
Budynek Urzędu 
zamknięty dla interesantów

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z dynamicznie 
rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną koronawirusa, informujemy, że budynek 

Urzędu Miejskiego w Żarowie będzie zamknięty dla interesantów do 9 kwietnia 2021r. . 
więcej na stronie 3.

Podziękowania dla sołtysów

Sołtysi to liderzy lokalnej społeczności.  
W dniu swojego święta z wielką radością odbierali podziękowania. 

więcej na stronie 3. Na terenie Parku Miejskiego w Żarowie spotkać możemy 
wiele cennych gatunków drzew.

więcej na stronie 5.

Zgłoś drzewo 
na pomnik przyrody

Urząd Miejski w Żarowie przygotował dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy pakiety powitalne. 

więcej na stronie 4.
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Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów. 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żaro-
wie uchwały nr XIV/85/2019 z dnia 19 lipca 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów. 
Ponadto zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowa-
dzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wymaganej na podsta-
wie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Burmi-
strza Miasta Żarowa na adres Urząd Miejski w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub w formie 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą 
poczty elektronicznej na adres email:  
s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub przez platformę 
ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku. 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest  

Burmistrz Miasta Żarowa z siedzibą przy ul. 
Zamkowej 2 w Żarowie i są one podawane w celu 
składania wniosku do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na 
niniejsze Ogłoszenie.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ad-
ministratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikają-
cego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a oso-
ba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich po-
dania. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie wła-
ściwie upoważnionym osobom fizycznym, praw-
nym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę 
prawną żądania dostępu do danych osobowych 
oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione 
dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane 
osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie 
przez okres wynikający z zasad określonych w Roz-
porządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują 
następujące prawa: prawo dostępu, prawo do 
sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo 
do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Jakie dane będą zbierane 
podczas Narodowego 
Spisu Powszechnego?
1 kwietnia 2021r., według stanu na dzień 31 marca 

2021r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. 

Powszechny spis ludności 
i mieszkań odbywa się co 10 
lat i jest jedynym badaniem, 

które pozwala na pozyskanie 
szczegółowych informacji o licz-
bie ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze demo-
graficzno-społecznej i zawodowej, 
a także o ilościowym i jakościo-

wym stanie zasobów mieszkanio-
wych i budynkowych. Udzielone 
odpowiedzi będą bezwzględnie 
chronione tajemnicą statystyczną.
W ramach narodowego spi-
su powszechnego ludności 
i mieszkań zostaną zebrane 
następujące dane:
1.Charakterystyka demogra-

ficzna osób: płeć, wiek, adres 
zamieszkania, stan cywilny, kraj 
urodzenia, kraj posiadanego 
obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna osób: 
bieżący status aktywności zawo-
dowej – pracujący, bezrobotni, 
bierni zawodowo; lokalizacja 
miejsca pracy; rodzaj działal-
ności zakładu pracy; zawód 
wykonywany; status zatrudnie-
nia; wymiar czasu pracy; rodzaj 
źródła utrzymania osób; rodzaje 
pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność: samoocena 

niepełnosprawności; prawne 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści lub niezdolności do pracy; 
stopień niepełnosprawności; 
grupy schorzeń powodujące 
trudności w wykonywaniu co-
dziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagra-
niczne: okres zamieszkania 
w obecnej miejscowości; miej-
sce poprzedniego zamieszkania 
w kraju; miejsce zamieszkania 
rok przed spisem; fakt prze-
bywania kiedykolwiek za gra-
nicą; rok przyjazdu/powrotu 
do Polski; miejsce zamieszkania 
za granicą – kraj (dla osób 
przebywających kiedykolwiek 
za granicą); kraj przebywania 

i rok wyjazdu z Polski (dla osób 
przebywających czasowo za gra-
nicą).

6. Charakterystyka etniczno-kul-
turowa: narodowość – przyna-
leżność narodowa lub etniczna; 
język, którym posługują się 
osoby w kontaktach domowych; 
wyznanie – przynależność 

do wyznania religijnego.
7. Gospodarstwa domowe i ro-

dziny: stopień pokrewieństwa 
z reprezentantem gospodarstwa 
domowego; tytuł prawny gospo-
darstwa domowego do zajmo-
wanego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych (mieszkania 
i budynki): rodzaj pomieszczeń 
mieszkalnych; stan zamieszka-
nia mieszkania; własność miesz-
kania; liczba osób w mieszka-
niu; powierzchnia użytkowa 
mieszkania; liczba izb w miesz-
kaniu; wyposażenie mieszkania 
w urządzenia techniczno-sa-
nitarne; rodzaj stosowanego 
paliwa do ogrzewania miesz-
kania; tytuł prawny zamiesz-
kiwania mieszkania przez go-
spodarstwo domowe; rodzaj 
budynku, w którym znajduje 
się mieszkanie; stan zamiesz-
kania budynku; wyposażenie 
budynku w urządzenia tech-
niczne; powierzchnia użytkowa 
mieszkań w budynku; liczba izb 
w budynku; własność budynku; 
liczba mieszkań w budynku; rok 
wybudowania budynku.

Czy musimy odpowiedzieć na 
wszystkie pytania? 
Tak, mamy taki obowiązek, ale 
w kilku miejscach będzie dostępna 
opcja „Nie ChCę OdPOWia-
dać Na TO PyTaNie”. 
Przypominamy, że od 15 marca 
2021r. uruchomiona została info-
linia spisowa 22 27 99 999, która 
działa w godz. 8.00 – 18.00. 
Więcej informacji znajduje się na 
stronie: https://spis.gov.pl.

Magdalena Pawlik

Minęło 20 lat?  
Przypominamy o opłacie za grób
Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że każdy grób ziemny po 20 latach  

od pierwszego pochówku powinien być ponownie opłacony. Opłata ta wynosi 432,00 zł.
– Przypominamy rodzinom 
i bliskim osób pochowanych 
na cmentarzach komunalnych 
w Żarowie i Wierzbnej o ko-
nieczności wniesienia opłaty 
za następne 20 lat eksploata-
cji miejsca pod grób ziemny 
lub jego fizycznej likwidacji. 
W związku z tym, że Urząd 
może nie posiadać danych 
osobowych, jak i aktualnych 
adresów osób zainteresowa-
nych, prosimy nie oczekiwać na 
pisemne wezwanie, tylko skon-
taktować się z pracownikiem 
merytorycznym celem wyjaśnie-
nia kwestii konkretnego grobu 
i ewentualnie wnieść opłatę. 
Każdy grób ziemny po 20 latach 
od pierwszego pochówku powi-
nien być ponownie opłacony. 
Opłata ta wynosi 432,00 zło-
tych. W przypadku nie podjęcia 
przez członków rodzin stosow-
nych kroków informujemy, że 
od miesięcy wiosennych Urząd 
Miejski rozpocznie proces likwi-
dacji grobów, aby zracjonalizo-
wać ilość miejsc grzebalnych na 
terenie cmentarzy. Likwidacja 

grobu, może nastąpić po 20 
latach od pochówku i polega na 
wywiezieniu na własny koszt 
pomnika i nadmiaru ziemi, co 
nie zwalnia jednak z wniesienia 
opłaty za okres nie opłacony 
wcześniej – mówi Tomasz Ku-
ska z Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Żarowie.
Szczegółowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eksploata-
cją cmentarza oraz opłatami za 
groby można uzyskać w Referacie 
Komunalnym Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 
lub 74 30 67 351.

