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Symboliczne obchody 
Święta Niepodległości

11 listopada cała Polska przybrała barwy Biało-Czerwone.
więcej na stronie 4

Chryzantemy
zdobią naszą gminę

Kwiaty zostały ustawione również na terenach wiejskich.
więcej na stronie 5

Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami i opiekunami 
uczyły się budować domki dla owadów.

więcej na stronie 5

W Wierzbnej powstały
ekohotele dla owadów

Z Żarowa do Świdnicy
pociągiem bez przesiadki?

Tak, to możliwe i to w nieodległej przyszłości. 
więcej na stronie 2

Sprawdź warunki udzie-
lania wsparcia w ramach 
projektu Mikropożyczka: 
https://frw.pl/instrument-fi-
nansowy-mikropozyczka.

Nie pal śmieci w piecu

Ruszają kontrole
więcej na stronie 2
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Nie pal śmieci w piecu
Ruszają kontrole

Rozpoczął się sezon grzew-
czy, dlatego przypominamy 
wszystkim mieszkańcom 

o ustawowym zakazie spalania 
odpadów komunalnych w piecach 
i instalacjach domowych. Podczas 
spalania śmieci w przydomowych 
piecach uwalniamy do środowiska 
wiele szkodliwych substancji, któ-
re rozprzestrzeniają się w sposób 
niekontrolowany i są wdychane 
przez nas wszystkich. Zanieczysz-
czenia w powietrzu wpływają 
na nasz cały organizm i chociaż 
skutki jego oddziaływania nie są 
widoczne natychmiast, to groma-
dzące się toksyny mają znaczący 
wpływ na nasze zdrowie.
Mając na uwadze zdrowie miesz-
kańców oraz ochronę środowiska 
w gminie Żarów informujemy, że 
podobnie, jak w minionym roku, 
będą przeprowadzane kontrole 
palenisk domowych, szczególnie 
w budynkach, z których wydoby-
wający się dym z kominów będzie 
wskazywać na spalanie szkodli-
wych odpadów. Gdy zajdą podej-
rzenia spalania odpadów, zostaną 
pobrane próbki i przekazane do 
badań. Osoby, które zostaną przy-
łapane na spalaniu odpadów mu-
szą liczyć się z surowymi karami, 
a zgodnie z przepisami prawami 
jest to grzywna w wysokości na-
wet do 5000 złotych. Przypomi-
namy, że palenie śmieci jest wy-
kroczeniem, niezależnie od tego, 
czy to sąsiad pali śmieci na swoim 
własnym podwórku i we własnym 
piecu, czy też jakaś firma robi to 
w ramach prowadzonej działal-
ności. Co mogą robić mieszkańcy, 

by bronić się przed zanieczyszcze-
niem powietrza? Dobrym sposo-
bem jest dokumentacja zdjęciowa, 
a następnie przesyłanie zdjęć do 
instytucji kontrolnych.

Przypominamy, 
że nie wolno spalać: 

 ▶ wszelkich przedmiotów z two-
rzyw sztucznych, 

 ▶ butelek, pojemników, toreb fo-
liowych, 

 ▶ zużytych opon i innych odpa-
dów z gumy, odzieży, obuwia, 

 ▶ elementów drewnianych pokry-
tych lakierem lub impregnowa-
nych, sztucznej skóry, 

 ▶ opakowań po farbach, lakierach, 
opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin,

 ▶ papieru bielonego związkami 
chloru z nadrukiem farb kolo-
rowych.

Informujemy również, że nie 
każda kontrola „kopciucha” koń-
czy się wystawieniem mandatu.

Czarny dym z komina nie zawsze 
jest efektem spalania śmieci czy 
zabronionych uchwałą antysmo-
gową paliw. W wielu przypadkach 
to efekt używania starych pieców 
centralnego ogrzewania. W takich 
piecach rozpalaniu ognia, czy do-
sypaniu kolejnej porcji węgla na-
wet najlepszej jakości towarzyszy 
wydzielanie się dużej ilości dymu.
Jeśli podejrzewasz, że Twój sąsiad 
spala śmieci, zacznij od rozmowy. 
Gdy te nie przyniosą skutku, zgłoś 
sprawę do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, który uruchomi pro-
cedurę kontrolną. 

„Postaw na Słońce” – ekologiczny konkurs dla szkół
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w 7.edycji bezpłatnego 

proekologicznego projektu „Postaw na Słońce”, którego celem jest upowszechnienie 
wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Na projekt składają się dwa ogól-
nopolskie konkursy: badawczy 
i filmowy. Oba skierowane są do 
uczniów klas 7 i 8 szkół podstawo-
wych oraz uczniów szkół ponad-
podstawowych wszystkich typów. 
Łączna pula nagród w obu kon-
kursach wynosi 35.000 złotych. 
Wszystkim członkom zwycięskich 
zespołów uczniom i nauczycie-
lom, zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, w związku z sytu-
acją epidemiczną, tegoroczna edy-
cja projektu została opracowana 
tak, aby wszystkie zadania mogły 
zostać wykonane zdalnie. 

Konkurs badawczy 
www.postawnaslonce.pl 

 ▶ szkołę może reprezentować je-
den maks. 11-osobowy zespół 
(10 uczniów i opiekun).

 ▶ podzielony jest na dwa etapy. 
W pierwszym, uczniowie zdo-
bywają wiedzę o produkcji ener-
gii, efektywności energetycznej 
i OZE. W etapie drugim przy-
gotowują projekty mikroinstala-
cji fotowoltaicznych dla domów 
jednorodzinnych i budynków 
szkolnych, a następnie przeka-

zują swoją wiedzę pozostałym 
uczniom w szkole i mieszkań-
com swojej miejscowości, orga-
nizując akcje promocyjne, wi-
deokonferencje, zamieszczając 
efekty swojej pracy na portalach 
internetowych. Zespoły ocenio-
ne będą w dwóch oddzielnych 
kategoriach – szkoły podstawo-
we oraz ponadpodstawowe. 

 ▶ Rejestracja – zgłoszenia przyj-
mowane są do 6 grudnia 2020r.

 ▶ Formularz zgłoszeniowy do-
stępny na stronie: www.postaw-
naslonce.pl.

Konkurs filmowy 
www.filmeko.pl 

 ▶ szkołę może reprezentować do-
wolna liczba zespołów. W skład 

zespołu może wchodzić maksy-
malnie 5 uczniów oraz opiekun.

 ▶ zadaniem uczniów jest stworze-
nie filmu w dowolnej technice, 
opowiadającego o odnawial-
nych źródłach energii. Młodzież 
biorąca udział w konkursie 
zaczyna od stworzenia grupy 
filmowej. Następnie krok po 
kroku przechodzi kolejne etapy 
tworzenia filmu – od pomysłu 
na scenariusz do gotowego 
dzieła. W konkursie filmowym 
wszystkie zespoły oceniane są 
w jednej kategorii.

 ▶ Rejestracja – zgłoszenia przyj-
mowane są do 6 grudnia 2020r.

 ▶ Formularz zgłoszeniowy dostęp-
ny na stronie: www.filmeko.pl.

POMOCtu – aplikacja
dla potrzebujących i chcących pomagać
Aktualnie wiele osób, w tym osób starszych, przebywa 

w izolacji, potrzebując pomocy w różnych sprawach, jak 
zrobienie zakupów, wykupienie leków, spacer z psem itp.

Są też osoby chętne pomagać. 
Połączenie osób potrzebują-
cych pomocy z tymi, którzy 
chcą i mogą pomóc, w sposób 
prosty i bezpieczny, to cel, jaki 
pomaga osiągnąć darmowa 
aplikacja POMOCtu.
POMOCtu to aplikacja mo-
bilna (działa też w przeglą-
darce internetowej) dla osób 
potrzebujących pomocy oraz 
chętnych, by takiej pomocy 
udzielać. Aplikacja powstała 
w ramach społecznego zaan-
gażowania firmy SayEnergy. 
Aplikacja jest prosta w ob-
słudze, nie wymaga logo-
wania ani zakładania konta, 
jest darmowa, nie zawiera 
reklam. POMOCtu działa 
najlepiej w ramach lokalnych społeczności – ludzi blisko siebie miesz-
kających. 
Potrzebujesz pomocy? A może chcesz pomagać? Wejdź na oficjalną 
stronę aplikacji pod adresem: https://pomoctu.pl/pl.

Z Żarowa do Świdnicy pociągiem bez przesiadki?
Tak, to możliwe i to w nieodległej przyszłości. 

