżowe, ale dzięki temu 
zwycięstwu Wektor mocno przybliżył 
się do zdobycia piątego tytułu mistrza 
Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup. Jeśli ta sztuka im się uda, będą 
niekwestionowanym liderem w klasyfi-
kacji triumfatorów rozgrywek. 
Spotkanie Auto-Shop Żarów z Electro-
lux Żarów było niezwykle istotne dla 
obu drużyn. Ubiegłoroczny triumfator 
Auto-Shop miał nadzieję na wydosta-
nie się ze strefy spadkowej, zaś żarow-

ski Electrolux wygrywając mógł zbliżyć 
się do czołówki. Początek był zacięty 
i wyrównany.  Widać było determi-
nację w obu zespołach. Po raz kolejny 
w mecz bardzo dobrze wszedł mistrz 
poprzedniego sezonu. Dwa celne tra-
fienia Patryka Chrapka szybko ustawi-
ły przebieg spotkania. Niestety po raz 
drugi z rzędu Auto-Shop nie potrafi 
zachować czystego konta w pierw-
szej połowie. Bartosz Tymcik strzela 
bramkę kontaktową i daje nadzieję 
dla swojej drużyny w drugiej części 
meczu. Okazało się, iż był to moment 
przełomowy. Po zmianie stron w obo-
zie Auto-Shop brakowało zawodnika, 
który wykańczałby stwarzane okazje. 
Electrolux Żarów miał pomysł na grę, 
a gwarantem motywacji był jak zawsze 
aktywny Łukasz Wylot. Bartosz Ada-
mowicz zdobywa gola wyrównującego 
stan rywalizacji, a Bartosz Ingram na 
dwie sekundy przed końcem meczu 
daje żarowskiemu Electroluxowi kom-
plet punktów. 
Konfrontacja Szkółki Ajaxu i Wierz-
bianki Wierzbnej dostarczyła niema-
łych emocji. Beniaminkowie pierwszej 
ligi Electrolux Cup zaprezentowali 
bardzo wyrównany poziom i walkę 
do ostatniego gwizdka. Szkółka Ajaxu 
z reguły ma nieco słabszy początek 
meczu, ale tym razem było zupełnie 
inaczej. Piłkarze bardzo wcześnie 
zaczęli nękać blok defensywny 
Wierzbianki. Efektem była strzelona 
bramka przez Piotra Koluśniewskiego. 
Wierzbna od razu zabrała się do od-
rabiania strat. Wyrównanie nastąpiło 
niemalże w kolejnej akcji. Autorem 
celnego trafienia został Filip Ciuba. 
Obydwie ekipy przez pozostałą część 
meczu grały bardzo ciasno w obro-
nie i napastnicy nie mieli zbyt dużo 
okazji do wyjścia na czystą pozycję 
strzelecką. Ostatecznie podział punk-
tów bardziej satysfakcjonuje piłkarzy 
Szkółki Ajaxu, dla których to pierwsza 
zdobycz punktowa, która pozwoliła 
opuścić strefę spadkową. Wierzbianka 
z dużym niesmakiem, gdyż po bardzo 
dobrych wcześniejszych występach 
widziani byli w roli czarnego konia 
rozgrywek. 
Wśród drugoligowców w spotkaniu 
Lipton Team z Zebrą Team zdecydo-
wanym faworytem była ekipa Zebry. 
Pierwsze minuty jednak pokazały, że 
może to nie być taka łatwa przeprawa 
dla lidera. Obrona Zebry popełniała 
mnóstwo błędów, które bezwzględnie 
wykorzystywał Jan Gałka. Na szczę-
ście w swoich szeregach lider posiada 
najlepszego strzelca drugiej ligi Prze-
mysława Kloca. To właśnie czwarte 
trafienie tego zawodnika pozwoliło 
skromnie 6:5 pokonać Litpon Team. 
Mecz LKS Piotrowice Św. Z Electro-
lux Świdnica miał pokazać na jakim 

etapie są obie ekipy. Ten pojedynek 
był bardzo istotny w kontekście włą-
czenia się w walkę o czołowe miejsca. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się wynikiem 5:1 dla LKS Piotrowice 
Św. i było to w pełni zasłużone zwy-
cięstwo. Electrolux Świdnica zagrał 
najgorsze spotkanie w tej rundzie 
i musi szukać szczęścia w następnych 
kolejkach.

