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Uwaga! Zmiany w harmono-
gramie wywozu odpadów!
Już od 1 lutego obowiązywać będzie 
nowy harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych.

Najlepsi sportowcy
gminy Żarów
Po raz pierwszy gmina była organizatorem 
sportowego plebiscytu na „Sportową indy-
widualność gminy Żarów”.

Volley zakończył rundę 
zasadniczą
Volley Żarów powalczy o 5. miejsce 
w III Dolnośląskiej Lidze Siatkówki6 4 8

Gmina z widocznymi perspektywami

Będą wspierać chorych
w Żarowie

To był dobry rok dla gminy 
Żarów. Rok 2013 poka-

zał, że mimo kolejnych spłat 
zaciągniętych długów, gmi-
na Żarów wciąż dobrze się 
rozwija, a co najważniejsze 
z roku na rok osiąga coraz 
wyższy poziom dochodów. 

Aktywność w zakresie 
pozyskiwania środków po-
zabudżetowych, ogrom pra-
cy wielu osób, instytucji i 
organizacji pozarządowych 
przyniósł znaczne efekty na 
płaszczyźnie wydarzeń spo-
łecznych i gospodarczych. 
Dokonania gminy docenili 
także lokalni samorządowcy. 

Na spotkaniu noworocznym 
nie szczędzili słów pochwały 

Poszerzenie granic miasta, rozbudowa zakładów na żarowskiej podstrefie ekonomicznej, ponad 6 milionów złotych 
pozyskanych ze środków unijnych. Nowe inwestycje drogowe, mieszkaniowe i kulturalne. Przybywający wciąż nowi 
mieszkańcy. I wreszcie systematycznie rosnące dochody. To efekt pracy, który udało się osiągnąć gminie Żarów w 
2013 roku.

Więcej na str. 5

dla władz gminy. – Z każdym 
rokiem widać coraz bardziej, 
że Żarów jest miastem roz-
wojowym. Jest miejscem, w 

którym chce się mieszkać, 
pracować i realizować in-
westycje.

Więcej na str. 5

W nowy rok z nowymi
planami

Tu nie mówimy o cho-
robie, mówimy o życiu 

– podkreślają pracownicy 
świdnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum”, którzy od kilku lat po-
magają chorym w gminach 
powiatu świdnickiego. 

Teraz pod ich opieką znaj-
dą się również mieszkań-
cy gminy Żarów. Gmina 
podpisała właśnie umowę z 
świdnickim hospicjum, któ-
re sprawować będzie opiekę 
nad mieszkańcami w termi-
nalnej fazie choroby nowo-
tworowej. – Dysponujemy 
specjalistycznym sprzętem 
medycznym, w postaci pro-
fesjonalnych łóżek, matera-

Na zdjęciu przedstawiciele świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum”, poseł na Sejm RP Anna Zalewska oraz żarowscy radni 
z Klubu Wspólnota Samorządowa.

cy przeciwodleżynowych, 
koncentratorów tlenu oraz 
innych środków opatrun-
kowych i pielęgnacyjnych, 

z których bezpłatnie będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
gminy Żarów. 

Więcej na str. 3

Działania burmistrza Żarowa od lat wspierają posłowie na Sejm RP oraz 
senator Wiesław Kilian.
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Kronika policyjna 
Chciał wyłudzić
pieniądze

Akurat w Dzień Dziadka 
żarowska policja otrzyma-
ła aż pięć zgłoszeń o próbie 
wyłudzenia dużych kwot 
pieniędzy od osób starszych 
zamieszkałych w Żarowie. 
Sprawca kontaktował się 
telefonicznie z potencjal-
nymi ofiarami wyłudzeń i 
stosował tzw. metodę „na 
wnuczka”. Przedstawiał się 
jako wnuk lub siostrzeniec i 
w przejmujący sposób opo-
wiadał fikcyjną historyjkę 
o tym, że zdarzył się wypa-
dek samochodowy, którego 
on był sprawcą. W wypadku 
tym miała ucierpieć kobieta, 
która musi teraz być poddana 
kosztownej operacji. W ten 

sposób sprawca od każdej 
z osób chciał wyłudzić po 
50 tys. złotych na leczenie 
poszkodowanej kobiety. Na 
szczęście żadna z prób wy-
łudzenia nie powiodła się, 
chociaż niektóre z oszuka-
nych osób już wybierały się 
do banku, aby wypłacić pie-
niądze i wspomóc „wnucz-
ka”. – Apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców gminy, aby 
w podobnych przypadkach 
absolutnie nie przekazywali 
żadnych pieniędzy i jak naj-
szybciej zgłaszali nam takie 
zdarzenia. Im szybsza będzie 
Państwa reakcja w takich 
sytuacjach, tym skuteczniej 
my będziemy mogli działać – 
wyjaśnia Izabela Basztura, 
komendant żarowskiego ko-
misariatu policji.  

Złodziej zatrzymany

Z mieszkania trzydzie-
stoletniego mężczyzny, 22 
stycznia skradziono kartę 
bankomatową. Poszkodo-
wany mieszkaniec Żarowa 
zgłosił zajście na policji, po-
nieważ jeszcze tego samego 
dnia z jego konta zniknęła 
kwota 2 tys. złotych. Żarow-
ska policja szybko ustaliła 
sprawcę kradzieży. Jest nim 
dwudziestotrzyletni miesz-
kaniec Żarowa, któremu za 
dokonany czyn grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. Obecnie 
trwają czynności mające na 
celu wyjaśnienie wszystkich 
okoliczności zajścia.  

Oprac. Agnieszka Socha

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 
6/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 
12/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku.

Talenty drzemią we wszystkich
Udowodnili to uczniowie 

żarowskiego gimnazjum, 
zdobywając wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie 
Tesco dla szkół - „Talent do 
niemarnowania”.

A konkurencja była ogrom-
na. Łącznie o nagrody walczy-
ło ponad 500 placówek oświa-
towych, które pokazały, że w 
polskich szkołach drzemią 
rozmaite nieodkryte talenty.  - 
Na ten sukces pracowała ekipa 
uczniów żarowskiego gimna-
zjum. Jednak film, w którym 
główne role zagrali gimna-
zjaliści miał nieco szerszy wy-
dźwięk. Młodzież, korzystając 
ze swojej kreatywności, uczy-
ła się przede wszystkim zasad 
zdrowego odżywiania. Ucznio-
wie promowali również racjo-
nalne żywienie wśród swoich 
rówieśników i rodzin. Cały 
zespół filmowy składa serdecz-
ne podziękowania każdemu, 
kto wspierał naszą inicjatywę. 
Każdy głos miał dla nas wiel-
kie znaczenie – mówi opiekun 
filmowej grupy w gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie 
Przemysław Drąg.

Żarowscy gimnazjaliści aktywnie włączyli się w udział konkursu filmowego 
Tesco dla szkół - „Talent do niemarnowania”. I opłacało się. Ich zaanga-
żowanie i ciężka praca zostały nagrodzone przyznaniem wyróżnienia. Na 
zdjęciu (od prawej) Paulina Zajko-Ignatowicz, Karolina Karpińska, Wiktoria 
Duda, Monika Głodo, Karina Grabowska, Sara Matuszak, Klara Skrzypek, 
Wiktor Zaremba, Wojciech Pudłowski, Dawid Duda, Filip Zakrzewski

11. edycja programu Tesco 
dla szkół - „Talent do nie-
marnowania” koncentrowała 
się na problemie marnowania 
żywności, a jego uczestnicy 
mieli za zadanie nakręcić 
krótki film, namawiający 
do niemarnowania jedzenia. 
Doskonale poradzili sobie z 
tym uczniowie gimnazjum 
w Żarowie. Ich filmowa pro-

dukcja znalazła się na 2 miej-
scu w powiecie, 18 w woje-
wództwie i 149 w kraju. - A 
dzięki licznym głosom, nasz 
film przeszedł do kolejnego 
etapu. To ogromny sukces 
naszego gimnazjum! - dopo-
wiada Przemysław Drąg z 
żarowskiego gimnazjum.

Magdalena Pawlik

Akcja zima w gminie Żarów.
Służby w gotowości

P ługopiaskarki, kopar-
ko-ładowarki i odśnie-

żarki są w pełnej goto-
wości do interwencji na 
drogach.

Podobnie, jak rok temu, 
zimowym utrzymaniem 
dróg na terenie gminy 
Żarów zajmuje się firma 
„RAKER” Marcina Bor-
gosza, która w drodze 
przetargu została wybrana 
do wykonywania tego za-
dania. - Sytuacja jest mo-
nitorowana każdego dnia 
na bieżąco. Pługopiaskarki 
interweniowały już na dro-
gach gminnych na terenie 
naszej gminy i jeżeli opa-
dy śniegu będą intensyw-
ne znów wyjadą na ulice 
miasta. Przypominamy 
także, że właściciele pose-
sji i zarządcy osiedli mają 
obowiązek sprzątać śnieg 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości i 
osiedlowych uliczek. Ko-

nieczne jest także posypy-
wanie chodników piaskiem, 
a także usuwanie z dachu 
sopli i śniegu – wyjaśnia 
Tomasz Kuska, inspektor 
ds. Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

W ubiegłorocznym sezo-
nie akcja zima pochłonęła 
prawie 350 tysięcy złotych. 
Pieniądze zostały w głównej 
mierze przeznaczone na zu-
życie około tysiąca ton soli 
drogowej i około stu pięć-
dziesięciu ton piasku.

