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Paweł Fajdek
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Rusza jedna z najważniejszych
i długo wyczekiwanych inwestycji
w gminie Żarów.
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W gminie Żarów nie brakuje
interesujących miejsc historycznych
oraz budowli.
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Paweł Fajdek uzyskał minimum uprawniające
go do startu w 30. Letnich Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie!
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Tak się bawił Żarów
Odsłonięcie Alei Złotych Dębów przy żarowskim Gimnazjum, uroczysta sesja Rady Miejskiej,
wręczenie statuetek „Złotych Dębów” i „Maciusiów” i wreszcie wspólna zabawa.
Żarowianie przez trzy dni świętowali dni miasta.
Specjalnie dla nich zagrał zespół Papa D. Zobacz, jak się bawili - str. 5
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Nasi na EURO

Będzie pomoc dla rolników

iespełna dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia największej sportowej imprezy w Polsce. Na EURO 2012 wielu czeka już od miesięcy. Od kilku lat czeka także przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik, który jako
delegat PZPN-u w 2003 we Lwowie uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego
pomiędzy Polską a Ukrainą w sprawie wspólnej organizacji mistrzostw.
- Moja przygoda z piłką
nożną zaczęła się w 1999
roku. Wówczas zostałem
wybrany do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
– wspomina Tadeusz Pudlik. – Jedną z największych
przygód związanych z moją
działalnością w piłkarskiej
centrali było podpisanie listu intencyjnego w sprawie
organizacji mistrzostw Europy. Wszystko zaczęło się od
obecnego dyrektora organizacyjnego mistrzostw Adama Olkowicza, który będąc
szefem lubelskiego PZPN
zaproponował wspólną organizację mistrzostw. Temat
został podchwycony i po kilku rozmowach z działaczami
z Lwowa wszystko zostało
uzgodnione.
Do podpisania porozumienia doszło we wrześniu 2003

roku. Wśród delegatów polskiego PZPN-u do Lwowa
pojechał także przewodniczący żarowskiej Rady Miejskiej. Tak wspomina swój
pobyt na Ukrainie. – Już na
granicy dało się odczuć atmosferę wielkiego święta.
Zostaliśmy przywitani chlebem i solą, odegrano hymny
narodowe Polski i Ukrainy,
a następnie wspólnie odśpiewaliśmy „Hej sokoły”. To
było niezwykłe przeżycie.
Później udaliśmy się do Lwowa, gdzie odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli
obu związków. Na całej ceremonii obecni byli przedstawiciele 38 różnych mediów,
podczas gdy w polskiej telewizji była tylko 15 sekundowa wstawka na ten temat.
Ale wówczas mało kto wierzył w powodzenie całego

przedsięwzięcia, bo było
bardzo ryzykowne. W tamtym czasie baza sportowa na
Ukrainie była znacznie lepsza od naszej. Baliśmy się,
że w przypadku przyznania
nam przez UEFA organizacji
tej największej europejskiej
imprezy, Polska strona może
nie wywiązać się z zadania.
Po latach widać, że decyzja
ówczesnych władz związku była słuszna. Podjęcie tego wyzwania zaowocowało
budową nowych, pięknych
stadionów, lotnisk, wielu
kilometrów nowych dróg.
Mistrzostwa przeminą, ale
cała infrastruktura pozostanie na lata. Dlatego warto
było – przekonuje Tadeusz
Pudlik.
Pełna relacja z Lwowa
na www.um.zarow.pl
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I to w kilku formach. Jedną
z nich jest umorzenie zaległości podatkowych przez burmistrza Żarowa. – Wszelkie
protokoły sporządzone przez
komisję klęskową zostały już
przekazane do komisji wojewódzkiej we Wrocławiu. Wynik naszej kilkutygodniowej
pracy przedstawiliśmy także
burmistrzowi. Bazując na tym
materiale burmistrz będzie
podejmował stosowne decyzje w sprawie umorzenie podatków dla poszkodowanych
rolników – wyjaśnia Mieczysław Myrta, przewodniczący komisji klęskowej. A takie
decyzje już zostały podjęte.
- Warunkiem otrzymania tej
formy pomocy jest złożenie
wniosku w Urzędzie Miejskim w Żarowie oraz dołączenie do niego oświadczenia
o stanie majątkowym i wartości otrzymanej pomocy de
minimis. Aby taki wniosek
był rozpatrzony, na koncie
podatnika musi figurować zaległość – tłumaczy Teresa

P

onad 50 wniosków o oszacowanie start przez komisję klęskową wpłynęło do żarowskiego Urzędu Miejskiego. Komisja pracowała kilka tygodni pod
przewodnictwem dwóch radnych, Mieczysława Myrty
i Urszuli Ganczarek. A poszkodowani w wyniku wymarznięć upraw rolnicy mogą liczyć na pomoc.
Drąg z referatu finansowego
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Osoby, które zapłaciły
drugą ratę podatku mogą starać się o umorzenie części
trzeciej raty i składać wnioski
po 15 września. - Burmistrz
w porozumieniu z komisją
podjął decyzję o przyznaniu
ulgi w postaci umorzenia podatku rolnego dla tych, którzy
zgłosili szkody komisji klęskowej, powierzchni objętej
wymarznięciem w wysokości
50 procent szkody ustalonej
przez komisję w protokole –
dodaje Teresa Drąg.
Przykładowo, ulga od
powierzchni 3,30 ha objęta szkodą w 40 procentach
będzie wynosiła 20 procent
rocznego podatku z tej powierzchni.

Poniżej lista możliwości,
z jakich skorzystać mogą
poszkodowani rolnicy w wyniku wymarznięcia plonów:
Umorzenie części podatku
rolnego
Kredyt klęskowy (dla tych,
którzy spełnili kryteria)
100 złotych dopłat do hektara, uzyskanych w Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
Materiał siewny (100 złotych
do materiału siewnego na
każdy 1 ha. Wniosek kierujemy do Agencji Rynku
Rolnego)
Wystąpienie do Agencji
Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwa o odroczenie lub
umorzenie czynszu dzierżawnego ( dla tych którzy dzierżawią grunty tej agencji)
Zabezpieczenie umów kontraktacyjnych z podmiotami
skupowymi
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Pomóżmy Natalce!

