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Podwyżka za pobyt i 
wyżywienie dziecka 

w żłobku

Co dalej w sprawie
„otaczarni”

Wybory sołtysów
Przed nimi nowe obowiązki 

i nowe zadania. I konse-
kwentna praca na rzecz wsi i 
lokalnych mieszkańców.

Na terenie gminy Żarów 
trwają zebrania wiejskie, 
podczas których mieszkańcy 
wybierają sołtysów i Rady 
Sołeckie na kolejną, zgodnie 
z nowymi przepisami, pięcio-
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letnią kadencję. Zebrania są 
już na półmetku i większość 
reprezentantów wsi zostało 
już wybranych. Po wyborach 
są mieszkańcy Bożanowa, 
Wierzbnej, Kalna, Gołaszyc, 
Marcinowiczek, Pożarzyska, 
Bukowa, Pyszczyna, Siedli-
mowic, Mikoszowej i Przyłę-
gowa.              więcej na str. 5

Do tej pory za pobyt 
dziecka w miejskim 

żłobku rodzice płacili 200 zł 
miesięcznie, a dzienna staw-
ka żywieniowa wynosiła 
5,50 zł. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu przedłużył 
termin wydania opinii dla 

Od pierwszego maja mie-
sięczny pobyt dziecka w 
żłobku będzie kosztował 350 
zł, a wyżywienie – 6 złotych 
za każdy dzień obecności. 

więcej na str. 4

przedsięwzięcia „Budowa 
zakładu dróg wraz z infra-
strukturą” do dnia 24 maja 
2019 roku.

Więcej
na str. 4

Więcej
na str. 3

więcej na str. 3
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Kronika Policyjna

→ Wynajmę mieszkanie w 
Mrowinach. Pokój, kuchnia, 
łazienka, I piętro, 34 m2 (po re-
moncie). Tel. 723 346 238.

→ W Gołaszycach sprzedam 
grunt orny 0,92 ha, w tym 0,27 
ha zalesione i 2 działki budow-
lane w trakcie przekształcania. 
Cena 8 zł/m2. Tel. 723 346 238.

Włamał się do stolarni i ukradł narzędzia
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie otrzymali 
powiadomienie od 45-letniego mieszkańca o włamaniu do 
stolarni i kradzieży narzędzi. Do zdarzenia doszło na tere-
nie ulicy Armii Krajowej w Żarowie. - Nieznany sprawca po 
uprzednim wybiciu szyby w oknie stolarni, wszedł do środ-
ka, skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi. Straty zostały 
oszacowane na kwotę 4250 złotych na szkodę zgłaszające-
go. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości 
złodzieja – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu 
policji w Żarowie. 

Ukradł kamery monitoringu
48-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego zawiadomił, 
że nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch kamer mo-
nitoringu zamontowanych na ścianie budynku handlowe-
go. Straty na szkodę zgłaszającego oszacowano na kwotę 
1000 złotych.

Pijany rowerzysta
Funkcjonariusze Zespołu Prewencji komisariatu policji w 
Żarowie zatrzymali 45-letniego mieszkańca gminy Żarów, 
który prowadził rowerem po drodze publicznej w stanie 
nietrzeźwości. - Pierwsze badanie u zatrzymanego wyka-
zało 1,65 mg/l, a drugie badanie 1,71 mg/l w wydychanym 
powietrzu. Rower został zabezpieczony w komisariacie po-
licji. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o rozwa-
gę. Przypominamy, że wypity alkohol negatywnie wpływa 
na odbieranie bodźców i postrzeganie rzeczywistości, co 
znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych – 
apeluje komendant policji Katarzyna Wilk. 

Bądźmy uważni przed świętami!
Święta to wzmożony czas zakupów. Centra handlowe pę-
kają w szwach, mnóstwo transakcji zostaje zawieranych 
gotówką i kartą, w sklepach i w internecie. W świątecz-
nym szale zakupów łatwo stracić głowę. Pośpiech, nieuwa-
ga, lekkomyślność – to właśnie te okazje czynią złodzieja. 
Szczególnie przed świętami Wielkanocnymi przestępcy 
będą czyhać na naszą nieuwagę. Przypominamy, że na-
wet w gorącym, przedświątecznym czasie warto zachować 
zimną głowę!

Oprac. Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 53/2019 z dnia 15 marca 2019r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 48/2019 z dnia 08 marca 2019r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 
20.03.2019r. 

Wandale zniszczyli
lampę uliczną

Urząd Miejski w Żarowie informuje, że w czwartek, 28 marca w godzinach 8.00-
12.00 doszło do uszkodzenia lampy ulicznej przy ul. Mickiewicza w Żarowie, na-
przeciw wjazdu do przedsiębiorstwa Tom Sp. z o.o.  

Apelujemy do mieszkań-
ców. Być może ktoś widział 
sprawców tego zdarzenia? 
Informacje prosimy przeka-

zywać na Komisariat Policji 
w Żarowie. Jednocześnie 
informujemy, że w związku 
z tym zdarzeniem uszkodze-

niu uległa sieć energetyczna 
zasilająca oświetlenie w tej 
części miasta. Przez jakiś 
czas, na tym odcinku, będą 

problemy z oświetleniem 
ulicznym.

Magdalena Pawlik

OPTYK
okulary korekcyjne
okulary słoneczne

szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ

Stanisław Lubiński, tel. 609 861 994
Żarów, ul. Armii Krajowej 56, II p.,

pok. 41
„Medicus. NZOZ” (poniedziałki i środy)

Świdnica, ul. Westerplatte 8
(pon., wt., czw., pt., sob.)

Uczniowie z SP Żarów biorą udział w akcji 
„Wielka mapa Polski” 

Zbieramy dary dla bezdomnych zwierząt
Zwracamy się do ludzi 

wielkiego serca, aby 
przyłączyli się do naszej ko-
lejnej akcji. Zachęcamy ser-
decznie do wzięcia udziału 
w organizowanej zbiórce 
karmy i innych potrzebnych 
rzeczy dla psów i kotów 
przebywających w „Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Świdnicy”. 

Dary prosimy przynosić 
do 18.04.2019r. do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie (par-
ter-Ewidencja Ludności)

Potrzebne są następujące 
rzeczy:

• karma (sucha i mokra)
• szampon dla psów i ko-

tów
• „przysmaki”
• zabawki dla zwierząt
• koce (mogą być używane)
Po zakończeniu akcji, po-

karm i inne rzeczy zostaną 
zawiezione do SCHRONI-
SKA w ŚWIDNICY przed 
świętami Wielkanocnymi.

Magdalena Pawlik

Uczniowie klasy 1b i 3a ze 
Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Żarowie 
zgłosiły się do akcji organi-
zowanej przez WSiP „Wielka 
mapa Polski”.

Akcja ta została objęta pa-
tronatem Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, Biura Niepod-
legła, Związku Powiatów 
Polskich, Dziennika Warto 
Wiedzieć.

Poprzez wymianę pocz-
tówkową między szkołami z 
całej Polski, uczniowie tych 
klas prezentując największe 
atrakcje swojego regionu, 
biorą udział w jego promocji. 
Nawiązując korespondencję 
z innymi szkołami, odkry-
wają najciekawsze miejsca 
w innych regionach kraju 
oraz nawiązują przyjaźnie. 
Największym zainteresowa-

niem wśród uczniów cieszą 
się uzupełnianie otrzyma-
nymi pocztówkami wielkiej 
mapy Polski, a także pisanie 
i adresowanie widokówek do 
koleżanek i kolegów z innych 
szkół. - Przekazywane na bie-
żąco przez WSiP materiały 
edukacyjne uatrakcyjniają za-
jęcia oraz  przyczyniają się w 
ciekawy, odmienny sposób do 
poznawania nowych zakątków 

Polski, ich osobliwych miejsc 
i ciekawostek z nimi związa-
nych. Tym samym nie tylko 
pogłębiają wiedzę z zakresu 
edukacji społeczno-przyrod-
niczej, ale również uczą mniej 
popularnych umiejętności, ja-
kimi są tradycyjne listy – mó-
wią Ewa Mika oraz Iwona 
Nieradka nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania za cztery lata wspól-

nej pracy na rzecz wsi i mieszkańców Siedlimowic. Dzię-
kujemy za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i 
pomoc przy realizacji wielu przedsięwzięć

Była sołtys Siedlimowic: Beata Śliwa
wraz z Radą Sołecką: 

Marta Śliwa, Jan Sikorski, Józef Krawczyszyn
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Co dalej w sprawie „otaczarni”
Wyniki kontroli

Kolejne opinie

Kolejne odroczenie

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Ulica Mickiewicza w remoncie

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nowe stawki za wy-
wóz śmieci będą obowiązywały od 1 maja 2019 roku. 