Interwencje dotyczące zi-
mowego utrzymania można 
zgłaszać:

● w Urzędzie Miejskim w 
Żarowie, Referat Inwestycji 
i Dróg, tel. 74 858 05 91 wew. 
334 w dniach: poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek w 
godzinach 7.30-15.30 oraz 
we wtorek 8.00-16.00

● w firmie „RAKER” 
Marcin Borgosz, tel. 723 
506 558 (po godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego w 
Żarowie)

Magdalena Pawlik

Walentynkowy dar serca
Serce od zawsze kojarzy się z 

miłością.
Wiedzą o tym nie tylko za-

kochani, którym zwłaszcza w 
Walentynki serca biją szyb-
ciej. Jednakże sercu do bicia 
potrzebna jest krew. I chociaż 
każda okazja jest dobra, żeby 
podzielić się z potrzebującymi 
tą życiodajną cieczą, to warto 
pomyśleć o tym szczególnie w 

czasie, kiedy wszędzie pełno 
jest serc i serduszek. – Zapra-
szam wszystkich (nie tylko za-
kochanych) bardzo serdecznie 
do uczestnictwa w zbiórce krwi, 
jaka odbędzie się w środę, 12 
lutego w Zespole Szkół w Ża-
rowie, w godzinach od 9:00 do 
14:00. Niech to będzie walen-
tynkowy dar naszych serc! – za-
chęca Czesław Giemza, prezez 

Miejskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi.     

  Agnieszka Socha

Spotkaj się z parlamentarzystami
W każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Urzędzie Miejskim w Żarowie bezpłatnych 

porad mieszkańcom gminy Żarów udzielają parlamentarzyści. Dyżury odbywają się w 
godzinach od 12.00 do 14.00. Ze względu na posiedzenia Sejmu RP kolejna okazja do 
rozmowy z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką już w najbliższy piątek, 31 stycznia 
w godzinach od 12.00-13.00.

Od godziny 10.00 do 12.00 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca natomiast na dyżur do 
żarowskiego Urzędu Miejskiego przyjeżdża również posłanka RP Anna Zalewska. 

Dyżury poselskie odbywają się w pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Magdalena Pawlik 

Ogłoszenia drobne

- Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną w pełni uzbrojoną o pow. 991 m2.
Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

- Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 54,8 m2 w Żarowie na Osiedlu przy ul. Łokietka. 
Tel. 607 930 386

- Sprzedam dom w Łażanach o powierzchni 119 m2 na działce 0,14 ha. Telefon kontak-
towy 667 885 569

Radni Rady Miejskiej z Klubu PSL składają serdeczne gratulacje radnej Kamili Madej z 
okazji narodzin córeczki. Gratulujemy, a młodej mamie życzymy samych radosnych 

chwil spędzonych z nowym członkiem rodziny.
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Będą doposażać jednostki
Zakup specjalistycznego 

sprzętu, modernizacja stra-
żackich remiz, pozyskanie no-
wych wozów bojowych i wię-
cej wyszkolonych druhów. 

Takie plany na ten rok mają 
jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy 
Żarów. Właśnie rozpoczął się 
cykl zebrań, podczas których 
strażacy wspólnie z burmi-
strzem Leszkiem Michala-
kiem, zastępcą Grzegorzem 
Osieckim oraz przedstawicie-
lami świdnickiej straży pożar-
nej omawiają działania na 2014 
rok. – W planach naszej jed-
nostki jest zakup specjalistycz-
nego umundurowania, pozy-
skanie kolejnego samochodu w 
miejsce obecnego „Stara” oraz 
doposażenie nowego samocho-
du pożarniczego marki „Jelcz” 
w sprzęt pożarniczy – mówi 
Kazimierz Bistyk z jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Imbramowic.

W gminie Żarów funkcjonuje 
siedem jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ich kondycja 
jest coraz lepsza. Trafia do nich 
nowy sprzęt przeciwpożarowy, 

Na zdjęciu druhowie z jednostki OSP w Kalnie

stare wozy strażackie wymie-
niane są na nowe, a do działań 
strażackich angażuje się coraz 
więcej młodych ochotników. – 
Wyposażanie jednostek OSP w 
nowoczesny sprzęt to inwesto-
wanie w bezpieczeństwo. Od lat 
strażacy z jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych otrzy-
mują zakupiony ze środków 
gminy profesjonalny sprzęt i są 
szkoleni w zakresie ratownictwa 
drogowego. Dzięki temu mogą 
szybciej dotrzeć na miejsce i 
skuteczniej walczyć zarówno z 
pożarami, jak i ratować ludzi 
poszkodowanych w wypadkach 
samochodowych. Rok 2013 to 
był kolejny rok udanej służby 

naszych strażaków. I rekordo-
wy pod względem pozyskania 
nowych wozów bojowych. Takie 
zamierzenia zostaną utrzymane 
również w tym roku – tłumaczy 
burmistrz Leszek Michalak.

Sprawdź, kiedy spotkają się 
strażacy z pozostałych jedno-
stek OSP:
● Buków  (1 luty, godz. 17.00)
● Pożarzysko 
(15 luty, godz. 17.00)
● Mrowiny 
(21 luty, godz. 18.00)
● Wierzbna 
(1 marca, godz. 17.00)
● Żarów (8 marca, godz. 17.00)

Magdalena Pawlik

Nowy dostawca ciepła w Żarowie
Mieszkańcy Żarowa 

mają nowego dostaw-
cę ciepła.

Teraz miasto ogrzewane 
jest przez Agencję Posza-
nowania Energii i Usług 
Energetyczno-Górniczych 
„ENMAG-EG”, która od 
nowego roku stała się no-
wym właścicielem żarow-
skiej ciepłowni. Zmiany nie 
oznaczają jednak wzrostu 
cen za ogrzewanie. – Nasza 
firma jest przedsiębiorstwem 
z wieloletnim doświadcze-
niem w branży ciepłowniczej. 
Posiadając udziały w jednej z 
prywatnych kopalń węgla ka-
miennego zapewnimy większą 
stabilizację cen ciepła w sto-
sunku do firm uzależnionych 
w dużej mierze od głównego 
producenta węgla w Polsce. 
Dzięki tej  transakcji miesz-
kańcy Żarowa zyskali solid-
nego i rzetelnego dostawcę 
ciepła – tłumaczy Michał 
Polilejko, dyrektor Agen-
cji Poszanowania Energii i 
Usług Energetyczno-Górni-
czych „ENMAG-EG”.

Dziś żarowska ciepłownia, 

która dostarcza ciepło do 
mieszkańców Żarowa funk-
cjonuje stabilnie i nie powo-
duje zagrożenia trwałości i 
ciągłości dostaw ciepła do 
mieszkańców. A jej nowy 
właściciel zapewnia, że dzię-
ki planowanym inwestycjom 
ciepłownia będzie dobrze 
prosperować. – Będziemy 
cały czas dążyć do produkcji 
i przesyłu ciepła w sposób 
optymalny i efektywny. W 
zamierzeniach jest również 
realizacja prac remontowych 
i inwestycyjnych, jednak na 
dzień dzisiejszy za wcześnie, 
aby mówić o konkretnych 
zadaniach. Decyzję o ich 
rozpoczęciu każdorazowo 
musi poprzedzić analiza eko-
nomiczna, która potwierdzi 
brak negatywnych skutków 
dla mieszkańców. W najbliż-
szych latach jesteśmy również 
zainteresowani rozwojem cie-
płowni poprzez pozyskiwanie 
nowych odbiorców ciepła. 
Zapewniam jednak, że żarow-
ska ciepłownia będzie dotrzy-
mywać wszystkich standar-
dów emisyjnych – dopowiada 

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW

W Żarowie przez dwanaście lat działało Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. 

To właśnie tu mieszkańcy gminy mogli wypożyczyć 
sprzęt medyczny do opieki nad przewlekle chorymi. Tu 
mogli szukać pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, ale też 
wsparcia duchowego. Czy takie miejsce jest potrzebne w 
gminie? Co sądzą o idei hospicjum Żarowianie?

Ewa Zbiobro - Oczywiście, że ta-
kie hospicjum jest potrzebne w na-
szej gminie. Sami korzystaliśmy z 
oferty Towarzystwa Przyjaciół Cho-
rych. Można tam było za niewielką 
opłatą wypożyczyć specjalistyczny 
sprzęt. Nie tylko w Żarowie, ale i w 
okolicznych miejscowościach jest 

wiele starszych, schorowanych osób, które na pewno potrze-
bują wsparcia oferowanego przez takie instytucje. 