Komplet wyników:
2. kolejka Electrolux Cup – 5.12.2020
II Liga Electrolux Cup

 ▶ LKS Piotrowice Św. – Green Team 
2:3 (0:3)

 ▶ Zebra Team – Electrolux Świdnica 
8:4 (3:2)

 ▶ pauza – Lipton Team
I Liga Electrolux Cup

 ▶ Wierzbianka Wierzbna – Cannabis 
1:2 (1:1)

 ▶ Electrolux Żarów – Szkółka Ajaxu 
2:0 (1:0)

 ▶ Wektor Świdnica – Auto-Shop Ża-
rów 4:3 (1:2) 

3. kolejka Electrolux Cup – 12.12.2020
II Liga Electrolux Cup

 ▶ godz. 15:20 Electrolux Świdnica – 
LKS Piotrowice Św. 1:5 (1:2)

 ▶ godz. 16:00 Lipton Team – Zebra 
Team 5:6 (1:2)

 ▶ pauza – Green Team
I Liga Electrolux Cup

 ▶ Auto-Shop Żarów – Electrolux Ża-
rów 2:3 (2:1)

 ▶ Cannabis – Wektor Świdnica 0:1 (0:1)
 ▶ Szkółka Ajaxu – Wierzbianka 
Wierzbna 1:1 (1:1)

Najlepsi zawodnicy kolejki: 
 ▶ 1. kolejka – Przemysław Kloc (Ze-
bra Team), 

 ▶ 2. kolejka – Wojciech Ciuba 
(Wierzbianka Wierzbna), 

 ▶ 3 kolejka – Jan Gałka (Lipton 
Team). 

Wszystkie mecze odbywają się bez 
udziału publiczności, a wyniki na 
żywo można śledzić na oficjalnej 
stronie internetowej rozgrywek 
www.electroluxcup.zarow.pl.
Sponsorem głównym rozgry-
wek jest Electrolux Żarów. 

Triumfatorzy rozgrywek
 ▶ 2009 Zaskoczeni Żarów
 ▶ 2009/10 Zaskoczeni Żarów
 ▶ 2010/11 Wektor Świdnica
 ▶ 2011/12 Czarny Lotos
 ▶ 1012/13 Czarny Lotos
 ▶ 2013/14 KKZ Zaskoczeni Żarów
 ▶ 2014/15 KKZ Zaskoczeni Żarów
 ▶ 2015/16 Wektor Świdnica
 ▶ 2016/17 Wektor Świdnica
 ▶ 2017/18 Wektor Świdnica
 ▶ 2018/19 Cannabis
 ▶ 2019/20 Auto-Shop Żarów
 ▶ 2020/21 ?

Krzysztof Dutkiewicz

Wektor Świdnica

Zarybiali stawy
Do wód koła PZW Żarów trafiło blisko 300 kilogramów ryb. 

Wszystko za sprawą corocznego zarybiania akwenów.
Zarybianie zrealizowano m.in. 
w zbiorniku w Żarowie oraz Im-
bramowicach. To częsta i koniecz-
na praktyka, by utrzymać akweny 
w odpowiedniej formie. 
Długie godziny wpatrywania się 
w wędkę, które często spełzają na 
niczym. W tym roku na niektó-
rych akwenach ryby przepadły jak 
kamień w wodę. Żeby ryba brała 
przede wszystkim musi się w wo-
dzie znaleźć. W ostatnim czasie 
do zbiorników PZW koła Żarów 
trafiło blisko 500 sztuk ryb. Ga-
tunkami, które wzbogaciły pod-
wodny świat były lin, jaź i amur. 
Bardzo duża ilość wód sprawia, iż 
pracy przy takich powierzchniach 
jest wiele. Regularne wykaszanie, 
sprzątanie, zarybianie i pilnowa-
nie przed kłusownikami, to częste 
praktyki żarowskiego koła. Ochro-
na i zagospodarowanie zbiorni-

ków są obowiązkiem, po którym 
następuje oczywista przyjemność, 
relaks i czekanie wśród przyrody 
na upragnioną rybę. 
Zarybianie zrealizowano w całości 
ze środków własnych koła PZW 
Żarów. 

Krzysztof Dutkiewicz