Na zdjęciu Aleja Lipowa przy wjeździe do Łażan.

Od 1 maja 2019r. miesz-
kańców gminy Żarów 

będą obowiązywały nowe 
stawki za wywóz odpadów 
komunalnych.

Mieszkańcy, którzy segre-
gują śmieci zapłacą 15 zło-
tych za osobę, a mieszkańcy, 
którzy nie będą odpadów 
komunalnych segregować 
zapłacą 18 złotych za osobę. 
Wprowadzone stawki za wy-
wóz śmieci i tak nadal będą 
niższe niż te, które płaciliśmy 
jeszcze w 2013 roku firmie 
Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o., 
przed przejęciem przez gminę 
obowiązku prowadzenia sys-
temu gospodarowania odpa-
dami. Podstawową przyczyną 
zmiany stawek jest wzrost 
tzw. opłaty marszałkowskiej, 
czyli opłaty za każdą tonę 

składowanych odpadów, któ-
rej wielkość wzrasta w latach 
2018-2020 o kilkaset procent. 
Projekt uchwały w sprawie 
ustalenia nowych stawek za 
wywóz odpadów komunal-
nych poparło 14 radnych na 
sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się w czwartek, 28 
marca. - Temat wprowadzenia 
nowych stawek śmieciowych 
omawialiśmy szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 14 lutego. Analizowa-
liśmy wielkość miesięcznego 
przychodu przy określonych 
stawkach opłaty śmieciowej, 
stawki opłaty śmieciowej w 
gminnych ościennych, zmiany 
w opłatach i sposobie obsłu-
gi w kontekście przeciętnej 
czteroosobowej rodziny w 
perspektywie lat 2013-2019, 

rozkład kosztów ponoszonych 
przez gminę oraz dochody i 
wydatki w gminie Żarów w 
poszczególnych latach. Wpro-
wadzone stawki są najmniej-
szymi w stosunku do stawek, 
które obowiązują w gminach 
ościennych – mówił podczas 
obrad Roman Konieczny 
przewodniczący Rady Miej-
skiej.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, system gospodarki 
odpadami komunalnymi w 
gminie musi się samofinan-
sować, co w praktyce ozna-
cza, że wydatki związane z 
wywozem śmieci muszą być 
pokryte wyłącznie z opłat od 

mieszkańców. - Gmina nie 
może dopłacać do systemu, 
przykładowo przesuwając 
środki z innych zadań, ani 
wydawać pieniędzy z opłat 
mieszkańców na cele inne niż 
śmieci. Zaznaczyć należy, że 
mieszkańcy naszej gminy jako 
nieliczni w powiecie świdnic-
kim nie mieli podwyżki opłat 
za śmieci. Pomimo tego, że 
koszty ciągle rosły, udawało 
nam się utrzymać opłaty na 
pierwotnym poziomie i jedno-
cześnie podnosić jakość usług, 
choćby zwiększając częstotli-
wość odbioru odpadów bio-
degradowalnych czy otwie-
rając dla mieszkańców Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych – dopowiada 
Tomasz Kuska z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Nowe stawki: 15 złotych 
za odpady segregowane i 18 

złotych za odpady niesegre-
gowane będą obowiązywały 
wszystkich mieszkańców od 
1 maja 2019 roku. Zmiana 
stawek nie powoduje koniecz-
ności składania nowej dekla-
racji. 

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, 

w piśmie z 12 marca br. po-
wiadomił Urząd Miejski w 
Żarowie o wynikach kontro-
li, jaką przeprowadzono na 
terenie nieruchomości nale-
żącej do inwestora, który za-
mierza na niej wybudować 
Zakład budowy dróg, a w ra-
mach tej inwestycji miałaby 
powstać instalacja do pro-
dukcji mas bitumicznych.

Inspektorzy stwierdzili, 
że na terenie nieruchomości 

wykonano prace bez stosow-
nych zgłoszeń i pozwoleń, w 
związku z czym Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Świdnicy wszczął, z 
urzędu, postępowanie admi-
nistracyjne.

Inspektorat powiadomił 
również, że: „W trakcie 
kontroli ujawniono ponad-
to, iż na terenie (…) działki 
zeskładowane są w hałdach 
rożnego rodzaju odpady, 
m.in. frez asfaltowy w du-
żych ilościach różnej frakcji, 

gruz budowlany i kamienne 
odpady porozbiórkowe, a 
także, że część terenu jest 
utwardzona gruzem budow-
lanym (odpadem). W związ-
ku z powyższym Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budow-
lanego przesłał w dniu 8 
marca 2019 roku informację 
o tym fakcie do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska Delegatury w 
Wałbrzychu, celem podjęcia 
działań zgodnie z właściwo-
ścią rzeczową”.

15 marca minął termin, w 
którym Regionalny Dy-

rektor Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu (RDOŚ) miał 
wydać opinię o „Raporcie 
o oddziaływaniu inwestycji 
na środowisko” w sprawie 
postępowania prowadzone-
go przez Burmistrza Miasta 
Żarów, w sprawie wydania 
decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Bu-
dowa zakładu dróg wraz z 
infrastrukturą”, w ramach 
którego miałaby powstać w 
Żarowie tzw. „otaczarnia”.

W piśmie z 15 marca 2019 
roku Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska zawia-
domił Burmistrza Żarowa 
„o niemożności załatwienia 
przedmiotowej sprawy w 
ustawowym terminie z uwa-
gi na wezwanie do złożenia 
wyjaśnień do Raportu o od-
działywaniu inwestycji oraz 
na konieczność późniejszego 
szczegółowego przeanalizo-
wania materiału dowodowe-
go przez inwestora. Przewi-
dywany termin załatwienia 
sprawy nastąpi do dnia 24 

maja 2019 roku”.
Przedłużenie procedury 

kontrolnej przewiduje rów-
nież Delegatura Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Wałbrzychu, 
która kontrolowała nierucho-
mość należącą do inwestora 
pod kątem zgromadzenia na 
niej odpadów. Inwestor miał 
złożyć wyjaśnienia do 14 
marca, jednakże jego przed-
stawiciel, w ostatnim dniu 
poinformował inspektorów o 
złożeniu wyjaśnień na piśmie 
w najbliższych dniach.

Na przełomie marca i 
kwietnia dotarły do Urzę-

du Miejskiego w Żarowie dwa 
pisma dotyczące planowanej 
przez firmę Pro-Tra Building 
budowy zakładu produkują-
cego masę bitumiczną.

Należy chronić zabytki
Wałbrzyska Delegatura Wo-

jewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków we Wrocławiu 
(WUOZ) przesłała opinię kon-
serwatorską, w której zwraca 
uwagę na to, że:

• w odległości ok. 200 m od 

planowanej budowy znajduje 
się chroniona prawem „Ale-
ja lipowa”, na którą składają 
się sędziwe drzewa – bardzo 
wrażliwe na zewnętrzne, an-
tropogeniczne czynniki, tj. 
obniżenie wód gruntowych, 
utwardzenie strefy systemu 
korzeniowego, nadmierne za-
pylenie,

• w obszarze planowanej in-
westycji znajduje się obszar 

ochrony stanowiska archeolo-
gicznego, które w myśl ustawy 
o ochronie zabytków stanowi 
zabytek archeologiczny.

W związku z powyższym 
WUOZ stwierdza, że: „Mając 
na uwadze dobro dziedzictwa 
kulturowego oraz przyrod-
niczego w Żarowie należy 
całkowicie wyeliminować 
wszystkie czynniki mogące 
mieć wpływ na zamieranie 

alei lipowej wpisanej do reje-
stru zabytków bądź zniszcze-
nia stanowiska archeologicz-
nego”.

