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Stop nielegalnym 
odpadom

Żarowscy 
piłkarze najlepsi

Powiadomieniem prokuratury zakończyła się 
sprawa nielegalnego składowania odpadów 
w dawnych zakładach chemicznych w Żarowie.

W II Turnieju Piłkarskim Dzieci 
do lat 8 „DACCO CUP 2012” wygrała 
szkółka z GCKiS w Żarowie. 
 

Aktualności Sport

Zatruwali życie 
mieszkańcom

7 6 8
Kradli, bili, włamywali się i niszczyli. Mowa o 
dwóch młodych mieszkańcach Żarowa, którym 
za rozboje i kradzieże grozi teraz do 12 lat.

Rozmaitości

Trudne 
decyzje 

są zawsze 
wyzwaniem

O finansowej sytuacji gminy Żarów, ubie-
głorocznych sukcesach i planach inwe-

stycyjnych z burmistrzem Żarowa Leszkiem 
Michalakiem rozmawia Agnieszka Gryc.

Tam, gdzie mowa o budo-
wie elektrowni wiatrowych, 
niemalże natychmiast i nie-
odłącznie pojawiają się także 
kontrowersje. Nie inaczej sta-
ło się w gminie Żarów. Farma 
wiatrowa miała powstać w Po-
żarzysku, ale wszystko wska-

Nie chcemy 
wiatraków!

Mieszkańcy Pożarzyska opowiedzieli się przeciwko postawieniu elektrowni 
wiatrowych na ich terenie. Decyzję mieszkańców wspiera burmistrz Żaro-

wa Leszek Michalak. 

Adam Ciupiński (KWW DLA 
LUDZI-DLA ŻAROWA), Ag-
nieszka Szybalska-Góra (KWW 
AGNIESZKI SZYBALSKIEJ-
GÓRY), Renata Wilk (KWW 
RENATY WILK), Anna Żurek 
(KWWS) oraz Adam Rakoczy 

zuje na to, że nie powstanie. Na 
wniosek komisji ds. ochrony 
środowiska żarowskiej Rady 
Miejskiej w tej sprawie prze-
prowadzono konsultacje. Na 
spotkaniu z burmistrzem Ża-
rowa Leszkiem Michalakiem 
i przedstawicielem firmy, in-

westującej w budowę tego ty-
pu farm Piotrem Wilbikiem, 
mieszkańcy Pożarzyska po 
burzliwej dyskusji niemalże 
jednomyślnie opowiedzieli się 
przeciwko budowie elektrowni 
na terenie wsi. 

Czytaj więcej na str. 4  т

 Czytaj więcej na str.  3 т

Pięcioro do 
fotela radnego

Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 3 w Żarowie 
znów ruszą do urn wyborczych. W niedzielę 19 

lutego w wyborach uzupełniających jeszcze raz za-
głosują na swojego radnego. 

(KWW ADAMA RAKOCZE-
GO) to pięcioro kandydatów, 
spośród których mieszkańcy 
okręgu wyborczego nr 3 w Ża-
rowie wybiorą swojego przed-
stawiciela. W żarowskiej Radzie 
Miejskiej zajmie on miejsce 

niezależnego Norberta Gałąz-
ki, który z funkcji zrezygno-
wał z powodów osobistych. W 
niedzielę, 19 lutego do urn wy-
borczych ruszą więc mieszkań-
cy ulicy Hutniczej, Kopernika, 
Mickiewicza, placu Wolności, 
Puszkina, Kwiatowej i Słowa-
ckiego. Głosować będą w lokalu 
wyborczym z siedzibą w byłym 
Żarowskim Ośrodku Kultury od 
godziny 8.00 do 22.00.        Ag 
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Gospodarzem tegorocz-
nej edycji Balu Sołtysa, któ-
ry zorganizowano 4 lutego 
były  Imbramowice. Zapro-
szeni goście, a wśród nich: 
Leszek Michalak, burmistrz 
Żarowa, Grzegorz Osiecki, 
zastępca burmistrza, Sylwia 
Pawlik, sekretarz gminy 
Renata Dawlewicz, skarb-
nik gminy, a także miesz-

TABLICA OGŁOSZEŃ 
URZĘDU MIEJSKIEGO

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 17/2012 z dnia 30.01.2012r. 

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik lub Wiceprzewodnicząca Urszula 
Ganczarek przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00.
Terminy płatności podatków i innych należności
Referat Finansowo Budżetowy Urzędu Miejskiego w Żarowie przypomina o terminach płatno-
ści podatków i innych należności niepodatkowych w 2012 roku:
1). Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności  - 15 marca 2012 r.
II rata - termin płatności - 15 maja 2012 r.
III rata  - płatna do 15 września 2012 r.
IV rata - płatna do 15 listopada 2012 r.
 
Przypominamy, że od dnia 01.01.2012 roku obowiązują nowe formularze informacji podat-
kowych: IN-1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:
- ZN-1/A – dane o nieruchomościach, 
- ZN-1/B – dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.
IR-1 – informacja  w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami: 
- ZR-1/A – dane o nieruchomościach rolnych,
- ZR-1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
Osoby, które dokonują kupna lub sprzedaży budynków, lokali, gruntów są obowiązane, bez we-
zwania, zawiadomić organ podatkowy o przeprowadzonych transakcjach w celu naliczenia po-
datków lub skorygowania wcześniej wydanych decyzji podatkowych na drukach wymienionych 
powyżej. Druki informacji podatkowych dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żarowie  pokój nr 
2 na stronie www.um.zarow.pl 
2) Podatek od środków transportowych:
Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać do 15 lutego 2012 roku.
I rata – płatna do 15 lutego 2012 r.,
II rata - płatna do 15 września 2012 r.
3) Użytkowanie wieczyste gruntu:
termin płatności - 31 marca 2012
4) czynsz dzierżawny miesięczny:
termin płatności do 10 każdego miesiąca
5) czynsz dzierżawny roczny:
termin płatności – 30 czerwiec 2012 
6) czynsz najmu za lokal będący w zasobie Gminy
termin płatności do 10 każdego miesiąca
Zwrot podatku akcyzowego
Uwaga producenci rolni – w roku 2012 zmieniają się terminy składania wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego oraz wypłata pieniędzy.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT: 
• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 
• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rol-
nych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określone-
go na 2012 r. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
do 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie 
urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Bliższych 
informacji udziela Teresa Drąg z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Burmistrz Miasta Żarów informuje 

Dla dwóch przyjacielskich i zadbanych piesków poszukiwany jest dom, a prze-
de wszystkim odpowiedzialni i zdecydowani właściciele, którzy zapewnią zwie-
rzętom rzetelną opiekę. 
Wszystkich zainteresowanych opieką nad psami prosimy o kontakt pod nu-
merem tel. 074 – 85-80-591 wew. 367 lub 603-740-464 (Michał Domański)