Magdalena Pawlik
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Zaproponuj, gdzie jeszcze 
powinien być monitoring w Żarowie

Na terenie miasta w tym roku zostaną zainstalowane kolejne kamery. 

System monitoringu jest systema-
tycznie rozbudowywany, a kamery 
są umieszczane w miejscach za-
proponowanych przez mieszkań-
ców, radnych Rady Miejskiej oraz 
funkcjonariuszy policji. Zachę-
camy, aby tym razem lokalizację 
kolejnych nowych kamer wybrali 
również nasi mieszkańcy.

– Bezpie-
czeństwo 
mieszkańców 
jest dla nas 
najważniej-
sze, dlatego 
planujemy 
w tym roku 
uruchomić kolejne środki finan-
sowe, aby zakupić nowe kamery 
do naszego miasta. Chcemy 
rozbudować sieć monitoringu. 
W celu wytypowania miejsc ob-
jętych monitoringiem przepro-
wadzimy konsultacje z policją. 
Zachęcamy także mieszkańców 
Żarowa do wskazania, które 
jeszcze miejsca w mieście na-

leżałoby objąć monitoringiem. 
Znaczący wpływ na lokalizację 
kamer będą miały dla nas opi-
nie mieszkańców – mówi za-
stępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Kamery są także zainstalowane 
we wszystkich wsiach gminy Ża-
rów. Rejestrują obraz w miejscach 
wytypowanych głównie przez sa-
mych mieszkańców. 
Zachęcamy mieszkańców do 

podzielenia się własnymi pomy-
słami. Swoje propozycje dotyczące 
lokalizacji monitoringu w Żarowie 
można zgłaszać na adres mailowy 
m.pawlik@um.zarow.pl albo pisać 
bezpośrednio w komentarzach 
pod postem dotyczącym roz-
mieszczenia kamer służących do 
monitoringu w mieście na  
Facebooku Gmina Żarów 

Magdalena Pawlik

Aktualności

Podziękowania dla sołtysów
11 marca swoje święto obchodzili sołtysi. 

Jest ich siedemnastu. Organi-
zują życie na wsi i zajmują się 
sprawami lokalnej społecz-

ności. Zbierają podatki, integrują 
mieszkańców, przygotowują 
zebrania wiejskie, przekazują 
wiadomości z gminy i po prostu 
zwyczajnie służą dobrą radą. 
Z powodu pandemii koronawiru-
sa Dzień Sołtysa był świętowany 
nieco skromniej niż w latach 
wcześniejszych. Burmistrz Leszek 
Michalak oraz zastępca burmi-
strza Przemysław Sikora nie zapo-
mnieli jednak o gospodarzach wsi, 
przekazując na ich ręce upominki 
oraz podziękowania.

– Dziękujemy za owocną pracę 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Pełnienie funkcji sołtysa to za-
szczyt, ale i wyzwanie. To ciężka 
praca, wymagająca wiedzy, em-
patii i cierpliwości. Wszystkim 
Sołtysom z okazji ich święta 
życzymy przede wszystkim dużo 
zdrowia, sukcesów, satysfakcji 
z pełnionego stanowiska, przy-
chylności i pomocy ze strony 
mieszkańców, a także podej-
mowania inicjatyw służących 
rozwojowi sołectw oraz lokal-
nej społeczności – dziękowali 
naszym sołtysom burmistrz 
Leszek Michalak oraz zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora.

Łącznie na terenie gminy Żarów 
jest 17 sołtysów. W Bożanowie, 
Gołaszycach, Imbramowicach, 
Mielęcinie, Mikoszowej, Mrowi-
nach i Przyłęgowie gospodarzem 
wsi jest kobieta. W pozostałych 
naszych miejscowościach, w Bu-
kowie, Kalnie, Krukowie, Łaża-
nach, Marcinowiczkach, Pożarzy-

sku, Pyszczynie, Siedlimowicach, 
Wierzbnej i Zastrużu, funkcję 
sołtysa pełnią mężczyźni. W Dniu 
Sołtysa wszyscy gospodarze wsi 

otrzymali pamiątkowe zdjęcia 
swoich wsi, listy gratulacyjne oraz 
słodkie upominki.

Magdalena Pawlik 

Burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora 
podziękowali sołtysom za ich wkład w rozwój gminy.

Podarunki dla sołtysów przygotowali pracownicy Referatu Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Rusza ii edycja 
programu „Moja Woda” –  

weź 5000 zł i oszczędzaj wodę 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu  
„Moja Woda”. 

Wnioski o dotacje do 
5 tysięcy złotych na 
przydomowe instala-

cje zatrzymujące wody opadowe 
i roztopowe można składać do 
wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.
Dostępność zasobów wody w Pol-
sce jest stosunkowo niska – na 
jednego mieszkańca przypada ok. 
1600 m3 wody rocznie, czyli na-
wet trzykrotnie mniej niż w pozo-
stałych krajach Unii Europejskiej. 
Program „Moja Woda” ma pomóc 
w łagodzeniu skutków suszy 
w Polsce i ograniczyć zagrożenie 
powodziowe przez budowę przy 
domach instalacji zatrzymujących 
deszczówkę. 

– Program „Moja Woda” cie-
szył się ogromnym zaintereso-
waniem. Wartość złożonych 
wniosków – na ok. 25 tysięcy 
przydomowych mikroinsta-
lacji – przekroczyła dostępny 
budżet 100 milionów złotych. 
W ten sposób przyczyniamy się 
do zatrzymania nawet miliona 
dwustu tysięcy metrów sześcien-
nych wody opadowej rocznie. 
To tyle, ile mieści 320-400 
basenów olimpijskich. Dlatego 
w tym roku będziemy kontynu-
owali ten program – wyjaśnia 
minister klimatu i środowiska 
Michał Kurtyka.

Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, w drugiej edycji pro-
gramu „Moja Woda” zainwestują 
100 mln zł w łagodzenie skutków 
suszy w Polsce. Nabór potrwa od 
22 marca do wyczerpania alokacji. 
Każdy właściciel domu jednoro-
dzinnego będzie mógł otrzymać 
dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej 
niż 80 proc. kosztów kwalifiko-
wanych, które zostaną poniesione 
po 1 czerwca 2020 r. (szczegółowe 
zasady zawarte są w programie 
„Moja Woda” oraz regulaminach 
naboru, które są dostępne na stro-
nach internetowych wojewódz-