Kolejna analiza
Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu 
enigmatycznie poinformował, 
że po zapoznaniu się z treścią 
nadesłanego Koreferatu zaj-
mie stanowisko „po uzupeł-
nieniu mankamentów raportu 
wskazanych w rozdziale III 
przedłożonego dokumentu”.

gw

Rozpoczął się remont dro-
gi przy ulicy Mickiewicza w 
Żarowie. Jest to już ostatnia 
droga, która zostanie zmoder-
nizowana w ramach projektu 
„Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów na terenie mia-
sta Żarów poprzez remont dróg 
oraz zagospodarowanie tere-
nów i przestrzeni publicznych 
w celu przywrócenia lub nada-

nia im nowych funkcji społecz-
nych, edukacyjnych i rekre-
acyjnych”. Prace rozpoczęły się 
od zerwania starej nawierzchni 
drogowej, a w ramach inwe-
stycji powstaną także dodat-
kowe zatoki postojowe, które 
w znacznym stopniu ułatwią 
parkowanie i umożliwią prze-
jazd ulicą, bez konieczności 
omijania zaparkowanych aut. 

- W związku z przebudową ulicy 
Mickiewicza w Żarowie została 
wprowadzona tymczasowa or-
ganizacja ruchu. Dlatego pro-
simy kierowców, aby pamiętali, 
że na przedmiotowym odcinku 
obowiązuje ruch jednokierun-
kowy od centrum Żarowa w 
kierunku Mrowin. Aby dojechać 
do centrum Żarowa z Mrowin 
należy jechać przez ulicę Sło-

wiańską i ul. Wyspiańskiego. 
Cały projekt w ramach którego 
wyremontowanych zostało kil-
kanaście dróg gminnych ma się 
zakończyć w lipcu. Dzięki tej in-
westycji najbardziej zniszczone 
i dziurawe drogi doczekały się 
kompleksowej modernizacji – 
mówi Wojciech Lesiak z Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Realizacja projektu, który 
rozpoczął się w 2018 roku 
obejmowała przebudowę kilku 
dróg przy ulicy Wojska Pol-
skiego, Dworcowej, Puszkina, 
Słowackiego, Placu Wolności, 
Kopernika, Kwiatowej, Sporto-
wej i Mickiewicza. Zadanie to 
zostało dofinansowane kwotą 
3 867 257,09 złotych, a całko-
wita wartość projektu wynosi 

5.866.510,15 złotych. 
Droga przy ul. Mickiewicza 

nie jest całkowicie zamknięta 
dla ruchu, zamknięty jest tyl-
ko jeden pas ruchu, tak, aby 
uciążliwości drogowe dla kie-
rowców były jak najmniejsze. 
Koszt remontu nawierzchni 
drogowej przy ul. Mickiewicza 
to kwota 623.599,02 złotych.
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Podwyżka za pobyt i wyżywienie
dziecka w żłobku

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie zadecydowali o ustaleniu nowej stawki 
za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku. 

Czystsze powietrze w Żarowie

Do tej pory za pobyt 
dziecka w miejskim 

żłobku rodzice płacili 200 zł 
miesięcznie, a dzienna staw-
ka żywieniowa wynosiła 
5,50 zł. 

Od pierwszego maja mie-
sięczny pobyt dziecka w 
żłobku będzie kosztował 350 
zł, a wyżywienie – 6 złotych 
za każdy dzień obecności. 

Podwyżka spowodowana 

jest budową osobnego bu-
dynku Żłobka Miejskiego w 
Żarowie, który do tej pory 
mieścił się w pomieszcze-
niach przedszkola, co wpły-
nęło na niższą opłatę. Wraz z 
otwarciem budynku, zwięk-
szyły się  koszty utrzyma-
nia żłobka: koszty energii i 
innych mediów, wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne 
nowej kadry. Żłobek Miejski 

liczył do 2018 roku 2 grupy 
– ok. 40 dzieci, obecnie mo-
żemy przyjąć ok. 66 dzieci, 
tj. 3 grupy. 

Ostatnia podwyżka opłat 
za opiekę w żłobku była po-
nad 10 lat temu, a obecne 
utrzymanie jednego dziec-
ka w żłobku wynosi ponad 
1000 zł. Za wprowadzeniem 
podwyżki na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej opowiedzieli 

się wszyscy radni. Od 1 maja 
opłata za pobyt w żłobku wy-
niesie 350 zł. 

Zwiększy się również 
dzienna stawka żywieniowa, 
która będzie wynosić 6 zł 
(wzrost o 0,50 zł). Spowodo-
wane jest to przede wszyst-
kim wzrostem cen surowców 
i produktów potrzebnych do 
przygotowania posiłków.

Zima, przynajmniej ta ka-
lendarzowa już za nami, jed-
nakże to nie mrozy i zaspy 
są największą uciążliwością, 
jaką niosą niskie temperatury. 
To tzw. „niska emisja”, czyli 
zanieczyszczenie powietrza 
emisją pyłów i gazów na wyso-
kości do 40 m. 

Niestety za przeważającą 
część „niskiej emisji” odpowia-
damy sami, gdyż ponad 80% 
tych zanieczyszczeń powstaje 
w wyniku ogrzewania naszych 
domów. Niestety, wśród miesz-
kańców jest bardzo mała świa-
domość tego, że „niska emisja” 
odpowiada za 87% emisji ra-
kotwórczego benzo(α)pirenu, 
który dostaje się codziennie 
do atmosfery. Niewiele osób 
również nie wie tego, że to, co 
wydostaje się z komina domu 
opada w promieniu ok. 70 m 

od niego, czyli sami siebie tru-
jemy. Statystycznie, każdego 
roku „niska emisja” odpowiada 
za przedwczesną śmierć ok. 45 
000 osób w Polsce i powoduje 
częstsze występowanie chorób 
alergicznych, zapalenia spojó-
wek, astmy, poronień i niższej 
wagi urodzeniowej noworod-
ków, POChP (przewlekłej ob-
turacyjnej choroby płuc), no-
wotworów (w tym raka płuc). 
Oddychając tak zanieczyszczo-
nym powietrzem, przyjmujemy 
rocznie dawkę benzo(α)pirenu 
odpowiadającą wypaleniu kil-
ku tysięcy papierosów. Stąd też 
często te same choroby i dole-
gliwości występują zarówno 
u niepalących osób oddycha-
jących zanieczyszczonym po-
wietrzem, jak i u nałogowych 
palaczy tytoniu.

Gmina Żarów od wielu lat po-
dejmuje działania zmierzające 
do obniżenia niskiej emisji. Już 
w latach 1995-1998 realizowa-
ny był projekt „Czyste płuca w 
Żarowie”, w ramach którego 
mieszkańcy zamienili 130 pie-
ców węglowych na ogrzewanie 
elektryczne i gazowe.

Od października 2017 roku 
realizowany jest w gminie Ża-
rów program wymiany źródeł 
ciepła. W tym czasie dofinan-
sowano już 81 projektów wy-
datkując na to z budżetu gminy 
ponad 235 tys. złotych. Jednak-
że, to kropla w morzu potrzeb, 
gdyż chętnych do skorzystania 
ze wsparcia jest znacznie wię-
cej osób. Dlatego też gmina 
Żarów, gdy tylko nadarzyła 
się ku temu okazja, przystąpiła 
do programu wymiany źródeł 
ciepła, który realizowany jest 

w ramach Aglomeracji Wał-
brzyskiej. W trakcie naboru do 
programu, o którym pisaliśmy 
w Gazecie Żarowskiej, udział 
zadeklarowały 124 osoby (72 
budynki, 52 mieszkania), które 
mogą otrzymać zwrot do 70% 
kosztów kwalifikowanych (nie 
więcej niż 10.000 zł dla miesz-
kania i 25.000 zł dla domu jed-
norodzinnego). 

Wymiana starych pieców 
na ekologiczne, to nie jedyne 
działania zmierzające do ob-
niżenia niskiej emisji. Gmina 
Żarów aktywnie włączyła się 
w projekt Ministerstwa Ener-
gii, w ramach którego powstają 
klastry energii. Żarów, wraz z 
samorządami Dobromierza, 
Jaworzyny Śląskiej i Strzego-
mia powołał do życia Klaster 
Odnawialnych Źródeł Energii 
Wzgórz Strzegomskich. Na 

terenie gmin należących  do 
klastra będą powstawały eko-
logiczne małe elektrownie pro-
dukujące prąd z odnawialnych 
źródeł energii (OZE): bioga-
zownie, farmy fotowoltaiczne 
i małe przydomowe wiatraki. 
Pierwsza taka mini farma fo-
towoltaiczna istnieje na terenie 
zakładu należącego do firmy 
Bridgestone, mały wiatrak stoi 
na terenie firmy GeoSpace w 
Kalnie. 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej wykonano kolejny krok w 
tym zakresie – podjęto uchwa-
łę o wydzierżawieniu dwóch 
działek położonych na terenie 
miejskiej strefy inwestycyj-
nej pod wybudowanie dwóch 
farm fotowoltaicznych. Taką 
„mini farmę” każdy mieszka-

niec może „założyć” na dachu 
swojego domu lub w ogródku. 
Dzięki temu będzie miał dar-
mowy prąd do oświetlenia lub 
ogrzania budynku, a jego nad-
miar będzie mógł sprzedać za 
pośrednictwem klastra energii 
dowolnemu odbiorcy i na tym 
zarobić. Oczywiście taka inwe-
stycja to spory koszt, ale sporą 
część kosztów można odliczyć 
w ramach ulgi termomoderni-
zacyjnej, jaka funkcjonuje od 
początku tego roku.