Janina Zajko-Ignatowicz -  
Jestem już starszą panią i temat 
hospicjum bardzo mnie interesuje. 
Byłoby dobrze, gdyby w Żarowie 
nadal funkcjonowała taka placów-
ka. Doskonałym pomysłem jest też 
oferta nieodpłatnej rehabilitacji. 
Wprawdzie żarowscy seniorzy cie-
kawie spędzają czas, ale niektórym stan zdrowia nie pozwala 
już na tak aktywny tryb życia. Myślę, że takie osoby chętnie 
skorzystałyby również z oferty Domu Spokojnej Starości, 
gdzie miałyby zapewnioną całodobową opiekę lekarską.

Ewa Indyk - Hospicjum w na-
szej gminie jest bardzo potrzebne. 
Przewlekle chorzy wypisywani są 
ze szpitali, a niewiele osób stać na 
specjalne łóżka czy wózki inwa-
lidzkie, które tym chorym są nie-
zbędne do normalnego funkcjono-
wania. A hospicjum to też wsparcie 

duchowe, życzliwość wolontariuszy, uśmiech opiekunów – 
to są rzeczy dla chorego i jego rodziny bezcenne. 

Oprac.: Agnieszka Socha
Foto: Magdalena Pawlik

Właścicielem ciepłowni przy ul. 
Łokietka w Żarowie do 2013 roku 
było Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej w Wałbrzychu. Od 1 
stycznia nowym dostawcą ciepła 
jest Agencja Poszanowania Ener-
gii i Usług Energetyczno-Górni-
czych „ENMAG-EG”. Operatorem 
technicznym ciepłowni została 
spółka ZUT w Stroniu Śląskim, w 
której niemal 100 procent udzia-
łów posiada firma „ENMAG-EG”.

Michał Polilejko z firmy 
„ENMAG – EG”.

Taryfy cen ciepła zatwier-
dza Urząd Regulacji Energe-
tyki. Mieszkańcy Żarowa, w 
związku z nowymi zmianami 
nie muszą obawiać się żadnej 
podwyżki cen ciepła. 

Magdalena Pawlik

Będą wspierać chorych
w Żarowie

Tu nie mówimy o chorobie, mówimy o życiu – podkreślają pracownicy świdnickiego Towarzystwa Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum”, którzy od kilku lat pomagają chorym w gminach powiatu świdnickiego.

Chorzy mieszkańcy będą mogli liczyć teraz również na pomoc świdnickie-
go hospicjum. 

Teraz pod ich opieką znaj-
dą się również mieszkań-
cy gminy Żarów. Gmina 
podpisała właśnie umowę z 
świdnickim hospicjum, któ-
re sprawować będzie opiekę 
nad mieszkańcami w termi-
nalnej fazie choroby nowo-
tworowej. – Dysponujemy 
specjalistycznym sprzętem 
medycznym, w postaci pro-
fesjonalnych łóżek, matera-
cy przeciwodleżynowych, 
koncentratorów tlenu oraz 

innych środków opatrun-
kowych i pielęgnacyjnych, 
z których bezpłatnie będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
gminy Żarów. Chorzy zo-
staną również objęci opie-
ką lekarską, pielęgniarską i 
psychologiczną – zapewnia 
Dariusz Pawliński, prezes 
hospicjum w Świdnicy.

Przez ostatnie dwanaście 
lat takie usługi na rzecz 
mieszkańców gminy Żarów 
świadczyło Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum” w Żarowie. Jednak z 
powodu braku wolontariu-
szy i pielęgniarek zamknęło 
swoją działalność. Dziś, w 
dużej mierze dzięki wspar-
ciu gminy oraz zaangażowa-
nych w ten cel żarowskich 
radnych z Klubu Wspólno-
ta Samorządowa i poseł na 
Sejm RP Annie Zalewskiej 
chorzy mieszkańcy gminy 
Żarów znów mogą liczyć na 
profesjonalną pomoc lekar-
ską i medyczną. – Rzeczy-
wiście brakuje na Dolnym 
Śląsku i w powiecie świdnic-
kim możliwości zaopieko-
wania się ludźmi starszymi 
i zaoferowania im pomocy 
w tych najtrudniejszych dla 

Komentarz
Urszuli Ganczarek, 
radnej Rady Miejskiej

Naszym zamierzeniem 
jest również powołanie sto-
warzyszenia, którego cele i 
zadania statutowe skupiać 
się będą wokół opieki pa-
liatywnej głównie osób 
starszych. Mam nadzieję, 
że skupimy wokół tego 
projektu grupę osób szcze-
gólnie zainteresowanych.

Komentarz
Mariusza Borowca
radnego Rady Miejskiej

Z medycznego sprzętu 
mogą korzystać najbar-
dziej potrzebujący miesz-
kańcy naszej gminy. Te-
raz będą również mieli 
zapewnioną profesjonalną 
opiekę medyczną. To bar-
dzo dobra wiadomość. 

nich chwilach. Wspólnie z 
moją asystentką będziemy 
się również kontaktować ze 
stowarzyszeniem w Wałbrzy-
chu, które pokaże, co trzeba 
zrobić, aby sprawować wła-
ściwą opiekę nad tymi ludź-
mi i po prostu zwyczajnie im 
pomagać – mówi Anna Za-
lewska, poseł na Sejm RP.

Medycznym sprzętem, 
który pozostał po żarow-
skim hospicjum wciąż zaj-
mować się będzie radny 
Rady Miejskiej Mariusz 
Borowiec. Zgłoszenia w 
sprawie wypożyczenia 
sprzętu medycznego można 
zgłaszać pod numerem tele-
fonu radnego 531 839 521.

Magdalena Pawlik
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Najlepsi sportowcy 
gminy Żarów

Po raz pierwszy gmina była organizatorem sportowego plebiscytu na 
„Sportową Indywidualność Gminy Żarów”. Odznaczeni zostali zawodnicy 
w kategorii najlepszy trener, zawodowiec oraz zawodnik amator junior i 
senior. Na zdjęciu uhonorowani laureaci. 

Najlepsi zawodnicy, trenerzy 
i działacze podczas spotkania 
noworocznego w piątek, 24 
stycznia zostali nagrodzeni i 
otrzymali odznaczenia „Spor-
towych Indywidualności 
Gminy Żarów”. Za wybitne 
osiągnięcia sportowe gmina 
uhonorowała Pawła Fajdka, 
Marka Barabasza, Adama 
Ciupińskiego oraz Łukasza 
Jadacha.  – Dzisiejsza uro-
czystość to okazja, aby podsu-
mować dokonania żarowskie-
go sportu w 2013 roku oraz 
podziękować tym wszystkim, 
dzięki którym nasza gmina 
kojarzona jest z wysokim po-
ziomem, zaangażowaniem i 
dużymi emocjami sportowymi. 
Efekty Waszej pracy przynoszą 
radość mieszkańcom Żarowa, 

ale również budzą nadzieję i 
inspirują młodych sportowców, 
którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę ze światem 

Są utalentowani i odnoszą znaczące sukcesy w swoich dyscyplinach sporto-
wych. Reprezentują Żarów na arenie krajowej i międzynarodowej. I dostarcza-
ją mieszkańcom gminy mnóstwo sportowych emocji. Adam Ciupiński

Organizator naboru i szkolenia w ramach Akademii 
Orlika. Wieloletni trener drużyn młodzików Klubu Spor-
towego Zjednoczeni Żarów. Trener i koordynator dru-
żyn kobiecych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 
Trener reprezentacji Dolnego Śląska juniorek, które w 
2013 roku wywalczyły mistrzostwo Polski. Asystent i 
trener reprezentacji Polski kobiet U-19.

Paweł Fajdek
Rozpoczął swoją międzynarodową karierę w 2008 roku 
mistrzostwami świata juniorów w Bydgoszczy, gdzie 
uplasował się na 4. miejscu.  Rok później wywalczył 
8. lokatę podczas młodzieżowych mistrzostw Europy w 
Kownie, a już w 2011 roku w czeskiej Ostrawie złoto. 
Polski lekkoatleta jest również dwukrotnym złotym me-
dalistą Uniwersjady – z 2011 i 2013. Złoty medalista 
lekkoatletycznych mistrzostw świata w Moskwie.

Marek Barabasz
Mistrz Polski w warcabach 100 polowych w kategorii 
do lat 10. Srebrny medalista 15. Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w warcabach 100 polowych w grze 
błyskawicznej. Jako jedyny z 43-osobowej reprezen-
tacji Polski stanął na podium.

Łukasz Jadach
Najlepszy siatkarz gminy Żarów, reprezentujący TKKF 
Chemik. Z Chemikiem wygrywa wiele turniejów, zdoby-
wając statuetki siatkarza w Zakopanem, Wołowie, Kato-
wicach, Wieruszowie, Czarnym Dunajcu i Wrocławiu. Od 
2008 roku związany z klubem sportowym TKKF Chemik.

sportu – gratulował laureatom 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Wędkarze podsumowali rok pracy
Nie tylko rozwijają swoje 

hobby. Osiągają również 
dobre wyniki sportowe, or-
ganizują wędkarskie zawody 
i dbają o porządek wokół ża-
rowskiego stawu miejskiego, 
chronią naturalne środowi-
sko i zarybiają akweny.