Budowa Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego (CPK) połączona 
jest z modernizacją i budową no-
wych linii kolejowych dla potrzeb 
kolei szybkich prędkości. Zapro-
jektowano dziesięć tzw. „szprych” 
łączących CPK z wszystkimi 
regionami Polski. Żarów, dzięki 
położeniu na linii 267 (Wrocław 
– Jelenia Góra) znalazł się na pro-
jektowanej dziewiątej szprysze. 
W poniedziałek, 16 listopada, za 
pośrednictwem internetu odbyło 
się spotkanie informacyjne z gru-
pą JST, w sprawie przebiegu Kolei 
Dużych Prędkości (KDP) na trasie 
Wrocław-Lubawka. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele gmin 
na terenie których planowana 
jest budowa KDP, a gminę Żarów 
reprezentowali burmistrz Leszek 
Michalak i jego zastępca Przemy-
sław Sikora.
Zaprezentowany, wstępny prze-
bieg KDP przewiduje, że na od-
cinku od Wrocławia do Żarowa 
linia będzie przebiegać w tym 
samym miejscu, co obecnie. Od 
Żarowa linia będzie miała już 
nowy przebieg, gdyż zaplanowano 
poprowadzenie linii przez Świd-
nicę (z pominięciem Jaworzyny 
Śląskiej) i dalej do Świebodzic, 
Wałbrzycha w kierunku Lubawki, 
by połączyć ją z odpowiednikiem 
szybkich kolei po stronie czeskiej.

W trakcie spotkania 
przedstawiciele gmin 
zgłaszali swoje uwagi 
i sugestie, co do przebiegu 
KDP na terenie poszcze-
gólnych gmin. Burmistrz 
Leszek Michalak zwrócił 
uwagę na to, że zatrzyma-
no prace nad moderniza-
cją peronu i budowę no-
wego przejścia podziem-
nego, a to istniejące jest 
nieustannie zalane wodą, 
co zmusza mieszkańców 
do przechodzenia na 
peron przez tory i stwa-
rza niebezpieczeństwo 
kolejnych wypadków na 
torach.

– Uzyskałem zapewnie-
nie, że projektanci przyjrzą się 
temu problemowi i wezmą go 
pod uwagę w trakcie dalszych 
prac projektowych. Co więcej, 
dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa podróżowania przepro-
jektowane zostaną wszystkie 
przejazdy i przejścia kolejowe 
na bezkolizyjne, co zapewne 
wiąże się z powstaniem kładek 
i estakad. Mieszkańcy zyskają 
bezpieczne przejście przez tory, 
a kierowcy nie będą tracić cza-
su na przejazdach, bo, może 
nie w tym samym miejscu, ale 
powstanie estakada zapewnia-

jąca przejazd przez Żarów bez 
konieczności stania na przejaz-
dach kolejowych – powiedział 
po telekonferencji burmistrz 
Leszek Michalak.

Utworzenie nowej linii kolejowej 
Żarów – Świdnica (przez Piotro-
wice, Bolesławice i Nowice) to dla 
dojeżdżających z Żarowa (oraz 
Imbramowic) do Świdnicy rewo-
lucja w przewozach pasażerskich. 
Z torów KDP korzystać będą 
mogły również pociągi regional-
ne, a co za tym idzie szybkość 
i komfort przejazdu do Świdnicy 
znacznie się poprawi.
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Z rozporządzenia wynika, 
że ciało osoby zmarłej na 
COVID-19 należy zdezyn-

fekować płynem odkażającym 
o działaniu wirusobójczym. 
Zapytaliśmy właścicieli domów 
pogrzebowych funkcjonujących 
na terenie Żarowa, czy pogrzeby 
osób zmarłych na COVID-19 rze-
czywiście podlegają specjalnym 
rygorom bezpieczeństwa.

Zakład Pogrzebowy
Kir Janusz Kościukiewicz:

Pogrzeby osób 
zmarłych na 
COVID-19 
z reguły są po-
grzebami pro-
chów w urnach, 
preferuję ten 
typ pochówku ze względu na 
bezpieczeństwo swoich pracow-

ników oraz rodzin zmarłych. 
Zdarzyło mi się parę razy, kiedy 
rodzina zmarłego nie godziła się 
na pochówek urnowy, wówczas 
ciało złożone w dwóch pokrow-
cach, bez ubierania, spryskane 
środkiem dezynfekującym zawie-
rającym spirytus 80% złożono do 
trumny drewnianej, całość jeszcze 
raz zdezynfekowana, złożona do 
grobu ziemnego lub murowanego. 
Ciało bezpośrednio z prosekto-
rium wędruje na cmentarz.
Ciała zmarłych już w szpitalu zostają 
zgodnie z rozporządzeniem Główne-
go Inspektora Sanitarno- Epidemio-
logicznego polane płynem dezynfek-
cyjnym i złożone w dwóch pokrow-
cach. Ciał takich nie wolno ubierać 
i wykonywać żadnej kosmetyki.
Pracownicy w momencie, kiedy 
wiedzą, że zmarły był zarażony, 
ubierają kombinezony ochronne, 

podwójne rękawice winylowe, uży-
wają środki dezynfekujące pryskając 
całe pomieszczenie, gdzie znajduje 
się zmarły. Po każdym transporcie 
dokładnie dezynfekujemy samo-
chód pogrzebowy (karawan).
W związku z panującą pandemią, 
bardzo dużą liczbą zgonów i zara-
zem bardzo dużą liczbą kremacji 
wydłużył się czas oczekiwania 
na pogrzeb w naszej okolicy do 
ok. 7 dni. Kiedy następuje zgon 
w szpitalu lub jednostce opie-
kuńczej, jesteśmy powiadomieni 
o tym fakcie, niestety kiedy na-
stąpił zgon w mieszkaniu, część 
mieszkańców chce uniknąć 
utrudnień z pochówkiem i dlatego 
ukrywa fakt, że zmarły mógł być 
osobą zakażoną. Dlatego apeluję 
do Państwa – informujcie nas 
wcześniej o istniejącym zagro-
żeniu. Uchronicie tym samym 

pracowników oraz siebie samych, 
zmarłemu jest już bez różnicy, ale 
My żyjący musimy wzajemnie się 
chronić. 

Usługi pogrzebowe
i kamieniarskie

Gloria Piotr Borkowski

W czasie zarazy pochówek osób 
zmarłych z powodu chorób zakaź-
nych podlega restrykcyjnym zasa-
dom postępowania. Niestety, dzieje 
się tak również w przypadku epide-
mii koronawirusa. Rodziny chorych 
mają problem nie tylko, żeby wziąć 
udział w identyfikacji zwłok, ale 
także, aby godnie pożegnać się ze 
zmarłym. Moim skromnym zda-
niem powiem tak: W ostatniej dro-
dze zmarłych na Covid-19 „Cierpie-

nie bliskich jest podwójne”. 
Ciała osób, które zmarły na Co-
vid-19 są specjalnie zabezpieczane 
przed pogrzebem m.in. przez 
dokładną dezynfekcję. Rekomen-
dacje w tej sprawie znalazły się 
w rozporządzeniu resortu zdrowia 
dotyczące takich pochówków.
Firma Gloria zawsze dba o to, aby 
zachować reżim sanitarny na każ-
dym etapie bez wyjątków, a przede 
wszystkim: higiena oraz pełna 
dezynfekcja.
Z uwagi na fakt, pogrzeby te od-
bywają się czasami z większym 
opóźnieniem niż pozostałe, po-
nieważ w tym przypadku w związ-
ku ze śmiercią członka rodziny 
na Covid-19 domownicy zmar-
łego są w kwarantannie i termin 
pogrzebu trzeba dostosować do 
jej zakończenia. Chodzi o to, że 
dopiero po wyjściu z kwarantanny 
mogą oni zorganizować pogrzeb 
bliskiej osoby.

#Koronawirus
Zamknięte szkoły,

galerie handlowe i instytucje kultury

Nowe obostrzenia obowiązują 
od soboty, 7 listopada i potrwają 
przynajmniej do 29 listopada 
2020r. Premier RP Mateusz Mo-
rawiecki oraz Minister Zdrowia 
Adam Niedzielski poinformowali 
o kolejnych działaniach i nowych 
obostrzeniach mających ograni-
czyć transmisję koronawirusa. 

– Fala epidemii uderzyła w Pol-
skę i Europę z niebywałą siłą. 
Odnotowujemy rekordowe 
liczby zakażeń i zgonów. Listo-
pad będzie jednym z najtrud-
niejszych momentów w czasie 
epidemii. Pandemia nasila się 
i dlatego nasza odpowiedź musi 
być zdecydowana. Kolejne re-
strykcje są potrzebne. Chronimy 
przez to służbę zdrowia i ludzi 
– mówił podczas konferencji 
premier Mateusz Morawiecki.

Nowe zasady
bezpieczeństwa obowiązu-
jące od 7 listopada 2020r.:

 ▶ Klasy 1-3 w szkołach podstawo-
wych – nauka zdalna od 9 listopada 
do 29 listopada.

 ▶ Przedłużenie okresu nauki zdalnej 
w klasach 4-8 szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych do 29 listo-
pada.

 ▶ Szkoły wyższe i ponadpodstawowe 
w trybie zdalnym.

 ▶ Wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności.