M

a niespełna cztery lata. Wspólnie
z bratem i mamą mieszka w Żarowie. Niedawno
u Natalki wykryto białaczkę. Poniżej publikujemy apel dziewczynki
z prośbą o pomoc.
„Nazywam się Natalia Fedak, mam 4 lata. Mieszkam
w Żarowie z mamą i starszym bratem Adrianem. W
tym samym mieście mieszka
również moja babcia i dziadek, którzy poświęcają nam
wiele czasu. Lubię bawić się
lalkami, słuchać bajek i jeź-

dzić na rowerku. Właśnie dowiedziałam się, że jestem
bardzo chora: mam ostrą białaczkę limfoblastyczną. To
trudne i bardzo groźne słowa. Trafiłam do szpitala we
Wrocławiu, gdzie poddawana
jestem wielu bardzo bolesnym badaniom i zabiegom
oraz intensywnej chemioterapii. Przyjmuję ogromne ilości leków i kroplówek, które
mają mi pomóc pokonać chorobę. Mama i babcia bardzo
się o mnie troszczą. Są przy
mnie w dzień i w nocy, ale
za pobyt w szpitalu, dojazdy i niektóre leki muszą du-

Co w powiecie piszczy?

żo płacić. Lekarze mówią,
że będę leczona minimum
2 lata.
Bardzo proszę o pomoc
każdego, kto może pomóc
mi w pokonaniu tej strasznej choroby i w powrocie do
ukochanego domu”.
Konto:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych
,, HOSPICJUM” w Żarowie,
ul. Armii Krajowej 54
Bank Spółdzielczy w Świdnicy
o/Żarów
89-9531-1032-2001
-0003-0052-0001
z dopiskiem ,,dla Natalii Fedak córki Magdaleny Burzyńskiej”

Droga w Morawie zamknięta
Ale tylko na czas zawodów.
Tradycyjnie już na początku
czerwca w Morawie rozegrany zostanie Puchar Świata we
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. W
związku z tym wprowadzona
zostanie czasowa organizacja
ruchu związana z zamknię-

ciem drogi powiatowej nr
2881D w Morawie.
- Zostaliśmy powiadomienie zatwierdzone przez starostę powiatu świdnickiego.
Czasowa organizacja ruchu
wprowadzona zostanie na
okres od 30.05.2012r. godz.
8.00 do 03.06.2012r. godz.

20.00. W związku z zawodami
zaproponowany został objazd
w kierunku Mikoszowa – Jaroszów – wyjaśnia Wojciech
Lesiak z referatu Inwestycji
i Dróg Urzędu Miejskiego
w Żarowie.

publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż
LOKALU UŻYTKOWEGO o pow. 20,90 m2 w budynku nr 40
przy ul. Armii Krajowej w Żarowie
(plus WC o pow. 0,85 m2)

341/23

669

Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie
w planie

Forma
oddania
nieruch.

sprzedaż lokalu
na własność wraz
Żarów
Zabudowa
SW1S/
z udziałem w praul. Armii
mieszka00036666/3
wie użytkowania
Krajowej 40 niowa
wieczystego gruntu
1,74 %

SDPŚ w Jaworzynie Śl.
PKP zgodziły się także na włączenie do majątku powiatu obiektów w Jaworzynie Śląskiej,
gdzie zostanie przeniesiona baza Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, która w części
mieściła się również w Żarowie.
Grób księdza zostaje
Świdnicki Sanepid nie wyda nakazu ekshumacji zwłok księdza Zenona Kowalskiego
ze Świebodzic. Wszystko wskazuje na to, że
grób zostanie przy kościele tuż obok osiedla mieszkaniowego, w miejscu, które nie jest
cmentarzem.

Nowocześnie w Świdnicy
Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy już czynne. Zgodnie z założeniami projektu
budynek jest eksperymentem badawczo-rozwojowym, który w praktyce ma pokazać, w jaki
sposób budynki mieszkalne i niewielkie obiekty usługowe mogą wykorzystywać w sposób
racjonalny ekonomicznie zarówno technologie
służące ograniczaniu zużycia energii, jak i te,
które generują ją ze źródeł odnawialnych.
Marsz dla Życia i Rodziny
Pod hasłem “Rodzina receptą na kryzys” ulicami niemal 40 miast Polski przejdą 3 czerwca Marsze dla Życia i Rodziny. Do akcji po
raz drugi włącza się Świdnica. Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na kondycję rodziny w dobie kryzysu ekonomicznego
i moralnego. Marsze zostaną zorganizowane
w łączności z VII Światowym Spotkaniem Rodzin w Mediolanie.
»» Źródło: Swidnica24.pl

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ
położonej w Bożanowie

»» Magdalena Pawlik

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG

Pow.
Numer
działki
działki
w m2

Koniec z ciasnotą
PKP zgodziły się odsprzedać powiatowi świdnickiemu działkę, przylegającą do obecnego
parkingu Powiatowego Centrum Rodziny i Sanepidu przy ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy. Przybędzie kilkadziesiąt nowych miejsc. Tymczasowy
plac powinien być gotowy do jesieni.

Nr działki

Pow.
w m2

Nr KW

Forma oddania
nieruchomości

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

119/3
119/6

1800
100

SW1S/00019037/0

Sprzedaż na własność

80.000 zł

8.000 zł

9 00

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

Wysokość
Cena
wadium
wywoław.

Godz.
rozp.
przetargu

20.100 zł
w tym:
19.350 zł
2.010 zł
– lokal
750 zł
-udział

920

1. Przetarg odbędzie się 02 lipca 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 podanej
w tabeli, które powinno znajdować się na koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu 27 czerwca 2012r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje
cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia
aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych
z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 550 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591
wew. 339 i 301 do dnia 27.06.2012r.
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 pełnomocnika, 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 warunkami przetargu i ich akceptacją.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 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 11 czerwca 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 uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu
notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wyceny nieruchomości oraz
kosztów notarialnych.
W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej
intensywności lub usługową 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 Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591
wew. 301 lub 339 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 pełnomocnika, 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 warunkami przetargu i ich akceptacją.
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Tarnawka do liftingu
P

ogłębienie koryta rzeki, wyłożenie koryta i boków kamieniem i płytami betonowymi, budowa pięciu mostków i murów ochronnych oraz zamontowanie
klap ochronnych na wszystkich rurociągach wpływających do potoku to tylko
nieliczne zadania, jakie zostaną wykonane w Bukowie. Rusza jedna z najważniejszych i długo wyczekiwanych inwestycji w gminie Żarów.