Natomiast właściciele grun-
tów o niskiej klasie bonitacyj-
nej mogą przeznaczyć te grunty 
pod budowę farm fotowoltaicz-
nych dzierżawiąc je firmom, 
które zafunkcjonują w ramach 
klastra energii.

gw

Planowany strajk nauczycieli
„W związku z planowanym strajkiem pracowników szkoły: nauczycieli, pracowni-

ków pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w terminie od dnia 
8 kwietnia 2019r. do odwołania, informujemy, że istnieje prawdopodobieństwo wy-
stąpienia tzw. strajku okupacyjnego – to znaczy polegającego na zajęciu przez straj-
kujących budynku szkoły, uniemożliwiając dalsze jego funkcjonowanie w celu wymu-
szenia spełnienia swych postulatów. Podczas strajku nie odbędą się zajęcia lekcyjne.  
Jednak zaznaczamy, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji oraz konieczno-
ści zadbania o bezpieczeństwo Państwa dzieci, zostanie zorganizowana opie-
ka nad Państwa dziećmi zgodnie z planem zajęć obowiązującym w danym dniu.  
W przypadku odwołania strajku, będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez dziennik 
elektroniczny oraz informację na stronie internetowej szkoły”.

Wszystkie szkoły, w 
których były już re-

ferenda, opowiedziały się 
za strajkiem – szkoły pod-
stawowe prowadzone przez 
gminę oraz Zespół Szkół im. 
Jędrzeja Śniadeckiego.

Do 15 marca br. trwa-
ło referendum strajkowe 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Żarowie.  
W szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę 
stwierdza się, że:

• uprawnionych do głoso-

wania było 154 wszystkich 
pracowników szkoły (na-
uczycieli, pracownicy admi-
nistracji i obsługi),

• w głosowaniu udział 
wzięło 123 osób uprawnio-
nych (głosy ważne)

• za przeprowadzeniem ak-
cji strajkowej opowiedzia-
ło się 107 osób. W Zespole 
Szkół w Żarowie uprawnio-
nych do głosowania było 29 
osób, udział wzięło 24 oso-
by, za strajkiem – 23 osoby. 
Osobne referendum straj-

kowe przeprowadza NSZZ 
Solidarność. Strajk zapowie-
dziano na 8 kwietnia 2019 r. 
do odwołania.

W dniu 28 marca br. dyrek-
torzy Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie, Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach, 
Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach 
wystosowały do rodziców 
następujące pismo:

Wszystkie informacje dotyczące strajku bądź jego odwołania będą ukazywały się na bieżąco 
na stronie internetowej szkół, Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Facebook-u gminy.
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„Perła Optymizmu” dla dyrektor
Bajkowego Przedszkola w Żarowie

W tym roku do Bajkowego Przedszkola w Żarowie trafiły nie tylko certyfi-
katy. Dyrektor placówki została także odznaczona statuetką „Perła Opty-
mizmu”. 

Za kształtowanie postaw optymistycznych wśród dzieci i dorosłych, uznanie w środowisku wychowania przedszkolnego, czynienie dobra dla innych i optymistycznej 
postawy dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie Elżbieta Wierzyk odznaczona została specjalną nagrodą „Perła Optymi-
zmu”. Tytuł ten przyznawany jest dyrektorom aktywnie działającym w programie Optymistycznych Przedszkoli.

Nie była to jedyna nagro-
da, która przyjechała razem 
z Panią dyrektor do Żaro-
wa. Podczas Międzynaro-
dowego Kongresu Opty-
mistycznych Przedszkoli, 
który odbywał się w dniach 
14-16 marca w Warszawie 
dyrektor Elżbieta Wierzyk 
oraz Mariola Król odebra-
ły certyfikat dla Bajkowe-
go Przedszkola za udział 
w projekcie „Kids Design 
Poland” za upowszechnie-
nie postaw patriotycznych 
w ramach Ogólnopolskiego 

Programu „Optymistyczne 
Przedszkole” oraz certyfikat 
za czynny udział w Ogólno-
polskiej Sieci Uczących się 
Przedszkoli „Supeł”. Była 
to nagroda za przyczynianie 
się do podnoszenia jako-
ści edukacji przedszkolnej, 
dzielenie się wiedzą i przy-
kładami dobrych praktyk. 
- Bajkowe Przedszkole w 
Żarowie aktywnie i czynnie 
uczestniczy w Ogólnopol-
skim Programie „Optymi-
styczne Przedszkole”, dla-
tego cieszymy się, że nasza 

placówka została uhonoro-
wana certyfikatami. Podczas 
kongresu Optymistycznych 
Przedszkoli odebrałam tak-
że statuetkę „Perła Optymi-
zmu”. Nie spodziewałam się 
tak dużego wyróżnienia, ale 
jest mi niezmiernie miło, że 
nasza wspólna praca została 
doceniona. Nasze przedszko-
le jest optymistyczne, a my 
staramy się wychowywać sa-
mych optymistów w Żarowie 
– mówi Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie. 

Tematem przewodnim te-
gorocznego kongresu były 
„Nowe horyzonty w pozy-
tywnej edukacji – Od Van 
Gogha do Optymisty”. Jest 
to pewna wskazówka, któ-
ra pobudza do refleksji nad 
sobą, procesem rozwijania 
przedszkola, lepszymi spo-
sobami zarządzania zespo-
łem, rozwijaniem umiejętno-
ści przewodzenia dzieckiem 
i wspierania rodziców. W 
kongresie Optymistycznych 
Przedszkoli uczestniczyły 
Elżbieta Wierzyk dyrektor 

Bajkowego Przedszkola w 
Żarowie oraz Mariola Król 

koordynator programu. 
Oprac. Magdalena Pawlik

Wybory sołtysów Komisja Rolnictwa z udziałem 
kół łowieckich

Zaopiniowanie planów ło-
wieckich oraz omówienie 

zmian, które wprowadzone 
zostały do ustawy o Prawie 
Łowieckim zdominowały 
obrady Komisji Rolnictwa. 
Posiedzenie Komisji w ponie-
działek, 18 marca odbyło się 
z udziałem przedstawicieli 
kół łowieckich dzierżawią-
cych obwody na terenie gmi-
ny Żarów. 

W spotkaniu udział wzięli 
również burmistrz Leszek 
Michalak, Urszula Gancza-
rek kierownik KOWR OT w 
Świdnicy, radni Rady Miej-
skiej, pracownicy Urzędu 
Miejskiego, sołtysi oraz rol-
nicy z terenu gminy Żarów. 
- Komisja zatwierdziła plany 
łowieckie, o których rozma-
wialiśmy w trakcie naszego 
spotkania. Przedstawiciele 
kół łowieckich zwrócili uwa-
gę na najważniejsze problemy 
dotyczące gospodarowania 
łowiskami. Za najpoważniej-
szy problem wszyscy zgodnie 
wskazali, że uprawy stanowią 
doskonałe warunki rozwoju 
zwierzyny grubej (dziki, jele-
nie, sarny), ale jednocześnie 
zanika drobna zwierzyna (za-
jące, bażanty, kuropatwy). 
Zauważyliśmy także, że w 
naszym okręgu łowieckim po-
jawiły się wilki. Omówiliśmy 
również kwestie wypłaca-
nia rolnikom kwot w ramach 
szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę leśną. Wiele emocji 
wzbudziło również omówienie 
zmian, jakie wprowadzono do 
ustawy o Prawie Łowieckim. 