 ▶ Zawieszona działalność basenów, 

aquaparków i siłowni
 ▶ Zamknięte placówki kultury: teatry, 
kina, muzea, galerie sztuki, domy 
kultury.

 ▶ W godz. 8.00 – 16.00 od ponie-
działku do piątku przemieszczanie 
się osób do 16 r.ż. pod opieką do-
rosłego.

 ▶ Ograniczenie zgromadzeń publicz-
nych do maks. 5 osób.

 ▶ Zakaz organizowania spotkań 
i imprez.

 ▶ Zalecenie ograniczenia przemiesz-
czania się osób 70+ (z wyjątkiem 
obowiązków zawodowych i zaspo-
kajania niezbędnych potrzeb życia 
codziennego oraz sprawowania lub 
uczestniczenia w sprawowaniu kul-
tu religijnego, w tym czynności lub 
obrzędów religijnych)

 ▶ Zamknięcie sklepów w galeriach 
handlowych (otwarte pozostają 
sklepy z artykułami spożywczymi, 
kosmetycznymi, toaletowymi oraz 
środkami czystości, wyrobami me-
dycznymi, artykułami dla zwierząt, 
prasą oraz usługi)

 ▶ Obiekty hotelowe dostępne dla go-
ści podróży służbowych

 ▶ Kościoły zasada 1 os/15 m2
 ▶ Handel – w mniejszych sklepach do 
100 m2 będzie mogła przebywać 1 
os/10m2, a w sklepach pow. 100m2 
pozostaje 1os/15m2

 ▶ Zawieszenie działalności sanatoriów
 ▶ Zakaz działalności stacjonarnej 
lokali gastronomicznych (jedynie 
na wynos i dowóz)

 ▶ W transporcie publicznym zajętych 
50% miejsc siedzących lub 30% 
wszystkich.

Jak chronić się przed zakażeniem
we wspólnym domu z chorym na COVID-19?

Zdecydowana większość pacjentów zakażonych nowym koronawirusem choruje 
w domu, a to może oznaczać kontakt ze zdrowymi domownikami. 

Tymczasem najważniejszą zasadą 
przebywania pod jednym dachem 
z osobą zakażoną jest jej skutecz-
ne odizolowanie od innych do-
mowników, ale zwykle w polskich 
realiach nie jest to możliwe. Jakich 
zasad przestrzegać, gdy chory nie 
ma osobnego pokoju z łazienką?

 ▶ Jeśli to tylko możliwe osoba chora 
powinna przebywać całą dobę, 
w jednym, dobrze wentylowanym 
pokoju (z możliwością otwarcia 
okien lub drzwi), w którym nie 
przebywają inni domownicy.

 ▶ Jeśli nie ma możliwości całkowi-
tego unikania kontaktu, powinno 
się zachować możliwie największy 
dystans między domownikami (od-
stęp minimum 1,5 metra). Chory 
nie powinien wchodzić do innych 
pomieszczeń zwłaszcza wtedy, kie-
dy ktoś w nich przebywa. Jeśli jest 
potrzeba, lepiej komunikować się… 
przez telefon. 

 ▶ Jeśli chory musi wyjść z pokoju, 
powinien założyć maseczkę na usta 
i nos. Najlepiej, aby nie wynosił 
rzeczy z pokoju, z których korzysta. 
Maseczki trzeba wymieniać po 20 
minutach, pamiętając o wymyciu 
dłoni przed zdjęciem starej, wymy-
ciu twarzy po jej zdjęciu, założeniu 
nowej maski i ponownym wymyciu 
dłoni. Zużyte maski należy wrzucać 
do zamkniętego worka. 

 ▶ Jeśli to możliwe, osoba zakażona 
powinna korzystać z osobnej ła-
zienki i toalety, innej niż pozostali 
domownicy. Jeśli nie jest to możli-
we, po skorzystaniu z toalety należy 
dezynfekować wszystkie sprzęty, 
których chory w tym w tym czasie 
używał: umywalkę, sedes, klamki. 
Przed wyjściem z toalety każdy 
z domowników powinien dokład-
nie umyć ręce. Jeśli korzystacie 
ze wspólnej łazienki najlepiej, by 
chory korzystał z niej jako ostatni 
z domowników. Najlepiej też, aby 
ręczniki i przybory toaletowe, np. 

szczoteczkę do zębów trzymał 
w pokoju, w którym odbywa izo-
lację. 

 ▶ Bardzo istotne jest regularne 
i porządne wietrzenie mieszkania 
– co najmniej kilka razy dziennie. 
Natomiast nie należy korzystać 
z wentylatorów, klimatyzacji, ani 
oczyszczaczy powietrza. Osoby 
zdrowe, ale objęte kwarantanną, 
mogą wychodzić na balkon lub do 
ogródka należącego do domu, pod 
warunkiem, że nie ma do niego do-
stępu nikt nieobjęty kwarantanną.

 ▶ Wszyscy domownicy powinni 
myć często ręce wodą z mydłem 
(co najmniej przez 30 sekund) lub 
dezynfekujcie je płynami/żelami na 
bazie alkoholu (min. 60 proc.). 

 ▶ Podczas kaszlu czy kichania należy 
zakrywać usta i nos zgiętym łok-
ciem lub chusteczką, a następnie 
jak najszybciej wyrzucać ją do za-
mkniętego kosza i umyć dokładnie 
ręce.

 ▶ Chory powinien używać oddziel-
nych naczyń niż pozostałe osoby 
przebywające w mieszkaniu. Brudne 
naczynia po posiłku chory powinien 
wystawiać za drzwi pokoju, aby inna 
osoba mogła umyć je w zmywarce 
w temp. minimum 600C z użyciem 
detergentu lub ręcznie – środkiem 
myjącym do naczyń i pod gorącą 
wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca 
naczynia musi umyć ręce wodą 
z mydłem. 

 ▶ Chory powinien zmieniać pościel 
i piżamę co dwa dni, a ręczni-
ki – codziennie, przy tym zużyte 
wkładać do plastikowego worka 
w pokoju. Kiedy taki worek się za-
pełni, należy wystawić go za drzwi, 
tak aby inna osoba mogła zrobić 
pranie. 

 ▶ Pościel, ręczniki, ubrania trzeba 
prać jak najczęściej, w temperaturze 
60 stopni. Na czas choroby i kwa-
rantanny lepiej nie używać niczego, 
co wymaga prania ręcznego. Rzeczy 
osoby chorej należy prać w oddziel-

nym wsadzie, bez ubrań innych 
domowników. Nie wolno wysyłać 
rzeczy do pralni. 

 ▶ Kilka razy dziennie trzeba czyścić 
wszystkie dotykane powierzchnie: 
blaty, klamki, armatury łazienkowe, 
toalety, telefony, klawiatury, tablety 
i stoliki nocne i urządzenia, które są 
dotykane. 

 ▶ Chory powinien mieć osobny 
kosz z workiem na śmieci. Po jego 
zapełnieniu jeden z domowników 
powinien zapakować je w drugi 
worek i natychmiast wyrzucić go do 
śmietnika. Po wszystkim umyć lub 
zdezynfekować ręce. 

 ▶ Należy poprosić rodzinę, przyjaciół 
lub ośrodek pomocy społecznej 
o pomoc w dostarczeniu zakupów, 
leków, załatwieniu niezbędnych 
spraw. Osoba, która dostarcza wam 
potrzebne produkty powinna zo-
stawiać je pod drzwiami i zawiada-
miać w ustalony sposób, tak by nie 
kontaktować się bezpośrednio. 

 ▶ W tym wyjątkowym czasie warto 
też zadbać o siebie i domowników 
bardziej niż zwykle: wysypiajcie się, 
dobrze się odżywiajcie, pijcie mini-
mum 1,5 l wody dziennie.

 ▶ Każdy z domowników powinien 
też monitorować swój stan zdrowia: 
regularnie mierzyć temperaturę, 
zwracać uwagę na swoje samopo-
czucie, obserwować swój oddech. 
W razie niepokojących objawów 
należy skontaktować się z lekarzem.

 ▶ Warto też zaopatrzyć się w pul-
soksymetr służący do pomiaru 
saturacji czyli właściwego utleno-
wania krwi. Duszność jest jednym 
z najcięższych objawów COVID-19 
i pierwszym powodem do zgłasza-
nia się do szpitala. Jeśli z pomiaru 
wynika, że saturacja jest poniżej 94 
skontaktujcie się z lekarzem, który 
poradzi, co robić.

Źródła: pacjent.gov.pl, gis.gov.pl i 
zdrowie.pap.pl 

Jak w czasach pandemii
wyglądają pogrzeby osób chorych na COVID-19?

Szczegółowe informacje dotyczące pogrzebów osób zmarłych na koronawirusa
określa rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia. 
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Każdy z nas może przyłączyć 
się do akcji i wybrać ro-
dzinę, której zrobi prezent. 