W Bukowie rozpoczęły
się pierwsze prace związane
z regulacją potoku Tarnawka. – Przygotowaliśmy place,
rozpoczęliśmy wycinkę drzew,
a spycharka pracuje już na pobliskich polach. W przyszłym tygodniu zamierzamy sprowadzić
kolejny sprzęt – wyjaśnia kierownik zespołu budów z przedsiębiorstwa EKO-WOD Jerzy
Cado-Sadarski. Inwestycja
będzie prowadzona na terenie
dwóch żarowskich miejscowości: Bukowa i Imbramowic
oraz pobliskiej wsi Dzikowa,
należącej do gminy Mietków.
Przetarg na realizację zadania
wygrało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
EKO-WOD Sp. z o.o - Mam
nadzieję, że prace porządkowe zakończymy do końca maja
i z początkiem czerwca będziemy mogli już rozpocząć właściwe zadanie – dodaje kierownik
budowy. W tym czasie u mieszkańców Bukowa Dolnośląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu, jako
inwestor, przeprowadzi inwentaryzacje. Biegły rzeczoznaw-

ca wykona protokoły, tak, by
później za wszelkie zniszczenia mieszkańcy mogli otrzymać
odszkodowania. – Mieszkańcy Bukowa muszą uzbroić się
w cierpliwość. Na pewno będzie dużo rozbiórek, będą jeździły ciężkie samochody, koparki.
Ale w miarę naszych możliwości będziemy starali się minimalizować te niedogodności
– zapowiada Jerzy Cado-Sadarski. Rozpoczęcie inwestycji cieszy mieszkańców, którzy
od lat notorycznie w okresie od
czerwca do sierpnia są zalewani.- Czekaliśmy na tę inwestycję bardzo długo i cieszymy się,
że wreszcie się zacznie. Rzeka
zostanie pogłębiona i teraz będziemy na pewno bezpieczniejsi,
a jednorazowe opady nie będą
już dla nas problemem – mówi w imieniu mieszkańców Jadwiga Kubka. - Mieszkańcy
oczekiwali na tę inwestycję już
o od kilku lat. Być może uchroni
nas przed podtopieniami, które
zdarzają się w naszej miejscowości nawet dwa razy do roku
– dodaje radna Urszula Ganczarek, również mieszkanka

Bukowa. Starania o regulację
potoku Tarnawka rozpoczęły się
zaraz po powodzi w 1997 roku.
– Praktycznie od 1997 roku czynimy starania, my jako gmina
z pewnym sukcesem, bo udało
nam się pozyskać pieniądze na
budowę nowego mostu, który
wykonaliśmy, udało się pozyskać pieniądze na odtworzenie
dróg i ich umocnienie, ale ciągle
brakowało tego najważniejszego: udrożnienia koryta i jego
przebudowy, w taki sposób, żeby
ta woda, która szybko napływa,
równie szybko odpłynęła, nie
powodując strat. Cieszymy się
jednak, że wreszcie ta inwestycja
właśnie się rozpoczyna – wyjaśnia burmistrz Żarowa Leszek
Michalak. Regulacja potoku
Tarnawka zostanie w całości
sfinansowana z budżetu samorządu województwa oraz środków unijnych. Całkowity koszt
inwestycji prawdopodobnie zamknie się w kwocie 16 milionów złotych. Zakończenie prac
przewidziano na październik
2014 roku.
»» Agnieszka Gryc

Wieści z gminy
„Prasa sprzed lat...”
Od 14 maja w Czytelni Biblioteki można obejrzeć niecodzienną wystawę pt. „Prasa
sprzed lat...”, zorganizowaną
w ramach Tygodnia Bibliotek
2012. Przeglądając i czytając
czasopisma: „Przyjaciółkę”
z lat 1956-1976 oraz „Kobietę
i Życie” z lat 1957-1974 można cofnąć się w czasie o kilkadziesiąt lat.
Zwiedzali
„ścieżkę zdrowia”
Partnerzy „Żarowskich Inicjatyw” znów w akcji. W pią-

tek 18 maja żarowscy partnerzy
odwiedzili Mikołaja Nowosada
– mieszkańca Wierzbnej oraz
zwiedzili jego „ścieżkę zdrowia”.
Zapisy
do świetlicy w Żarowie
Już od 4 czerwca rodzice dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie mogą
zapisywać swoje pociechy do
świetlicy szkolnej. W sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja
2, czynnym w godzinach 8.3015.30, będą wydawane karty za-

pisu do świetlicy. Liczba miejsc
jest ograniczona.
Dzień Matki
w Akademii Malucha
W Bibliotece Publicznej w Żarowie na zajęciach w Akademii
Malucha, które odbyły się w środę 16 maja, dzieci wspólnie ze
swoimi opiekunami wykonywały
prezenty dla swoich ukochanych
mam z okazji zbliżającego się
święta – Dnia Matki. Prowadząca
zajęcia Elżbieta Kulas, przygotowała na tę okazję drewniane
serduszka, które dzieci ozdabiały
techniką decoupage.

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Żarów 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
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Pod patronatem UNICEF
- Nadawanie szkole imienia
patrona jest jednym z działań
mających na celu stworzenie
odpowiedniego klimatu wychowawczego, ukształtowanie
postaw moralnych i patriotycznych uczniów, ukazanie im wartości, jakie wiążą się z imieniem
patrona, a w efekcie wykształcenie więzi ze swoją szkołą. To
wydarzenie niezwykłe i niezapomniane, ważne dla całej społeczności szkolnej. I szczególne,
bo od dziś mamy honorowego
patrona – mówiła podczas dzisiejszej uroczystości dyrektor
szkoły Krystyna Waliszak.

F

undusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNICEF patronuje od teraz Szkole Podstawowej
w Imbramowicach. Odświętnie ubrani uczniowie
i nauczyciele oraz zaproszeni goście stanęli w apelowym szyku podczas uroczystości nadania imienia
UNICEF w imbramowickiej placówce, która odbyła
się w czwartek 24 maja.

Doniosłą chwilą uroczystości
było odsłonięcie pamiątkowej
tabliczki z nazwą nowego patrona szkoły oraz przekazanie
dyrektorce nowego sztandaru
szkoły, ufundowanego przez
różnych darczyńców. - Data
24 maja tworzy nową kartę
w historii placówki, a nadane jej ambitne imię wyznaczy

ważny cel, do którego warto
dążyć z całych sił. Bardzo się
cieszę, że wybraliście takiego
patrona. To jest dzień narodzin,
bo dostajecie przecież imię –
gratulował obecny na uroczystości Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak.
»» Magdalena Pawlik