Projektowane zmiany przewi-
dują, że zakazuje się osobom 
niepełnoletnim udziału w po-
lowaniach, a zabieranie dzieci 
na łowy to element ważnej dla 
nich tradycji. Kolejny nowy 
przepis, który spotkał się z 
głosem sprzeciwu to przepis 
dotyczący samych polowań 
– mówi Waldemar Gancza-
rek przewodniczący Komisji 
Rolnictwa. 

O tym, jak wygląda szaco-
wanie strat spowodowanych 
przez zwierzynę leśną mówił 
na Komisji Rolnictwa Zbi-
gniew Kosarzewski prezes 
Okręgowego Sądu Łowieckie-
go. - Rolnicy zgłaszają szkodę 
łowiecką niezwłocznie do koła 
łowieckiego i zgodnie z nowym 
prawem łowieckim szacowa-
nie szkód przeprowadzane jest 
przez zespół składający się z 
przedstawiciela Wojewódzkie-
go Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, przedstawiciela dzier-
żawcy obwodu łowieckiego  i 
właściciela gruntów rolnych. 
Podczas pomiarów uszko-
dzonych powierzchni, zespół 
szacujący daną szkodę będzie 
mógł użyć do tego dronów i 
innych urządzeń GPS – mówił 
Zbigniew Kosarzewski.

Rolnicy oraz przedstawi-
ciele kół łowieckich uzna-
li także, że zasadne byłoby 
złożyć wspólny wniosek do 
Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w sprawie 
uzyskania odszkodowania za 
zniszczenia w drzewostanie, 
infrastrukturze drogowej i 
straty w użytkach zielonych 

spowodowanych przez dzia-
łalność bobrów. 

Podczas Komisji rolnicy 
zapoznali się także z przepi-
sami, które nakłada na nich 
Program Azotanowy. Jest to 
„Program działań mających 
na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu”. 
Program kierowany jest do 
wszystkich rolników, pro-
ducentów rolnych, osób pro-
wadzących produkcję rolną. 
Zawiera on wymogi, które 
są obowiązkowe do stosowa-
nia: wykorzystanie nawozów 
na glebach zamarzniętych, 
zalanych wodą, przykrytych 
śniegiem; zasady stosowa-
nia nawozów w pobliżu wód 
powierzchniowych; określa 
dozwolone terminy stoso-
wania nawozów naturalnych 
oraz azotowych mineralnych; 
warunki przechowywania 
nawozów naturalnych oraz 
wielkości i pojemności urzą-
dzeń do ich przechowywania; 
sposób ustalania dawki na-
wozów, obowiązki dotyczące 
posiadania planu nawozowe-
go; w programie wymienione 
są sposoby obowiązkowego 
dokumentowania realizacji 
działań zawartych w progra-
mie. Jednym z ważniejszych 
wymogów jest także sporzą-
dzanie planu nawozowego w 
gospodarstwach do tego zo-
bowiązanych. Za brak takiego 
planu grożą kary pieniężne. 

Magdalena Pawlik 

WYBRANI SOŁTYSI NOWEJ KADENCJI I RADY SOŁECKIE:

WIERZBNA: 
● Sołtys: Stanisław Legiejew ● Rada Sołecka: Janusz Król (przewodniczący), Karolina Brej-
nakowska, Beata Rosiek, Aneta Witkowska, Wojciech Pawłowski
BOŻANÓW: 
● Sołtys: Agnieszka Mazur ● Rada Sołecka: Maria Jakubiec (Przewodnicząca Rady Sołec-
kiej), Renata Borowska, Maria Kowalik, Janina Siwek, Halina Bieniasz
KALNO: 
● Sołtys: Andrzej Rachwał ● Rada Sołecka: Marcel Domagała, Aniela Słowik, Józef By-
kowski, Marzena Korotkiewicz, Edyta Malesza, Maciej Zięba, Anita Denes-Ziemkiewicz, 
Zofia Kusio, Remigiusz Kowalski. Spośród członków Rady Sołeckiej jednogłośnie wytypo-
wana została Przewodnicząca Rady Sołeckiej, którą została Edyta Malesza. 
GOŁASZYCE: 
● Sołtys: Jolanta Urbanik ● Rada Sołecka: Mariusz Góra, Arkadiusz Kuliczkowski, Paulina 
Różańska, Monika Niepsuj, Renata Warchała, a na Przewodniczącą Rady Soleckiej jedno-
głośnie wybrana została Paulina Różańska.
MARCINOWICZKI: ● Sołtys: Eugeniusz Bernatowicz ● Rada Sołecka: Stanisław Bez-
egłów, Dorota Koczur, Wioletta Bernatowicz. Jednogłośnie Przewodniczącym Rady Sołec-
kiej został Stanisław Bezegłów. 
POŻARZYSKO: ● Sołtys: Łukasz Brańka ● Rada Sołecka: Marcin Żegliński, Sebastian 
Cieślak, Kamila Cieślak, Dorota Warchoł, Piotr Pawlicki. Na przewodniczącego Rady So-
łeckiej jednogłośnie mieszkańcy wybrali Piotra Pawlickiego. 
BUKÓW: ● Sołtys: Jakub Chrebela. Zastąpił on dotychczas urzędującego sołtysa Henryka 
Rycerza, który nie kandydował już w tych wyborach sołeckich
● Rada Sołecka: Anna Statnik, Mariusz Surnik, Paweł Zawadzki, Beata Chrebela, Michał 
Gadzicki, Jędrzej Pereduń, Witold Adamski. Na Przewodniczącego Rady Sołeckiej miesz-
kańcy jednogłośnie wybrali Pawła Zawadzkiego.
PYSZCZYN:● Sołtys: Ryszard Pawlik ● Rada Sołecka: Agnieszka Kaczmarzyk, Anna 
Marczak, Dorota Janik, Wioletta Kazimierczak, Małgorzata Pawlik. Przewodniczącą Rady 
Sołeckiej jednogłośnie została Agnieszka Kaczmarzyk. 
SIEDLIMOWICE:● Sołtys: Na sołtysa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Beata 
Śliwa i Ryszard Kąsik. Większą liczbę głosów zdobył Ryszard Kąsik, który został nowym 
sołtysem Siedlimowic. 
● Rada Sołecka: Jan Molzahn, Andrzej Gracjasz, Mateusz Figiela, Bartłomiej Kaczmarek, 
Roman Grabarczyk. Na Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybrano Jana Molzahn. 

Przed nimi nowe obowiązki 
i nowe zadania. I konse-

kwentna praca na rzecz wsi i 
lokalnych mieszkańców. Na 
terenie gminy Żarów trwają 
zebrania wiejskie, podczas 
których mieszkańcy wybie-
rają sołtysów i Rady Sołeckie 
na kolejną, zgodnie z nowymi 
przepisami, pięcioletnią ka-
dencję.

Zebrania są już na półmetku 
i większość reprezentantów 
wsi zostało już wybranych. 
Po wyborach są mieszkańcy 
Bożanowa, Wierzbnej, Kalna, 
Gołaszyc, Marcinowiczek, Po-
żarzyska, Bukowa, Pyszczy-
na, Siedlimowic, Mikoszowej, 
Przyłęgowa. Jak do tej pory, 
zmiany na stanowisku sołty-
sa dokonane zostały tylko w 

dwóch miejscowościach: Bu-
kowie oraz Siedlimowicach. 
Poniżej prezentujemy listę wy-
branych sołtysów oraz Rady 
Sołeckie na nową kadencję. 
W następnym numerze gazety 
podamy Państwu kompletną 
listę wszystkich wybranych 
sołtysów, gdyż wciąż jeszcze 
trwają zebrania sołeckie w ko-
lejnych miejscowościach. 
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania nieruchomości/
opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

378/74 4.913 SW1S/00037801/9 Sprzedaż prawa uż. wieczystego 97.000 zł 9.700 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie 
podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 02 maja 2019r. 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 postą-
pienie 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 szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.213,48 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol B.5 P/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu 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 pełnomocnictwa upoważnia-
jącego 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 zapoznania 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.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej

położonej w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonej 
pod zabudowę produkcyjno-usługową