kich funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej). 
Do dofinansowania kwalifikuje się 
zakup, montaż, budowa i urucho-
mienie instalacji pozwalających 
na zbieranie, retencjonowanie 
i wykorzystywanie wód opado-
wych oraz roztopowych na terenie 
nieruchomości objętej przedsię-
wzięciem. Dzięki temu wody te 
nie będą odprowadzane na przy-
kład do kanalizacji bytowo-gospo-
darczej, kanalizacji deszczowej, 
rowów odwadniających odprowa-
dzających poza teren nierucho-
mości, na tereny sąsiadujące, uli-
ce, place itp. Wnioski należy skła-
dać do wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej przed zakończeniem reali-
zacji przedsięwzięcia. Minimalna 
kwalifikowana kwota inwestycji to 
2 tysiące złotych. Minimalna, su-
maryczna pojemność zbiornika/
zbiorników to 2 metry sześcienne 
(jeśli będzie on przedmiotem 
wniosku). 
Okres trwałości przedsięwzięcia 
to 3 lata od daty jego zakończenia. 
Realizacja przedsięwzięcia musi 
być zgodna z przepisami prawa, 
a zastosowane urządzenia i mate-
riały (nowe lub używane) muszą 
być dopuszczone do stosowania 
na rynku polskim. 
Więcej informacji: https://wfo-
sigw.wroclaw.pl.
„Moja Woda” to program przy-
gotowany na rzecz łagodzenia 
skutków suszy przez budowę przy 
domu instalacji zatrzymujących 
deszczówkę, finansowany ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Program „Moja Woda” 
będzie realizowany w latach 2020-
2024, przy czym podpisywanie 
umów o dotacje zaplanowano do 
30 czerwca 2024r., a wydatko-
wanie środków do końca 2024r. 
(okres kwalifikowalności kosztów: 
od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerw-
ca 2024 r.). 

Źródło informacji: MKiŚ
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Witamy najmłodszych mieszkańców 
gminy Żarów pakietem „Paka dla Niemowlaka”

Narodziny dziecka to jeden z najwspanialszych momentów w życiu każdej rodziny. 
Jest to również radość dla lokalnej 
społeczności, bowiem tego dnia 
powiększa się grono mieszkań-
ców gminy. Gratulując rodzicom 
narodzin potomka, a tym samym 
pragnąc przywitać nowo narodzo-
nego mieszkańca gminy Żarów 
organizujemy akcję promocyjną 
„Paka dla Niemowlaka”. Na ręce 
rodziców każdego nowo narodzo-
nego mieszkańca zameldowanego 
na pobyt stały na terenie gminy 
Żarów, wręczone zostaną powi-
talne pakiety. Każdy najmłodszy 
mieszkaniec gminy Żarów otrzy-
ma specjalnie przygotowaną wy-
prawkę, którą rodzicom osobiście 
wręczy Burmistrz Miasta Żarów. 
Warunkiem otrzymania zestawu 
upominkowego jest zameldowa-
nie nowo narodzonego dziecka 
na pobyt stały na terenie gminy 
Żarów i zameldowanie na pobyt 
stały przynajmniej jednego z ro-
dziców bądź opiekunów prawnych 
w okresie co najmniej 3 miesięcy 
przed narodzeniem dziecka. 

– Chcemy w szczególny sposób 
przywitać nowych mieszkańców 
naszej gminy. „Paka dla Nie-
mowlaka” to nowy projekt, któ-
ry ma na celu podkreślenie tego 
wyjątkowego momentu. Każ-
dego nowo narodzonego Miesz-
kańca i Mieszkankę będziemy 
witać z radością, życząc im i ich 

rodzicom wszystkiego co najlep-
sze – mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Rodzice zainteresowani otrzy-
maniem pakietu powitalnego 
muszą złożyć wniosek w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie osobiście lub 
pocztą tradycyjną na adres: Urząd 
Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów. 
Możliwe jest również złożenie 

wniosku elektronicznie poprzez 
ePUAP.
Regulamin akcji promocyjnej 
„Paka dla Niemowlaka” oraz 
wniosek i oświadczenie do pobra-
nia ze strony internetowej  
www.um.zarow.pl.
Szczegółowych informacji udziela 
Referat Organizacyjny pod nr tel. 
74 30 67 329 i 74 30 67 340.

Magdalena Pawlik 

Informacje  
dla działkowców

Poniżej kilka kolejnych komunikatów dla działkowców 
przygotowanych przez zarząd ROd „Relaks” w Żarowie. 

Zebrane informacje dotyczące 
przygotowania do sezonu ogrodo-
wego (część I): 
1. Zbliża się kolejny sezon ogro-

dowy. Warto więc już rozpo-
cząć do niego przygotowania 
i wybrać się na działkę, aby 
skontrolować narzędzia, stan 
zdrowotny nasadzeń, sprawdzić 
stan trawnika, a w razie potrze-
by wykonać niezbędne prace 
pielęgnacyjne.

2. Przedwiośnie charakteryzuje się 
dużymi wahaniami temperatur 
pomiędzy dniem i nocą. Może to 
powodować ryzyko powstawania 
wiosennych uszkodzeń mro-
zowych, zwłaszcza u starszych 
drzew owocowych. Do najgroź-
niejszych uszkodzeń zalicza się 
pękanie kory oraz rany zgorzeli-
nowe powstające na pniach i na-
sadach konarów drzew.

3. Podstawowym zabiegiem 
zmniejszającym ryzyko powsta-
nia wiosennych uszkodzeń mro-
zowych jest bielenie pni i nasad 
konarów mlekiem wapiennym. 
Powinniśmy je wykonać już na 
początku zimy, a na przedwio-
śniu poprawić, ponieważ część 
naniesionego na korę roztworu 
wapna została zmyta przez 
deszcz. Szczególnie dokładnie 

należy pomalować południową 
i południowo-zachodnią stronę 
pni tam, gdzie nagrzewanie 
kory jest najsilniejsze.

4. Jeżeli zauważymy na pniach 
drzew od strony południowej 
podłużne pęknięcia kory, to 
dla dobrego zabliźnienia się 
rany jej brzegi można przybić 
gwoździkami papowymi, ranę 
zasmarować Funabenem Plus 
03 PA. Zabezpiecza to ranę 
przed infekcją i przyspiesza pro-
ces gojenia. Podczas przeglądu 
drzew i krzewów owocowych 
z pędów i gałęzi należy zebrać 
i zniszczyć zauważone, zimujące 
formy szkodników oraz chorób, 
a zwłaszcza tzw. mumie – za-
schnięte owoce z zarodnikami 
grzyba powodującego brunatną 
zgniliznę owoców.

5. Jeżeli jesienią nie uprzątnęliśmy 
opadłych liści, czy pędów po 
cięciu drzew i krzewów, warto 
ze względów fitosanitarnych 
zrobić to jeszcze przed rusze-
niem wegetacji. Dzięki temu 
unikniemy porażenia roślin 
przez znajdujące się na nich for-
my przetrwalnikowe czynników 
chorobotwórczych oraz zimują-
cych szkodników.

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie
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Ekologia
Zgłoś drzewo na pomnik przyrody – ratujmy drzewa dla przyszłych pokoleń!

Urząd Miejski w Żarowie zaprasza mieszkańców gminy Żarów do zgłaszania cennych i wartych ochrony drzew,  
które miasto mogłoby otoczyć opieką i uratować. 

Każdy może zgłosić okaz, któremu warto przyznać status po-
mnika przyrody. Stąd inicjatywa, by mieszkańcy wzięli udział 
w akcji, której celem jest ochrona drzew i zgłaszali drzewa, 
które – po weryfikacji przez pracowników Urzędu i uzgod-
nieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu – przedłożone zostałyby Radzie Miejskiej, która może 
ustanowić je pomnikami przyrody. W ten sposób można 
znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, które wzboga-
całyby ekosystem zieleni naszej gminy. 