Miniony rok był bardzo uda-
ny dla wędkarzy z Koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
w Żarowie. Swoje osiągnięcia, 
sportowe sukcesy i porażki 
podsumowali w niedzielę, 19 
stycznia podczas tradycyjne-
go zebrania sprawozdawcze-
go. - Działalność żarowskiego 
związku wędkarskiego to nie 
tylko organizacja sportowych 
zawodów. To przede wszystkim 
moc społecznego zaangażowa-
nia, współorganizacja imprez 
rekreacyjnych i ekologicznych 
oraz promocja gminy Żarów. 
Wiele działań Koła Pzw Żarów 

Za dobrą współpracę i działalność na rzecz żarowskiego Związku Wędkar-
skiego srebrną odznaką został odznaczony Piotr Mision. Podziękowania 
za działalność na rzecz mieszkańców gminy Żarów wędkarze usłyszeli 
również od burmistrza Leszka Michalaka.

Ubiegły rok był bardzo udany dla żarowskich wędkarzy. Spotkania spra-
wozdawcze, które corocznie  organizują to już tradycja w gminie Żarów. To 
również dobra okazja, aby porozmawiać o planach na nowy rok

było możliwych również dzięki 
wsparciu gminy Żarów. Szcze-
gólne miejsce w pracy naszego 
koła w minionym roku zajmo-
wały także działania na rzecz 
dzieci i młodzieży. Śmiało mo-
żemy powiedzieć, że plan pracy 
naszego związku założony na 
2013 rok został w pełni zreali-
zowany – tłumaczy Marcin 
Łuczak z żarowskiego związ-
ku wędkarskiego.

Jak będzie się zapowiadał 
kolejny sezon dla wędkarzy z 
Żarowa? Planów  i pomysłów 
jest wiele. I równie duża jest 
szansa na ich realizację. - Pod-
czas spotkania dyskutowaliśmy 
również na temat wysokiego 
stanu wody w żarowskim sta-
wie miejskim, urwistego brzegu 
od ulicy Wyspiańskiego, dokar-
miania ptactwa i wprowadze-
nia wymiaru ochronnego na 
leszcza. W planach naszego 

koła jest także zwiększenie 
kontroli rzeki Strzegomka z po-
wodu poławiania ryb w okresie 
ochronnym oraz stosowania 
niedozwolonego sprzętu, nowy 
plan zagospodarowania zbior-
nika Mietków i zasady połowu 
ryb w zbiorniku Maniów. W 
ramach dobrej współpracy z 

gminą Żarów – mamy nadzieję 
– że uda się zakończyć ten se-
zon równie nie mniejszymi suk-
cesami – dopowiada Marcin 
Łuczak z koła PZW Żarów.

Żarowski zarząd wędkarzy, 
oprócz prezesa tworzy dziesię-
ciu przedstawicieli koła: Jaro-
sław Wachowiak (prezes), Le-

Szansa dla bezrobotnych 
Warsztaty psychologiczne, 

spotkania z doradcą za-
wodowym, wyjazdowy trening 
kompetencji i umiejętności spo-
łecznych oraz szkolenia zawo-
dowe. Piętnastu długotrwale 
bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców gminy 
Żarów ma szansę wziąć udział w 
kolejnej edycji projektu realizo-
wanego przez żarowski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 

Właśnie ruszyła rekrutacja 
uczestników do projektu „WIP 

szek Pater, Grzegorz Osiecki, 
Aleksander Maruszak, Piotr 
Mision, Zbigniew Karasiński, 
Piotr Mazur, Marcin Łuczak, 
Marek Solarz, Jakub Rychlik 
i Marek Dąbrowski.

Więcej informacji oraz 
zdjęć można znaleźć na face-

bookowej stronie żarowskie-
go związku wędkarskiego. 
Chcesz się pochwalić węd-
karskimi sukcesami? Wyślij 
zdjęcia na adres mailowy: 
pzwkolozarow@gmail.com

Magdalena Pawlik

– Wiara w Integrację Pokolenio-
wą”, który realizowany jest od 1 
lutego 2013 roku do 31 grudnia 
2014 roku. - Działania projek-
tu „WIP – Wiara w Integrację 
Pokoleniową” są dla naszych 
mieszkańców dużym wsparciem i 
szansą na podniesienie kwalifika-
cji zawodowych. A przykłady jego 
poprzednich edycji pokazują, że 
naprawdę zwiększa on aktywność 
zawodową bezrobotnych – tłuma-
czy Marta Plizga z Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żarowie.

Rekrutacja uczestników do 
projektu „WIP – Wiara w In-
tegrację Pokoleniową” potrwa 
od stycznia do marca. W tym 
czasie pracownicy socjalni do-
konają wyboru piętnastu osób, 
które brać będą udział w pilota-
żowym projekcie. - Z wszystkimi 
wyłonionymi uczestnikami prze-
prowadzone zostaną rozmowy 
motywujące. Podpisane zostaną 
także z nimi kontrakty, które 
poprzedzone będą wywiadem 
środowiskowym. Ponadto, gru-

pa docelowa zaplanowana do 
objęcia wsparciem w ramach 
projektu systemowego podlegać 
będzie konsultacjom z Powiato-
wym Urzędem Pracy. W ostatnim 
etapie uczestnicy zostaną objęci 
wsparciem w ramach instrumen-
tu aktywizacji społecznej, eduka-
cyjnej i zawodowej  – dopowiada 
Marta Plizga z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych, w wieku aktyw-
ności społecznej, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. Współfinanso-

wany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
Magdalena Pawlik

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wciąż wzbudza 
duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Żarów. W dużej mierze, 
to właśnie jego działania wspomogły pracowników żarowskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Raz Dwa Trzy”, która dziś przy wsparciu gminy i innych jedno-
stek gminnych bardzo dobrze prosperuje. 
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Gmina z widocznymi perspektywami
Poszerzenie granic miasta, rozbudowa zakładów na ża-
rowskiej podstrefie ekonomicznej, ponad 6 milionów zło-
tych pozyskanych ze środków unijnych. Nowe inwestycje 
drogowe, mieszkaniowe i kulturalne. Przybywający wciąż 
nowi mieszkańcy. I wreszcie systematycznie rosnące do-
chody. To efekt pracy, który udało się osiągnąć gminie 
Żarów w 2013 roku. O efektach pracy minionego roku z 
samorządowcami, parlamentarzystami, radni Rady Miej-
skiej, przedstawicielami służb mundurowych, lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji, sołectw, dyrektorami szkół i 
przedszkoli, lokalnymi przedsiębiorcami oraz mieszkań-
cami gminy Żarów mówił burmistrz Leszek Michalak, w 
piątek 24 stycznia podczas spotkania noworocznego.

Dziś Żarów staje się innym miastem. Schludnym i estetycznym. Miastem, 
w którym chce się żyć, pracować i inwestować. Widać to po zmianach, któ-
re w minionym roku zaszły w Żarowie. Odnowione budynki, nowe chodniki, 
ulice i alejki na cmentarzu komunalnym, nowoczesne boisko lekkoatletycz-
ne czy remont targowiska wpłynęły na zmianę wizerunku miasta. Gmina 
wciąż realizować będzie również projekty współfinansowane ze środków 
zewnętrznych, dbać o dziedzictwo historyczne i kulturowe, realizować pro-
jekty partnerskie i kompleksowo wspierać rozwój oświaty. Wraz z rozpo-
częciem modernizacji żarowskiego targowiska, wkrótce nowy wizerunek 
zyska również plac przy ulicy Dworcowej w Żarowie.

Kanalizacja i budowa nowych dróg to kluczowe inwestycje, które gmina 
realizowała z myślą o mieszkańcach. W tym roku będą miały one znów 
swoją kontynuację. Kolejne wsie doczekają się zmodernizowanych dróg 
do gruntów rolnych, a do końca 2014 roku zakończy się budowa kanaliza-
cji, inwestycja warta ponad 7 milionów złotych.

W gminie Żarów warto mieszkać. Jak pokazują najnowsze dane, mieszkań-
ców gminy stale przybywa. Nowi obywatele chętnie budują się w Wierzbnej, 
Bożanowie, Kalnie i Mrowinach. W minionym roku w gminie Żarów urodziło 
się 127 mieszkańców. Jak wynika z danych biura meldunkowego, urodziło 
się 62 mężczyzn i 65 kobiet. Odnotowano również 478 nowych meldunków. 
Dziś najstarszą mieszkanką gminy jest Julia Strugała z Pożarzyska (99lat), 
a w mieście 97 rocznicę urodzin w tym roku świętować będzie Helena Ko-
luśniewska. To właśnie z myślą o mieszkańcach zmienia się wizerunek 
Żarowa. A gmina wciąż zabiegać będzie o odnowę żarowskich kamienic. 