WIOŚ ukarał,
a Sanepid nie

Początkiem tygodnia do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęły pisma z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wał-
brzychu (WIOŚ) oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy 
(Sanepid) informujące o wynikach kontroli w zakładzie należącym do firmy Ultra-
Plus.
WIOŚ ukarał
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu Delegatura w 
Wałbrzychu nałożył na pre-
zesa firmy Ultra-Plus sp. z 
o.o. mandat za spalanie od-
padów w piecu centralnego 
ogrzewania.
Przypominamy, że 29 stycz-
nia br. pracownicy Urzędu 
Miejskiego, działając na pod-
stawie ustawy o utrzymaniu 
czystości przeprowadzili 
kontrolę na terenie zakładu 
należącego do firmy Ultra-
Plus przy ul. Kwiatowej w 
Żarowie. W trakcie kontroli 
ustalono, że w piecu cen-
tralnego ogrzewania spalane 
były elementy palet. Bur-
mistrz Żarowa poinformował 
o tym fakcie Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowi-
ska (WIOŚ) wnosząc o prze-
prowadzenie kontroli.
W wyniku kontroli stwier-
dzono, że źródłem zgłasza-
nych uciążliwości do powie-
trza jest eksploatacja kotła o 
mocy 450 kW opalanego wę-
glem kamiennym i brykie-

tem. W trakcie oględzin nie 
stwierdzono faktu spalania 
odpadów poprodukcyjnych i 
odpadów opakowaniowych. 
Jednakże na podstawie prze-
słanych przez gminę doku-
mentacji (protokół i zdjęcia) 
opisującej spalanie odpadów 
opakowaniowych o kodzie 
15 01 03 i zgromadzenie tego 
odpadu w dużych ilościach 
na placu przed kotłownią 
Inspektorat stwierdził: „...
popełnienie wykroczenia 
przez przedsiębiorcę. Spala-
nie ww. odpadów jest naru-
szeniem artykułu 155 ustawy 
o odpadach dotyczącego ter-
micznego spalania odpadów, 
które może być prowadzone 
wyłącznie w spalarniach i 
współspalarniach odpadów”. 
Prezes Zarządu Spółki nie 
przyjął nałożonego mandatu 
karnego, wobec powyższego 
WIOŚ skieruje wniosek o 
ukaranie do Sądu Okręgowe-
go w Świdnicy.
Sanepid uznał wniosek za 
bezzasadny
W połowie stycznia br. 
mieszkańcy zaalarmowali 
Urząd Miejski w Żarowie, 
że z komina kotłowni w za-
kładzie należącym do firmy 
Ultra-Plus Sp. z o.o. przy ul. 
Kwiatowej w Żarowie wydo-
bywa się ciemny, być może 
toksyczny dym, co zagraża 
ich zdrowiu i życiu.
W ślad za tymi zgłoszenia-
mi Burmistrz skierował 25 
stycznia br. pismo do Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Świdnicy 
(Sanepid) o przeprowadzenie 
kontroli w związku z do-
mniemanym spalaniem od-
padów poprodukcyjnych.
Sanepid przeprowadził kon-
trolę 13 lutego br. w zakre-
sie higieny pracy. W trak-
cie czynności kontrolnych 
stwierdzono, że „w dniu 
kontroli – o wynikach któ-
rej poinformowano gminę 
pismem z 25 marca – piec 

nie był uruchomiony z po-
wodu dodatnich temperatur 
na zewnątrz”. Przedstawiciel 
firmy poinformował kon-
trolujących, że: „Jako opał 
wykorzystywany jest węgiel 
kamienny i brykiet drzewny 
oraz drewno opałowe. Nato-
miast odpady poprodukcyjne 
w postaci płyt wiórowych, 
trocin, wiórów, ścinków, 
drewna, forniru są sprzeda-
wane do firmy Swiss Krono 
w Żarach.

Sanepid wezwał firmę do 
złożenia wyjaśnień oraz 
przedłożenia stosownych 
dokumentów. W odpowiedzi 
spółka poinformowała mię-
dzy innymi, że: 

• w kotle CO w dniu 24 
stycznia 2019 r. spalany był 
brykiet drzewny i węgiel ka-
mienny,

• „w zakładzie nie zdarzają 
się przypadki spalania odpa-
dów poprodukcyjnych”. 

Na podstawie oględzin i 
wyjaśnień firmy Sanepid 
uznał, że zarzuty podnoszo-
ne przez gminę Żarów nie 
zostały potwierdzone.

W przeciągu miesiąca prze-
prowadzono trzy kontrole, 
ale tylko jedna, ta niezapo-
wiedziana, przyniosła efekt 
polegający na przyłapaniu 
firmy na gorącym uczynku 
– spalaniu odpadów. Każ-
da zapowiedziana kontrola, 
a takie muszą przeprowa-
dzać WIOŚ, Sanepid i inne 
instytucje, skutkuje stwier-
dzeniem, że wszystko jest 
realizowane przepisowo, bo 
firma zdąży uprzątnąć plac,  
wyłączyć maszyny, wrzucić 
węgiel lub wygasić piec. Co 
mogą robić mieszkańcy, by 
bronić się przed zanieczysz-
czeniem powietrza? Dobrym 
sposobem jest dokumentacja 
zdjęciowa, a następnie prze-
syłanie zdjęć do instytucji 
kontrolnych.
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Śladami historii

część
II

Honorowi krwiodawcy nagrodzeni
Zasłużeni krwiodawcy z żarowskiego klubu Honorowych Dawców Krwi zostali nagrodzeni podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w piątek, 22 marca. 
W trakcie spotkania krwiodawcy podsumowali także swoją ubiegłoroczną działalność.

Oddawanie krwi ma sens. Wiedzą o tym żarowscy krwiodawcy i chętnie 
uczestniczą w zbiórkach organizowanych przez klub HDK. 

Każdego roku zasłużeni krwiodawcy, którzy uczestniczą w zbiórkach krwi i 
bezinteresownie oddają krew są nagradzani.

- W minionym roku miesz-
kańcy naszej gminy oddali 117 
litrów krwi. Zorganizowaliśmy 
6 zbiórek, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Serdecz-
nie dziękuję, w imieniu całego 
klubu, za pomoc, promocję, a 
przede wszystkim wspieranie 
naszego klubu. Ma to dla nas 
ogromne znaczenie – mówił 
Czesław Giemza prezes klubu 
Honorowych Dawców Krwi w 
Żarowie. 

Podczas spotkania Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
tradycyjnie nagrodził wyróż-
nionych krwiodawców. W 

konkursie 3x450 i 4x450 zo-
stało odznaczonych 16 miesz-
kańców: Mariusz Baziak, 
Adrian Dróżdż, Mieczysław 
Kisielewski, Dominika Mika, 
Andrzej Pieczonka, Izabel-
la Zych, Mariusz Mision, 
Magdalena Dunicz, Arnold 
Kuszczak, Robert Kujawa, 
Janusz Wudel, Stanisław Fe-
dorowicz, Robert Bąkowski, 
Marek Zawisza, Bogusław 
Błaszczak i Aneta Zakrzew-
ska. Do wyróżnionych krwio-
dawców trafiły: chlebaki, 
młynki do kawy, gofrownice, 
lampy, czajniki, suszarki ufun-

dowane przez gminę Żarów.
Podziękowania żarowskim 

krwiodawcom złożył także 

burmistrz Leszek Michalak, 
który obecny był na podsumo-
wującym zebraniu. - Dziękuję 

wszystkim aktywnym krwio-
dawcom. To dzięki Waszemu 
zaangażowaniu i bezintere-

sowności ratowane jest życie 
ludzkie – dziękował burmistrz 
Leszek Michalak.

VII Ogólnopolski Festiwal
Origami

Zapraszamy na kiermasz
wielkanocny

Żarodreptaki zapraszają
na spotkanie

Dawne młyny wodne w Łażanach 
i Wierzbnej

Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie 

zaprasza na VII OGÓLNO-
POLSKI FESTIWAL ORIGAMI 
pn. „Cztery żywioły”, który 
odbędzie się 12 kwietnia 
2019r. w Żarowie.

Po raz siódmy GCKiS jest 
organizatorem tego pięk-
nego i kolorowego konkur-
su, którego Honorowym 
Patronem jest niezmiennie 
Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak, Polskie 
Towarzystwo Origami „Pa-
pierowe Fantazje” oraz por-

tal internetowy OrigamiArt, 
a głównym sponsorem firma 
Daicel Safety Systems Euro-
pe Sp. z o.o. - Każdego roku 
napływają do nas prace od 
ok. 200 uczestników z całej 
Polski. Laureaci konkursu 
oprócz statuetek nagradzani 
są również nagrodami rze-
czowymi. Ponadto, w tym 
roku, po raz pierwszy wrę-
czymy nagrodę publiczności. 
Zespołowi jurorskiemu prze-
wodniczyć będzie wicepre-
zes Polskiego Towarzystwa 
Origami, instruktor origami 

Adam Szewczyk. Pod okiem 
Pana Adama odbędą się rów-
nież warsztaty origami dla 
miłośników origami i tych, 
którzy stawiają pierwsze 
kroki w pięknym składaniu 
papieru. Warsztaty odbędą 
się w dniu 12 kwietnia 2019r. 
- mówi Anna Suchodolska 
zastępca dyrektora Gminne-
go Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie.