Na przekór wszystkim
R

ada Sołecka w Mrowinach zdecydowała się na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka. Mimo, że obchody święta
miały zostać zorganizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową
w Mrowinach, Rada wbrew ustaleniom z burmistrzem, zdecydowała się na osobną imprezę.
I na ten cel chce pozyskać gminne środki. Zgody na organizację
Dnia Dziecka na boisku sportowym nie wydał burmistrz Żarowa
Leszek Michalak. Choć w statucie sołectwa jest wyraźny zapis o
tym, że organizacja wszelkich imprez na mieniu gminnym odbywa
się wyłącznie w porozumieniu z
włodarzem gminy, Mrowiny nic
sobie z tego nie robią.
A uczyć powinni się na błędach.
Podczas ubiegłorocznego festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego przez Radę Sołecką
doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pijany woźnica przewoził bryczką dzieci. Dwójka z nich
spadła z wozu. Impreza była nieubezpieczona, a jej organizacja nie
zgłoszona do burmistrza. Sprawa
zakończyła się w prokuraturze. A
burmistrz zdecydował się chuchać
na zimne. – Po tym wydarzeniu
usiedliśmy wspólnie z sołtysem
wsi oraz radną z tej miejscowości
i ustaliliśmy, że od tej pory organizacja wszelkich imprez na terenie miejscowości, zresztą nie
tylko Mrowin, ale całej gminy,

odbywać się będzie w porozumieniu ze mną – wyjaśnia burmistrz
Leszek Michalak. Tymczasem
Rada Sołecka znów sprzeciwia
się woli włodarza. – Moja decyzja w sprawie organizacji festynu
przez Radę Sołecką była negatywna z dwóch powodów. Impreza ma trafiać do wszystkich
mieszkańców. A niestety nie trafi. W tym czasie w Mrowinach
odbywa się Komunia Święta. W
związku z tym w obchodach nie
będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, a to z kolei jest
sprzeczne z ideą imprezy. Ponadto tego typu impreza, również dla
wszystkich mieszkańców wsi, odbędzie się w piątek 1 czerwca na
terenie Szkoły Podstawowej w
Mrowinach. Musimy pamiętać o
zasadzie racjonalnego dysponowania środkami gminnymi, która nie
pozwala na finansowanie dwóch
konkurencyjnych imprez w jednej
miejscowości. Co zresztą znajduje potwierdzenie w ustawie o samorządzie gminnym. - Zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym za
prawidłową gospodarkę finansową

Gminna Spółdzielnia „SCh”
w Żarowie
od dnia 1 czerwca
wynajmie lokal handlowy
przy ul. Dworcowej 2a
(NEFRYT) o pow. 91 m2.
Telefon 74 8580 433

gminy odpowiada burmistrz. I to
on jest rozliczany z wydatkowania
środków budżetowych - wyjaśnia
skarbnik Urzędu Miejskiego w Żarowie Renata Dawlewicz. Rada
Sołecka Mrowin może więc zorganizować obchody Dnia Dziecka,
ale korzystając ze środków własnych lub pozyskując sponsorów.
Jeśli chcą skorzystać ze środków
gminnych impreza musi się odbyć
w innym terminie. – Rada Sołecka
Mrowin postawiła mnie przed faktem dokonanym, informując mnie
o tym, że wydatkowała już część
pieniędzy. A na to mojej zgody nie
będzie. Dlatego zaproponowałem,
że mogą zorganizować imprezę,
ale w innym terminie, takim który będzie odpowiadał wszystkim
mieszkańcom i nie będzie kolidował z inną podobną imprezą – dodaje Leszek Michalak.
»» Ag

Skup złomu
i metali
kolorowych
Żarów plac Wolności 4.
Czynny: poniedziałek – sobota,
8.00 do 20.00.
Własny transport.

Tel. 603 262 453

TAXI

osobowe – Krzysztof Kozica
• wyjazdy na zakupy
• imprezy okolicznościowe
• dowóz na lotniska
• możliwość umownej ceny

Tel. 725 344 340
Ogłoszenie
POLLUX - Profesjonalni
w pracy
Agencja Pracy Pollux
Sp. z o.o. (certyfikat nr 3171)
prowadzi rekrutację do pracy
na terenie WSSE w Żarowie
oraz do Biskupic Podgórnych
z zorganizowanym dojazdem.
Zapraszamy!
Tel.74 85 66 080; 513 122 392
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Tak się bawił Żarów
O

dsłonięcie Alei Złotych Dębów przy żarowskim Gimnazjum, uroczysta sesja Rady Miejskiej, wręczenie statuetek „Złotych Dębów” i „Maciusiów” i wreszcie wspólna zabawa.
Żarowianie przez trzy dni świętowali dni miasta. Specjalnie
dla nich zagrał zespół Papa D.
Więcej zdjęć na www.um.zarow.pl

W piątkowy wieczór 25 maja do wspólnej zabawy żarowian
zaprosił czeski zespół Princess, grający covery grupy Queen. Oprócz największych hitów zespół zachwycał scenicznym
image’m.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Żarowa tradycyjnie już
przyznano „Złote Dęby”, najwyższe gminne odznaczenia. W tym
roku statuetki trafiły do dziewięciu zasłużonych mieszkańców
gminy Żarów: Tadeusza Janasa, Janiny Jarosz, Stanisława Wójciuka, Władysławy Salamon, Henryka Warchoła, Stanisławy
Biernackiej, Romana Koniecznego, Jolanty Brońskiej oraz Pawła
Fajdka.

Przeciąganie liny, piłowanie drewniane belki, bieg na nartach,
picie piwa przez smoczek to tylko nieliczne konkurencje, z którymi przyszło się zmierzyć przedstawicielom żarowskich sołectw.
W tym roku w Turnieju Wsi wystartowało siedem sołectw. Podobnie, jak w roku ubiegłym, najlepsi okazali się mieszkańcy
Pyszczyna. W nagrodę otrzymali talon o wartości 400 złotych.
Drugie miejsce zajęły Łażany, trzecie natomiast Pożarzysko.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Żarowa swoje statuetki
przyznała także Młodzieżowa Rada Miejska Żarowa. Tegoroczne
„Maciusie”, przyznawane dla osób szczególnie zaangażowanych
w sprawy dzieci trafiły na ręce Anny Ciupińskiej i Ewy Madery. Na zdjęciu wspólnie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady
Miejskiej

„Kamikaze wróć”, „Nasz Disneyland”, „Niezniszczalni” to tylko
nieliczne z utworów, jakie rozbrzmiały w żarowskim Parku Miejskim w sobotę 26 maja. Specjalnie dla żarowian zagrał zespół
Papa D. Wśród mieszkańców nie zabrakło prawdziwych fanów
Pawła Stasiaka. Ten zaś żarowską publiczność rozgrzał o czerwoności.