– Ostatni raz drzewa w naszej gminie zostawały pomni-
kami przyrody na początku lat dwutysięcznych. To o wiele 
za rzadko! Trzeba to zmienić, a udać się to może dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, którzy będą nam wskazywać 
drzewa warte ochrony – mówi Przemysław Sikora zastępca 
burmistrza. I dodaje. – Żarowianie najlepiej wiedzą, które 
drzewa w ich otoczeniu warto zachować i wierzę, że zgło-
szeń będzie wiele. Jesteśmy na to przygotowani i czekamy 
na wnioski. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi naszego 
miasta możemy uratować drzewa dla przyszłych pokoleń! 
Dzięki podejmowanym uchwałom będziemy mogli ochronić 
wartościowe drzewa, które wskażą mieszkańcy.

Obecnie na terenie administracyjnym gminy Żarów mamy 
36 pomników przyrody, wśród których są pojedyncze drzewa 
różnych gatunków lub grupy drzew. W większości pomniki 
te znajdują się w Parku Miejskim w Żarowie, a także w parku 
w Łażanach i Wierzbnej. Pojedyncze drzewa będące pomni-
kami przyrody znajdują się także w miejscowości Pyszczyn 
oraz Mrowiny.

– Oczywiście nie każde drzewo może takim pomnikiem 
zostać, jednak zgłaszajmy wszystkie, które uznamy za cen-
ne i unikatowe – mówi Piotr Weiland kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. – Poddamy je procesowi weryfikacji, czyli m.in. 
ustalimy i skontaktujemy się z właścicielem terenu, zasię-
gniemy opinii odpowiednich jednostek. Po pozytywnej we-
ryfikacji przedłożymy projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Po pozytywnej decyzji 
RDOŚ, przekażemy wniosek Radzie Miejskiej w formie 
uchwały.

Jak zgłosić drzewo do pomnika przyrody?
Zgłoszenia może dokonać każdy, zarówno osoba fizyczna, 
szkoła, przedsiębiorca, jak i stowarzyszenie, organizacja 
ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać 
w formie pisemnej wypełniając formularz dostępny na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl.
W treści zgłoszenia należy podać:

 ▶ gatunek drzewa;
 ▶ obwód drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm;
 ▶ opis drzewa wraz z uzasadnieniem nadania mu statusu po-
mnika przyrody;

 ▶ lokalizację drzewa – w przypadku terenu miasta należy 
podać ulicę i numer; w przypadku terenów leśnych nazwę 
nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału;

 ▶ szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym drzewem.
Gdzie i do kiedy można zgłosić drzewo do pomnika 
przyrody?
Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd 
Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Możliwe 
jest również złożenie wniosku elektronicznie poprzez ePUAP. 
Termin: dO 30 kWieTNia 2021r.

Jakie drzewa warto zgłaszać?
W szczególności te, które wyróżniają się rozmiarem spośród 
innych okazów, są z gatunków rzadko występujących w skali 
lokalnej lub mają unikatową wartość przyrodniczą, naukową 
czy historyczną. Największą szansę uzyskania ochrony mają 
drzewa wyróżniające się rozmiarem spośród innych okazów 
rosnących na terenie Gminy Żarów. 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania two-
rów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody (Dz. 
U. 2017, poz. 2300) kryteriami uznawania drzew za pomniki 
przyrody są: 
a) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia mie-

rzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów 
i gatunków drzew (tabela powyżej)

Rodzaj/gatunek drzewa
Minimalny obwód 
pnia drzewa mierzo-
ny w centymetrach 
na wysokości 130 cm

bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szakłak pospolity, trzmieli-
na bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia 50 

głóg, jabłoń, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni 100
grusza, klon pospolity, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi 150
brzoza brodawkowata, brzoza omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, 
tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa 200

daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna 
turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity 250

buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha 300

inne gatunki topoli niż wymienione w lp. 4 i 6 350
źródło: załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 (poz. 2300).

b) lub wyróżnianie się wśród innych drzew 
tego samego rodzaju lub gatunku w skali 
kraju, województwa lub gminy, ze wzglę-
du na obwód pnia, wysokość, szerokość 
korony, wiek, występowanie w skupiskach, 
w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub 
inne cechy morfologiczne, a także inne 
wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, 
kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. 

Jak wygląda  
proces weryfikacji?
Urząd Miejski w Żarowie dokonuje ustalenia 
właściciela/zarządcy działki, na której rośnie 
drzewo. Następnie: 

 ▶ przygotowanie dokumentacji: przesłanie 
informacji do właściciela/zarządcy o zgło-
szeniu drzewa do ustanowienia pomnikiem 
przyrody; zebranie opinii, wystąpienie 
o zgodę do właściciela/zarządcy działki;

 ▶ przeprowadzenie oględzin w terenie - ocena 
wizualna drzewa i wstępne potwierdzenie 
zasadności ustanowienia drzewa pomni-
kiem przyrody m.in.: stan zdrowotno-tech-
niczny drzewa, pomiary drzewa (wysokość, 
obwód pnia, rozpiętość korony), przesłanki 
do objęcia drzewa ochroną pomnikową, 
zalecenia dot. czynnej ochrony drzewa;

 ▶ przygotowanie projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody;

 ▶ przesłanie projektu uchwały do uzgodnie-
nia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu;

 ▶ po zapoznaniu się z projektem uchwały 
i uzgodnieniu go z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu przekazanie projektu uchwa-
ły do Biura Rady Miejskiej w Żarowie;

 ▶ w przypadku, gdy zachodzą przesłanki do odrzucenia 
zgłoszenia – odstąpienie od procedury ustanowienia 
pomnika przyrody i poinformowanie zgłaszającego.

Budynek UM 
zamknięty dla interesantów

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z dynamicznie rozwijającą 
się sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, informujemy, że od dziś do 9 kwietnia 2021r. 

budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie będzie zamknięty dla interesantów. 

Wszyscy pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Żarowie pozostają w pracy 
i będzie można się z nimi kontakto-
wać drogą telefoniczną lub elektro-
niczną:

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

 ▶ telefonicznie: 74 30 64 333 (Sekre-
tariat), 74 30 67 378 (Urząd Stanu 
Cywilnego)

 ▶ kontakty z pracownikami UM do-

stępne są na stronie internetowej: 
https://nowa.um.zarow.pl/urzad-
-miejski-w-zarowie/n,65750,tele-
fony-wewn.html.

W przypadku pilnej potrzeby, miesz-
kańcy, którzy będą wymagali bezpo-
średniego kontaktu z urzędnikiem, 
będą obsługiwani w reżimie sanitar-
nym, po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym. Korespondencję 
można również wrzucić do skrzynki 
zamontowanej przy wejściu do bu-

dynku Urzędu. 
Zamknięta zostaje również kasa, 
płatności prosimy dokonywać drogą 
elektroniczną. 
Jednocześnie ponawiamy apel o za-
chowanie spokoju, przestrzeganie 
zasad higieny, by redukować możli-
wości rozprzestrzeniania się wirusa. 
Powyższe działanie jest konieczną 
ostrożnością w celu ograniczenia 
możliwości ewentualnego rozprze-
strzeniania się zakażeń. 
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Bezpieczeństwo
komisja Rolnictwa 

z udziałem kół łowieckich
Przedstawienie rocznych planów łowieckich oraz omó-
wienie skutków obowiązujących obostrzeń dla kół ło-

wieckich zdominowały obrady komisji Rolnictwa, która 
odbyła się w środę, 10 marca w Żarowie. 