Aby zostać darczyńcą i przygoto-
wać paczkę, wystarczy wybrać ro-
dzinę na www.szlachetnapaczka.pl 
i wspólnie ze znajomymi czy przy-
jaciółmi spełnić nie tylko konkret-
ne potrzeby, ale i marzenia osób 
potrzebujących, o które często 
wstydzą się prosić. Wśród rodzin 
znajdują się także rodziny z terenu 
powiatu świdnickiego. 
W tym roku Szlachetna Paczka 
pomoże także osobom, które 

dotknęła pandemia COVID-19. 
Najczęściej to grupy i tak już wy-
kluczone społecznie i najmniej 
uprzywilejowane: osoby starsze, 
schorowane i z niepełnospraw-
nościami, rodziny ledwo wiążące 
koniec z końcem, wielodzietne. 
Przemyślana pomoc materialna 
organizowana przez darczyńców 
w kolejnych tygodniach trafi do 
rodzin podczas tzw. Weekendu 
Cudów. To wyjątkowy moment 
w roku, kiedy potrzebujący otrzy-
mują pomoc i zyskują nadzieję 
na trwałą zmianę swojego życia. 

Wolontariusze w tym roku będą 
przekazywali Szlachetne Paczki 12 
i 13 grudnia. 
W 2019 roku dzięki wspólnej 
zbiórce i hojności darczyńców uda-
ło się obdarować 8 rodzin z terenu 
gminy Żarów. Trafiły do nich pacz-
ki z zapasami żywności, środkami 
czystości czy opału na zimę. 
Akcja zakończyła się sukcesem, 
zwłaszcza, że do działań projektu 
zaangażowało się wielu ludzi do-
brej woli.

Kultura
Symboliczne obchody Święta Niepodległości

Pandemia koronawirusa spowodowała, że tegoroczne Święto Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości świętowaliśmy inaczej niż zwykle. 

Nie było oficjalnej uroczystości, 
a jedynie uczestnictwo we mszy św. 
w kościele p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Żarowie i złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej. Wieńce pod Pomni-
kiem, w imieniu wszystkich miesz-
kańców złożyli burmistrz Leszek 
Michalak oraz wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej Iwona Nieradka.

– Nie mogliśmy świętować 
tak jak w latach ubiegłych, 
mimo wszystko cieszymy się 
i oddajemy hołd wszystkim 
bohaterom, którzy walczyli 
o niepodległość naszego kraju. 
W intencji Ojczyzny modliliśmy 
się na mszy świętej w Kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie. Złożyliśmy 
także kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
kontynuują wspólną tradycję 
świętowania odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – mówił 

burmistrz Leszek Michalak.
W obchodach Święta Odzyskania 
Niepodległości każdy z nas mógł 
uczestniczyć indywidualnie i symbo-
licznie poprzez chwilę zadumy od-
dać hołd tym, którzy walczyli o wol-

ność naszego kraju. Swój patriotyzm 
i przywiązanie do barw narodowych 
mieszkańcy wyrazili również po-
przez wieszanie flag państwowych na 
domach czy balkonach. 

Magdalena Pawlik

Bez przemarszów i centralnych obchodów. Tegoroczne Święto Odzyskania 
Niepodległości, z powodu pandemii, miało skromny charakter. 
Hołd poległym za Ojczyznę w imieniu mieszkańców złożyli burmistrz 
Leszek Michalak wraz z małżonką oraz wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Iwona Nieradka.

Przedszkolaki dla Niepodległej
Nigdy nie jest za wcześnie, żeby uczyć dzieci tego, 

czym jest patriotyzm, czym jest Ojczyzna 
i co oznacza miłość do Ojczyzny. 

Tak, by nawet dla tych najmłod-
szych te hasła nie były tylko hasła-
mi słownikowymi, ale rzeczywi-
ście wartościami, które będą nosić 
w sercu. Każdego roku najmłodsi 
mieszkańcy gminy Żarów świętują 
odzyskanie przez Polskę Niepod-
ległości. Wszystkie szkoły i przed-
szkola włączają się w obchody 
Święta Niepodległości, jednakże, 
w związku z sytuacją epidemiolo-
giczną, w tym roku były to zazwy-
czaj symboliczne akcenty, które 
można było oglądać wirtualnie. 
Uczniowie klasy 0 Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie oraz oddziałów przed-

szkolnych Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu 
uczcili 102-rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Ma-
zurek Dąbrowskiego uroczyście 
zaśpiewały także przedszkolaki 
wspólnie z nauczycielami Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie. 
Przedszkolaki poprzez udział 
w różnorodnych wydarzeniach 
kulturalnych, zajęciach edukacyj-
nych i plastycznych poznały poję-
cia i wydarzenia związane z polską 
historią, poczuciem tożsamości 
narodowej oraz wolności. 

Magdalena Pawlik 

11 listopada to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Każdego roku w ob-
chody Święta Odzyskania Niepodległości włączają się także przedszkolaki 
z Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Pasowanie na przedszkolaka
Trzylatki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie dołączyły 

do grona przedszkolnej społeczności. 

Uroczystości ze względu na 
pandemię koronawirusa 
odbyły się bez udziału 

publiczności. 
Pasowanie na przedszkolaka to 
szczególny dzień dla wszystkich 
dzieci, dlatego nauczyciele pla-
cówki dołożyli wszelki starań, aby 
każdy przedszkolak czuł się w tym 
dniu wyjątkowo.
Podczas uroczystości przedszkolaki 
zaprezentowały swoje umiejętno-
ści, które zdobyły podczas pobytu 
w przedszkolu. Śpiewały, tańczyły, 
recytowały wiersze i zmagały się 
z zadaniami, które przygotowały 
dla nich wychowawczynie. Po za-
kończonych występach dyrektor 

placówki Elżbieta Wierzyk za-
czarowanym ołówkiem pasowała 
dzieci na przedszkolaków.

– Po pasowaniu jesteście już 
prawdziwymi przedszkolakami. 
Udowodniliście, że jesteście 
w pełni gotowi, aby zostać 
prawdziwymi i odpowiedzialny-
mi przedszkolakami. Gratuluję 
Wam i życzę samych radosnych 
chwil w Bajkowym Przedszko-
lu w Żarowie – gratulowała 
dzieciom Elżbieta Wierzyk dy-
rektor Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie.

Wszystkim przedszkolakom i ro-
dzicom serdecznie gratulujemy.

Magdalena Pawlik

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa w uroczystości paso-
wania nie mogli uczestniczyć rodzice dzieci, niemniej cała kadra przed-
szkolna dołożyła wszelkich starań, aby ten dzień był dla świeżo upieczo-
nych starszaków niezapomniany i wyjątkowy.

Wystawa plenerowa 10 lat Żarowskiej Izby Historycznej
Minęło 10 lat od powstania Żarowskiej Izby Historycznej. 

Niestety obecna sytuacja 
epidemiologiczna nie 
pozwala, aby w pełni 

uczcić tę rocznicę. Dlatego zapra-
szamy wszystkich mieszkańców 
do obejrzenia plenerowej wystawy 
10-lecie Żarowskiej Izby Histo-
rycznej (2010-2020), która jest 
ogólnodostępna na deptaku przy 
ul. Dworcowej w Żarowie. 

– Swoją działalność Żarowska 
Izba Historyczna zainau-
gurowała 30 września 2010 
roku. Założona została, przy 
współpracy z pracownika-
mi ówczesnego Żarowskiego 
Ośrodka Kultury, przez byłą 
Burmistrz naszego miasta Lillę 
Gruntkowską. Była to pierwsza 
Izba Pamięci funkcjonująca na 
terenie naszego regionu. Przez 
8 lat siedzibą Żarowskiej Izby 
Historycznej był budynek byłe-
go Żarowskiego Ośrodka Kul-
tury, od 2018 roku Izba mieści 
się w budynku wyremontowa-
nego dworca PKP w Żarowie. 
W przeciągu 10 lat działalności 
Żarowskiej Izby Historycznej 

najważniejszym jej zadaniem 
było gromadzenie eksponatów, 
organizacja wystaw, ekspozy-
cji, prelekcji oraz konkursów 
historycznych, ale także dzia-
łalność edukacyjna dla dzieci 
i młodzieży. W chwili obecnej 
w posiadaniu placówki znajduje 
się duży zbiór zabytków, którego 
nie powstydziłyby się placówki 
muzealne z dłuższym stażem 
i większym doświadczeniem. 
Żarowska Izba Historyczna 
to placówka dokumentująca 

i chroniąca dziedzictwo kultu-
rowe oraz historyczne naszego 
regionu. W atrakcyjny sposób 
promuje historię gminy Żarów 
i jej mieszkańców. Serdecznie 
dziękuję wszystkim osobom, 
które zaangażowały się przy 
tworzeniu naszej Żarowskiej 
Izby Historycznej. Dziękuję za 
chęć pomocy i współpracy pod-
czas tworzenia naszego małego 
lokalnego muzeum – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

20. edycja Szlachetnej Paczki
Ruszyła 20. edycja Szlachetnej Paczki. 
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Działkowcy ponoszą co-
rocznie opłaty ogrodowe 
ustalone przez walne ze-

branie, w tym:
 ▶ opłatę ogrodową dotyczącą 
wydatków na funkcjonowanie 
ROD;

 ▶ opłatę tytułem partycypacji 
w zadaniu inwestycyjnym lub 
remontowym, o ile takie zada-
nie jest realizowane w ROD.