Żarowianie
zgodnie przyznają, że tegoroczne święto
miasta należy
do udanych.
W sumie
przez trzy
dni w Parku
Miejskim
w Żarowie
kilka tysięcy
mieszkańców
miasta. Każdy
znalazł coś dla
siebie.
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Kolejny sukces
Martyny Proniewicz
W

ykonaniem piosenki Adele „I set
fire” Martyna Proniewicz, dwunastoletnia
mieszkanka Przyłęgowa
w gminie Żarów wygrała
17 maja Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej zorganizowany przez Gimnazjum
nr 1 w Świdnicy.

J

To wielki sukces Martyny
i gitarzysty Wiktora Dabrowy,
z którym razem tworzą zespół
Wiktomar. Pierwszym miejscem zakończył się również
udział tego zespołu w strzegomskiej edycji konkursu Odkryjmy Talent, który odbył się
22 marca. - Po raz kolejny Martyna z Wiktorem udowodnili,

że warto pielęgnować i rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ta dwójka młodych
artystów jest najlepszym dowodem na to, że warto podążać
za swoimi marzeniami – mówi Artur Adamek, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.
»» Magdalena Pawlik

Zagrają Hey Joe

uż 1 czerwca, kiedy swoje święto obchodzą wszystkie dzieci, na terenie
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie zostanie zorganizowany Piknik Rodzinny. Placówka zapewnia moc
atrakcji, sportowe i artystyczne popisy umiejętności w wykonaniu dzieci
oraz nauczycieli, mnóstwo słodkości,
wspólnych gier i zabaw oraz bicie gitarowego rekordu.
- Bicie gitarowego rekordu Żarowa rozpocznie się o godzinie 18.00. Na dobry początek
młodzi i zdolni gitarzyści zaprezentują goś-

cinnie swe umiejętności, a potem pan Ryszard Fidler poprowadzi krótkie warsztaty,
po których gitarzyści zagrają wspólne „Kiedy byłem małym chłopcem”. Wtedy też nastąpi punkt kulminacyjny i usłyszymy „Hey
Joe” - mówi Anna Zoła ze Szkoły Podstawowej w Żarowie. Poniżej akordy do gitarowego rekordu:
Hey Joe, 4/4 II:CG I D A IE I E : II
Kiedy byłem małym chłopcem II: Am I Am I
Am I Am I D7 I D7 I Am I Am I E7 I D7I Am I
Am:II.
Więcej informacji na www.um.zarow.pl
»» Magdalena Pawlik

www.um.zarow.pl

CO? GDZIE? KIEDY?
INFORMATOR KULTURALNY
ŚWIDNICA
2 czerwca 2012
Festyn „Wieża radości” – kontynuacja Dni
Świdnicy. W programie: koncerty zespołów
Zero Procent i Sztywny Pal Azji, pokazy laserowe i dyskoteka z DJ-em. Wszystko na świdnickim Rynku. Wstęp wolny
2 czerwca 2012
Konferencja „Historia Browarnictwa na Dolnym Śląsku na przykładzie Świdnicy”. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Rozpoczęcie o godzinie 11.00. Wstęp wolny
2-3 czerwca 2012
Świdnicki Festiwal Piw Regionalnych. Rynek
w Świdnicy. Szczegóły na: www.um.swidnica.
pl. Wstęp wolny.
2-6 czerwca 2012
5. Festiwal Reżyserii Filmowej. Miejsce: Kino
Cinema 3D w Galerii Świdnickiej. Wstęp bezpłatny po wcześniejszym odbiorze wejściówki. Szczegóły na: www.festiwalrezyserii.pl
3 czerwca 2012
„Dotknij historii - rocznice, flesze, numizmaty”. Godz. 10.00 - prezentacje grup rekonstrukcyjnych - Rynek, godz. 12.00-17.00
– pokazy życia obozowego, ćwiczeń, musztry
– teren campingu OSiR. www.um.swidnica.pl.
Wstęp wolny

9 czerwca 2012
Projekcja filmu dokumentalnego w ramach
projektu Different point of view (Inny punkt
rzeczywistości) „Dziennik.pl” z 2004 roku
w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, godz.
18.00.
22 czerwca 2012
Piknik Świętojański – Park Miejski w Żarowie.
Szczegóły na stronie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
położonych w Zastrużu, gmina Żarów pod zabudowę jednorodzinną

Najtaniej metalowe składane garaże i działka koło Gimnazjum w Żarowie. Tel. 604 223 245
Sprzedam działkę budowlaną w centrum Żarowa, 500 m2, w pełni uzbrojoną. Tel. 796 051 202

KRONIKA POLICYJNA
kierowców z promilami.
W niedzielę 29 kwietnia
funkcjonariusze KP w Żarowie zatrzymali do kontroli
mężczyznę kierującego
motorowerem. Jak się
okazało mężczyzna miał
1,96 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejnego kierowcę zatrzymano już kilka dni później.
W środę 2 maja żarowscy
policjanci zatrzymali
mężczyznę, który kierował
rowerem mając 1,3 promila.
- Dodatkowo mężczyzna
ten posiadał sądowy
zakaz kierowania rowerem
w związku z dokonanym
przestępstwem również
z art. 178a par. 2 kk – wyjaśnia Izabela Basztura.
W środę 10 maja żarowscy
policjanci zatrzymali kolejnego rowerzystę z promilami. Tym razem kierujący
jednośladem miał 2,54
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Do dwóch lat pozbawienia
wolności oraz utrata prawa
jazdy grozi mężczyźnie,

9 czerwca 2012
II Uniwersjada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów, w której gospodarzem jest Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Żarowie. Boisko Orlik w Żarowie, godz. 10.00.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG

Ogłoszenia drobne

Włamał się do szafki
550 złotych zniknęło
z szafki ubraniowej pracownika jednego z żarowskich zakładów pracy
w środę, 25 kwietnia. Póki
co żarowskim policjantom
nie udało się odnaleźć
sprawcy kradzieży. Za
czyn ten może grozić kara
pozbawienia wolności do
10 lat.
Rynna warta 5 lat?
Miedziana rynna warta
1 tysiąc złotych zniknęła
w nocy z 24 na 25 kwietnia we wsi Wierzbna.
– O zdarzeniu zostaliśmy
powiadomieni w czwartek
26 kwietnia – informuje
komendant komisariatu
w Żarowie Izabela Basztura.
Trwają czynności mające
na celu ustalić sprawcę
zdarzenia.Za ten czyn może
mu grozić kara pozbawienia
wolności do lat 5.
Jazda z promilami
Żarowscy policjanci zmagają się z plagą pijanych
kierowców. W ostatnim
czasie zatrzymano kilku

ŻARÓW
8 czerwca 2012
Stowarzyszenie „Nasz Kruków” zaprasza
wszystkich chętnych do wspólnego kibicowania naszej reprezentacji narodowej na meczu
otwarcia. Mecz będzie oglądany na dużym
ekranie pod namiotem na boisku sportowym
w Krukowie. Start godz. 18.00.