Posiedzenie Komisji odbyło się 
z udziałem przedstawicieli kół 
łowieckich działających w obrębie 
gminy Żarów: „Nemrod”, „Jarzą-
bek”, „Sylwan”, „Knieja”, „Dzik”. 
W spotkaniu wzięli również 
udział burmistrz Leszek Michalak, 
radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz 
rolnicy z terenu gminy Żarów.

– Komisja Rolnictwa zatwier-
dziła plany łowieckie, o których 
rozmawialiśmy w trakcie spo-
tkania z przedstawicielami kół 
łowieckich. Informacje zawarte 
w rocznych planach polowań 
dotyczyły szacowanej liczeb-
ności występujących zwierząt 
łownych na poszczególnych ob-
wodach łowieckich, planowanej 
liczebności zwierzyny grubej 
z uwzględnieniem podziału na 
gatunki zwierzyny, planowanej 
do zasiedlenia  liczby zwierząt 
łownych, liczby zwierząt łow-
nych pozyskanych w drodze 
odstrzałów i odłowów, liczby 
ubytków w zwierzynie grubej, 
powstałych w roku poprzedza-
jącym rok, na który sporządza 
się ten plan roczny oraz plano-
wanej do pozyskania w drodze 

odstrzałów lub odłowów liczby 
zwierząt łownych, na który 
sporządza się ten plan roczny – 
mówi Marta Jarosz z Referatu 
Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Podczas Komisji Rolnictwa przed-
stawiciele kół łowieckich zwrócili 
także uwagę na wpływ sytuacji 
epidemiologicznej na organizację 
polowań.

– Koła łowieckie, w związku 
z panującym wirusem CO-
VID-19 oraz wprowadzonymi 
restrykcjami, zmuszone są 
zrezygnować z organizacji 
wszystkich kolejnych i zaplano-
wanych polować zbiorowych aż 
do odwołania. Niestety wiązać 
to się może z poważnymi kon-
sekwencjami dla kół łowieckich, 
przede wszystkim w kontekście 
wykonywania założeń budżeto-
wych związanych z wypłatami 
odszkodowań za szkody łowiec-
kie oraz realizacją rocznych pla-
nów łowieckich – dodaje Marta 
Jarosz z Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

W Komisji Rolnictwa wzięli udział przedstawiciele kół łowieckich dzier-
żawiących obwody na terenie gminy Żarów. 

kRUS zaprasza do udziału w konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw do 
udziału w XViii Ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa jest jego 
współorganizatorem.
Konkurs jest jednym z wielu dzia-
łań prowadzonych przez KRUS 
promujących zasady ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym oraz upowszechnianie 
wiedzy na temat zapobiegania 
wypadkom przy pracy rolniczej 
i ochrony przed chorobami zwią-
zanymi z wykonywaniem tego za-
wodu. W rywalizacji mogą wziąć 
udział gospodarstwa, których wła-
ścicielami są osoby pełnoletnie, 
prowadzące działalność rolniczą 
i ubezpieczone w KRUS (przynaj-
mniej jeden z właścicieli). 
Konkurs jest okazją do zaprezen-
towania przez rolników swoich 

warsztatów pracy i osiągnięć 
zawodowych, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnemu 

audytowi bezpieczeństwa pra-
cy – podczas eliminacji komisje 
konkursowe sprawdzą, czy w oce-
nianym gospodarstwie stosowane 
są zasady ochrony zdrowia i życia. 
Zgłoszenia do tegorocznej edycji 
przyjmują placówki terenowe lub 
oddziały regionalne KRUS do 23 
kwietnia 2021r. Na laureatów cze-
kają atrakcyjne nagrody rzeczowe 
i finansowe. 
Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (https://
www.arimr.gov.pl/aktualnosci/
artykuly/krus-zaprasza-do-
udzialu-w-konkursie-bezpieczne-
gospodarstwo-rolne-2021.html).

konkurs dla kGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Jesteś członkinią działającego kGW, które zarejestrowało się w aRiMR? 

Zgłoś je do Konkursu dla Kół Gospodyń 
Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezy-
denta RP. Konkurs z inicjatywy Agaty 
Kornhauser-Dudy zorganizowała 
Kancelaria Prezydenta RP. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego, 
a w jego ramach wyłonione zostaną 
najlepsze w Polsce Koła Gospodyń 
Wiejskich, których działalność przy-
czynia się do budowania lokalnych 
więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsa-
mości regionalnej. 
Aby zgłosić się do uczestnictwa, należy wypełnić 
ankietę zgłoszeniową, przygotować krótki materiał 
audiowizualny na temat Koła, a następnie przesłać 
wszystko pocztą elektroniczną na adres: konkurs.
KGW@prezydent.pl wraz z potwierdzeniem wpisu 
Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiej-
skich. Termin nadsyłania zgłoszeń został ustalony do 
18 kwietnia 2021r. 

Dla laureatów konkursu przewidziano na-
grody rzeczowe i pieniężne.

Zwyciężczynie otrzymają nagrody 
pieniężne w wysokości odpowiednio:
5 tys. złotych za I miejsce,
3 tys. złotych za II miejsce,
2 tys. złotych za III miejsce.
Ponadto KGW, które zajmie pierwsze 
miejsce, będzie miało zaszczyt gościć 
w swoich progach Agatę Kornhau-

ser-Dudę, małżonkę prezydenta RP. 
Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz 

wręczenie nagród zaplanowano na wrzesień 
br. podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. W przypadku pytań prosimy 
o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@pre-
zydent.pl lub numer telefonu: 22 69 51 199.
Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz 
wszystkie informacje na temat konkursu dostępne są 
na stronie internetowej: https://www.prezydent.pl/
pierwsza-dama/konkurskgw.

kronika policyjna
Oszustwo na portalu OLX

29-letnia mieszkanka Żarowa 
powiadomiła funkcjonariuszy po-
licji o oszustwie na portalu OLX, 
którego padła ofiarą. Nieznany 
sprawca nie wywiązał się z umowy 
i pomimo otrzymania na wska-
zany rachunek bankowy środków 
pieniężnych, nie przekazał zamó-
wionego towaru. Kobieta za zakup 
frezarki do paznokci zapłaciła 300 
złotych. Do dnia dzisiejszego nie 
otrzymała swojego zakupu.

Nietrzeźwi rowerzyści
Podczas rutynowych kontroli 
funkcjonariusze KP Żarów za-
trzymali nietrzeźwych  rowerzy-
stów, którzy kierowali rowerem 
po drodze publicznej, będąc pod 
wpływem alkoholu. 46-letni męż-

czyzna kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwości 1,39 mg/L, został 
zatrzymany na terenie Mrowin. 
Drugi zatrzymany to 61-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickie-
go, badanie wykazało u mężczy-
zny 0,68 mg/L alkoholu we krwi. 
Mężczyźni zostali ukarani manda-
tem karnym. 

Ukradli depilator  
ze sklepu
Dwóch nieznanych sprawców 
działając wspólnie i w porozumie-
niu z jednym ze sklepów na tere-
nie Żarowa, dokonali kradzieży 
depilatora. Wartość skradzionego 
sprzętu to kwota około 900 zło-
tych. Trwają czynności zmierzają-
ce do ustalenia tożsamości spraw-
ców kradzieży.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Od 20 marca w całej Polsce 
obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

Rząd RP podjął decyzję o wprowadzeniu 
rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. 

Zasady wprowadzone zostały 
od soboty, 20 marca i będą 
obowiązywać do 9 kwiet-

nia.
Od 20 marca do 9 kwietnia w całej 
Polsce będą obowiązywały nastę-
pujące ograniczenia. Swoją dzia-
łalność muszą zawiesić:

 ▶ hotele;
 ▶ galerie handlowe – z wyjątkiem 
m.in.: sklepów spożywczych, 
aptek i drogerii, salonów pra-
sowych, księgarni, sklepów 
zoologicznych i z artykułami 
budowlanymi. W galeriach 
handlowych nadal będą mogły 
działać m.in. usługi fryzjerskie, 
optyczne, bankowe, pralnie;

 ▶ teatry, muzea, galerie sztuki, 
kina;

 ▶ baseny (wyjątkiem są baseny 
w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą i dla 

członków kadry narodowej), 
sauny, solaria, łaźnie tureckie, 
salony odchudzające, kasyna;

 ▶ stoki narciarskie, kluby fitness 
i siłownie, obiekty sportowe 
(mogą działać wyłącznie na po-
trzeby sportu zawodowego i bez 
udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpie-
czeństwa, wszyscy ucznio-
wie w Polsce – w tym także 
w klasach 1-3 – będą uczyć 
się zdalnie. 
W całym kraju zalecana jest praca 
on-line – wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe.

W Święta Wielkanocne,  
po pierwsze bezpieczeństwo

Trudna sytuacja związana z CO-
VID-19 wymaga ograniczenia na-
szej aktywności społecznej – nie-

stety także podczas Świąt Wielka-
nocnych. Jeśli chcemy wrócić do 
czasów sprzed pandemii, musimy 
być odpowiedzialni. Powinniśmy 
więc rozważyć, czy w okresie świąt 
nie ograniczyć naszych kontaktów 
wyłącznie do grona najbliższej 
rodziny, a ewentualne spotkania 
przełożyć na inny, bardziej bez-
pieczny czas. 
Wiele zależy od nas samych. 
dbajmy o siebie i swoją ro-
dzinę.
Pamiętaj o zachowaniu dystan-
su, dezynfekcji rąk, noszeniu 
maseczki i częstym wietrzeniu 
pomieszczeń. 
Jeśli masz telefon komórkowy, 
poproś bliskich o zainstalowanie 
aplikacji STOP COVID Prote-
goSafe, która powiadomi Cię 
o możliwym kontakcie z osobą 
zarażoną.
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Pasowanie pierwszoklasistów w SP Żarów
Uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Żarowie są już pełnoprawnymi uczniami. 

W piątek, 19 marca odbyło się uro-
czyste pasowanie pierwszoklasistów. 
Mali artyści stanęli na wysokości 
zadania i z ogromnym zaangażowa-
niem zaprezentowali swoje talenty 
recytatorskie i wokalne. 
Do grona społeczności uczniow-
skiej dołączyło łącznie 102 pierw-
szoklasistów. 

Najważniejszą częścią uroczy-
stości było ślubowanie oraz 
pasowanie wielkim ołówkiem 
przez dyrektor Helenę Słowik 
oraz wicedyrektora szkoły Adama 
Ciupińskiego. Pierwszaki głośno 
i z przekonaniem przyrzekały 
być dobrymi i pilnymi uczniami 
oraz rzetelnie wypełniać swoje 
obowiązki. Uroczystość z powodu 
panującej pandemii przebiegła 
w odmiennej formie. Dzieciom 
nie mogli niestety towarzyszyć ro-
dzice, a każda z klas miała odręb-
ną uroczystość na sali gimnastycz-
nej. Nie zmienia to jednak faktu, 
że dla naszych pierwszoklasistów 
był to wyjątkowy dzień. 

– Cieszymy się, że dołączyliście 

do grona naszej szkolnej spo-
łeczności. Życzymy najmłod-
szym uczniom powodzenia 
na nowej drodze edukacji. 
Wierzymy, że w naszej szkole 
odnajdziecie bezpieczną i twór-
czą przestrzeń do rozwijania 
swoich pasji i talentów. Samych 
sukcesów w nauce i niech zdo-

bywanie wiedzy będzie dla Was 
radością – życzyła uczniom 
Helena Słowik dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie.

Wszyscy uczniowie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz słodkie 
upominki. Gratulujemy wszystkim 
pierwszoklasistom, rodzicom oraz 
wychowawcom klas. A naszym naj-
młodszym uczniom życzymy rado-
ści ze zdobywanej wiedzy i wspa-
niałego pierwszego świadectwa. 
Zapewne dzień pasowania na 
ucznia pozostanie na długo w pa-
mięci każdego pierwszoklasisty, 
bo takich chwil w końcu nie spo-
sób zapomnieć. 

Magdalena Pawlik 

Kultura i oświata
Zbieramy nakrętki i pomagamy potrzebującym dzieciom

Metalowe serca, które ulokowane są na terenie naszego miasta, wielokrotnie zapełniają 
się ogromną ilością plastikowych nakrętek. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek 
trafia do najbardziej potrzebu-
jących i chorych dzieci. W ten 
sposób, dzięki życzliwości wszyst-
kich zaangażowanych w akcję 
mieszkańców, pieniądze trafiły już 
na konta fundacji, które opiekują 
się Julią Malik i Adasiem Szczurek 
z Żarowa. Aktualnie, nakrętki 
w „żarowskich” sercach zbiera-
ne są na rzecz Amelki Gmyrek 
ze Strzegomia, która choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni.

– Worki czy kartony z na-
krętkami nie muszą zalegać 
w Państwa domach. Można 
przynieść je do pojemników, 
idąc na spacer, do pracy czy 
na zakupy. Dwa metalowe po-
jemniki w kształcie serca, które 
kilka miesięcy temu zostały 
zamontowane w Żarowie, były 
już wielokrotnie opróżniane. 
Cieszymy się, że serca tak szyb-
ko napełniają się nakrętkami, 
dzięki temu możemy przekazać 
więcej worków z nakrętkami 
firmie recyklingowej, która na-
stępnie przekazuje pieniądze na 
konta fundacji potrzebujących 
dzieci. Cieszy nas każdy gest. Im 
większa ilość zebranych nakrę-
tek, tym większa pomoc. Oczy-
wiście każdy może się dołączyć 

i wesprzeć te szla-
chetne akcje. Za 
każdą pomoc je-
steśmy wdzięczni. 
Co więcej, w taki 
sposób możemy 
pomagać osobom 
potrzebującym, 
a jednocześnie za-
dbać o środowisko 
naturalne – mówi 
burmistrz Leszek 
Michalak.