Regulamin oraz karty zgło-
szeń znajdują się do pobra-
nia na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl

Pierwsza wzmianka o mły-
nie wodnym w Łażanach 

pochodzi dopiero z 1579 
roku.

Wówczas wchodził on w 
skład dóbr rycerskich, któ-
rych wartość szacowano na 
2400 złotych florenów. Ich 
właścicielem był wtedy ry-
cerz Sigmund von Mühlhe-
im. Młyn wodny w Łażanach 
powstał być może już w XIV 
wieku, kiedy wieś należała 
do von Seidlitzów. Nie po-
twierdzają tego jednak żadne 
źródła pisane. Wiadomo, że w 
2 połowie XVI wieku dzier-
żawca młyna zobowiązany 
był uiszczać czynsz roczny 
w wysokości 12 małdratów 
zboża. W niespokojnych la-
tach wojny trzydziestoletniej 
młyn wraz z dwoma innymi 
budynkami gospodarczymi 
został spalony. Odbudowany 
po wojnie przez von Nostit-
zów, oznaczony został na 
mapie Johanna Wolfganga 
Wielanda z 1736 roku, jako 

młyn wodny na sztucznej 
młynówce, którą utworzono 
na Strzegomce. Jego mecha-
nizm napędzany był przez 
tzw. koło nadsiębierne, zasi-
lane wodą od góry. Kolejne 
wzmianki pisane potwier-
dzające istnienie łażańskie-
go młyna pochodzą z 1782 i 
1845 roku. W 2 połowie XIX 
wieku przy młynie istniał 
tartak, napędzany podobnie 
jak urządzenia młyńskie za 
pomocą maszyn parowych. 
W 1 ćwierci XX wieku w 
skład zabudowy młyńskiej 
wchodziły trzy budynki. 
W latach 30-tych XX wie-
ku młyn posiadał już napęd 
elektryczny. W 1942 roku 
młynarzem był Heinrich 
Bias, jego pomocnikiem i 
zastępcą Paul Blichmann, 
a pracownikiem Wilhelm 

Scholz. W 1945 roku młyn 
elektryczny, zmechanizo-
wany tartak oraz folwark z 
pałacem zajęła Armia Czer-
wona i zarządzała nimi do 
jesieni 1946 roku. Do końca 
lat 40-tych zmechanizowany 
tartak został upaństwowiony 
i przekazany nadleśnictwu 
Świdnica. Jego działalność 
była jednak krótka. Przeję-
ty przez administrację pań-
stwową młyn elektryczny, 
źle zarządzany i dewastowa-
ny, został ostatecznie unie-
ruchomiony i zlikwidowany 
w 1 połowie lat 60-tych XX 
wieku (przed 1964 r.). Obec-
nie budynek dawnego młyna 
pełni funkcje mieszkalne i 
jest własnością prywatną. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu po raz 

dwudziesty piąty orga-
nizuje konkurs „Pisanka, 
palma, tradycje wielka-
nocne”. Finał konkursu za-
planowano na 7 kwietnia 
2019r. w hali widowisko-
wo-sportowej przy ulicy 
Piastowskiej 10. Również 
w tym samym dniu będzie 
miał miejsce Kiermasz 
Wielkanocny.

Program Kiermaszu Wielkanocnego:
14:00 - otwarcie wystawy pokonkursowej „Pisanka, Palma, Tradycje Wielkanocne”, 

ocena palm wielkanocnych przygotowanych przez sołectwa z gminy Żarów 
14:15 - ocena bab wielkanocnych połączona z degustacją 
14:30 - koncert zespołu „Dobromierzanie” z Dobromierza 
15:00 - prelekcja p. Agnieszki Szepetiuk – Barańskiej z Muzeum Etnograficznego we 
Wrocławiu 
15:30 - koncert zespołu „Listek Koniczyny” z Mietkowa 
16:00 - wręczenie nagród XXV konkursu „Pisanka, Palma, Tradycje Wielkanocne” 
16:30 - koncert zespołu „Jarzębina” z Kobierzyc 
Ponadto stoiska rękodzielnicze, warsztaty dla dzieci i dorosłych, ciasta, ozdoby wielka-

nocne, mini zoo i dużo, dużo więcej.

Miejskie Koło PTTK „ŻA-
RODREPTAKI” serdecz-

nie zaprasza, wszystkich mi-
łośników turystyki, przyrody 
oraz zabytków architektury 
na spotkanie organizacyjno-

wyborcze.
Spotkanie odbędzie się w 

dniu 11 kwietnia 2019 roku 
o godz. 17:30 w Żarowskiej 
Izbie Historycznej przy ul. 
Dworcowej 3.
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Śląsk bliżej awansu,
Zjednoczeni z kłopotami

Na ten pojedynek czekał cały piłkarski Żarów. Zjednoczeni podejmowali na własnym obiekcie rezerwy wro-
cławskiego Śląska.

W Żarowie lider IV dolno-
śląskiej ligi (gr. wschodnia) 
Śląsk zmierzył się z ostatnim 
zespołem rozgrywek Zjed-
noczonymi. Do przerwy był 
bezbramkowy remis i wiado-
me było, iż dla zawodników 
wrocławskiego klubu nie bę-
dzie to łatwy mecz.

Zjednoczeni tuż po prze-
rwie wyszli na prowadzenie. 
Na listę strzelców wpisał się 
Konrad Sajdak. Taki obrót 
spraw tylko pobudził piłka-
rzy Śląska. Już w następnej 
akcji do wyrównania dopro-
wadził Grzegorz Kotowicz. 
Kwadrans później rywale 
błyskawicznie wyprowadzi-
li dwa ciosy. Swoją drugą 
bramkę w spotkaniu zdobył 
Kotowicz, a jedno trafienie 
dołożył Mathieu Scalet. 
Zjednoczeni walczyli bar-
dzo ambitnie, ale w końców-

ce spotkania po raz czwarty 
musieli wyciągać piłkę z 
własnej bramki. Wynik na 
4:1 dla Śląska II Wrocław 
ustalił Paweł Kucharczyk.  

Zjednoczeni: Błaszczyk - 
Krupczak, Szuba, Chłopek 
(82′ P. Ciupiński), Wojnow-
ski, Kołodziej (77′ Śliwa), 
Szewczyk, Uszczyk, Ła-
giewka (68′ Czoch), Khvo-
stenko, Sajdak. 

Mecz z MKP Wołów miał 
bardzo wyrównany przebieg. 
Jedyną bramkę w meczu 
zdobyli w doliczonym czasie 
gry pierwszej połowy Zjed-
noczeni, gdy po wybiciu do-
środkowania z rzutu rożnego 
Łukasz Szuba zdecydował 
się na uderzenie zza pola 
karnego. Bardzo cenne trzy 
punkty zostały w Żarowie!

Zjednoczeni: Błaszczyk - 
Szuba, Wojnowski, Szew-

czyk, Krupczak,  Śliwa (85’ 
P. Ciupiński), Chłopek, 
Kołodziej, Łagiewka (80’ 
Czoch), Khvostenko,  Saj-
dak. 

W ostatniej kolejce nie po-
wiodło się podopiecznym 
Macieja Jaworskiego, któ-
rzy przegrali u siebie z bez-
pośrednim rywalem o utrzy-
manie. Wynik 0:2 w starciu z 
GKS-em Mirków/Długołęka 
stawia żarowian w bardzo 
trudnym położeniu. Do ostat-
niego zespołu niezagrożone-
go spadkiem (GKS Mirków/
Długołęka), Zjednoczeni tra-

cą aż dziewięć punktów. 
Zjednoczeni: Błaszczyk – 

Krupczak (82’ Kaczmar-
czyk),Wojnowski, Szew-
czyk, Szuba, Chłopek, 
(77’ Śliwa), Kołodziej (68’ 
Czoch), Kvostenko, Ła-
giewka, Uszczyk, Sajdak.