którego w sobotę 5 maja
żarowscy policjanci zatrzymali do kontroli. Jak się
okazuje, mężczyzna miał
1,94 promila w wydychanym powietrzu.
Zerwała polską flagę
Surowe konsekwencje grożą 17-latce z Żarowa. 2 maja
około 3.00 w nocy dziewczyna zerwała polską flagę
ze słupa oświetleniowego
przy ulicy Armii Krajowej. Dziewczyna została
zatrzymana na gorącym
uczynku. - Nastolatka była
pod wpływem alkoholu. Za
bezprawne usunięcie flagi
państwowej grozi kara do
roku pozbawienia wolności.
Napad na Totka?
Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić 22-letniemu mieszkańcowi Żarowa, który uszkodził szybę
w kolekturze Totalizatora
Sportowego. Do zdarzenia
doszło w niedzielę 6 maja.
Szkody oszacowano na
kwotę 250 złotych.
»» Oprac. AG

Nr
działki

Pow.
w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości

Cena wywoławcza

Wys.
wadium

Godz.
rozpocz.

63/4

1836

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

35.000 zł

3.500 zł

9 00

63/5

1778

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

34.000 zł

3.400 zł

9 05

63/6

1764

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

34.000 zł

3.400 zł

9 10

63/7

1753

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

34.000 zł

3.400 zł

9 15

63/8

1747

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

33.000 zł

3.300 zł

9 20

63/9

1741

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

30.000 zł

3.000 zł

9 25

63/11

1732

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

30.000 zł

3.000 zł

9 30

63/12

1724

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

30.000 zł

3.000 zł

9 35

Przez działki nr 63/9 i 63/11 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia (w rogu działki).
1. Przetargi odbędą się w dniu 14 czerwca 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 11
czerwca 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
uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej
ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 902,73 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol A.1.MN.
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
pełnomocnika, 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 warunkami przetargu i ich akceptacją.
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MROWINY - CZ. I

leży nasza droga matka i córka J.Schumann”.
Całości dopełnia leżąca
luzem tablica nagrobna
z nazwiskiem Franz Iesionek ur. 3.6.1861, zm.
14.4.192(?cyfra nieczytelna) i napisem: hier
ruht in Gott mein lieber
Gatte u. unser Vater „tu
spoczywa w Bogu mój
kochany mąż i nasz ojciec”. Cmentarz był
dawniej ogrodzony, co
potwierdzają mieszkańcy.
Po 1945 roku uległ zapomnieniu i stopniowej dewastacji. Kiedy i w jakim celu
powstał cmentarz? Zapraszamy do lektury drugiego
odcinka, który opublikujemy już w kolejnym wydaniu Gazety Żarowskiej.
Zapraszamy do lektury!

W

gminie Żarów nie brakuje interesujących miejsc historycznych oraz
budowli. Czas nie był jednak łaskawy dla większości z nich. Zapomniane
i pozbawione opieki, często zniszczone i zarośnięte są świadectwem minionych
czasów i ludzi, którzy kiedyś tutaj mieszkali. Wielu z nas przechodzi koło
nich niemal codziennie. Niektórzy w ogóle nie wiedzą o ich istnieniu. Ukryte
wśród zieleni pilnie strzegą swych tajemnic. Trasa ostatniej wycieczki
rowerowej klubu „Old Spokes” wiodła w części przez miejscowość Mrowiny.
Prezentujemy Państwu pierwszy z dwóch odcinków historii tej osady.
Historia tej osady sięga roku 1297, kiedy to jej
właścicielem był rycerz
Tyczko zwany Muscho. Do
najciekawszych zabytków
Mrowin należy bez wątpienia dawna neorenesansowa rezydencja pałacowa
von Kulmizów, wieża będąca pozostałością kościoła
ewangelickiego z 1743 ro-

ku oraz kaplica modlitewna
pw. Matki Bożej Królowej
Polski – dawne mauzoleum
rodu von Kulmiz powstałe po 1870 roku. Ta ostatnia znajduje się na terenie
dawnego cmentarza, który
użytkowany był od pierwszej połowy XIX wieku do
lat 40-tych XX wieku. Był
to drugi cmentarz w miej-

scowości, po tym jak brakło
miejsca do pochówków na
obszarze przykościelnym.
Mijając dziś przejazd kolejowy w Mrowinach (jadąc
od strony Tarnawy), warto
skręcić w drogę polną, po
prawej stronie, by dotrzeć
do zupełnie zapomnianego niewielkiego cmentarzyka, który co ciekawe nie

figuruje na mapach topograficznych sprzed 1945
roku. Wedle jednych relacji mieszkańców był to
cmentarz tzw. „dziecięcy”,
wedle innych cmentarz już
polski, na którym spocząć
mieli pierwsi powojenni
osadnicy. Do dziś z dawnej nekropolii zachowała
się aleja lipowa, na końcu
której stoi krzyż drewnia-

ny (wzmocniony żelazną
sztabą) z daszkiem i figurą
Chrystusa. Po lewej stronie alei (stojąc na wprost
krzyża) znajduje się około 10-ciu czytelnych obramowań grobów oraz dwa
zachowane fragmentarycznie nagrobki, jeden z napisem i nazwiskiem: hier
ruht unsere liebe Mutter u.
Tochter, J.Schumann „tu

»» Bogdan Mucha

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE / Burmistrz Miasta Żarów informuj
Na tablicy ogłoszeń Biura
Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Żarowie, ul.
Zamkowa 2, został wywieszony
na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste
w oparciu o Zarządzenie
Burmistrza Miasta Żarów Nr
61/2012 z dnia 11.05.2012r.