Każdy nowy działkowiec, 
w roku nabycia prawa do działki 

wnosi ponadto dwie jedno-
razowe opłaty ogrodowe:

1. opłatę przeznaczoną na inwe-
stycje, remonty i bieżącą kon-
serwację infrastruktury ustala-
nej w wysokości proporcjonal-
nej do wartości infrastruktury 
ogrodowej przypadającej na 

jedną działkę w ROD. Opłatę 
tę ustala Zarząd ROD (w ROD 
„Relaks” wynosi ona – 50 zł);

2. opłatę ogrodową wstępną usta-
laną przez okręgową radę PZD. 
Ta opłata w całości jest prze-
znaczona na zasilenie Funduszu 
Oświatowego, z którego środki 
są wykorzystywane przede 
wszystkim na pokrycie kosztów 
szkoleń prowadzonych przez 
Związek, wydawanie literatury 
fachowej celem upowszechnia-
nia wiedzy ogrodniczej, prowa-
dzenie poradnictwa i konkur-
sów. Dodatkowo, każdy nowy 
działkowiec zaopatrywany jest 
bezpłatnie w roczną prenume-
ratę miesięcznika „działkowiec”, 
książkę „Poradnik początkują-
cego działkowca”, Statut PZD 
oraz Regulamin ROD (w ROD 

„Relaks” wynosi ona – 150 zł).
Ponadto działkowiec, członek 
PZD, opłaca każdego roku składkę 
członkowską, w kwocie ustalo-
nej przez KR PZD. W roku 2020 
składka członkowska wynosi 6 zł.
Biorąc pod uwagę fakt, że opła-
ty ogrodowe są naliczane od 1 
m2 działki i uchwalane na bieżący 
rok kalendarzowy, jeśli w ciągu 
roku kalendarzowego następuje 
zmiana użytkownika działki, 
a opłaty ogrodowe zostały wnie-
sione przez działkowca ustępują-
cego z działki, jego następca nie 
wnosi ich ponownie.

Zarząd ROD w stosunku do 
działkowca, który jest w zwłoce 
z zapłatą opłat ogrodowych lub 
opłat związanych z utrzymaniem 
działki na rzecz stowarzyszenia 
ogrodowego a zwłoka przekra-
cza ustawowy termin 6 miesięcy 
może wypowiedzieć umowę, po 
uprzedzeniu na piśmie działkowca 
o zamiarze wypowiedzenia umo-
wy oraz po wyznaczeniu dodat-
kowego miesięcznego terminu do 
zapłaty zaległych i bieżących opłat 
ogrodowych. Wtedy, Zarząd ROD 
winien podjąć uchwałę w sprawie 
wypowiedzenia umowy dzierżawy 
działkowej (na podstawie art. 36 
ust. 3 pkt 2) ustawy o ROD.
Wypowiedzenie umowy dzierża-
wy działkowej nie rozwiązuje jed-
nak sprawy zaległości w opłatach, 
które można dochodzić na drodze 
postępowania sądowego. 

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie

Ekologia
Chryzantemy zdobią naszą gminę

Kolorowe, piękne, dorodne chryzantemy zdobią naszą gminę. 
Kwiaty, odkupione od lokalnych 
producentów i sprzedawców, poja-
wiły się w różnych częściach mia-
sta, przy Pomniku Pamięci Naro-
dowej, skwerze przy targowisku 
miejskim, wiatach przystanko-
wych i wielu innych lokalizacjach. 
Chryzantemy zdobią również 
skwery na terenach wiejskich.
Są to kwiaty, które od producen-
tów, w ramach rządowej pomocy, 
wykupiła Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Całą 
akcję dekorowania miasta koordy-
nował Urząd Miejski w Żarowie. 

– Zadeklarowa-
liśmy chęć przy-
jęcia kwiatów, 
aby udekorować 
naszą gminę, 
a przede wszyst-
kim wspomóc 
lokalnych przedsiębiorców, 
którzy ze względu na zamknię-
cie cmentarzy w okresie od 31 
października do 2 listopada, 
nie mogli sprzedać kwiatów. 
Chryzantemy odkupiła Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w ramach rządowego 
programu pomocy osobom, któ-
re tych kwiatów nie sprzedały 
w czasie zamknięcia cmentarzy. 
Przestrzeń miasta zyskała na 
estetyce, a przedsiębiorcy, którzy 
w wyniku decyzji o zamknięciu 
cmentarzy pozostali z niesprze-
danym towarem, otrzymali 
wsparcie – mówi zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora.

Kolorowo, dzięki różnorodnym 
kwiatom, zrobiło się także na tere-
nie sołectw. W Bukowie chryzan-
temy zdobią teren przy skwerze 
w centrum wsi i wiatach przystan-
kowych. W Łażanach, o piękny 
wystrój wsi zadbały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”, którzy 
wzięli udział w akcji organizo-
wanej przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dotyczącej wsparcia producentów 
chryzantem.

Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców postawiono łącznie 
w Łażanach 100 sztuk kwiatów. 
Zdobią one teraz całą wieś. 

W akcję zaangażowali się miesz-
kańcy wszystkich wsi na terenie 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Kwiaty przy Pomniku Pamięci Narodowej w Żarowie.

Na ulicach Kalna, dzięki kwiatom, zrobiło się bardziej kolorowo. 

W Bukowie chryzantemy zdobią teren przy skwerze w centrum wsi i wia-
tach przystankowych.

W Wierzbnej powstały
ekohotele dla owadów

Najmłodsi mieszkańcy Wierzbnej zbudowali
domki dla pożytecznych owadów. 

W piątek, 6 listopada w Wierzbnej 
odbyły się eko-warsztaty, podczas 
których, dzieci uczyły się zapro-
jektować, a następnie zbudować 
ekohotele dla owadów. Celem 
inicjatywy było wzbudzenie świa-
domości mieszkańców dotyczącej 
wymierania pszczół i wynikają-
cej z tego potrzeby pomocy dla 

skrzydlatych zapylaczy. Warsztaty 
pszczelarskie pozwoliły zdobyć 
wiedzę o życiu w pszczelej rodzi-
nie, roli jaką na co dzień odgry-
wają w naszym życiu pszczoły. 

– Bardzo ważnym elementem 
zajęć było przybliżenie tradycji 
pszczelarskich, z których kiedyś 
słynęła Wierzbna. Mało kto 
bowiem wie, że zamieszkujący 
tą miejscowość Cystersi zajmo-
wali się m.in. pszczelarstwem. 
Inicjatywa miała charakter 
warsztatów skierowanych do 
najmłodszych mieszkańców 
miejscowości Wierzbna. Pod 
czujnym okiem Pani Agniesz-
ki Chrzan powstały bardzo 
oryginalne i jedyne w swoim 

rodzaju domki dla owadów. 
Domki zostały rozwieszone 
w różnych miejscach m.in na 
przystankach, przy drogach czy 
w przydomowych ogrodach. 
Ekohotele będą od dziś stanowić 
azyl dla poszukujących pokar-
mu owadów.  Zrobienie własno-
ręcznie takich domków okazało 

się również doskonałą zabawą. 
To świetna forma spędzenia 
czasu wolnego w długie jesienne 
wieczory. Zachęcamy również 
wszystkich mieszkańców do 
tworzenia własnych domków 
dla owadów – mówi Anna Su-
chodolska zastępca dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Projekt budowy ekohoteli dla 
owadów został zrealizowany dzię-
ki wsparciu, które Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie 
otrzymało z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+.

Oprac. Magdalena Pawlik

Domki dla pszczół zostały rozwieszone w różnych miejscach Wierzbnej. 

Informacje dla działkowców
Obowiązkiem działkowca jest pokrywanie kosztów 
funkcjonowania ROD w częściach przypadających 

na użytkowaną działkę 
poprzez uiszczanie opłat ogrodowych. Firma UT Ptak 

w Żarowie zawiesza
 kursy w soboty

Firma Usługi Transpor-
towe Ptak w Żarowie 

informuje, że ze względu 
na ograniczenia związa-

ne z COVID-19 wszystkie 
kursy w soboty zostają do 

odwołania zawieszone. 
Przypominamy, że to przewoź-
nicy odpowiadają za opóźnienia 
i braki kursów, dlatego uwagi na 
ten temat należy kierować wła-
śnie do nich: 

 ▶ UT Ptak tel. 605 536 083, 
 ▶ UT Pilarska tel. 530 009 578, 
 ▶ UT Księżnik tel. 693 720 541, 
 ▶ Matbus Rzeszut tel. 698 266 689. 
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Znicze zamiast do śmietnika, 
będzie można ponownie użytko-
wać. Regały przeznaczone są do 
użytku mieszkańców odwiedzają-
cych groby bliskich, a ich montaż 
miał na celu podjęcie wspólnych 
działań proekologicznych ukie-
runkowanych na ograniczanie 
ilości odpadów powstających na 
cmentarzu.
Osoby sprzątające groby, zamiast 
wyrzucać niepotrzebne znicze 
do pojemników na odpady mają 
możliwość pozostawienia ich na 
regale, dzięki czemu inni będą 
mogli z nich ponownie skorzystać. 
Takie działanie umożliwi wielo-
krotne używanie jeszcze dobrych, 
nieuszkodzonych i kompletnych 
osłon na znicze, a tym samym 
przyczyni się do zmniejszenia ich 
ilości w pojemnikach na odpady.