Nowy budżet Żarowa w dużej części jest nastawiony na dokończenie 
dużych inwestycji. Będą realizowane zadania z myślą o bezpieczeństwie 
mieszkańców. Powstaną nowe chodniki, place zabaw. Dokończone zosta-
ną również inwestycje zabezpieczające przed powodziami, w tym warta 
ponad 16 milionów złotych regulacja potoku Tarnawka. Całkowicie nowy 
ciąg pieszy powstanie również przy ulicy Wojska Polskiego w Żarowie. 

W nowy rok z nowymi planami
To był dobry rok dla gminy 

Żarów. Rok 2013 poka-
zał, że mimo kolejnych spłat 
zaciągniętych długów, gmi-
na Żarów wciąż dobrze się 
rozwija, a co najważniejsze 
z roku na rok osiąga coraz 
wyższy poziom dochodów. 

Aktywność w zakresie 
pozyskiwania środków po-
zabudżetowych, ogrom pra-
cy wielu osób, instytucji i 
organizacji pozarządowych 
przyniósł znaczne efekty na 
płaszczyźnie wydarzeń spo-
łecznych i gospodarczych. 
Dokonania gminy docenili 
także lokalni samorządowcy. 

Na spotkaniu noworocznym 
nie szczędzili słów pochwa-
ły dla władz gminy. – Z każ-
dym rokiem widać coraz bar-
dziej, że Żarów jest miastem 
rozwojowym. Jest miejscem, 
w którym chce się mieszkać, 
pracować i realizować inwe-
stycje. I nic dziwnego, Żarów 
stał się bardziej nowocze-
snym miastem. Otwartym na 
potrzeby wszystkich miesz-
kańców. Często powtarzam, 
że Marcinowice powinny brać 
przykład z Żarowa. Tutaj tyle 
się ciekawego dzieje. Taka 
aktywność jest naprawdę im-
ponująca – mówił wójt gmi-

ny Marcinowic Jerzy Guzik, 
składając noworoczne życze-
nia samorządowcom i miesz-
kańcom gminy Żarów.

Miniony rok to zdecydowa-
nie rok szeroko rozumianej 
aktywności w gminie Żarów. 
Mieszkańcy sukcesywnie 
mogą obserwować zmiany, 
jakie zachodzą na wsiach i 
w mieście. Gmina pozyskuje 
kolejne środki na realizację 
inwestycji, a tych nie brako-
wało w 2013 roku. Do tych 
najważniejszych z pewnością 
należy budowa kanalizacji, 
na którą gmina pozyskała 4 
miliony złotych, kilometry 
nowych dróg i chodników, 
nowe place zabaw, remonty 
mieszkań w ramach projektu 
rewitalizacji miasta, dopo-
sażenie wiejskich świetlic, 
placówek oświatowych oraz 
jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, nowe bo-
isko lekkoatletyczne i ścież-
ka zdrowia dla seniorów. – 
Skala zamierzeń w 2013 roku 
pozwala nam optymistycznie 
patrzeć w nowy, 2014 rok. 
W minionym roku zanotowa-
liśmy najwyższy od kilku lat 
wzrost po stronie dochodów 

gminy, jednocześnie maleje 
nam wskaźnik zadłużenia i 
wzrasta dochód na jednego 
mieszkańca naszej gminy. Rok 
2014 będzie kolejnym okresem 
konsekwentnego i widoczne-
go rozwoju miasta – mówił 
podczas spotkania burmistrz 
Leszek Michalak.

Najważniejsze zamierzenia 
w gminie wiążą się właśnie 
z planowanym pozyskaniem 
dodatkowych środków fi-
nansowych. Ich zakres jest 
ogromny. Najważniejsze z 
nich to dokończenie dużych 
inwestycji, budowy długo 
wyczekiwanej kanalizacji 
oraz modernizacji targowi-
ska w Żarowie, kontynuacja 
wymiany nawierzchni na as-
faltową dróg wiejskich, kolej-
ne nowe chodniki, doposaże-
nie jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w nowe 
samochody i sprzęt specja-
listyczny, nowe świetlice w 
Pyszczynie, Gołaszycach i 
Bożanowie, skatepark dla 
młodzieży, szereg inwestycji 
sportowych, kulturalnych i 
oświatowych i rozbudowa 
wiejskich świetlic.

Magdalena Pawlik 

Spotkanie świąteczno-noworoczne było okazją do wspólnego podsumo-
wania 2013 roku przez samorządowców oraz przedstawicieli instytucji 
współpracujących z gminą Żarów.

Lokalni samorządowcy podkreślali aktywność gminy Żarów na różnych 
polach działalności. Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak i Jerzy Guzik, 
wójt gminy Marcinowice.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach
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Kto powiedział, że w kar-
nawale mogą bawić się 

jedynie dorośli? W szko-
łach i przedszkolach roz-
poczyna się właśnie sezon 
karnawałowych zabaw. 
Tradycyjnie, karnawałowy 
czas najmłodsi spędzają 
również podczas zabaw 
choinkowych organizowa-
nych na wiejskich świetli-
cach.

W Pożarzysku dzieci nie 
tylko uczestniczyły w za-
bawie karnawałowej, zor-
ganizowanej przez Radę 
Sołecką. Świętowały rów-
nież Dzień Babci i Dziadka. 
– Nasza świetlica w sobotę, 

Jak karnawał, to karnawał!
18 stycznia wypełniła się 
księżniczkami, wróżkami, 
sportowcami i strażakami. 
W takich i innych strojach 
najmłodsi bawili się na tra-
dycyjnej, organizowanej jak 
co roku zabawie karnawa-
łowej. Wszystkie otrzymały 
również świąteczne paczki 
od Świętego Mikołaja. Skła-
damy serdeczne podziękowa-
nia ich sponsorom: Kamie-
niołom Siedlimowice, radnej 
Rady Miejskiej Paulinie Tra-
fas oraz Radzie Sołeckiej 
– mówi sołtys Pożarzyska 
Łukasz Brańka.

Karnawałowych kreacji 
nie brakowało również na 

zabawie mikołajkowej w 
Kalnie. – Dodatkową atrak-
cją była także loteria fan-
towa zorganizowana przez 
Radę Sołecką. Jednak naj-

bardziej oczekiwanym punk-
tem całej zabawy była wi-
zyta Świętego Mikołaja. Na 
stołach nie zabrakło słod-
kości przygotowanych przez 

mieszkanki Kalna. Zabawa 
była naprawdę bardzo uda-
na. Najważniejsze tego dnia 
były jednak uśmiechnięte 
twarze najmłodszych. To 

była dla nas najcenniejsza 
nagroda – cieszy się prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej 
Ewa Wołek.

Magdalena Pawlik

Uwaga! Zmiany w harmonogramie
wywozu odpadów

Już od 1 lutego obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.  - Zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 lutego i obowiązywać 
będą do 31 lipca 2015 roku. W nowym harmonogramie wykazane zostaną również zastępcze dni opróżnień w przypadku wystąpienia świąt w dni robocze 
tygodnia – tłumaczy Tomasz Kuska, inspektor ds. gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie.  Sprawdź, kiedy wywiozą śmieci:

LUTY-CZERWIEC 2014
Miejscowości

Data wywozu
odpadów

Trasa I:  
Żarów lewa strona od Świdnicy
ulice: Armii Krajowej (obie stro-
ny), Spokojna, Piastowska, Księż-
nej Jadwigi, Chrobrego,  Krzy-
woustego, Łokietka, Mieszka I, 
Górnicza, Wiejska, Dworcowa, 
Sikorskiego, Szkolna,        1 Maja, 
Zamkowa, Sportowa, Wojska Pol-
skiego 
Przyłęgów, Łażany, Mikoszowa

Luty: 3, 10, 17, 24
Marzec:  
3, 10, 17, 24, 31
Kwiecień: 7, 14, 19, 28
Maj: 5,12, 19, 26
Czerwiec:  
2, 9, 16, 23, 30

(poniedziałki)

Trasa II:  
Żarów prawa strona od Świdnicy
ulice: Wiosenna, Rybacka, Sło-
neczna, Polna, Kręta, Brzozowa, 
Klonowa, Kasztanowa, Jaworo-
wa, Akacjowa, Lipowa, Dębo-
wa, Słowiańska, Wyspiańskiego, 
mała Mickiewicza, Puszkina, 
Pl. Wolności, Kwiatowa, Polna, 
Przemysłowa, Fabryczna, Strefo-
wa, Puszkina, Słowackiego, Ko-
pernika, Hutnicza, Krasińskiego, 
Ogrodowa, Cicha

Luty: 4, 11, 18, 25
Marzec: 4, 11, 18, 25
Kwiecień:  
1, 8, 15, 22, 29
Maj: 6, 13, 20, 27
Czerwiec: 3, 10, 17, 24

(wtorki)