Burmistrz
Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura
Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2 został
ogłoszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy
w oparciu o zarządzenie
Burmistrza Miasta Żarów Nr

59/2012 z dnia 07 maja 2012
roku.
Przypomnienie o obowiązku
składania informacji i deklaracji podatkowych:
1. Przypominamy o obowiązku
składania informacji podatkowych na odpowiednich
drukach , w przypadku:
• nabycia lub zbycia gruntów
rolnych, budowlanych,

43/3
635

Nr KW

Forma oddania
nieruchomości

SW1S/00048355/7 Sprzedaż na własność

Cena wywoławcza Wys. wadium

1.500 zł

150 zł

powinny zgłosić ten fakt
w Urzędzie Miejskim w Żarowie w Referacie Finansowo –
Budżetowym w pok. Nr 2.
2.Właściciele samochodów,
ciągników i naczep ciężarowych oraz autobusów mają
obowiązek składania deklaracji na podatek od środków
transportowych w przypadku:
• nabycia lub zbycia pojazdów,

• czasowego wyrejestrowania.
Druki deklaracji i informacji
podatkowych dostępne są
w Biurze Obsługi Klienta
i w pokoju Nr 2 Urzędu
Miejskiego oraz na stronie
internetowej
bip.um.zarow.pl
w zakładce
„Podatki i opłaty lokalne”.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
DZIAŁKI ROLNEJ położonych w MIELĘCINIE
Nr działki Pow. łączna
w m2

• nabycia lub zbycia lokalu
mieszkalnego, garażu i budynku użytkowego,
• zmiany miejsca zamieszkania,
Ponadto, w przypadku osób
użytkujących nieruchomości,
których prawnym właścicielem jest osoba nie żyjąca, do
momentu ustalenia spadkobierców nieruchomości, osoby
użytkujące tę nieruchomość,

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
nieruchomościgruntowej niezabudowanej
położonej w Krukowie, gmina Żarów pod zabudowę jednorodzinną
Godz.
rozpocz.

9 00

1. Przetarg odbędzie się 02 lipca 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 27 czerwca 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 uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu
notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem
działki do sprzedaży w kwocie łącznej 300 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w mpzp wsi Mielęcin posiada funkcję R7 – teren użytkowany rolniczo, zalesienia.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew.
339 i 301 do dnia przetargu.
11. 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 pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nr działki

Pow.
w m2

Nr KW

Forma oddania
nieruchomości

15/1

2100

SW1S/00019491/0

Sprzedaż
na własność

Cena wywoławcza Wys. wadium
26.000 zł

2.600 zł

Godz.
rozpocz.
9 10

1. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 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 27 czerwca 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 uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży w wysokości 300 zł oraz kosztów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa
własności. W miejscowym planie zagospodarowania wsi działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
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 pełnomocnika, 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 warunkami przetargu i ich akceptacją.
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Paweł Fajdek na Igrzyskach Olimpijskich!
Ż

arowianin Paweł Fajdek (23 l.) podczas Mistrzostw Polski AZS uzyskał minimum uprawniające go do startu w 30. Letnich Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie!

Fot. M. Biczyk www.pzla.pl

Startujący
w konkurencji rzut młotem
lekkoatleta z wynikiem
79,82m zwyciężył, bijąc rekord życiowy.
„Bardzo się cieszę z olimpijskiego minimum. Przez
całe zawody padał deszcz,
a temperatura wynosiła zaledwie 10°C. Nie spodziewaliśmy się z trenerem, że w tych
warunkach można osiągnąć
minimum. Tym bardziej cieszę się, że udało się rzucić tak daleko” - wyjawił
w rozmowie telefonicznej
Paweł Fajdek.
Od 3 sierpnia oczy całego
sportowego świata zwrócone będą na stolicę Wielkiej

Brytanii. Wychowanek klubu lekkoatletycznego ULKS
Zielony Dąb Żarów, obecnie
zawodnik KS Agros Zamość
jest czołowym zawodnikiem
na świecie w swojej konkurencji.
Sezon rozpoczął 28 kwietnia od rezultatu 74,13m podczas kontrolnych zawodów
w Poznaniu. Pięć dni później lekkoatleta wynikiem
75,97m wygrał prestiżowy
konkurs rzutu młotem w japońskim Fukuroi. 12 maja
w Łodzi zawodnik z fenomenalnym wynikiem
79,82m uzyskał minimum
olimpijskie! Nie udało się
powtórzyć dobrego rezultatu w niemieckim Halle,
jednak odległość 76,68m

wystarczyła, by zwyciężyć
w tradycyjnym konkursie
rzutów. 24 maja w elitarnym konkursie z serii IAAF
World Challenge w czeskiej
Ostravie Paweł Fajdek był
drugi i ustanowił kolejny
rekord życiowy w tym sezonie 80,36m! Tym samym
młociarz wszedł do elitarnego grona „osiemdziesięciometrowców”! W zawodach
ujrzeliśmy prawie całą ekstraklasę młociarzy, a naszego zawodnika wspierała
grupa znajomych i rodzina
z Żarowa.
Obecnie na listach światowych Paweł Fajdek jest
drugi. Prowadzi wicemistrz
świata z Daegu, Węgier
Krisztian Pars 82,28m.

Przygotowania podyktowa ne s ą w y stę pow i
w Igrzyskach Olimpijskich.
Zawod n i k z t r ener em
zrezygnowali ze startu
w mistrzostwach Europy
w Helsinkach. Wszystko
po to, aby optymalna forma przyszła na przełomie
lipca i sierpnia.
Pierwszym trenerem żarowskiego młociarza była
Jolanta Kumor. Obecnie naszego lekkoatletę prowadzi
Czesław Cybulski, z pod ręki którego wyszły gwiazdy
królowej sportu - Kamila
Skolimowska, Szymon Ziółkowski, Anita Włodarczyk.
W jednym z wywiadów trener Cybulski stwierdził, iż
Fajdek będzie jednym z kan-

dydatów do medalu w Londynie.
Lekkoatleta podkreślił, że
najważniejsze jest teraz zdrowie. Ma nadzieje, że nic nie
zakłóciło dalszych przygotowań.
Paweł Fajdek jest drugim
mieszkańcem Żarowa reprezentującym Polskę podczas
Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Pierwszym był mistrz świata, Europy oraz rekordzista
świata w podrzucie, sztangista Stefan Leletko. Na Igrzyskach w Montrealu w 1976
r. reprezentant Polski zajął 6
miejsce, a cztery lata później
podczas Igrzysk w Moskwie
uzyskał 5 lokatę.
»» Krzysztof Dutkiewicz

Liderzy zdetronizowani
Piłkarze KS Zjednoczeni Żarów na własnym boisku odnieśli rezultaty, które
przyczyniły się do zmiany liderów klasy okręgowej oraz
wałbrzyskiej klasy A. Lider

okręgówki Piast Nowa Ruda
przegrał 3:0 tracąc pierwszą
pozycję. Po bezbramkowym
remisie z rezerwami Zjednoczonych, piłkarze Karoliny
Jaworzyny Śl. spadli na dru-

gie miejsce w tabeli kl. A.
Wynikiem 1:1 zakończyło się wyjazdowe spotkanie
pierwszego zespołu Zjednoczonych z Unią Złoty Stok.
W bezpośrednim poje-

dynku drużyn walczących
o mistrzostwo kl. B, Zielon
Mrowiny przegrali 4:2 z Nysą Kłaczyna.
»» Krzysztof Dutkiewicz

Znamy najlepszych szachistów
P

rzez dwa dni Żarów
był dolnośląską stolicą szachów. 12-13 maja
w hali sportowej GCKiS
145 zawodników walczyło o tytuł najlepszego szachisty Mistrzostw
Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich.