– Bardzo dużo szklanych zniczy 
wyrzucanych jest do kontene-
rów na odpady zmieszane, co 
jak wiemy, stanowi koszt dla 
gminy, jak i problem ekologicz-
ny związany z ich utylizacją. 
Racjonalnym więc było zainwe-
stowanie w dwa stojaki, na któ-
rych są one umieszczane i mogą 
być wykorzystywane ponownie 
bez konieczności zakupywania 

nowych. W przypadku osób 
starszych, mniej zamożnych 
oraz bardziej świadomych eko-
logicznie jest to rozwiązanie 
bardzo korzystne – mówi To-
masz Kuska z Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Gmina
Konkurs fotograficzny

„Gmina Żarów w obiektywie” rozstrzygnięty
Najpiękniejsze fotografie przedstawiające gminę Żarów zostały wybrane. 

Uczestnicy konkursu fo-
tograficznego „Gmina 
Żarów w obiektywie”, 

którego organizatorami byli Urząd 
Miejski w Żarowie oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, przed-
stawili na swoich zdjęciach naj-
bardziej urokliwe zakątki naszej 
gminy. Na konkurs wpłynęły pra-
ce 11 uczestników, wśród których 
wyłoniono zwycięzców.

– Celem konkursu było zachęce-
nie mieszkańców do wspólnego 
odkrywania i podziwiania naj-
urokliwszych zakątków gminy 
Żarów, popularyzacji i promocji 
turystyki wśród mieszkańców 
naszego regionu jako elementu 
życia codziennego i sposobu na 
rekreację, upowszechnienie i po-
pularyzacja fotografii, rozwija-
nie zainteresowań historią, naj-
bliższym otoczeniem, a przez to 
umacnianie tożsamości i poczu-
cia więzi z gminą. Dziękujemy 
za udział w konkursie, wszystkie 
prace wyróżniały się kreatyw-
nością, a pod uwagę braliśmy 
również formę indywidualnego 
ujęcia autora zdjęć, jego pomysł 
i oryginalne spojrzenie na temat 
– mówi Tomasz Pietrzyk dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Laureaci konkursu fotograficzne-
go „Gmina Żarów w obiektywie”:

 ▶ I miejsce: Marcin Rój za zdjęcia 
przedstawiające Kościół św. Jó-
zefa w Pożarzysku, boisko Orlik 
i kometę Neowise w Żarowie oraz 
drogę mleczną na końcu Żarowa

 ▶ II miejsce: Mateusz Szymański 
za zdjęcia przedstawiające Ko-
ściół św. Józefa w Pożarzysku, 
drogę Siedlimowice-Pożarzysko 
(panorama Pożarzyska) oraz 
pola w kierunku Świdnicy

 ▶ III miejsce: Marek Wąsowski 
za zdjęcia przedstawiające bu-
dynki Banku Spółdzielczego, 
dworca kolejowego, Szkoły Pod-
stawowej przy ul. Piastowskiej 
10, sklepu Rogatek oraz Zamek 
w Żarowie.

Wszystkie pozostałe prace zostały 
wyróżnione. Zwycięzcy konkursu 
oraz laureaci prac wyróżnionych 
otrzymają nagrody. Z uczestni-
kami konkursu, z uwagi na reżim 
sanitarny i obowiązujące ob-

ostrzenia, skontaktujemy się tele-
fonicznie bądź mailowo. Wybrane 
przez organizatorów zdjęcia zo-
staną opublikowane w kalendarzu 
gminnym na 2021 rok, stronach 
internetowych organizatorów oraz 

mediach społecznościowych.
Zdjęcia uczestników konkursu 
można zobaczyć na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu droga mleczna na końcu Żarowa autorstwa Marcina Rója.

Zdobywca II miejsca Mateusz Szymański 
i jego zdjęcie Kościoła w Pożarzysku.

Na zdjęciu budynek Banku Spółdzielczego w Żarowie 
w ujęciu Marka Wąsowskiego.

Skrócony czas na wypełnienie
samospisu od pierwszego logowania
Od 9 listopada wprowadzono ważną zmianę dla osób, 

które dokonują samospisu – skrócony czas na wypełnie-
nie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku, 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu 
rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalo-
gowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formula-

rza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą 
uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy 
mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego 
logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na 
wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Rolniku – odbierz telefon od rachmistrza
Przypominamy rolnikom, że do 30 listopada 2020r. 

trwa Powszechny Spis Rolny.

Rolniku – jeżeli w trakcie połączenia przychodzącego na wyświe-
tlaczu twojego telefonu pojawi się numer poprzedzony prefiksem 
+22 , to prawdopodobnie chce się skontaktować z Tobą rachmistrz 

w celu przeprowadzenia spisu rolnego. Dochodzą do nas informacje, że 
rolnicy z obawy przed nieznanym połączeniem, często nie odbierają tele-
fonów z prefiksem +22 (infolinia spisowa tel. 22 27 99 999). 
Przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkow-
nicy gospodarstw rolnych, w ramach spisu rolnego, zobowiązani są do 
udzielania zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

Apel o ograniczenie wizyt w ZWiK Żarów
Zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego staramy się zmini-
malizować ryzyko zakażenia koronawirusem.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć osobiste wizyty w Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. i zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania ważnych spraw:

 ▶ telefonicznie (74 85 80 610 lub 512 222 825; 665 159 740) lub 
 ▶ drogą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl.

Kasa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. będzie czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. W sytuacji kolejnych obostrzeń sanitarnych kasa zostanie zamknięta, 
o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.
Apelujemy o zrozumienie dla podejmowanych działań przez naszą spółkę, które mają charakter prewencyj-
ny, służący ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a zatem ochronie zdrowia i życia nas samych 
i Państwa. Musimy zapewnić ciągłość pracy naszej spółki tak, aby była dostarczana woda i odbiór ścieków 
i usunąć ewentualne awarie. 

Zarząd Spółki ZWiK w Żarowie Sp. z o.o. 

Na cmentarzu w Żarowie
stanęły regały na znicze

Dwa regały na znicze stanęły przy bramach wejściowych
na cmentarzu komunalnym w Żarowie. 

To rozwiązanie nie tylko eko-
nomiczne, ale przede wszystkim 
bardzo ekologiczne. Do tej pory 
wypalone znicze lądowały w cmen-
tarnych kontenerach. Teraz część 
z nich zostanie ponownie wykorzy-
stana. 
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Kronika policyjna
Kolizja na drodze
Żarów – Mrowiny

Do kolizji dwóch samochodów 
doszło we wtorek, 10 listopada na 
drodze pomiędzy miejscowościa-
mi Żarów – Mrowiny. Sprawca 
oddalił się z miejsca zdarzenia, ale 
pokrzywdzony zapamiętał markę 
samochodu i numer rejestracyjny 
pojazdu. Dzięki temu funkcjonariu-
sze KP Żarów dotarli do mieszkań-
ca gminy Żarów, który spowodował 
kolizję i ukarali go mandatem 
karnym za niezachowanie należytej 
ostrożności oraz prowadzenie po-
jazdu bez uprawnień.

Włamanie
do zakładu kamieniarskiego

Funkcjonariusze policji otrzymali 
zawiadomienie o kradzieży z wła-
maniem do jednego z zakładów 
kamieniarskich funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów. Niezna-
ny sprawca dokonał uszkodzenia 
czterech rozdzielni elektrycznych 
na terenie nieczynnego zakładu 
poprzez powyrywanie bezpiecz-
ników oraz kabli elektrycznych 
różnej długości i grubości. Spraw-
ca dokonał także kradzieży kabli 
elektrycznych. Łączne straty na 
szkodę właściciela zakładu zostały 
oszacowane na kwotę nie mniej-
szą niż 500 złotych. 

Ukradła kosmetyki 
i została zatrzymana

Kierowniczka jednego ze sklepów 
na terenie Żarowa powiadomiła 

funkcjonariuszy o kradzieży ko-
smetyków przez ustaloną kobietę. 
Zatrzymana została ukarana man-
datem karnym.