Trasa III:  
Wierzbna, Bożanów, Kalno 
Wostówka, Siedlimowice, Poża-
rzysko

Luty: 5, 12, 19, 26
Marzec: 5, 12, 19, 26
Kwiecień:  
2, 9, 16, 23, 30
Maj: 7, 14, 21, 28
Czerwiec: 4, 11, 18, 25

(środy)
Trasa IV:  
Gołaszyce, Żarów (wspólnoty 
mieszkaniowe)
ulice: A. Krajowej, Krzywouste-
go, Hutnicza, Kopernika, Krasiń-
skiego, Łokietka, Mickiewicza, 
Piastowska, Pl. Wolności, Sło-
wackiego, Puszkina

Luty: 6, 13, 20, 27
Marzec: 6, 13, 20, 27
Kwiecień: 3, 10, 17, 24
Maj: 2, 8, 15, 22, 29
Czerwiec: 5, 12, 21, 26

(czwartki)

Trasa V:  
Mrowiny, Tarnawa, Kruków, 
Mielęcin, Zastruże, Marcino-
wiczki, Buków, Imbramowice, 
Pyszczyn

Luty: 7, 14, 21, 28
Marzec: 7, 14, 21, 28
Kwiecień: 4, 11, 18, 25
Maj: 2, 9, 16, 23, 30
Czerwiec: 6, 13, 20, 27

(piątki)

LIPIEC-GRUDZIEŃ 2014
Miejscowości

Data wywozu
odpadów

Trasa I:  
Żarów lewa strona od Świdnicy
ulice: Armii Krajowej (obie strony), 
Spokojna, Piastowskiej, Księżnej 
Jadwigi,  Chrobrego, Krzywouste-
go, Łokietka, Mieszka I, Górnicza, 
Wiejska, Dworcowa, Sikorskie-
go, Szkolna, Wojska Polskiego, 1 
Maja, Zamkowa, Sportowa 
Przyłęgów, Łażany, Mikoszowa

Lipiec: 7, 14, 21, 28
Sierpień: 4, 11, 18, 25
Wrzesień:  
1, 8, 15, 22, 29
Październik:  
6, 13, 20, 27
Listopad: 3, 10, 17, 24
Grudzień:  
1, 8, 15, 22, 29

(poniedziałki)
Trasa II:   
Żarów prawa strona od Świdnicy
ulice: Wiosenna, Rybacka, Sło-
neczna, Polna, Kręta, Brzozowa, 
Klonowa, Kasztanowa, Jaworowa, 
Akacjowa, Lipowa, Dębowa, Sło-
wiańska, Wyspiańskiego, Mała 
Mickiewicza,  Puszkina, Pl. Wolno-
ści, Kwiatowa, Polna, Przemysło-
wa, Fabryczna, Strefowa, Puszkina, 
Słowackiego, Kopernika, Hutnicza, 
Krasińskiego, Ogrodowa, Cicha

Lipiec: 1, 8, 15, 22, 29
Sierpień: 5, 12, 19, 26
Wrzesień: 
2, 9, 16, 23, 30
Październik:  
7, 14, 21, 28
Listopad: 4, 8, 18, 25
Grudzień: 
2, 9, 16, 23, 30

(wtorki)

Trasa III: 
Wierzbna, Bożanów, Kalno 
Wostówka, Siedlimowice, Poża-
rzysko

Lipiec: 2, 9, 16, 23, 30
Sierpień: 6, 13, 20, 27
Wrzesień: 3, 10, 17, 24
Październik:  
1, 8, 15, 22, 29
Listopad: 5, 12, 19, 26
Grudzień:  
3, 10, 17, 24, 31

(środy)
Trasa IV:
Gołaszyce, Żarów (wspólnoty miesz-
kaniowe)
ulice: A. Krajowej, Krzywoustego, 
Hutnicza, Kopernika, Krasińskiego, 
Łokietka, Mickiewicza, Piastowska , 
Pl. Wolności, Słowackiego, Puszkina

Lipiec: 3, 10, 17, 24, 31
Sierpień: 7, 14, 21, 28
Wrzesień: 4, 11, 18, 25
Październik: 2, 9, 16, 23, 30
Listopad: 6, 13, 20, 27
Grudzień: 4, 11, 18, 23

(czwartki)
Trasa V: 
Mrowiny, Tarnawa, Kruków, 
Mielęcin, Zastruże, Marcino-
wiczki, Buków, Imbramowice, 
Pyszczyn 

Lipiec: 4, 11, 18, 25
Sierpień: 1, 8, 16, 22, 29
Wrzesień: 5, 12, 19, 26
Październik: 
3, 10, 17, 24, 31
Listopad: 7, 14, 21, 28
Grudzień: 5, 12, 19, 27

(piątki)

STYCZEŃ-LIPIEC 2015
Miejscowości

Data wywozu
odpadów

Trasa I:  
Żarów lewa strona od Świdnicy
ulice: A. Krajowej (obie strony), 
Spokojna, Piastowska, Księżnej 
Jadwigi, Chrobrego, Krzywouste-
go, Łokietka, Mieszka I, Górni-
cza, Wiejska, Dworcowa, Wojska 
Polskiego, Szkolna, Sikorskiego, 
1 Maja, Zamkowa, Sportowa
Przyłęgów, Łażany, Mikoszowa

Styczeń: 5, 12, 19, 26
Luty: 2, 9, 16, 23
Marzec: 2, 9, 16, 23, 30
Kwiecień: 7, 13, 20, 27
Maj: 4, 11, 18, 25
Czerwiec:  
1, 8, 15, 22, 29
Lipiec: 6, 13, 20, 27

(poniedziałki)

Trasa II:  
Żarów prawa strona od Świdnicy
ulice: Wiosenna, Rybacka, Sło-
neczna, Polna, Kręta, Brzozowa, 
Klonowa, Kasztanowa, Jaworowa, 
Akacjowa, Lipowa, Dębowa, Sło-
wiańska, Wyspiańskiego, Mała 
Mickiewicza,  Puszkina, Pl. Wolno-
ści, Kwiatowa, Polna, Przemysło-
wa, Fabryczna, Strefowa, Puszkina, 
Słowackiego, Kopernika, Hutnicza, 
Krasińskiego, Ogrodowa, Cicha

Styczeń: 7, 13, 20, 27
Luty: 3, 10, 17, 24
Marzec:  
3, 10, 17, 24, 31
Kwiecień: 8, 14, 21, 28
Maj: 5, 12, 19, 26
Czerwiec:  
2, 9, 16, 23, 30
Lipiec: 7, 14, 21, 28

(wtorki)

Trasa III:  
Wierzbna, Bożanów, Kalno 
Wostówka, Siedlimowice, Poża-
rzysko

Styczeń: 8, 14, 21, 28
Luty: 4, 11, 18, 25
Marzec: 4, 11, 18, 25
Kwiecień: 1, 9, 15, 22, 29
Maj: 6, 13, 20, 27
Czerwiec: 3, 10, 17, 24
Lipiec: 1, 8, 15, 22, 29

(środy)
Trasa IV:  
Gołaszyce, Żarów (wspólnoty 
mieszkaniowe)
ulice: A. Krajowej, Krzywouste-
go, Hutnicza, Kopernika, Krasiń-
skiego, Łokietka, Mickiewicza, 
Piastowska, Pl. Wolności, Sło-
wackiego, Puszkina

Styczeń: 2, 9, 15, 22, 29
Luty: 5, 12, 19, 26
Marzec: 5, 12, 19, 26
Kwiecień: 2, 10, 16, 23, 30
Maj: 7, 14, 21, 28
Czerwiec: 5, 11, 18, 25
Lipiec: 2, 9, 16, 23, 30

(czwartki)

Trasa V:  
Mrowiny, Tarnawa, Kruków, 
Mielęcin, Zastruże, Marcino-
wiczki, Buków, Imbramowice, 
Pyszczyn 

Styczeń; 3, 10, 16, 23, 30
Luty: 6, 13, 20, 27
Marzec: 6, 13, 20, 27
Kwiecień: 3, 11, 17, 24
Maj: 2, 8, 15, 22, 29
Czerwiec: 6, 12, 19, 26
Lipiec: 3, 10, 17, 24, 31

(piątki)
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Młyn w Siedlimowicach

Ekspresem
po powiecie

Śladami

historii
Młyn wodny to odwieczny składnik sielskiego krajobrazu. To zarazem dom i miejsce ludzkiej pracy. To w końcu miejsce opisywane przez poetów i pisarzy, a 
także barwny temat dzieł malarskich. Jeszcze w początkach XX wieku młynów były tysiące. Dzisiaj jest to świat dawno umarły, który tylko z rzadka powraca 
na chwilę do życia, aby snuć swą opowieść. Opowieść o młynie w Siedlimowicach, jest opowieścią o minionym czasie, kiedy turkot drewnianego koła znaczył 
historię zwykłych ludzi jakim dane było w tym niezwykłym miejscu żyć i pracować.