Najlepszy występ wśród reprezentantów klubu Goniec Żarów zanotował Jakub Dołharz,
zostając wicemistrzem województwa w kategorii do lat 8.
Wśród czternastolatków trzecie
miejsce i brązowy medal zdobył Dawid Mozol. Klasyfikację
klubową zwyciężyli szachiści
KSz Polonii Wrocław. Na ko-

Sportowy flesz
Uczniowie żarowskiego Gimnazjum 12.05 wystartowali w XXVI
Ogólnopolskim Biegu Pamięci
„Rogoźnica-Gross Rosen 2012”,
czcząc pamięć ofiar obozu koncentracyjnego. Najlepiej spisały
się: 4. Sylwia Torbuś (kat.1998 r.),
5. Paulina Król (kat. 1997-96).
Szkółka Piłkarska Żarów, należąca do GCKiS w Żarowie, bierze
udział w Mini Mistrzostwach
Europy Deichmann 2012. Cotygodniowe spotkania rozgrywane
są na boiskach ze sztuczną
nawierzchnią przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu. Żarowscy
piłkarze występują pod barwami
reprezentacji Niemiec.
Uczniowie Szkół Podstawowych
gminy Żarów pobiegli 18.05
z całą Polską w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
Głównym celem było rozbieganie
jak największej liczby miesz-

kańców całego kraju. Najlepsi
zawodnicy otrzymali medale,
wszystkim pozostałym wręczono
okolicznościowe dyplomy. Biegi
odbyły się na Stadionie Miejskim
w Żarowie.
19.05 reprezentacja piłkarzy ULKS
Piast 2008 Żarów zajęła drugie
miejsce w finale dolnośląskim
turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”.
W finale zawodnicy przegrali 1:0
z Nową Rudą, która awansowała do finału ogólnopolskiego.
Rozgrywki przeprowadzono w ramach współzawodnictwa LZS.
Podopieczni Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Mrowinach zajęli 4 miejsce
w eliminacjach do Mistrzostw
Polski Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych w Piłce Nożnej,
które odbyły się 19.05 w Brzegu
Dolnym.
»» Krzysztof Dutkiewicz

lejnych miejscach znaleźli się
zawodnicy ASSz Miedź Legnica oraz UKS SP3 w Bogatyni.
Goniec Żarów w klasyfikacji
klubowej zakończył rywalizację na 6 miejscu.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach
wiekowych z rąk burmistrza
Leszka Michalaka otrzymali

puchary, medale, nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
Organizatorami mistrzostw
na zlecenie Dolnośląskiego
Związku Szachowego po raz
kolejny byli Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie
oraz klub szachowy Goniec
Żarów.

B

lisko 250 sportowców wzięło udział w sportowej
części Dni Żarowa. Na różnych arenach zawodnicy walczyli o puchar Burmistrza Miasta Żarów.

»» Krzysztof Dutkiewicz

LKS Chemik tuż za podium

S

iatkarze LKS Chemik powtórzyli wynik z poprzedniego roku, zajmując w końcowej klasyfikacji Powiatowej Ligi TKKF 4 miejsce. W ostatniej kolejce
zawodnicy po fatalnym początku pokonali 3:1 Mechanik Świdnica.
Pierwszy punkt LKS zdobył,
gdy na tablicy rywala znajdowała się już jedenastopunktowa
zaliczka. Ostatecznie pierwszą
partię przegrywamy do szesnastu. W kolejnych odsłonach
było już zdecydowanie lepiej.
LKS Chemik pokonał rywala
25:17, 25:21, 25:20 zwyciężając w całym spotkaniu 3:1.
Trzecie miejsce było blisko,
jednak to zawodnicy Oldboys
Strzegom zdobyli 3 pkt. więcej zostając brązowymi medalistami.
Druga żarowska drużyna
TKKF Chemik na zakończe-

Sport z okazji
Dni Żarowa

nie ligi przegrała w Strzegomiu
z miejscowymi Oldboys. Tym
samym TKKF zakończył zmagania na ostatnim, 8 miejscu.
Ligę wygrał zespół Bolko
Świdnica.
Żarowskie drużyny w minionym sezonie reprezentowali:
LKS: Jacek Kądziołka, Łukasz Jadach,
Michał Żyła, Grzegorz Hałaczkiewicz,
Krzysztof Górka, Grzegorz Niczyporuk,
Krzysztof Kądziołka, Piotr Sozański,
Piotr Litwa.
TKKF: Władysław Charęża, Marek
Zemankiewicz, Stanisław Dobrowolski,
Wiesław Młodożeniec, Krzysztof
Jachimowicz, Dorian Kowalczyk,
Bartłomiej Solarz, Jacek Kruk.

»» Krzysztof Dutkiewicz

Młodzieżowy turniej chłopców w piłce siatkowej wygrali siatkarze UKS Jedliny
Zdrój. Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju
został Radosław Wojnowski (Zespół Szkół I Żarów).
Najwięcej punktów w turnieju zdobył Michał Myrta
z UKS Volley Żarów. Najlepszą drużyną w siatkarskim
turnieju dziewcząt okazała
się reprezentacja Gimnazjum
I Żarów.
Nad Stawem Miejskim
w Żarowie rywalizowali
wędkarze. Wśród seniorów
zwyciężył Kamil Fita. Najlepszym juniorem okazał się
Oskar Tamioła. Paweł Tomiczek został najlepszym wędkarzem szkółki wędkarskiej,
a największą rybę zawodów
złowił Mikołaj Moryl.
Chemik Żarów odniósł
pewne zwycięstwo w VI

Memoriale im. Edwarda
Sypniewskiego w siatkówce mężczyzn.
Piłkarze Electrolux Żarów
unieśli w górę puchar za zwycięstwo w turnieju zakładów
pracy.
W turnieju koszykówki
ulicznej tytuł mistrzowski
obronili koszykarze WNW
w składzie Marcin Kłok, Paweł Zdunik. Wśród juniorów
zwyciężyli Jarosław Święcicki, Jakub Wysocki z zespołu Clifton. Najlepszymi
zawodnikami turnieju zostali
Damian Dawlewicz oraz Jarosław Święcicki. Wojciech
Hanc i Michał Szpot zwyciężyli w turnieju tenisa deblowego.
Dla najlepszych organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.
»» Krzysztof Dutkiewicz