Przekroczyła prędkość
w terenie zabudowanym

26-letnia mieszkanka powiatu 
świdnickiego została zatrzymana 
przez funkcjonariuszy Wydziału 
Ruchu Drogowego za przekrocze-
nie prędkości na drodze przy ul. 
Armii Krajowej w Żarowie. Kobie-
ta przekroczyła prędkość w terenie 
zabudowanym o 51 km (tzw. 50+). 
Zatrzymano jej prawo jazdy oraz 
ukarano mandatem karnym.

Kolizja na parkingu
Na terenie parkingu przyległego 
do jednego ze sklepów, doszło 
do kolizji dwóch aut w wyniku 
niedostosowania prędkości do 
warunków ruchu. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym. Nikt 
nie odniósł obrażeń.

Prowadził rower pod 
wpływem alkoholu

Funkcjonariusze KP Żarów za-
trzymali 29-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który 
w stanie po użyciu alkoholu kiero-
wał rowerem po drodze publicz-
nej (I badanie 0.20ml/l, II badanie 
0,23 mg/l). Po czynnościach 
mężczyznę zwolniono, rower 
zabezpieczono. Sprawca ukarany 
mandatem karnym.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Chodniki oddane do użytku mieszkańców
Zakończyły się prace przy budowie chodników w Bukowie, Imbramowicach i Pożarzy-

sku, które realizowane były przy drogach powiatowych. 

Kolejne odcinki chodników 
są już gotowe i zostały 
udostępnione mieszkań-

com wsi. 
– W ramach inwestycji pro-
wadzone były roboty ziemne, 
wykonano przepusty i dojścia 
z drogi do chodnika, przykryto 
rowy na całej długości chod-
nika i utwardzono pobocza 
kostką betonową. Inwestycje 
były finansowane wyłącznie 
ze środków budżetu gminy Ża-
rów. Mieszkańcy Imbramowic, 
Pożarzyska i Bukowa mogą 
się już poruszać bezpiecznym 
chodnikiem – mówi Agnieszka 
Gołuch z Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Łączny koszt zadania to kwota 
99.816,80 złotych. Remonty zo-
stały sfinansowane ze środków 

budżetu gminy Żarów. Mieszkań-
cy wsi, na kontynuację remontów 
chodników na terenach swoich 

wsi, przeznaczyli także środki 
z funduszu sołeckiego. 

Magdalena Pawlik

Dzięki kolejnych odcinkom chodników, mieszkańcy mogą bezpiecznie 
poruszać się po terenie swoich sołectw. 

Warsztaty w Krukowie 
W reżimie sanitarnym w sobotę, 7 listopada odbyły się

warsztaty zdobienia przedmiotów użytkowych w Krukowie.

Uczestnikom nie zabrakło 
wyobraźni i na zajęciach 
powstały wspaniałe deko-

racje. Warsztaty w Krukowie były 
elementem projektu „Nie święci 
garnki lepią”, który otrzymał do-
finansowanie w ramach pozyska-
nego przez Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie wsparcia 
finansowego z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+. 
Ważnym elementem warszta-
tów było także zdobycie wiedzy 
i umiejętności zdobienia przed-
miotów, którą uczestniczy zdoby-
wali pod okiem instruktorki Pani 
Magdy. Podczas zajęć mieszkańcy 
mogli nauczyć się również, jak 
w efektowny sposób ozdobić zwy-
kłe przedmioty, które wydawałoby 
się nie posiadają już żadnej warto-
ści użytkowej. 

– Nasza instruktorka Magda 
przygotowała dla nas mnó-

stwo przeróżnych materiałów: 
wstążek-wstążeczek, gwiazdek-
-gwiazdeczek, kwiatuszków 
drobnych, ale i też takich 
całkiem sporych, zdobionych 
koralikami połyskujących taśm, 
sznurków i koronek. Wszystko 
to miało posłużyć nam do zdo-
bienia przedmiotów. Magda 
udzieliła nam paru cennych 
wskazówek, a potem to już 
wszystko zależało od naszej kre-
atywności, która – jak się oka-
zało, była ogromna. Te warszta-
ty pokazały nam wszystkim, jak 
szybko i stosunkowo niewielkim 
nakładem środków, można 
stworzyć własne, niepowta-
rzalne dekoracje i jak można 
nadać zwykłym przedmiotom 
(słoikom, butelkom, świeczkom) 
nowego życia, naznaczonego 
pierwiastkiem piękna – czytamy 
na Facebooku Krukowianie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony 

dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych
w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonych pod lokalizację instalacji OZE 

oraz zabudowę produkcyjno-usługową
Nr 

działki
Pow. 
w m2

Pow. 
łączna 

m2
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/

opis
Cena wywoławcza Wys. wa-

dium
Godz. 
roz-

pocz.
995/5 1.736

39.621

SW1S/00087959/6
Sprzedaż prawa 
własności. 
Nieruchomość 
niezabudowana

1.710.000 zł
słownie: jeden milion 
siedemset dziesięć 
tysięcy złotych

171.000 zł
słownie: sto 
trzydzieści 
pięć tysięcy

9.00
996/3 10.404 SW1S/00081270/0
997/2 3.965 SW1S/00080418/3
997/4 10.699 SW1S/00087962/0

1063/4 12.817 SW1S/00087962/0

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wy-
woławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 
15 stycznia 2021r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu 
notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% 
wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości posiadają funkcję terenu lokalizacji instalacji 

odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 2.PE/PU.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl.
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74 30 67 301 

do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-

mentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania 

uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-

mocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także 
małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu za-
poznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze sta-

nem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania 
oraz parametrami.
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Przed sezonem Julita uległa 
poważnej kontuzji – zerwanie 
więzadła krzyżowego przedniego 
w kolanie. Kontuzja ta przerwała 
świetnie zapowiadającą się karierę 
Julity. Jedyną szansą powrotu na 
boisko jest operacja.
Niestety, czas oczekiwania na nią 
w ramach NFZ to 2 lata. Może to 
oznaczać zmarnowanie szansy na 
rozwój sportowy. Julita od dziecka 
była zafascynowana piłką nożną. 
Trenowała i grała z chłopcami 
w klubie Zjednoczeni Żarów. 
Często była najlepszą na boisku. 
Obecnie jest zawodniczką klubu 
Polonia Świdnica i miała być osto-
ją całej drużyny. Kontuzja pokrzy-
żowała te plany.

Koleżanki z drużyny zorganizo-
wały zbiórkę dla Julity na portalu 

zrzutka.pl. Koszt operacji wyko-
nanej prywatnie wynosi ok. 9 ty-
sięcy złotych. Julita w tym roku 
zdaje maturę w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Świdnicy.
Pomóżmy młodej mieszkance 
naszego miasta, wystarczy wpłacić 
choćby drobny datek. 

Wszystko za sprawą derbowej 
batalii ze starszymi kolegami z 
żarowskiego klubu.
Stawka pojedynku była spora. 
W powiatowej Lidze Siatkówki 
spotkały się bowiem dwie dotąd 
niepokonane ekipy z Żarowa. Sam 
charakter derbów i fakt, że na par-
kiecie spotkało się wiele znanych 
zawodników dodawał pikanterii 
tego pojedynku. 
Spotkanie mogło się podobać, a 
siatkarze obu drużyn stworzyli 
ciekawe widowisko. Pierwsze dwa 
sety padły łupem TKKF Chemik 
Żarów Senior, którzy wygrali do 
19 i 15. Wydawało się, że trzecia 
partia może być punktem zwrot-
nym tego pojedynku. Juniorzy 
przejęli kontrolę nad wydarzenia-
mi na parkiecie i zwyciężyli 25:18. 

W czwartym secie znów górą byli 
seniorzy, choć wygrana 25:23 nie 
przyszła im łatwo.

 ▶ TKKF Chemik Żarów Senior: 
J. Kruk, T. Chlipalski, K. Jachi-
mowicz, S. Dobrowolski, P. No-
wakowski, T. Dyczek, J. Szram, 
B. Wąsowski, T. Smereka, D. Sa-
dowski, W. Wyczesany, R. Wą-
sowski, M. Turzański, M. Żyła, 
I. Pękała, M. Wójciak, A. Wój-
ciak, D. Maruszak.

 ▶ TKKF Chemik Żarów Junior: 
P. Hendżak, F. Slatan, T. Knecht, 

B. Lukaszczyk, J. Wiśniewski, 
A. Smagło, J. Borowy, D. Nie-
węgłowski, T. Gajek, F. Ciunaj-
tis, M. Sznurek, M. Antoniak, 
Z. Olczyk, M. Bober, P. Bogun, 
P. Pękalski, G. Mikulski, P. Ku-
lik, M. Kuchciak, G. Radziwiłko, 
D. Wołodkiewicz. 

