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„Miliony monet”, „Nic do stracenia”, „Jak nie my to kto” to tylko nieliczne z hitów polskiego 
wokalisty Łukasza Mroza, znanego szerszej publiczności jako MROZU, przy których Żarowianie 
będą mieli okazję pobawić się już podczas tegorocznego święta miasta.

Więcej na str. 7

Święto bibliotekarzy Wybory do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej

Żarowski
Dzień Godności

Na co dzień są strażnika-
mi książek i organizato-

rami życia kulturalnego, raz 
w roku spotykają się, by w 
dniu swojego święta, podsu-
mować całoroczne działania 
i podziękować najbardziej 
aktywnym.

Wspólnie z zaproszony-
mi gośćmi w czwartek, 14 

Jesteś kreatywny? Masz 
głowę pełną pomysłów 

i chcesz działać dla mło-
dzieży?

Zdobądź pierwsze szli-
fy w samorządzie i zostań 
młodzieżowym radnym. 
Kandyduj do Młodzieżowej 

Są wśród nas, pragną ko-
chać i być kochanymi. 

Mają pasje i marzenia.
Mimo swej choroby pro-

mienieją i obdarzają innych 
miłością, życzliwością i 
uśmiechem. Tak jak inni 
ludzie mają swoje potrzeby, 
tak samo odczuwają, uczą 
się i nawiązują przyjaźnie. 

Dni Żarowa pełne atrakcji!

maja świętowali nie tyl-
ko pracownicy żarowskiej 
biblioteki, ale również 
członkowie Koła Przyja-
ciół Biblioteki. Tegoroczne 
obchody dnia bibliotekarza 
odbyły się w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Tydzień 
Bibliotek”. 

więcej na str. 3

Rady Miejskiej Żarowa. - 
Jeśli chcesz poznać cieka-
wych ludzi, reprezentować 
młodzież przed władzami 
naszej gminy i zrobić coś 
dobrego dla Twojej miejsco-
wości to zgłoś się do nas.

więcej na str. 3

Już po raz siódmy, wspól-
nie z mieszkańcami gmi-
ny Żarów niepełnosprawni 
świętowali Żarowski Dzień 
Godności. Żarowskie ob-
chody miały nie tylko cha-
rakter zabawy, ale przede 
wszystkim wspólnej inte-
gracji.

więcej na str. 4
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ASC Workers w gronie zakładów 
na żarowskiej podstrefie ekono-
micznej.

Nowe zasady korzystania z targo-
wiska miejskiego w Żarowie. 

KGHM Zanam Polkowice są drugą 
drużyną po rezerwach Miedzi Legni-
ca, która w miniony weekend świę-
towała awans do III ligi.

Tego dnia nie zabrakło transparentów z hasłami nawołującymi do godnego ży-
cia i poszanowania dla ludzkiej godności, tańca, śpiewu i recytacji. A wszystko 
po to, aby zaakcentować, jak ważna jest zwykła ludzka solidarność.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej zaplanowane zostały na 19 czerwca

W imieniu radnych Rady Miejskiej życzenia wszystkim pracownikom biblio-
teki w Żarowie składali Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej 
i radna Iwona Nieradka.
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Kronika Policyjna Imbramowice dbają
o swoją wieś

Dla mieszkańców Imbramowic nie ma rzeczy niemożliwych. To oni są siłą 
napędowa tej miejscowości. To w nich tkwi potencjał. Tu na zdjęciu pod-
czas wspólnych prac przy sprzątaniu boiska sportowego.

Nietrzeźwi znów za kółkiem
Kolejni pijani kierowcy są już w rękach policji. Choć do żad-
nego nieszczęścia nie doszło, mimo wielu apeli o zachowanie 
rozsądku, kierowcy znów zdecydowali się wsiąść za kierow-
nicę pod wpływem alkoholu. W ostatnim czasie żarowscy 
funkcjonariusze policji zatrzymali trzech nietrzeźwych kie-
rowców. Wszyscy są mieszkańcami gminy Żarów. – Dwóch 
z nich to młodzi mężczyźni w przedziale wiekowym od 20 do 
30 lat. Pierwszy, który w wydychanym powietrzu miał prawie 
dwa promile alkoholu kierował motorowerem, a drugi został 
zatrzymany do kontroli w Bożanowie. Trzeci mężczyzna to 55-
letni mieszkaniec Żarowa, który kierował skuterem, mając we 
krwi 0,6 promila alkoholu. Pomimo wielu tragicznych wyda-
rzeń z udziałem pijanych kierowców, kampanii i ostrzeżeń ze 
strony policji wciąż nie brakuje kierowców, którzy wsiadają do 
samochodu po przysłowiowym kieliszku i pokonują drogę, li-
cząc, że tym razem im się uda, że to tylko kawałek i nic się nie 
stanie – wyjaśnia Janusz Kozendra komendant komisariatu 
policji w Żarowie. 
Konsekwencjami jazdy w stanie nietrzeźwości jest nie tylko 
utrata prawa jazdy, ale także kara nawet dwuletniego pobytu 
w więzieniu.