Rośnie przewaga Śląska II 
Wrocław nad drugim w tabeli 
Górnikiem Wałbrzych.  Wał-
brzyszanie niespodziewanie 
zremisowali swój pojedynek 
z walczącą o ligowy byt Unią 
Bardo, Śląsk zainkasował 
kolejny komplet punktów.  

Unia Bardo 2-2 Górnik Wałbrzych
Piast Nowa Ruda 4-1 Nysa Kłodzko
Piast Żerniki 2-1 Orzeł Ząbkowice Śl.
Polonia Trzebnica 1-4 Sokół Wielka Lipa
Polonia-Stal Świdnica 1-1 Bielawianka Bielawa
Sokół Marcinkowice 0-4 Śląsk II Wrocław
Orzeł Prusice 2-1 MKP Wołów
Zjednoczeni Żarów 0-2 GKS Mirków/Długołęka

Wyniki 19 kolejki

Sportowy flesz

Sukces MOW Mrowiny!

Coraz bliżej
mistrzowskiej korony

Popisy akrobatyczne

Uczniowie szkół gminy Żarów walczyli o miano najlepszego pływaka.

Na zdjęciu od lewej strony: Zbigniew Ogryzek (wychowawca), Mateusz 
Smolański, Dawid Pysznik, Tomasz Kryściak-Pacholski, Ireneusz Kozieł 
(wicedyrektor). 

>>> Gol w reprezentacji
Reprezentacja Polski do lat 20 wygrała na wyjeździe z An-

glią 3:1 w spotkaniu Turnieju Ośmiu Narodów rozgrywa-
nym w St Georges Park. Jedną z bramek dla Polaków zdobył 
wychowanek Zjednoczonych Żarów, Patryk Klimala. Na-
pastnik Jagielloni Białystok wyszedł w podstawowym skła-
dzie Biało-Czerwonych, skutecznie egzekwując rzut karny.

>>> Wierzbianka bez punktów
Walczący o utrzymanie w wałbrzyskiej kl. A piłkarze 

Wierzbianki Wierzbnej nie mogą zaliczyć inauguracji rundy 
wiosennej do udanych. Podopieczni Sebastiana Błaszczy-
ka dwukrotnie przegrali pojedynki 2:0. Zwycięsko z poje-
dynków wyszli piłkarze Boxmet Piskorzów oraz Zieloni Ła-
giewniki. W meczu na szczycie gr. II Dabro Bau Makowice 
zdeklasował Ślężę Ciepłowody 8:0 i ma nad nią już dziewięć 
pkt. przewagi. 

>>> Potknięcie Zielonych
Ze zmiennym szczęściem piłkarską wiosnę rozpoczę-

ły drużyny reprezentujące gminę Żarów występujące w B 
klasie. Lider Zieloni Mrowiny pokonał Sokół Kostrza 3:1 i 
niespodziewanie zremisował 0:0 z Płomieniem Dobromierz. 
Pozostałe wyniki: Zryw Łażany – Tęcza Bolesławice 3:0, 
Błyskawica Kalno – LKS Marcinowice 1:4, Sokół Kostrza – 
Zryw Łażany 4:2, LKS Piotrowice Św. - Błyskawica Kalno 
3:3. 

>>> Najlepsi pływacy
Po raz szósty rywalizowali uczniowie szkół gminy Ża-

rów w zawodach pływackich. Na najlepszych organizatorzy 
GCKiS w Żarowie oraz ULKS Piast 2008 Żarów przygoto-
wali medale oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy katego-
rii wiekowych: N. Żyła, N. Haraszczuk, M. Suchodolska,  
E. Szydłowska, K. Dobrowolska, M. Razik, A. Kądzioł-
ka, D. Kozłowski, B. Zięba, D. Duszyński, J. Wachowiak, 
M. Maksanty. 

>>> Zdążyć przed mistrzostwami świata
Trzykrotnemu mistrzowi świata w rzucie młotem Pawłowi 

Fajdkowi odnowiła się kontuzja mięśnia brzuchatego łydki 
i musiał poddać się operacji. W tym sezonie najważniejszą 
imprezą lekkoatletyczną są Mistrzostwa Świata, które nie-
typowo zaczną się dopiero pod koniec września w stolicy 
Kataru, Doha. Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów zło-
te medale czempionatu globu zdobywał w Moskwie (2013), 
Pekinie (2015) oraz Londynie (2017).

Aktywność fizyczna nie-
rozerwalnie łączy się 

z radzeniem sobie z prze-
ciwnościami. Wiedzą o tym 
dobrze w Młodzieżowym 
Ośrodku wychowawczym 
w Mrowinach. Podopieczni 
placówki odnieśli kolejny 
sukces sportowy i będą re-
prezentować region w Mi-
strzostwach Polski...

W Nysie odbyły sie elimi-
nacje do krajowego czemipio-
natu Ośrodków Wychowaw-
czych w tenisie stołowym. 
Zwycięstwa z MOK Smolnik 
oraz MOW Wałbrzych przy-
niosły podopiecznym mro-

wińskiej placówki awans do 
ściłego finału. Tutaj nie dali 
żadnych szans gosdpoda-
rzom zawodów, wygrywając 
pewnie 4:1. Zwycięstwo dało 
wymarzony awans do Mi-
strzostw Polski Ośrodków 
Wychowawczych. 

- Wygrana oraz porażka są 
nieodłącznym elementem ry-
walizacji. Zdecydowanie ła-
twiej się wygrywa. Żeby tak 
było, trzeba dużo samozapar-
cia w realizacji swoich dzia-
łań. Mocniej koncentrujemy 
się w porażkach, które sta-
nowią dla nas wyzwanie do 
osiągnięcia celów sportowych 

oraz życiowych – podkre-
śla wychowawca Zbigniew 
Ogryzek, dla którego sport 
w resocjalizacji młodzieży 
jest na pierwszym miejscu.

Mistrzostwa Polski Ośrod-
ków Wychowawczych w tym 
roku odbędą się we Wło-
cławku. 

Krzysztof Dutkiewicz

Ostatnia seria spotkań Powiatowej Ligi TKKF w siatków-
ce, najstarszych, amatorskich i cyklicznych rozgrywek 

na Dolnym Śląsku przybliżyły zawodników TKKF Chemik Ża-
rów do obrony mistrzowskiej korony.

Żarowianie pokonali pewnie Gang Volley Żarów 3:0 i na 
trzy kolejki przed końcem mają sześć punktów przewagi nad 
wiceliderem Karoliną Jaworzyną Śląską. Siatkarze z Jawo-
rzyny w ostatnim pojedynku triumfowali w pojedynku z Vol-
ley Żarów. Drugi zespół reprezentujący nasze miasto spadł na 
czwartą lokatę w tabeli. 

Krzysztof Dutkiewicz

Hala sportowa GCKiS w Ża-
rowie była areną pięknych 

ćwiczeń i układów akroba-
tycznych. Wszystko za sprawą 
III Mistrzostw Gminy Żarów 
w Akrobatyce Sportowej. 

Do rywalizacji przystąpiło 
blisko 50 zawodników i za-
wodniczek z sekcji akroba-
tyki sportowej działającej w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Zmaga-

nia przyciągnęły sporą ilość 
widzów. Gromkich braw nie 
było końca. Sponsorem na-
gród był Thermaflex Żarów 
oraz GCKiS w Żarowie.

- To wielka radość móc zoba-
czyć nasze dzieci tak sprawne, 
w takich pięknych układach. 
Jestem pod wielkim wrażeniem 
jak wiele można się nauczyć. 
Cieszę się, że takie zawody się 
odbywają, że możemy podzi-
wiać, oglądać i być razem z 
wami – gratulował młodym 
sportowcom Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak.

Nagrodę specjalną za wspar-
cie sekcji akrobatyki sportowej 
GCKiS Żarów odebrał Robert 

Jagła, Prezes Zarządu Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego.

Zwycięzcy poszczególnych 
kat. wiekowych: Aurelia 
Sambor-Lena Wasik, Na-
talia Haraszczuk-Bianka 
Mikołajek-Anita Mentel, 
Weronika Komaniecka, 
Martyna Włodarczyk, Zu-
zanna Tomalak, Laura Blu-
siewicz-Angelarna Almhrez
-Michalina Korbabicz, Filip 
Sidor, Klaudia Kruczek, Ka-
rolina Zięba, Monika Skrzy-
piec. 

Organizatorem zawodów 
było Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz