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ża-
rów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów, ul. Piastowska 
10, www.biblioteka.zarow.pl, biblioteka@um.zarow.pl

Redaguje zespół: 
Agnieszka Gryc, Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŻAROWIE

z dnia 06 lutego 2012 r.
w sprawie: składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.  Nr 176  poz . 1190 z późniejszymi zmiana-
mi) Miejska Komisja Wyborcza w Żarowie informuje o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej 
Nr 3 w Żarowie, z siedzibą  w Siedzibie byłego ŻOK przy  ul. A. Krajowej 40:

1. Zawisza Patrycja Sandra – Przewodnicząca Komisji
2. Istelska-Skwierczyńska Barbara – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Chrebela Lucyna – Członek Komisji
4. Dawlewicz Karolina Maria – Członek Komisji
5. Janeczko Bartłomiej Janusz – Członek Komisji
6. Janik Katarzyna – Członek Komisji

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

Sołtysi 
ruszyli w tany

To już  tradycja, że od kilku lat w gminie Żarów organizowany jest Bal 
Sołtysa. Karnawałowa zabawa przyciąga co roku nie tylko samych 

sołtysów, ale również mieszkańców okolicznych miejscowości. To świet-
na okazja do integracji i dobrej zabawy w doborowym towarzystwie. 

kańcy, bawili się w nowo 
wyremontowanej świetli-
cy wiejskiej w Imbramo-
wicach. Zabawę otworzyli 
sołtys wsi Józef Fita oraz 
burmistrz Leszek Micha-
lak, życząc zgromadzonym 
gościom udanej zabawy 
i dziękując organizatorom 
za profesjonalne przygoto-
wanie imprezy.  

I tak balowanie przy do-
brej muzyce, smacznym 
posiłku i w dobrym towa-
rzystwie trwało do białe-
go rana. Czy zabawa była 
udana? O jej wyjątkowości 
świadczyć może zadowole-
nie i uśmiech na twarzach 
wszystkich zgromadzonych 
gości. 

Magdalena Pawlik  »

Kto przygarnie psy?
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O Żarowie zwykło  т
w ostatnich latach 
mówić się, że to gmina 
trudna, zadłużona. 
Jak obecnie wygląda 
sytuacja finansowa?
- Mówiąc o sytuacji gminy 

Żarów, nikt nie mówił, że bę-
dzie kolorowo. Dobrze wie-
my, że sytuacja jest trudna 
i jeszcze taka będzie przez 
najbliższe kilka lat. To wy-
nika z kredytów gminy, za-
ciągniętych w przeszłości na 
niezrealizowane inwestycje. 
Nie oznacza to oczywiście, 
że gmina spłaca jedynie długi 
i nie robi nic w kierunku roz-
woju. Spłatę zadłużenia uda-
ło nam się rozłożyć na wiele 
lat, co daje nam możliwości 
rozwojowe. Moim zdaniem, 
każdy burmistrz powinien 
mieć własną wizję rozwoju 
gminy w oparciu o stronę fi-
nansową. 

 Pan ma taką wizję? т
- Oczywiście. Dla mnie to 

m.in. Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Rocznie łącznie do 
budżetu z żarowskiej podstre-
fy wpływa kwota około 4 mi-
lionów złotych. W przypadku 
30-milionowego budżetu trze-
ba przyznać, że to znaczna 
suma. Nasza podstrefa ciągle 
się rozwija. Teraz czekamy 
na decyzję rządu w sprawie 
poszerzenia żarowskiej pod-
strefy oraz rozbudowy fabryk 
już w niej istniejących. Kuba-
turową rozbudowę rozpoczę-
ły już trzy fabryki: japońska 
Bridgestone i Yagi oraz wło-
ski T&P. Oprócz tego holen-
derski Thermaflex, japoński 
Daicel oraz włoski Steels Po-
land przeprowadzają rozbu-
dowę wewnętrzną, montując 
nowe linie technologiczne. 
To wszystko ma oczywiście 
pozytywne skutki dla miesz-
kańców gminy Żarów, a tak-
że okolicznych gmin. To są 
przecież kolejne setki nowych 
miejsc pracy. A już dziś wie-
my, że na zatrudnienie w pod-
strefie nie wystarcza naszych 
absolwentów i to różnych ty-
pów szkół.

Trudne decyzje 
są zawsze wyzwaniem
O finansowej sytuacji gminy Żarów, ubiegłorocznych sukcesach i pla-

nach inwestycyjnych z burmistrzem Żarowa Leszkiem Michalakiem 
rozmawia Agnieszka Gryc.

Można zatem  т
powiedzieć, że Żarów 
otwiera się na nowych 
mieszkańców, którzy 
znajdą zatrudnienie 
w żarowskiej podstrefie, 
jednocześnie osiadając 
na stałe w gminie?
- Na pewno. W ubiegłym 

roku wydaliśmy łącznie 150 
pozwoleń na budowę zarów-
no dla obecnych, jak i nowych 
mieszkańców naszej gminy. 
To pokazuje, że w Żarowie 
warto mieszkać. A przecież 
nowe domy, to też nowe prace 
w zakresie uzbrojenia terenu 
dla gminy i naszych spółek. 
Staramy się wychodzić do na-
szych mieszkańców, wspierać 
ich i pomagać. W ślad za tym 
wszystkim oczywiście idą ko-
lejne nowe inwestycje. I koło 
się zamyka. 

 Skoro mowa  т
o inwestycjach. Jak 
wyglądał ubiegły rok?
- Sukcesem i radością jest 

każda rzecz, którą uda nam 
się zrobić w zakresie ludz-
kiej współpracy, dla naszych 
mieszkańców. Najważniej-
szą i najbardziej kapitałową 
inwestycją w roku ubiegłym 
był nasz udział w budowie 
obwodnicy, która pozwoli-
ła nam wyprowadzić ruch 
z Żarowa, Wierzbnej, Łażan 
i Bożanowa. To ogromny krok 
do przodu. Dzięki temu drogi 
w tych miejscowościach są 
bezpieczniejsze i nieniszczo-
ne przez transport ciężki. To 
także krok do przodu w kwe-
stii zabezpieczenia starych, 
zabytkowych niekiedy budyn-
ków, które niszczały z uwa-
gi na duże natężenie ruchu. 
Inwestycja kosztowała nas 
niespełna 4 miliony złotych. 
Dwa miliony zostały spłacone 
w roku ubiegłym, resztę za-
planowano na ten rok. W roku 
ubiegłym udało nam się także 
zakończyć budowę wodocią-
gu tranzytowego, który połą-
czył w formie pierścienia dwie 
części gminy. To pozwoli nam 
w przypadku jakiejkolwiek 
awarii uniknąć problemów 

z dostawą wody. Staramy się 
także, w miarę naszych moż-
liwości przeprowadzać takie 
inwestycje, które znacznie 
ułatwią życie naszych miesz-
kańców. Tu przede wszystkim 
budowa i remonty dróg oraz 
chodników. W ubiegłym ro-
ku wykonaliśmy remont dro-
gi w Bukowie, Pożarzysku, 
Imbramowicach, Siedlimo-
wicach i Żarowie. To oczy-
wiście proces ciągły. W tym 
roku planujemy remonty 
w Marcinowiczkach, Pysz-
czynie, Mikoszowej, Goła-
szycach i Krukowie. Ponadto 
powstały chodniki przy dro-
gach powiatowych w Pysz-
czynie, w Żarowie i fragment 
w Łażanach. Nie można tak-
że zapominać o inwestycjach, 
w których wspierają nas sami 
mieszkańcy. Po wielu latach 
udało nam się wyremontować 
i oddać do użytku świetlicę 
w Imbramowicach, w wie-
lu miejscowościach dzięki 
pieniądzom z funduszu so-
łeckiego i pracy mieszkańców 
powstały nowe place zabaw, 
stanęły wiaty przystankowe, 
a świetlice zostały doposa-
żone. 

 Co jest planowane na  т
ten rok?
- Staramy się o rozpoczę-

cie kilku kluczowych inwe-
stycji. W planach mamy dużo 
inwestycji, w tym m.in.: mo-
dernizację targowiska miej-
skiego przy ulicy Dworcowej 
w Żarowie, remont budynku 
byłego Żarowskiego Ośrod-
ka Kultury przy ulicy Armii 
Krajowej 40 z przeznacze-
niem właśnie na działalność 
kulturalną i edukacyjną, bu-
dowę drugiego komplek-
su boisk ORLIK 2012 przy 
Szkole Podstawowej w Ża-
rowie oraz projekt i budowę 
basenu przyszkolnego w Ża-
rowie. Realizacja tych zadań 
zależy w dużej mierze od te-
go, czy uda nam się na nie 
pozyskać środki zewnętrzne. 
Oczywiście będzie też  konty-
nuacja remontów dróg i chod-
ników oraz świetlic wiejskich, 

o czym już wcześniej wspo-
minałem.

 Wiele samorządów  т
lokalnych w związku 
z dużymi wydatkami na 
oświatę decyduje się 
na znaczne obniżenia 
kosztów związanych 
z utrzymaniem 
placówek oświatowych. 
Skutkuje to likwidacją 
szkół, łączeniem 
placówek, redukcją 
etatów nauczycieli. 
Jak wygląda sytuacja 

oświatowa w gminie 
Żarów, czy będziecie 
państwo również 
zmuszeni do tak 
radykalnych rozwiązań?
- Oświata jest dużym obcią-

żeniem dla każdej gminy. Dla 
nas są to koszty 1/3 budżetu 
gminy. Ale likwidacja szkół 
w naszej gminie nie będzie 
ani konieczna, ani nie była-
by nawet zasadna. W ubie-
głym roku przygotowaliśmy 
nasze placówki oświatowe do 
przyjęcia pięciolatków. W ten 
sposób zyskaliśmy miejsca 
w przedszkolu, w którym 
funkcjonują także grupy żłob-
kowe. W chwili obecnej nie 
mamy żadnych sygnałów od 
rodziców, żeby brakowało 
miejsc dla naszych najmłod-
szych mieszkańców. Nasze 
szkoły funkcjonują bardzo 
dobrze.

W najbliższym czasie  т
żarowski samorząd 
czeka jeszcze jedna 
zmiana. Z mandatu 
radnego zrezygnował 
niezależny Norbert 
Gałązka. 19 lutego 
mieszkańcy wybiorą 
spośród pięciu 
kandydatów, tego który 

zasiądzie w żarowskiej 
Radzie Miejskiej. 
Czy wybór nowego 
radnego może zaburzyć 
dotychczasowy układ 
w radzie? 
- Patrząc na statystyki, te 

wybory niczego nie zmienią. 
Mamy w Radzie Miejskiej 
stabilną większość, dzięki 
koalicji z klubem PSL. Pra-
ca w naszej radzie odbywa 
się na takiej zasadzie, że naj-
pierw wyjaśniamy wszystko, 
dyskutujemy, sprawdzamy, 
dopiero sprawy nie budzące 
wątpliwości poddajemy pod 
głosowanie rady. W tak ma-
łej gminie nie ma miejsca na 
uprawianie polityki, tu trze-
ba służyć mieszkańcom i to 
właśnie hasło przyświeca na-
szej koalicji. Dotychczasowy 
radny, Norbert Gałązka, był 
radnym niezwykle aktywnym. 
Zależy nam więc na tym, by 
nowo wybrana osoba była nie 
tylko przedstawicielem miesz-
kańców, ale kimś, kto czynnie 
będzie brał udział w rozwo-
ju naszej gminy, kontynuując 
w sposób naturalny działania 
swojego poprzednika. 

Dziękuję za rozmowę. т
Agnieszka Gryc »

Sukcesem i radością 
jest każda rzecz, którą 

uda nam się zrobić 
w zakresie ludzkiej 

współpracy, dla 
naszych mieszkańców. 

Najważniejszą 
i najbardziej 

kapitałową inwestycją 
w roku ubiegłym 
był nasz udział 

w budowie obwodnicy, 
która pozwoliła nam 

wyprowadzić ruch 
z Żarowa, Wierzbnej, 

Łażan i Bożanowa. 
To ogromny krok do 

przodu.
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Tam, gdzie mowa o budo-
wie elektrowni wiatrowych, 
niemalże natychmiast i nie-
odłącznie pojawiają się także 
kontrowersje. Nie inaczej sta-
ło się w gminie Żarów. Far-
ma wiatrowa miała powstać 
w Pożarzysku, ale wszystko 

Żarów, dnia 09 lutego 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący 
sprzedaży NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ

położonej w Bożanowie

Zbywana nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej 
świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 185,46 m2

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

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 12 marca 2012r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, 
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni-
kom 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 podle-
ga zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo-
wy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesie-

nia  kosztów notarialnych. 
W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona 

jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności lub usługo-
wą MN/U oraz tereny zieleni leśnej ZL 1.

8. Ogłoszenie o przetargu oraz zdjęcia umieszczone jest na stronie 
internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew.  301 lub 339 do dnia 
przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetar-
gowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do dzia-
łania na każdym etapie postępowania przetargowego.

11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznacz-
na z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.

Nr działki Pow.
w m2 Nr KW

Forma odda-
nia nierucho-

mości

Cena wy-
woławcza

Wys. wa-
dium

Godz. 
rozpo-

cz.

119/3
119/6

1800
100

SW1S/
00019037/0

Sprzedaż 
na własność 92.000 zł 9.200 zł 9 00

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie zapra-
sza do udziału w kolejnej 
edycji. Pierwsze rozmo-
wy konsultacyjne zapla-
nowano na 16 lutego 2012 
roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie ośrodka przy ul. 
Armii Krajowej 54, w po-
koju nr 3. Przypominamy, 

                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Żarowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie: 

nr XII/72/2011 z dnia 28 lipca 2011r. i XV/103/2011 z dnia 3 listopada 2011 r.

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLąDU

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi 
Wierzbna, gmina Żarów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego 2012r. do 16 
marca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 mar-
ca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 marca 2012r. 

Nie chcemy wiatraków!
Mieszkańcy Pożarzyska opowiedzieli się prze-

ciwko postawieniu elektrowni wiatrowych na 
ich terenie. Decyzję mieszkańców wspiera burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. 

wskazuje na to, że nie po-
wstanie. Na wniosek komisji 
ds. ochrony środowiska ża-
rowskiej Rady Miejskiej w tej 
sprawie przeprowadzono kon-
sultacje. Na spotkaniu z bur-
mistrzem Żarowa Leszkiem 
Michalakiem i przedstawicie-

lem firmy, inwestującej w bu-
dowę tego typu farm Piotrem 
Wilbikiem, mieszkańcy Poża-
rzyska po burzliwej dyskusji 
niemalże jednomyślnie opo-
wiedzieli się przeciwko bu-
dowie elektrowni na terenie 
wsi. Z obecnych na spotkaniu 
60 mieszkańców wsi, aż 48 
wyraziło zdecydowany sprze-
ciw w tej sprawie. Miesz-
kańców wspiera burmistrz 
Żarowa. – Tego typu obiekt 

nie może budzić kontrower-
sji mieszkańców i powsta-
wać w atmosferze konfliktu 
– wyjaśnia burmistrz Żaro-
wa. – Ponieważ obiekt miałby 
powstać na terenie sołectwa 
i to mieszkańcy mieliby nie-
daleko mieszkać, ich zdanie 
w sprawie jest najważniej-
sze. Ostateczną decyzję w tej 
sprawie podejmą radni Rady 
Miejskiej Żarowa na najbliż-
szej sesji.  Zanim zaczniemy 

jakiekolwiek procedury, py-
tamy o zdanie mieszkańców. 
W historii wielu gmin docho-
dziło do sytuacji, że w koń-
cowej fazie, po interwencjach 
mieszkańców, nie dochodziło 
do podjęcia uchwały zezwa-
lającej na budowę elektro-
wni wiatrowej. A inwestorzy 
ponieśli już pewne koszty 
związane z przygotowaniem 
dokumentów. Mogą wówczas 
rościć sobie prawa do odszko-

dowania. My takiej sytuacji 
chcemy uniknąć.

 Gmina Żarów nie rezyg-
nuje jednak z rozmów z in-
westorami farm wiatrowych. 
Temat elektrowni wiatrowych 
kontynuowany jest m.in.  
w Przyłęgowie. – To temat 
ważny, proekologiczny, ale 
nie może budzić sprzeciwu 
mieszkańców – dodaje bur-
mistrz Żarowa. 

Agnieszka Gryc »

WIP-y na start!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rusza kolejna edycja projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie. „WIP” – czyli Wiara w Integrację Pokoleniową to projekt, 

który wzbudził spore zainteresowanie wśród osób bezrobotnych z terenu gmi-
ny Żarów. 

że projekt skierowany jest 
do osób bezrobotnych (wy-
branych zostanie siedmiu 
mężczyzn i sześć kobiet), 
w tym długotrwale bezro-
botnych (trzy osoby), z orze-
czeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności (jedna 
osoba), niepełnosprawnych  
na podstawie oświadczenia 

(jedna osoba), w wieku ak-
tywności zawodowej, za-
grożonych wykluczeniem 
społecznym oraz z co naj-
mniej jednego z powodów 
określonych w art. 7 usta-
wy o pomocy społecznej, 
korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej. 
- Grupa docelowa w pro-

jekcie „WIP”, który realizo-
wany będzie w terminie od 
lutego do 31 grudnia 2012 
roku liczyć będzie trzyna-
ście osób bezrobotnych. 
Pracownicy socjalni doko-
nają wyboru tych osób po 
przeprowadzeniu rozmów 
motywujących oraz wywia-
du środowiskowego – mówi 
Anita Denes-Ziemkiewicz, 
kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żarowie.  

Magdalena Pawlik  »



5nr 3 / luty 2012 Gm i na  «

Suszarki do włosów, blendery, tostery, żelazka, czaj-
niki elektryczne, kalkulatory, torby sportowe oraz 

inne gadżety trafiły do najaktywniejszych żarowskich 
krwiodawców.

Aktywni krwiodawcy z gminy Żarów zostali nagrodzeni za 
regularne oddawanie krwi. Dar, który nic nie kosztuje ratuje 
życie naprawdę go potrzebujących. Nagrody, ufundowane 
przez Urząd Miejski w Żarowie, Urząd Marszałkowski  we 
Wrocławiu oraz firmę Nova z podstrefy Żarów zostały 2 lu-
tego publicznie rozlosowane wśród trzydziestu aktywnych 
członków klubu. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała 
komisja w składzie: Leszek Michalak, burmistrz Żarowa, 
Przemysław Sikora, kierownik Referatu Oświaty Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji oraz szefowie Klubu Krwiodaw-
ców – Czesław Giemza i Czesław Janaś. 

Aktualnie w gminie Żarów jest 97 stałych krwiodawców 
i zarazem członków żarowskiego Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi. W minionym roku oddali 158 litrów krwi.

Magdalena Pawlik  »

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję 
do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono 
informacje o przystąpieniu do opracowania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Ża-
rów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzo-
nego uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Ża-
rowie z dnia 30 czerwca 2011 r.) sporządzanego na 
podstawie uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotyczące w/w planu miejsco-
wego w terminie do dnia 07 marca 2012 r. na piśmie 
na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Złączka strażacka pocho-
dzi dokładnie z 1901 roku 
i została wyprodukowana na 
specjalne zamówienie za-
kładów chemicznych „Si-
lesia”. – Świadczy o tym 
wytłoczony na zewnętrz-
nej stronie pierścienia skrót 
model 1901, V.CH.F. Saa-
rau (czyli Verein Chemischer  

Fabriken, Saarau – Zjedno-
czone Zakłady Chemiczne, 
Żarów) – mówi Bogdan Mu-
cha, specjalista ds. zbiorów 
muzealnych z Żarowskiej 
Izby Historycznej. – Jest to 
niewątpliwie unikalny zaby-
tek dla naszej Izby. Obecnie 
tego typu eksponaty prze-
chowywane są w muzeach 
pożarnictwa lub w prywat-
nych zbiorach. 

Złączka strażacka z po-
czątku XX wieku została 

Projekt „Different point 
of view – Inny punkt widze-

Pamiątkowa złączka 
prosto z Silesii

Złączka strażacka z początku XX wieku wyprodukowana na zlecenia żarowskich zakładów che-
micznych „Silesia” wzbogaciła właśnie zbiory żarowskiej Izby Historycznej.

wypatrzona na aukcji alle-
gro. Jej właściciel znalazł 
ją na strychu i postanowił 
wystawić na aukcję. Do ża-
rowskiej Izby Historycznej 
trafiła dzięki żarowskiej 
Wspólnocie Samorządo-
wej oraz Czesławowi Woj-
ciechowskiemu, który jest 
właścicielem Zakładu Usług 
Leśno-Melioracyjnych. 
To oni ufundowali zakup 
złączki. Oficjalne eksponat 
przekazano w środę 8 lu-
tego. – To niezwykle cie-
kawa ekspozycja związana 
z historią Żarowa. Mam na-
dzieję, że przyczyniliśmy 
się do tego, żeby pokazać 
przyszłym pokoleniom, że 

miasto od wielu lat związa-
ne jest z techniką – mówił 
podczas przekazania zabytku 
Kazimierz Kozłowski, radny 
żarowskiej Rady Miejskiej, 
członek żarowskiej Wspól-
noty Samorządowej. 

Eksponat wysoki na 10 cm 
i na 9 cm szeroki, ważący 
około 1,5 kg został w ca-
łości wykonany z mosią-
dzu. - Zabytek potwierdza 
zastosowanie najnowszych 
rozwiązań technicznych 
w sferze bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w za-
kładach chemicznych „Si-
lesia” już na początku XX 
wieku – dodaje Bogdan Mu-
cha.  

Żarowska Izba Historycz-
na została otwarta niespełna 
dwa lata temu. W chwili obec-
nej w jej zbiorach znajdują się 
m.in. fotografie i ordery prze-
kazane przez Związek Komba-
tantów w Żarowie, eksponaty 
z II wojny światowej, pocho-
dzące z prywatnych zbiorów 
Bogdana Muchy, a także 
książki techniczne, pocho-
dzące z „Silesii”. – Cieszę 
się, że mogliśmy przyczynić 
się do wzbogacenia zbiorów 
żarowskiej Izby Historycznej. 
Oby takich eksponatów trafia-
ło do naszego muzeum, jak 
najwięcej – dodaje Czesław 
Wojciechowski. 

Agnieszka Gryc »

Projekt Different point 
of view już w marcu

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie we 
współpracy z fundacją Visionica, HBO Polska oraz 

Art Structures by Tomasz Nycz zaprasza na projekt 
Different point of view, czyli subiektywne spojrze-
nie na świat twórców szeroko pojętego filmu doku-
mentalnego.

Krwiodawcy 
nagrodzeni

Eksponat wysoki 
na 10 cm i na 9 cm 

szeroki, ważący około 
1,5 kg został w całości 

wykonany z mosiądzu. 
- Zabytek potwierdza 

zastosowanie 
najnowszych 

rozwiązań 
technicznych w sferze 

bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego 

w zakładach 
chemicznych „Silesia” 

już na początku XX 
wieku – dodaje 
Bogdan Mucha.  

alizacja projektu Different 
point of view będzie mia-
ła miejsce 3 marca 2012 r. 
o godz. 17:00 w siedzibie 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie 
(kawiarnia Qltura Cafe, 
ul. Piastowska 10A). nia” stanowi wstęp, wpro-

wadzenie do pilotażowego 

przedsięwzięcia filmowego 
„DokTour”, organizowane-
go przez fundację Visionica, 
stowarzyszenie Spring ’04, 
Against Gravity, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie oraz Art Struc-
tures by Tomasz Nycz na 
terenie miasta Żarów. Re-
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-My jako mieszkańcy 
mówimy stanowcze nie, 
nie chcemy składowania na 
terenie naszej gminy żad-
nych odpadów. Należy to 
jak najszybciej zlikwido-
wać – mówili podczas spot-
kania w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie 6 lutego, oburze-
ni mieszkańcy. Na pomysł 

Bajkowe Przedszkole
rozpoczyna zapisy

Za kilka dni ruszają zapisy do żarowskiego przed-
szkola i oddziału żłobkowego.  Bajkowe Przed-

szkole w Żarowie rozpoczyna nabór. 

Rodziców zainteresowanych zapisaniem swojej pocie-
chy do publicznej placówki informujemy, że karty będą 
wydawane w terminie od 20 lutego do 9 marca w godzi-
nach od 7.00 do 15.00 w siedzibie przedszkola. Wypeł-
nione karty należy składać w terminie od 12 do 30 marca. 
– W naszym przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowa-
ną kadrę pedagogiczną. Dzięki temu w placówce panuje 
serdeczna i rodzinna atmosfera, a nasi podopieczni mają 
możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach – in-
formuje Mariola Król z Bajkowego Przedszkola w Żaro-
wie. Przedszkole wraz z grupami żłobkowymi prowadzi 
nabór dzieci w wieku od 12 miesięcy do 5 lat. Ilość miejsc 
ograniczona.

Ag  »

Stop nielegalnym odpadom
Powiadomieniem prokuratury zakończyła się sprawa nielegalnego skła-

dowania odpadów przez jedną z firm działających na terenie byłych 
zakładów chemicznych w Żarowie. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie 
burmistrz Żarowa Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Ta-
deusz Pudlik oraz komisja ds. ochrony środowiska Rady Miejskiej Żaro-
wa spotkali się z mieszkańcami miasta. 

magazynowania na terenie 
byłych zakładów chemicz-
nych w Żarowie odpadów, 
wpadły dwie z funkcjonu-
jących na tym terenie firmy: 
AGMAR oraz ECO-SERVI-
CE Wrocław. Obie w grud-
niu 2011 roku wystąpiły 
do Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy o zezwolenie 

na zbieranie odpadów nie-
bezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne. W obydwu 
przypadkach opinie burmi-
strza Żarowa, nadesłane w tej 
sprawie do Starostwa Powia-
towego w Świdnicy, były ne-
gatywne. -  Na tym terenie 
obowiązuje plan zagospo-
darowania przestrzennego. 

To teren w planie przezna-
czony na działalność prze-
mysłową, a nie składowania 
odpadów. Stąd też moja od-
mowa w tej sprawie – wyjaś-
nia burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Negatywna w tej 
sprawie jest również opinia 
komisji. – Jako komisja ds. 
ochrony środowiska otrzy-
maliśmy do zaopiniowania 
wnioski dwóch firm, złożone 
w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy, w sprawie wyra-
żenia zgody na składowanie 
odpadów niebezpiecznych 
i innych niż niebezpieczne. 
W obu przypadkach nasza 
decyzja była negatywna, pod-
jęta jednogłośnie – tłumaczy 
Kamila Madej, przewodni-
cząca komisji ds. ochrony 
środowiska żarowskiej Rady 
Miejskiej. – Obszar byłych 
zakładów chemicznych to te-
ren zdegradowany. Dosko-
nale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że ten typ działalności 
byłby uciążliwy dla naszych 
mieszkańców. Otrzymaliśmy 
w tej sprawie wiele negatyw-
nych głosów mieszkańców. 
A ich wola jest dla nas naj-
ważniejsza. 

I tak firma z Wrocławia 
działalności jeszcze nie roz-
poczęła. Wciąż czeka na 
decyzję świdnickiego sta-
rostwa w sprawie wydania 
zezwolenia na zbieranie 
odpadów przemysłowych 
na terenie swojej działki. 
Uczestniczyła także w spot-
kaniu. Mieszkańcy Żarowa 
nie dopuścili jednak firmy 
do głosu. – My nie chcemy 
tu składowania żadnych od-
padów. Dlatego nie ma sen-
su, żeby o tym rozmawiać 
– tłumaczyli mieszkańcy.

Tymczasem druga z firm, 
mimo braku stosownych ze-
zwoleń, rozpoczęła nielegal-
ne składowanie odpadów na 
tym terenie. – Codziennie 
wjeżdżają tam  i wyjeżdżają 
ciężarówki. Proceder odby-
wa się głównie pod osłoną 
nocy – wyjaśniają miesz-
kańcy. Domagają się też 
natychmiastowego rozwią-
zania tej sprawy i ukarania 
firmy.  - Wszyscy jesteśmy 
tym faktem zbulwersowa-
ni. Natychmiast podjąłem 
stosowne działania. Zawia-
domiliśmy już odpowiednie 
służby tj. Sanepid, policję, 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, a na-
wet prokuraturę. Nie ma 
takiej możliwości, żeby ża-
rowianie mieszkali w okoli-
cy nielegalnego wysypiska 
śmieci – mówi burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak.- Te-
ren ma swojego właściciela, 
dlatego nie ma możliwości, 
żeby urzędnicy mogli na ten 
teren wejść. Zawiadomione 
organy prawa takie prawo 
mają. Dlatego nie wyobra-
żam sobie sytuacji, że sprawa 
zostanie zawieszona przez 
prokuraturę. Nie wolno do-
puścić do tego, żeby niele-
galnie w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym składo-
wać jakiekolwiek odpady.

Sprawa będzie miała swój 
ciąg dalszy. Za dwa tygodnie 
kolejne spotkanie mieszkań-
ców z burmistrzem miasta, 
na które zaproszeni zostaną 
przedstawiciele firmy niele-
galnie składującej odpady na 
terenie miasta oraz jedno-
stek, które o fakcie zostały 
powiadomione. Póki co z fir-
mą AGMAR nie ma żadnego 
kontaktu. 

Agnieszka Gryc »

Żarów, dnia 02 lutego 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej
położonej w Krukowie, gmina Żarów  pod zabudowę jednorodzinną

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej poda-
nej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 05 marca 
2012r. 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 uczest-
nikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi 
na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ce-
ny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych związanych z przeniesieniem pra-
wa własności. W miejscowym planie zagospodarowania wsi działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jedno-
rodzinną.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 
przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z wa-
runkami przetargu i ich akceptacją.

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości
Cena 

wywoławcza Wys. wadium Godz. 
rozpocz.

15/1 2100 SW1S/00019491/0 Sprzedaż na własność 31.000 zł 3.100 zł 9 00

Parafie starają się o unij-
ne dotacje na remont dachu 
kościoła w Zastrużu, remont 
dachu oraz prace zabezpiecza-
jące kamienny gotycki por-
tal w kościele w Pożarzysku. 

Dachy do remontu

Wnioskowana kwota dotacji 
na remont dachu w Zastrużu 
to ponad 218 tysięcy złotych, 
natomiast oba wnioski na re-
mont kościoła w Pożarzysku 
- 245 tysięcy złotych. 

Kościoły w Zastrużu i Pożarzysku mają szansę 
odzyskać dawny blask. 

Codzienne informacje z Twojej gminy na

www.um.zarow.pl
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Laureaci konkursu im. 
Władysława Pobóg-Mali-
nowskiego na Najlepszy De-
biut Historyczny Roku 2011 
otrzymali nagrody pieniężne. 
Jedną z laureatek tego kon-
kursu była pracownica Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

wsi Kruków, gm. Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
ro-waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XI/67/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  
w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 
o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lu-
tego 2012 r. do 16 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 09 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA ŻAROWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XVIII/130/2012 z dnia 25 stycznia 

2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów (zmiana miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą  Nr 
XI/58/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 

Żarów, w terminie do dnia 07 marca 2012 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-

sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Tym razem nietypowa, 
bo wypadająca dokładnie 
14 lutego, w Święto Zako-
chanych. Dlatego hasłem jest 
„Zakochana krew”. A tym 
życiodajnym płynem podzie-
lić będzie się mógł każdy, 
zarówno świeżo zakocha-
ni, single i ci z wieloletnim 
stażem w związku. Ważne, 
by mieć ukończone 18 lat, 

być zdrowym i pozytywnie 
przejść badania lekarskie po-
przedzające pobranie krwi. 
Wszystkich, którzy w Wa-
lentynki chcą podzielić się 
swoją miłością do bliźnich 
zapraszamy do Zespołu 
Szkół w Żarowie, przy uli-
cy Zamkowej, w godzinach 
od 8.30 do 13.30. 

Ag  »

W sumie przez niespeł-
na cztery miesiące męż-
czyźni dopuścili się aż  18 
przestępstw. Zaczęło się 
w październiku ubiegłego 
roku. Dwudziestoośmiola-
tek wraz z dwudziestodwu-
letnim kompanem dokonali 
3 rozbojów. – Szarpiąc i bi-
jąc pokrzywdzonych doko-
nali kradzieży pieniędzy 
w kwocie tysiąca złotych, 
telefonów komórkowych 
oraz dokumentów – infor-
muje Katarzyna Czepil, 
oficer prasowy Powiatowej 
Komendy Policji w Świdni-
cy. W nowym roku znaleźli 
inny sposób na dokonanie 
przestępstw.  5 stycznia wła-
mali się do sklepu fotogra-
ficznego, z którego wynieśli 
aparat fotograficzny oraz ka-

sę fiskalną, na łączną kwo-
tę 6 tysięcy złotych. Dzień 
wcześniej, wybijając dziu-
rę w jednej ze ścian w gim-
nazjum na terenie Żarowa, 
weszli do środka. Ich łupem 
padły przewody elektryczne 
i silnik do betoniarki. Straty 
na szkodę gimnazjum wy-
niosły 10 dziesięć tysięcy 
złotych. A już 7 stycznia męż-
czyźni weszli do salonu gier 
na terenie Żarowa. – Przy-
trzymując za ręce pracownicę 
salonu dokonali kradzieży stu 
pięćdziesięciu złotych z au-
tomatów do gier – dodaje 
Katarzyna Czepil. Kilka dni 
później ukradli motorower 
i włamali się do Fiata 126p., 
z którego skradli radioodtwa-
rzacz wartości 200 złotych. 
Pomysłowi złodzieje przez 

trzy dni, od 19 do 22 stycznia 
ukradli także 45 kilogramów 
złomu miedzi i aluminium, 
narzędzia samochodowe, pro-
miennik ciepła, prostownik 
samochodowy oraz akcesoria 
wędkarskie z jednego z ża-
rowskich garaży, na łączną 
kwotę tysiąca złotych. – Ci 
sami sprawcy dokonali tak-
że 8 włamań do altanek na 
terenie Żarowa – wyjaśnia 
Katarzyna Czepil. Mężczyź-
ni zostali zatrzymani przez 
policjantów z żarowskiego 
komisariatu. Policjanci od-
zyskali wszystkie skradzio-
ne przedmioty. Mężczyźni 
przyznali się do wszystkich 
zarzucanych im czynów. Zo-
stał wobec nich zastosowany 
dozór policyjny. 

Oprac. Ag  »

Zatruwali życie 
gminie i mieszkańcom

Kradli, bili, włamywali się i niszczyli. Mowa o dwóch młodych miesz-
kańcach Żarowa, którym za rozboje i kradzieże grozi teraz do 12 lat 

pozbawienia wolności. 

Krwiste Walentynki

Mieszkańcy Żarowa ponownie będą mogli udowod-
nić, że chcą pomagać potrzebującym. Wkrótce 

kolejna zbiórka krwi.

Zabytki na 
fotografiach

Jeszcze niespełna tydzień 
mieszkańcy gminy Żarów 
mogą podziwiać wystawę fo-
tografii „Zabytki Ziemi Ża-
rowskiej na fotografiach”.

Zabytkowe kościoły, bu-
dynki, dawne pałace uwiecz-
nione na zdjęciach oglądać 
można w Żarowskiej Izbie 
Historycznej, w budynku po 
byłym Żarowskim Ośrodku 
Kultury, przy ulicy Armii 
Krajowej 40. Ekspozycja 
będzie czynna do niedzieli 
19 lutego. Wstęp na wysta-
wę bezpłatny. 

Ag  »

IPN nagrodził urzędniczkę
Gabriela Nastałek, pracownica Urzędu Miejskiego 

w Żarowie została laureatką konkursu im. Włady-
sława Pobóg-Malinowskiego. W ubiegłym tygodniu 
odebrała w Warszawie nagrodę z rąk szefa IPN-u. 

Gabriela Nastałek, która za 
swoją pracę magisterską  pt. 
„Filmowy portret problemów 
społeczeństwa polskiego w 
latach 50-tych XX wieku na 
przykładzie „czarnej serii” 
Polskiej Szkoły Dokumen-
tu” otrzymała drugą nagrodę. 

Uroczyste wręczenie nagród 
wszystkim wyróżnionym w 
konkursie odbyło się 8 lu-
tego 2012 roku w Centrum 
Edukacyjnym Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Warsza-
wie. Uczestnicy otrzymali 
gratulacyjne dyplomy, książ-
ki oraz honoraria pieniężne z 
rąk prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej doktora Łukasza 
Kamińskiego. Konkurs, or-
ganizowany przez Instytut 
Pamięci Narodowej i Insty-
tut Historii Polskiej Akade-
mii Nauk, skierowany był do 
autorów niepublikowanych 
prac magisterskich i doktor-
skich z zakresu historii Pol-
ski i Polaków w XX wieku. 
To jedna z najważniejszych 
nagród przyznawanych hi-
storykom, którzy znajdują 
się na początku swojej za-
wodowej kariery. 

Magdalena Pawlik  »

Sprzedam luksusowe  т
mieszkanie w Żarowie 
na Osiedlu Piastów I p., 70 
m2., duża piwnica. Cena 
215 000 zł. Tel. 604 223 245 

Sprzedam parter domu  т
w Imbramowicach (140 
m2) na działce 800 m2, do 
remontu. Cena 159 000 
zł (do negocjacji). Tel. 
662 146 425,  600 280 734 

Mieszkanie do wynajęcia  т
w Żarowie 41 m kw. 2 
pokoje, kuchnia, łazienka. 
Niskie koszty eksploatacji. 
Cena 550 zł/m-c plus 
opłaty. Tel. 695 687 307 

Kupię mieszkanie 40-50  т
m. (2 pok.), po remoncie, 
gotowe do zamieszkania 
w Żarowie (najlepiej na 
Osiedlu) lub okolicy. Tel 
608 726 816 

OGŁOSZENIA DROBNE
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Siedem zespołów piłkarskich z terenu powiatu świdnickiego walczyło o tytuł najlepszej drużyny w II Turnieju Piłkarskim Dzieci do lat 8 „DACCO CUP 2012”. 
Turniej rozegrano w niedzielę 5 lutego w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zwycięstwo w całym turnieju odnieśli młodzi piłkarze ze Szkółki Piłkarskiej dzia-

łającej przy GCKiS w Żarowie, którzy wyprzedzili kolejno Gryf I Świdnica, Śląsk Wrocław, UKP Zielona Góra, FC Academy Wrocław, Gryf II Świdnica, Football Academy Wał-
brzych. Najlepszym bramkarzem turnieju został Szymon Miśkiewicz (Gryf I), zawodnikiem Oskar Leśniak (Gryf I), natomiast królem strzelców całego turnieju Dawid Marzec (Sz 
P Żarów). Szkółka Piłkarska Żarów wystąpiła w składzie: Oliwer Hanc, Wiktor Łuczak, Kacper Moryl, Filip Wasik, Wiktor Nowak, Fabian Petelski, Dawid Marzec, Szymon Domi-
nik, Szymon Pilski, Filip Kamiński. Trenerami Szkółki Piłkarskiej są Krzysztof Dutkiewicz, Adam Ciupiński.

Akrobatyka sportowa w Żarowie
Zajęcia akrobatyki sportowej ruszyły w Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie. Treningi odbywają się dwa razy 
w tygodniu w hali sportowej GCKiS. Adresatami są dziew-
częta i chłopcy w wieku 6 -10 lat. Ćwiczenia z akrobatyki dla 
najmłodszych uczą nie tylko gimnastyki, ale przede wszyst-
kim podnoszą ogólną sprawność fizyczną. Grupę prowadzi 
instruktor akrobatyki sportowej Ewelina Blusiewicz. Zapra-
szamy do wstępowania w szeregi sekcji. Informacji udziela 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 
10A, tel. 74 8580 753.

Blisko sensacji
Koszykarze Chemika Żarów byli bliscy sprawienia niespo-

dzianki w 14 kolejce Świdnickiej Amatorskiej Ligi Koszy-
kówki. W ostatecznym rozrachunku druga siła ligi, zespół 
Łosie zwyciężył 57:43. Żarowscy koszykarze zajmują siód-
mą pozycję. Wciąż wysoko w klasyfikacji najlepiej punktu-
jących jest Łukasz Banach – 4 miejsce. 

Chemik Żarów: Łukasz Banach, Przemysław Sikora, Prze-
mysław Lisiecki, Patryk Malik, Mateusz Broński, Marcin 
Kłok, Damian Dawlewicz.

W ramach współzawodnictwa szkolnego reprezentacja 
dziewcząt oraz chłopców żarowskiego gimnazjum nie miała 
sobie równych, wygrywając etap gminny rozgrywek siatkar-
skich. Tydzień później w Żarowie odbył się etap powiatowy. 
Trzy zwycięstwa drużyny chłopców pozwoliły na awans do 
półfinału strefowego. Wśród dziewcząt najlepszą szkołą oka-
zało się Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

Półfinał strefy odbędzie się 23 lutego w Żarowie. Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Żarowie reprezentowali:

Dziewczęta: Katarzyna Szul, Agnieszka Przybyłowicz, 
Aleksandra Fita, Żaneta Legiejew, Kamila Wygodzka, Aga-
ta Urbaniak, Klaudia Wąsowska, Jagoda Zielińska, Paulina 
Kądziołka.

Chłopcy: Piotr Darowski, Bartosz Nowak, Dorian Kowal-
czyk, Michał Myrta, Mateusz Jagła, Przemysław Borowski, 
Damian Daniel, Marcin Sawicki.

Zespoły prowadzili: Krzysztof Wierzbicki, Mariusz Ko-
zakow.

kd »

Żarowscy piłkarze najlepsi

Siatkarze żarowskiego 
gimnazjum zwyciężają

Te dwie ekipy awansują do 
I ligi. Sprawa ostatniego, pre-
miowanego awansem miejsca 
jest wciąć otwarta. W bezpo-
średnim pojedynku o trzecią 
lokatę powalczą Drink Team 
Świdnica oraz Nocny Team. 

Niezwykle ciekawie wygląda 
sytuacja I ligi Electrolux Cup. 
Znając wyniki przedostatniej 
kolejki wiemy już, iż o mi-
strzowskim tytule zadecyduje 
ostatnie spotkanie. Powtórzy 
się zatem zeszłoroczny scena-
riusz. W meczu o najwyższy 
laur zmierzą się Czarny Lotos 
oraz Cannabis. Czarny Lotos, 
który do rozgrywek przystą-

FC Method Men dzięki wygranej 4:1 nad drużyna 
Mam Talent został zwycięzcą II ligi Żarowskiej 

Ligi Futsalu Electrolux Cup. Drugą lokatę zapewnili 
sobie piłkarze Zrywu Łażany.

pił z dziką kartą jest rewelacją 
IV edycji rozgrywek. Cannabis 
będzie chciał poprawić wynik 
z poprzedniego sezony, kiedy to 
został wicemistrzem I ligi. Aby 
marzyć o zwycięstwie Can-
nabis musi wygrać. Lotosowi 
wystarczy remis. Decydująca 
batalia odbędzie się 18 lutego 
o godz. 18:00 w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. 

Z gry o tytuł mistrzowski 
wypadł ubiegłoroczny trium-
fator I ligi Wektor Świdnica.

Pierwszą ligę żegnają piłka-
rze Wierzbianki Wierzbnej. O 
ligowy byt w ostatniej kolej-
ce zagra Carvalet Sypko Delta 

Jaroszów. Utrzymanie będzie 
bardzo trudne, gdyż na drodze 
piłkarzom z Jaroszowa staną fa-
woryzowani KKZ Zaskoczeni 
Żarów, którzy wciąż liczą na 
drugie miejsce w I lidze.

Najlepsi zawodnicy, bramka-
rze 13 kolejki Electrolux Cup: 
II Liga Electrolux Cup 
bramkarz - Mateusz Woj-
nowski (FC Method Men), 
zawodnik – Szymon Stawo-
wy (Drink Team Świdnica) 
I Liga Electrolux Cup 

bramkarz -  Szymon Banach 
(PCO Oldboys), zawodnik – 
Marcin Tutka (Carvalet Sypko 
Delta Jaroszów).

Sponsorem głównym roz-
grywek jest firma Electrolux 
z siedzibą zakładu w Żarowie. 
Fundatorem nagród dla najlep-
szych zawodników kolejki I Li-
gi jest Tomasz Mojsa – firma 
JAKO w Świdnicy. Organiza-
tor: Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.
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Electrolux Cup 

Pierwszy turniej odbył się 12 lutego w budynku Gimna-
zjum w Żarowie. 

Wyniki: 
Końcowa klasyfikacja pierwszego turnieju w Żarowie:

Rozgrywki prowadzone są systemem turniejów dojazdowych, 
w trakcie których rozegrane zostaną maksymalnie trzy rundy. 
W lidze będzie można zdobyć kategorie szachowe (maks. do 
II kategorii).

Skład zwycięzców pierwszego turnieju - Goniec Żarów: Michał 
Bieszczad, Dawid Mozol, Mirosław Cygan, Henryk Król.
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Goniec Żarów liderem Ligi Szachowej
Szachiści Gońca Żarów zostali liderami XI edycji 

Międzypowiatowej Ligi Szachowej.

1. Goniec Żarów
2. GAMBIT MDK Świdnica II
3. GAMBIT MDK Świdnica III
4. GOK Malczyce
5. GAMBIT MDK Świdnica I
6. UKS Piast Bolków

7.  Cuprum Queen 7 Lubin
8. Zaremba Team Żarów
9. Technikum Ekonomiczne 
 Świdnica
10. GAMBIT MDK Świdnica V
11. GAMBIT MDK Świdnica IV