TRZECIA CZĘŚĆ:
Z lat 1929-1942 znane są na-

zwiska wszystkich pracowni-
ków siedlimowickiego młyna, 
którego zarządcą był wówczas 
Robert Vog. Wedle wykazów 
w 1929 roku, młynarzami byli 
Hermann Priefel i Paul Wirth 
(jeszcze w 1942 r.), pracow-
nikami młyna August Rauer, 
Paul Schuhmann, a woźnicami 
Wilhelm Kluge i Paul Pelka. 
Na przełomie lat 30 i 40-tych 
obsada młyna uległa zmianie. 
Młynarzami aż do 1945 roku 
byli Paul Brieger i Paul Schwa-
rzer, pracownikami Gustav 
Eckardt, Alfred Eichner i Wil-
helm Scholz. Nowym woźnicą 
został z kolei Fritz Süßenbach. 

Pechowa mała obwodnica
Mała obwodnica Świdnicy to nowy odcinek drogi o długo-

ści ponad 3 km. Docelowo połączy węzeł „Słotwina” z drogą 
wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia. Prace rozpoczęły 
się w połowie 2011 roku. Ostatecznie, po kilku zmianach w 
pierwotnej umowie, droga miała być oddana do użytku pod 
koniec grudnia 2013 roku. Niestety tym razem problemem 
okazała się linia energetyczna, która póki co nie spełnia wy-
mogów bezpieczeństwa. Linia nie posiada specjalnych ob-
ostrzeń zapobiegających „upadkowi” kabla na jezdnię w przy-
padku jego zerwania. Właściciel działki, na której znajdują 
się słupy energetyczne, odmawia wydania nieruchomości. 
Nie można więc przeprowadzić koniecznej modernizacji linii. 
Na chwilę obecną Dolnośląska Służba Dróg i Kolei czeka na 
egzekucję z nieruchomości, a mieszkańcy powiatu na oddanie 
obwodnicy do użytku.    

Nowe gminy w Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wśród siedmiu nowych gmin, które dołączyły do Aglome-

racji Wałbrzyskiej jest Żarów. Aglomeracja połączyła gminy 
o różnych potrzebach i uwarunkowaniach, ale jedno łączy je 
wszystkie: potrzeby związane z budową dróg, sieci wodocią-
gowych, tras turystycznych i rewitalizacją. – Na te projekty nie 
będzie łatwo pozyskiwać środki, bo budżet unijny w przeważa-
jącej części stawia na innowacje i budowanie kapitału społecz-
nego – mówi Roman Szełemej. – Jednak jako silny, liczący 
blisko pół miliona ludzi związek, jesteśmy w stanie powalczyć 
o to, co dla nas jest najważniejsze. Oficjalne przystąpienie no-
wych gmin poprzedziły wcześniejsze uchwały rad miejskich i 
gminnych, a także przyjęcie wspólnej deklaracji o współpracy. 
Obecnie Aglomerację Wałbrzyską tworzą 23 gminy.

Źródło: swidnica24.pl
Oferty stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór na wolne 
miejsca stażowe w sektorze administracji publicznej, w pry-
watnych firmach i instytucjach. Proponowane stanowiska to: 
Handlowiec, Pracownik Obsługi Biurowej, Rejestratorka Me-
dyczna, Sprzedawca, Referent, Doradca Klienta, Technolog 
czy Sprzedawca. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 
pośrednika pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, pokój 
nr 2 i 4. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Mieszkańcy Mrowin spotkali się na opłatku
Mieszkańcy Mrowin podsumowali 

ubiegły rok na tradycyjnym już 
spotkaniu opłatkowym. 

Zaplanowali również wspólne dzia-
łania na kolejny 2014 rok. Nie za-
brakło noworocznych życzeń oraz 
wspólnego kolędowania. – Przy opłat-
ku i kolędach w niedzielę, 12 stycznia 
mieszkańcy Mrowin i okolicznych wsi 
Krukowa, Łażan i Zastruża spotkali się 
na tradycyjnym, organizowanym przez 
Parafię Matki Bożej Królowej Polski 
i Szkołę Podstawową im. Anny Jenke 
opłatku. W nastrój świąteczno-nowo-
roczny zgromadzonych mieszkańców 
wprowadziła także 40 – osobowa gru-
pa uczniów mrowińskiej placówki. Roz-
śpiewane dzieci ze Scholi Parafialnej 
przygotowały z tej okazji świąteczne 
jasełka – mówi Bernadetta Lesiak ze 
Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach.

Magdalena Pawlik

Niespodzianka dla samotnych

Konkurs na świąteczną ozdobę zorganizowany przez Szkołę Podstawową 
w Żarowie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Prace, które wpły-
nęły od uczniów z Żarowa, Mrowin, Zastruża i Imbramowic były nie tylko 
oryginalne i pomysłowe. Były przede wszystkim niepowtarzalne.

Jaka może być świątecz-
na bombka choinkowa? 

Okrągła, kolorowa i ozdo-
biona najróżniejszymi deko-
racjami.

Takie świąteczne ozdoby, 
wykonane przez najmłod-
szych mieszkańców gminy 
Żarów trafiły do uczestni-
ków wigilii dla samotnych. 
– To był drobny gest, a tak 
dużo znaczył. Konkurs na 
„Bombkę choinkową – świą-
teczną ozdobę” , którego po 
raz pierwszy organizatorem 
była żarowska podstawówka 
spotkał się z wielkim odze-
wem. Wybór najpiękniejszych 
prac był trudny, dlatego też 

Jury postanowiło nagrodzić  
więcej osób. W każdej kate-
gorii przyznano równorzęd-
nie po dwa I, II i III miejsca 
oraz po sześć wyróżnień. 
Dzieci otrzymały nagrody 
rzeczowe i dyplomy, a pozo-
stałym uczestnikom konkursu 
przyznano dyplomy za udział 
– mówi Weronika Przewoź-
na, koordynator konkursu 
plastycznego.

Lista nagrodzonych laure-
atów znajduje się na stronie 
internetowej żarowskiego 
Urzędu Miejskiego www.
um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Po II wojnie światowej młyn w 
Siedlimowicach, nosił nazwę 
„Zwycięstwo”. Został wów-
czas upaństwowiony i prze-
kazany Polskim Zakładom 
Zbożowym. W 1 połowie lat 
60-tych zrezygnowano z wy-
korzystywania wody jako źró-
dła energii. Młyn od tego cza-
su pracuje jedynie w oparciu o 
energię silnika elektrycznego, 
a jego zdolność przemiałowa 
po zmianie źródła energii wy-
nosiła 9-11 t/dobę.

Obecny wygląd młyna po-
chodzi z końca XIX wieku, po 
nieznacznych drobnych mo-
dyfikacjach (m.in. wyburzenie 
komina od strony wschodniej 
po przejściu z napędu wod-

no-parowego na wodno-elek-
tryczny). Obiekt jest budowlą 
murowaną o regularnej bryle 
założonej na planie prosto-
kąta. Elewacje jego dwóch 
dolnych kondygnacji są tyn-
kowane. Dwie górne kondy-
gnacje wzniesione zostały w 
konstrukcji drewnianej – ry-
glowej z wypełnieniem cegla-
nym. Budynek pokrywa dwu-
spadowy dach o małym kącie 
nachylenia połaci. Młynówka, 
której przepływająca woda na-
pędzała kiedyś koło wodne, a 
później turbinę, znajduje się 
po wschodniej stronie młyna.

Bogdan Mucha 
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie
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Volley zakończył rundę
zasadniczą

Volley Żarów powalczy o 5. miejsce w III Dolnośląskiej Lidze Siatkówki. Wszystko dzięki zwycięstwu 3:1 
(25:20, 25:20, 19:25, 27:25) nad MTS Międzylesie oraz przegranej Dekorii Świdnica 3:0 z ZTS Ząbkowice 
(25:15, 25:22, 25:19) w ostatniej kolejce rundy zasadniczej.

Rywalem Volleya będzie 
BTS Bolesławiec. Pierwszy 
mecz między dwoma druży-
nami odbędzie się w Żarowie 
1 lutego (sobota). Początek 
spotkania o godz. 12:00. Re-
wanż tydzień później w Bo-
lesławcu.

Marzenia o awansie do II 
Ligi trzeba odłożyć na przy-
szły sezon. Z drugiej strony 
walka o piąte miejsce w de-
biucie z pewnością napawa 
optymizmem przed kolejny-
mi wyzwaniami.

- Póki co nie patrzymy przez 
pryzmat przyszłego sezonu 
i awansie do II Ligi. Trzecie 
miejsce po rundzie zasad-
niczej jest naszym dużym 
spełnieniem. Znaleźliśmy 
się przed drużynami, które w 

tej lidze występują kilka ład-
nych lat. Mowa tu o Olimpii 
Kowary czy Dekorii Świd-
nica. Zatem doświadczenie 
tych ekip nad naszym zespo-
łem było kolosalne. Mimo to 
w końcowym rozrachunku 
okazaliśmy się lepsi. Grali-
śmy trzema doświadczony-
mi zawodnikami. Pozostałą 
kadrę stanowili chłopcy w 
wieku juniora młodszego 
(17 lat - red.). Ewenementem 
rozgrywek była obecność 
czternastolatków w naszym 
zespole. Tym bardziej chylę 
czoło przed wszystkimi siat-
karzami – komentuje trener 
Marcin Wójciak. 

Stawkę finalistów tworzą: 
Dolmet Siatkarz Oleśnica, 
MUKS Ikar Legnica, ZTS 

Ząbkowice, Opal Kudowa 
Zdrój. Najmocniejszym 
pretendentem do awansu 
do II Ligi wydaje się ekipa 
z Oleśnicy. Bilans rundy 
zasadniczej w wykonaniu 
siatkarzy Dolmetu wyglą-
da imponująco. Komplet 
zwycięstw w dwunastu 

spotkaniach. W całej run-
dzie oleśniczanie stracili 
zaledwie dwa sety. Warto 
zaznaczyć, iż zwycięstwa 
były bezdyskusyjne, co 
obrazowo dobrze pokazu-
je średnia punktów na set 
24,81 : 17,86.

Krzysztof Dutkiewicz

Cannabis bez szans 
na mistrzostwo

Cztery kolejki pozostały 
do zakończenia VI edy-

cji Żarowskiej Ligi Futsalu 
Electrolux Cup. Dotkliwych 
dwóch porażek doznali pił-
karze Cannabis.

Sposób na pokonanie ubie-
głorocznej trzeciej siły ligi 
znalazł obrońca mistrzow-
skiego tytułu Czarny Lotos 
(2:1) oraz Wektor Świdnica 
(4:0). Dwie porażki dyskwa-
lifikują Cannabis z walki o 
pierwsze miejsce w Lidze 
Mistrzów. Po 10. kolejce 
na czele tabeli niezmiennie 

znajdują się zawodnicy KKZ 
Zaskoczonych Żarów, mając 
dwa punkty przewagi nad 
zespołami Wektor Świdnica 
i Czarnym Lotosem. Do me-
czu na szczycie dojdzie już 
w najbliższą sobotę 1 lutego. 
Lider KKZ Zaskoczeni Ża-
rów podejmą drugą siłę ligi 
Wektor Świdnica. Początek 
spotkania o godzinie 17:20. 

Wśród zespołów z Ligi 
Europejskiej prowadzi Kac 
Wawa przed AKS Żarów 
oraz AMS Jagodnik. 

Krzysztof Dutkiewicz

Potyczki Gońca Żarów
Goniec Żarów w 7. run-

dzie spotkań chciał za-
trzeć złe wrażenie z dotych-
czasowych występów w III 
Dolnośląskiej Lidze Szacho-
wej. Lider WOK Wałbrzych 
okazał się zbyt wymagają-
cym przeciwnikiem. 

W konfrontacji z ostatnią 
drużyną w tabeli wałbrzysza-
nie wygrali 3,5-1,5. Remis 
osiągnęli: Damian Daniel, 

Wojciech Kowalczuk, Marek 
Szmyd, Zbigniew Zieliński.

Po raz pierwszy w tym roku 
spotkali się szachiści, aby 
rozegrać XI edycję Między-
powiatowej LigiSzachowej. 
Nad szachownicami pochyli-
ło się 56 zawodników. Rewe-
lacyjnie spisały się obie ża-
rowskie ekipy. Po 3 rundach 
pierwsze miejsce piastują 
juniorzy Gońca Żarów wy-

Akrobaci z medalami!
Ponad 170 zawodników 

z 22 szkół w kategorii 
dziewcząt i 11 w kategorii 
chłopców wzięło udział w 
Finale Dolnośląskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Akro-
batyce.

Co cieszy, zdecydowanie 
więcej wystartowało uczniów 
klas I - III, dając nadzieję, że 
dyscyplina ta będzie się stale 
rozwijać.

W zawodach udział wzięła 
grupa reprezentująca Szko-
łę Podstawową Żarów, na 
co dzień trenująca w sekcji 
akrobatyki Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie.

W klasyfikacji drużynowej 
dziewcząt, reprezentantki 
Żarowa zdobyły 5. miejsce. 
Chłopcy sklasyfikowani zo-
stali tuż za podium, na 4. 
pozycji. Dziewczęta z sekcji 
akrobatyki Sportowej GCKiS 
w Żarowie broniły tytułu mi-
strzowskiego osiągniętego w 
ubiegłym roku. Piąte miejsce 
w drużynie jest dużym suk-
cesem, tym bardziej, że za 

plecami zostało wiele szkół o 
profilu sportowym.

Indywidualnie srebrne me-
dale zdobyli Julita Ziemkie-
wicz oraz Miłosz Kołodziej. 
Brązowy krążek zawisł na 
szyi Oktawiana Żydka.
Wyniki indywidualne:
Dziewczęta:
Skoki na ścieżce
(30 uczestników):
2. Julita Ziemkiewicz
6. Alicja Klimala
9. Martyna Ślązak
12. Weronika Malesza
13. Olga Czoch
15. Amelia Banasiak
Klasy I-III
– dwójka żeńska
(38 dwójek):
7. Anna Bogatko, 
Natalia Kijewska
12. Hanna Czoch, 
Karolina Zięba
16. Laura Król, 
Paulina Hałaczkiewicz
Chłopcy: 
Skoki na ścieżce (10 osób)
2. Miłosz Kołodziej
3. Oktawian Żydek
6. Tomasz Buzarewicz

Szkółka Piłkarska w grze
Piłkarze ze Szkółki Piłkar-

skiej GCKiS Żarów wzięli 
udział w halowym turnieju 
piłki nożnej, rozegranym w 
hali sportowej żarowskiego 
centrum.

Emocje, radość, zabawa... 
tak wyglądał cały turniej. 
Rozgrywki odbyły się bez kla-
syfikacji końcowej, a co naj-
ważniejsze wszyscy otrzymali 
jednakowe nagrody.

Wśród zawodników widać 
duży potencjał. Z pewnością 
w przyszłości będą stanowić 
o sile żarowskiej piłki nożnej. 
Pierwsze roczniki wychodzą-
ce trafiają do Klubu Sportowe-
go Zjednoczeni Żarów, by tam 
już jako młodzik kontynuować 
swoją przygodę z piłką nożną. 

Dla większości zawodników 
Szkółka Piłkarska GCKiS II 
Żarów, były to pierwsze zawo-
dy. W konfrontacji z niekiedy 
cztery lata starszymi piłkarza-

mi drużyn przeciwnych wy-
padli bardzo dobrze.
Wyniki (mecze Szkółki Piłkarskiej 
GCKiS Żarów):
Żarów I – Polonia Świdnica 0:3
Gryf I Świdnica – Żarów II 4:0
Żarów I – Gryf I Świdnica 4:1
Polonia Świdnica – Żarów II 4:0
Żarów I – Gryf II Świdnica 2:0
Żarów II – Gryf II Świdnica 2:0
Żarów I – Cukrownik Pszenno 1:3
Żarów II – Cukrownik Pszenno 
0:6
Żarów I – Żarów II 2:0 

Szkółka Piłkarska GCKiS I 
Żarów: Jakub Garbacz, Nadia 
Sobel, Przemysław Dobrowol-
ski, Oskar Beher, Filip Wasik, 
Paweł Siemiochin, Wiktor 
Łuczak, Maciej Czyżewski, 
Kamil Zadrożny, Dawid Sko-
limowski, Antoni Stankowski, 
Krystian Boniowski.

Szkółka Piłkarska GCKiS II 
Żarów: Damian Bogucki, Da-
niel Wasilewski, Karol Ksią-

przedzając zespół seniorów. 
Na trzeciej pozycji znajdu-
je się pierwszy zespół KSz 
GAMBIT MDK Świdnica.

Kolejny turniej odbędzie 
się 9 lutego w Strzegomiu. W 
4 dojdzie do bratobójczego 
pojedynku na szczycie, po-
między juniorami i seniora-
mi żarowskiego klubu.

Rozgrywki będą się odby-
wać tradycyjnie systemem 
turniejów dojazdowych, w 
trakcie których rozegrane zo-
staną maksymalnie 3 rundy. 

Zakończenie Ligi odbędzie się 
9 marca. W stawce 14 zespo-
łów znajdują się kluby z Żaro-
wa, Świdnicy, Malczyc, Środy 
Śląskiej, Bolkowa, Wałbrzy-
cha, Strzegomia i Pęgowa.

Goniec Żarów – juniorzy: 
Jakub Dołharz, Damian Da-
niel, Przemysław Borow-
ski, Dawid Mozol, Wiktor 
Zaremba.

Goniec Żarów – senio-
rzy: Artur Adamek, Michał 
Bieszczad, Mirosław Cygan, 
Jan Woźny.

żek, Masymilian Górka, Do-
minik Jabłoński, Jakub Gering, 
Krystian Rossa, Miłosz Osiń-
ski, Jakub Buchowski, Karol 

Konieczny, Dawd Haraszczuk, 
Dawd Mirek, Bartosz Sakraj-
da, Jakub Stankowski, Szymon 
Mirocha.
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