Wyniki 4. kolejki: 
 ▶ MKS Karolina Jaworzyna Śl. – 
AKS Strzegom 0:3 
(17:25, 19:25, 18:25)

 ▶ TKKF Chemik Żarów Junior – 
TKKF Chemik Żarów Senior 
1:3 (19:25, 15:25, 25:18, 23:25)

 ▶ Dabro Volley Dobromierz – 
Volley Gang Witoszów 3:0 
(25:2, 25:10, 25:17)

Krzysztof Dutkiewicz

Zjednoczeni byli drużyną o kla-
sę lepszą. Trzeba przyznać, że 
Jaworzyna Śląska ma poważny 
problem. Wyrasta na pewniaka do 
spadku z okręgówki.
Gospodarze głównie za sprawą 
szybkiej i kombinacyjnej gry uzy-
skiwali przewagę. Pomimo wielu 
okazji do wyjścia na prowadzenie, 
na pierwszego gola trzeba było 
czekać do końca pierwszej poło-
wy. Z rzutu wolnego silny strzał 
w kierunku bramki oddał Michał 
Klimaszewski. Stojący między 
słupkami bramkarz jaworzyńskie-
go klubu wypuszcza z rąk piłkę. 
Błąd bezlitośnie wykorzystał Bar-
tosz Jastrzębski posyłając futbo-
lówkę do pustej bramki.
Za moment po zmianie stron 
świetną dwójkową akcją popisali się 
Sajdak i Khvostenko. Ten pierwszy 
precyzyjnym strzałem sprzed pola 
karnego nie daje szans bramkarzowi 

gości, zdobywając drugiego gola dla 
biało-niebieskich. 
Karolina notuje fatalny okres. 
Piłkarze tej drużyny na wygraną 
w wałbrzyskiej okręgówce czekają 
od dziewięciu kolejek. Zjednocze-

ni inkasują kolejne trzy punkty, 
które pomimo zaległych spotkań 
pozwalają utrzymywać się w ści-
słej czołówce tabeli.

 ▶ Zjednoczeni: Hruszowiec – 
Jastrzębski, Chłopek, Szuba, 
Kaczmarczyk, Marzec (60’ Śli-
wa), Ł. Klimaszewski (85’ Wie-
trzykowski), M. Klimaszewski, 
Khvostenko, Sajdak, Andrze-
jewski (70’ Gaładyk). 

Krzysztof Dutkiewicz

Sport i wypoczynek

Pomóżmy Julicie uzbierać środki
na operację więzadeł

Julita Firuta jest mieszkanką Żarowa, zawodniczką
piłkarskiej drużyny kobiet Polonia Świdnica. 

Derby dla Żarowa
Cienia złudzeń w derbowym starciu nie pozostawili rywalom piłka-
rze Zjednoczonych Żarów, pokonując w meczu wałbrzyskiej okrę-

gówki MKS Karolinę Jaworzynę Śląska 2:0.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Słowianin Wolibórz 15 42 14 0 1 61-14
2. Granit Roztoka 14 36 12 0 2 42-14
3. Skałki Stolec 15 32 10 2 3 41-13
4. Grom Witków 14 25 8 1 5 38-35
5. Kryształ Stronie Śląskie 14 25 8 1 5 35-25
6. Zjednoczeni Żarów 13 24 8 0 5 35-21
7. Zamek Kamieniec Ząbk. 13 21 6 3 4 31-22
8. Zdrój Jedlina Zdrój 13 20 6 2 5 21-21
9. Włókniarz Kudowa Zdrój 14 18 5 3 6 22-24
10. Victoria Świebodzice 13 18 6 0 7 22-30
11. Wenus Nowice 15 16 4 4 7 35-33
12. Cukrownik/Polonia Pszenno 15 15 5 0 10 23-38
13. Trojan Lądek Zdrój 13 12 4 0 9 20-41
14. Karolina Jaworzyna Śląska 15 8 2 2 11 23-56
15. Płomień Makowice 13 6 2 0 11 16-38
16. Sparta Ziębice 13 6 2 0 11 20-60

Bratobójczy pojedynek
Pierwszą porażkę w sezonie odnieśli zawodnicy 

TKKF Chemik Żarów Junior. 

Niższe ligi piłkarskie
Kl. A, gr. I

Wyniki 15. kolejki
 ▶ Górnik Wałbrzych – Zieloni Mokrzeszów 5-0
 ▶ Orzeł Witoszów – LKS Wiśniowa 4-2
 ▶ MKS Szczawno Zdrój – KS Walim 12-4
 ▶ Sudety Dziećmorowice – Unia Bogaczowice 2-4
 ▶ Herbapol Stanowice – Zagłębie Wałbrzych 5-1
 ▶ Czarni Wałbrzych – Zieloni Mrowiny 0-1
 ▶ Górnik Nowe Miasto Wałbrzych –Podgórze Wałbrzych 5-1
 ▶ Górnik Boguszów-Gorce – Włókniarz Głuszyca 3-7

Tabela
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Górnik Wałbrzych 15 45 15 0 0 103-6
2. MKS Szczawno Zdrój 14 31 9 4 1 71-24
3. Herbapol Stanowice 14 29 9 2 3 56-26
4. Zieloni Mokrzeszów 14 27 8 3 3 44-27
5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 14 26 8 2 4 46-30
6. KS Walim 14 20 6 2 6 41-59
7. Zieloni Mrowiny 14 19 6 1 7 34-36
8. Zagłębie Wałbrzych 14 19 6 1 7 32-39
9. Górnik Boguszów-Gorce 14 19 6 1 7 39-48
10. Unia Bogaczowice 15 17 4 5 6 33-46
11. Podgórze Wałbrzych 14 16 4 4 6 31-44
12. Sudety Dziećmorowice 14 15 5 0 9 28-65
13. Orzeł Witoszów 14 13 4 1 9 24-58
14. Czarni Wałbrzych 14 12 3 3 8 21-47
15. Włókniarz Głuszyca 14 10 2 4 8 28-43
16. LKS Wiśniowa 14 4 1 1 12 14-47

Kl. A, gr. II

Wyniki 15. kolejki
 ▶ LKS Marcinowice – STEP Tąpadła/Wiry  3-2
 ▶ Czarni Sieniawka – Piławianka Piława Górna  0-2
 ▶ Polonia Ząbkowice Śl. – Zryw Gola Świdnicka  2-1
 ▶ Kłos Lutomia – Sudety Kątki  5-1
 ▶ Delta Słupice – Koliber Uciechów  3-0
 ▶ Bielawianka II Bielawa – Wierzbianka Wierzbna  8-1
 ▶ Boxmet Piskorzów – Zieloni Łagiewniki  4-1

Tabela
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Bielawianka II Bielawa 13 31 10 1 2 55-17
2. Darbor Bolesławice 12 30 9 3 0 48-14
3. Zieloni Łagiewniki 13 24 8 0 5 33-26
4. Kłos Lutomia 13 21 5 6 2 29-17
5. Delta Słupice 13 21 7 0 6 27-23
6. Piławianka Piława Górna 13 19 5 4 4 23-16
7. Koliber Uciechów 14 18 5 3 6 19-21
8. LKS Marcinowice 13 18 5 3 5 27-27
9. Zryw Gola Świdnicka 13 17 5 2 6 28-28
10. STEP Tąpadła/Wiry 13 16 4 4 5 26-40
11. Wierzbianka Wierzbna 13 16 4 4 5 27-31
12. Polonia Ząbkowice Śl. 13 14 4 2 7 26-35
13. Boxmet Piskorzów 13 13 4 1 8 20-28
14. Czarni Sieniawka 12 12 3 3 6 12-29
15. Sudety Kątki 13 3 1 0 12 18-66

Kl. B, gr. II

Wyniki 13. kolejki
 ▶ Gryf Burkatów – LKS Dobrocin  5-1
 ▶ Grom Panków – Piast Jaźwina  4-3
 ▶ Dąb Mościsko – Zjednoczeni II Żarów  0-6
 ▶ Silesia Żarów – Ślęża Ciepłowody  4-4
 ▶ Błyskawica Kalno – Klubokawiarnia Roztocznik  0-1
 ▶ Błękitni Owiesno – Zryw Łażany  3-2

Tabela
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. LKS Dobrocin 12 25 8 1 3 50-27
2. Gryf Burkatów 12 24 8 0 4 36-26
3. Klubokawiarnia Roztocznik 12 23 7 2 3 25-9
4. Błękitni Owiesno 12 23 7 2 3 40-25
5. Zjednoczeni II Żarów 11 21 7 0 4 37-27
6. LKS II Bystrzyca Górna 11 21 7 0 4 36-23
7. Ślęża Ciepłowody 11 16 4 4 3 28-25
8. Dąb Mościsko 12 16 5 1 6 23-38
9. Piast Jaźwina 12 13 4 1 7 22-34
10. Grom Panków 11 12 3 3 5 22-26
11. Silesia Żarów 11 12 3 3 5 17-28
12. Błyskawica Kalno 12 6 2 0 10 16-38
13. Zryw Łażany 11 4 1 1 9 18-44

Krzysztof Dutkiewicz