Kilkumiesięczna 
Amelka ze Strzego-
mia u której stwier-
dzono SMA – rdze-
niowy zanik mięśni 
potrzebuje naszego 
wsparcia. Szansą dla 
dziewczynki jest bardzo kosztowna 
terapia genowa, która skutecznie 
powstrzymuje chorobę. Wiąże się 
to jednak z ogromnym wydatkiem. 
Potrzeba 9 milionów złotych, a cza-
su na skuteczne leczenie jest coraz 
mniej. Zachęcamy naszych miesz-
kańców do udziału w zbiórce nakrę-
tek na rzecz chorej dziewczynki. 
Nakrętki można wrzucać do „ża-
rowskich” serc. Przypominamy, 
że można tam wrzucać wszelkie 
plastikowe nakrętki, bez względu 
na kształt, czy kolor. Mogą to 

więc być nakrętki, np. po napo-
jach, kawie, mleku, czy jogurtach. 
W pojemniku zostawić możemy 
również zakrętki po chemii go-
spodarczej, po płynach do zmy-
wania, szamponach i płynach do 
płukania. Ważne, by nie dorzucać 
do nakrętek innych przedmiotów.
Pojemniki na plastikowe nakrętki 
ulokowane są również na terenach 
wiejskich. Mieszkańcy Kalna i Za-
struża również zbierają nakrętki 
z przeznaczeniem na szczytny cel.

Magdalena Pawlik

Metalowe serca bardzo szybko zapełniają się na-
krętkami. Dochód z ich sprzedaży jest przekazy-
wany na rzecz potrzebujących dzieci. 

Przypominamy –  
wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. 
Warto przypomnieć, że proceder 
ten jest niezgodny z prawem i gro-
żą za niego surowe sankcje karne 
oraz cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez ARiMR. 
Jak groźny jest pożar łąk, można 
było przekonać się wiosną ubie-
głego roku, kiedy płonęły tereny 
Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go, a akcja gaśnicza trwała kilka-
naście dni. Mimo że od wielu lat 
ARiMR, Straż Pożarna i inne in-
stytucje przestrzegają przed wypa-
laniem traw, co roku znajdują się 
osoby, które lekceważąc te apele, 
za nic mają stwarzanie bezpośred-
niego zagrożenia dla zdrowia i ży-
cia ludzi oraz zwierząt i niszczenie 
środowiska naturalnego. 
Pozytywne skutki wypala-
nia traw to mit 
Wbrew obiegowej opinii wypa-
lanie nie powoduje bujniejszego 
odrostu traw. Nie poprawia też 
jakości gleby. Co więcej, w znacz-
nym stopniu obniża wartość 
plonów. Po przejściu pożaru gleba 
staje się jałowa i potrzebuje nawet 
kilku lat, aby powrócić do stanu 
sprzed katastrofy. 
Pożar jest tragiczny w skutkach 
dla całego ekosystemu – zniszczo-
na zostaje nie tylko warstwa ży-
ciodajnej próchnicy, giną również 
zwierzęta. Podpalanie traw bywa 
często przyczyną pożarów lasów 
i zabudowań gospodarczych, 

w których życie tracą także ludzie.
Surowe kary – grzywna 
a nawet więzienie 
Zakaz wypalania traw określo-
ny został w Ustawie o ochronie 
przyrody oraz w Ustawie o lasach, 
a Kodeks wykroczeń przewiduje za 
to karę nagany, aresztu lub grzyw-
ny, której wysokość może wynieść 
od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, 
jeśli w wyniku podpalenia trawy 
dojdzie do pożaru, który sprowadzi 
zagrożenie utraty zdrowia lub życia 
wielu osób albo zniszczenia mienia 
wielkich rozmiarów, wtedy spraw-
ca – zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze 
pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat. 
Wypalanie traw to też 
ryzyko utraty dopłat 
Oprócz wspomnianych 
sankcji wypalającemu grożą 
również dotkliwe kary, któ-
re nakładać może Agencja 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Zakaz 
wypalania gruntów rolnych 
jest jednym z warunków, 
których rolnicy zobligowani 
są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bez-
pośrednie oraz płatności 
obszarowe w ramach PROW 
2014-2020. W przypadku 
jego złamania ARiMR może 
nałożyć na rolnika karę 

finansową zmniejszającą wszyst-
kie otrzymywane przez niego 
płatności o 3 proc. W zależności 
od stopnia winy, może zostać ona 
obniżona do 1 proc. bądź zwięk-
szona do 5 proc. Jeszcze wyższe 
sankcje przewidziane są dla tych, 
którzy świadomie wypalają grunty 
rolne – muszą oni liczyć się z obni-
żeniem płatności nawet o 25 proc. 
Agencja może również pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe 
wypalanie przez niego traw.

Mimo małej tremy nasi najmłodsi uczniowie zaprezentowali zdobyte 
umiejętności, zdając pierwszy egzamin na ucznia.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślu-
bowania oraz pasowanie, którego dokonała dyrektor szkoły. 
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Sport i wypoczynek
dawid kamiński –  

kolejny utalentowany judoka 
w naszej gminie

Swoją przygodę z judo rozpoczynał już w przedszkolu. 
Dziś, 13-letni Dawid Kamiński 
mieszkaniec Kalna i uczeń VII 
klasy Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, poświęca tej 
pasji każdą wolną chwilę, odno-
sząc sukcesy na ogólnopolskich, 
ale też międzynarodowych zawo-
dach. Na co dzień Dawid trenuje 
we wrocławskim klubie sporto-
wym MaKo Judo, ale w tajniki 
tego sportu wprowadził młodego 
judokę trener Miłosz Haber w klu-
bie UKS Judoka Imbramowice. 

– Zacząłem trenować judo już 
jako 5-letni chłopiec, najpierw 
w Bajkowym Przedszkolu w Ża-
rowie, a później w UKS Judoka 
Imbramowice pod okiem trene-
ra Miłosza Habera. Najpierw 
treningi odbywały się w Żaro-
wie, potem przeniosłem się do 
klubu w Strzegomiu, a w chwili 
obecnej jestem zawodnikiem 
klubu MaKo Judo Wrocław. 
Treningi odbywają się kilka 
razy w tygodniu, ale czasami 
zawodnicy klubu mają przyjem-
ność trenować u boku Rafała 
Kubackiego wielokrotnego Mi-
strza Europy i Świata w Judo.  
Dla nas młodych zawodników 
spotkanie z Mistrzem jest nie 

tylko wielką szkołą sportu, ale 
także cennym doświadczeniem, 
które mam nadzieję, zaowocuje 
podczas startów na różnych za-
wodach – mówi młody judoka 
Dawid Kamiński.

Młody Żarowianin judo trenuje 
już kilka lat. Na początku bywało 
różnie, nie wszystkie zawody koń-
czyły się sukcesami. Judo to wy-
magający sport, treningi zwykle 
są wyczerpujące, a z reguły sam 
talent nie wystarczy, żeby zdoby-
wać pierwsze miejsca. Do tego 
potrzebna jest przede wszystkim 
ciężka praca. 

– To pasjonujący sport, wymaga 
wysiłku i skupienia. Warto się 
jednak poświęcać. Nie ma przy-
jemniejszego uczucia od tego, 
kiedy staje się na podium. To 
coś pięknego – przyznaje Dawid 
Kamiński.

Dla Dawida udział w każdy za-
wodach jest już sukcesem. Choć 
każdy zawodnik marzy o zdobyciu 

pierwszego miejsca, najważniej-
sze, aby cierpliwie dążyć do reali-
zacji wyznaczonego celu. Ostatnio 
Dawid zdobył pierwsze miejsce na 
IX Ogólnopolskim Turnieju Judo 
w Tuliszkowie. Ale było też pierw-
sze miejsce na Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Łagiewnikach 
oraz udział w wielu prestiżowych 
zawodach w Polsce i poza granica-
mi kraju.

– Dla nas Dawid jest najlep-
szym zawodnikiem. Od począt-
ku wiedzieliśmy, że jest bardzo 
ambitny i waleczny. Mamy 
nadzieję, że te cechy pomogą 
mu w osiągnięciu sportowego 
sukcesu. Wspieramy go i zawsze 
trzymamy mocno kciuki. Choć 
teraz, nie możemy być z za-
wodnikami na jednej sali, ze 
względu na pandemię, dopingu-
jemy syna w zawodach i bardzo 
przeżywamy jego każde turnieje 
– mówi Katarzyna Kamińska 
mama Dawida.

Dawid Kamiński dołączył do gro-
na utalentowanych judoków z te-
renu gminy Żarów, którzy również 
odnoszą sukcesy: Nikoli Kamiń-
skiej, Klaudii Borowiec, Zuzanny 
Oleksiuk i Martyny Janaszek. 
Wszystkim naszym sportowcom 
gratulujemy osiągniętych wyni-
ków i życzymy samych sukcesów.

Magdalena Pawlik  

13-letni Dawid ma w swoim do-
robku sportowym wiele pucharów 
i medali zdobytych na różnych 
zawodach.

Pierwsze miejsce wywalczył także na Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w Łagiewnikach. 

Co dalej z rundą wiosenną?
Rozgrywki w niższych ligach zostały zawieszone. Co dalej z piłkarskim sezonem? 

Przedstawiamy możliwe scenariusze.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów ws. ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii od 20 marca do 
9 kwietnia w całym kraju obowią-
zują zaostrzone obostrzenia doty-
czące sportu. Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej ogłosił, iż w tym 
terminie rozgrywki seniorów od 
IV ligi do B klasy są zawieszone. 
Jak wyglądają scenariusze na ko-
lejną część sezonu? Optymistyczna 
wersja zakłada, że po 9 kwietnia 
będzie można wrócić do rozgry-
wek. W tym czasie z terminarza 
wypadą trzy, a nawet cztery kolejki. 
To oznacza, że będzie trzeba je 
rozegrać dopiero po 20 czerwca, 
kiedy miał się skończyć sezon. 
Prezes dolnośląskiej piłki Andrzej 
Padewski poinformował:

– Jeżeli ruszymy 17 kwietnia, 
to możemy zakończyć 10 lipca. 
Jeżeli nie chcemy grać do 10 lip-

ca, to wówczas w terminarzu 
będziemy grali w każdą środę 
czerwca. 

O zmianach poinformował na 
przykładzie IV ligi. Oczywiście, 
przesunięte zostaną również inne 
ligi, choć ze względu na mniejszą 
ilość kolejek, skończą sezon szyb-
ciej, lub nie będą musiały grać 
dodatkowych spotkań w tygodniu. 
A co się stanie, jeżeli obostrzenia 

zostaną przedłużone i rozgrywki 
nie ruszą 17 kwietnia? Wszystko 
wskazuje na to, iż po tym terminie 
trzeba będzie zakończyć sezon. 
Tym samym będą obowiązywały 
tabele na dzień zawieszenia roz-
grywek. 
Na ostateczne decyzje trzeba nam 
jeszcze poczekać. 
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Mistrzowski  
medal 

w boksie
Bokserzy zdominowali 

halę Wałbrzyskich  
Mistrzów. 

Właśnie zakończył się dolnośląski 
czempionat. Nas najbardziej cie-
szy kolejny sukces Alicji Klimali. 

Choć jeszcze kilkanaście dni temu 
wydawało się, iż po raz pierwszy 
w 75-letniej historii dolnoślą-
skiego boksu nie dojdzie do mi-
strzostw naszego województwa, to 
za sprawą organizatorów udało się 
przeprowadzić mającą wieloletnią 
tradycję imprezę. 
Do Wałbrzycha zawitało niemal 
150 zawodniczek i zawodników, 
przedstawicieli 27 klubów. 
Alicja Klimala w finałowym star-
ciu podejmowała przedstawicielkę 
UKS Adrenalina Boxing Club 
Wrocław, Jowitę Kudzi. Miesz-
kanka Kalna zwyciężyła i odniosła 
kolejny sukces w swojej sporto-
wej karierze. Zawodniczka na co 
dzień trenuje w świdnickim klubie 
bokserskim Respect. 
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Ze zmiennym szczęściem
Zawodnicy rezerw nie mieli dnia i solidarnie,  

w słabym stylu przegrali swoje partie. 

UKS Debiut Przedwojów udoku-
mentował przewagą rankingową, 
nie pozostawiając złudzeń żarow-
skim szachistom. 
W polu gry pokonani zostali: Łu-
kasz Reichel, Ernest Szerszeń, Mi-
rosław Cyganek, Artur Adamek, 
Wiktor Chołody. Po tym zwy-
cięstwie Przedwojów prowadzi 
w tabeli i jest jednym z głównych 
pretendentów do wygrania ligi. 
Z rezerwami WOK Wałbrzych 
przyszło się zmierzyć Gońcowi 

w piątej rundzie. Wydaje się, że 
był to jeden z ważniejszych me-
czów, w kwestii trzymania kontak-
tu z czołówką. Zwycięstwa na sza-
chownicy odnieśli Łukasz Reichel 
oraz Wiktor Chołody. Swoje par-
tie przegrali Artur Adamek oraz 
Mirosław Cygan, a o zwycięstwie 
3,0-2,0 zadecydował walkower 
na korzyść żarowskiej drużyny. 
Powód? Nie stawienie się przeciw-
nika w partii rozgrywanej przez 
Ernesta Szerszenia. 

Tabela: iV liga – Wałbrzych

M-ce Nazwa drużyny Duże 
pkt. Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2

1 UKS Debiut Przedwojów (2a) 7.0 16.5 9;1;2; 4.0 3.5
2 WKSz Hetman Wałbrzych I (5b) 5.0 11.5 9;4; 2.0 2.5
3 UKS GIECEK Radków II (4a) 4.0 8.0 5;6; 1.0 2.0
4 KS Polanica-Zdrój (4b) 4.0 8.0 6;5; 0.5 1.5
5 GLKS Goniec Żarów II (1a) 4.0 6.5 2;4; 2.0 1.5
6 WOK Wałbrzych II (2b) 2.0 9.5 9; 1.0 1.5
7 KSz GAMBIT MDK Świdnica II (3a) 2.0 6.5 6; 1.0 1.5
8 KSz MIKAMA Świdnica (1b) 2.0 6.0 4; 1.0 1.0
9 KSz GAMBIT MDK Świdnica III (3b) 0.0 2.5 2.5 0.0
10 WKSz Hetman Wałbrzych II (5a) 0.0 0.0 0.0 0.0
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