Przyłapany z marihuaną
Funkcjonariusze policji z Żarowa zatrzymali 30 letniego 
mieszkańca Żarowa, który posiadał przy sobie 1,1 gram ma-
rihuany. Mężczyzna wzbudził zainteresowanie policjantów 
swoim dziwnym zachowaniem, próbując szybko odejść. Za-
chowanie to zaniepokoiło funkcjonariuszy i wzbudziło po-
dejrzenie, że może on przy sobie posiadać przedmioty zabro-
nione. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, którym okazał 
się mieszkaniec Żarowa. Podczas kontroli osobistej policjanci 
znaleźli marihuanę. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia 
wolności.

Oprac. Magdalena Pawlik

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie o pow. 44 m2. Tel. 508 299 700
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, piec gazowy 2-funkcyjny. 

Mieszkanie oddane do użytku w 2004 r. Niskie koszty eksploatacji. Tel. 607 124 166
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie dwupokojowe o pow. 37 m2 na Osiedlu Piastów. Tel. 696 

731 818 lub 74 666 70 16.
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie na Osiedlu Piastów o pow. 37,2 m2 na parterze, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka. Mieszkanie posiada żaluzje, rolety zewn. Sprzedam z umeblowaniem w kuch-
ni, szafą narożną w przedpokoju oraz szafkami w łazience. Tel.516 989 319.

● Sprzedam mieszkanie w Bukowie, pow. 76 m2, własne ogrzewanie C.O., kuchnia, łazienka, 3 
pokoje. Kontakt: 728 667 239 lub 74 850 71 98.

● Sprzedam mieszkanie w Mrowinach, I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, komórka na strychu, duży ogród, 
pow. 36 m2, wraz z umeblowaniem. Tel. 516 989 319.

● Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. Tel. 74 858 94 99
● Sprzedam działkę budowlaną 29 arów w Łażanach, blisko strefy. Tel. 511 207 931. 
● Tanio sprzedam działkę budowlaną w Żarowie na Osiedlu Piastów o pow. 1000 m2 przy ul. 

Henryka Brodatego, w pełni uzbrojoną. Tel. 0049 1791124606 lub 0049 1799665599.
● Poszukuję garażu do wynajęcia od zaraz, okolice ulicy Wojska Polskiego, 1-go Maja.
Tel. 504 256 718.

Koszą trawę, przycinają 
krzewy, sprzątają teren 

przy boisku sportowym, a 
przy tym organizują wiele 
wspólnych zabaw i spotkań 
integracyjnych dla wszyst-
kich mieszkańców wsi. 

Mieszkańcy Imbramowic 
razem dbają o swoje sołec-
two. Ostatnio zaangażowali 
się w prace przy sprzątaniu 
boiska sportowego w Imbra-
mowicach. I to nie był pierw-
szy raz, od kiedy zarządzają 
swoim terenem. - Mieszkań-
cy naszej wsi są pracowici 
i zaradni. Nie czekamy z za-
łożonymi rękami, tylko sami 

dbamy o naszą miejscowość. 
To nasza wspólna misja. 
Składam serdeczne podzięko-
wanie Piotrowi Pęcherskie-
mu oraz jego pracownikom 
i młodzieży za pomoc przy 
sprzątaniu boiska sporto-
wego w Imbramowicach – 
mówi radna Rady Miejskiej 
i mieszkanka Imbramowic 
Paulina Trafas.

Wspólna praca popłaca. 
Mieszkańcy wiedzą o tym 
doskonale, dlatego wszyscy 
dbają o każdy zakątek wsi. I 
nikogo nie trzeba tutaj zachę-
cać do wspólnej pracy. 

Magdalena Pawlik

Uwaga kierowcy!
Komisariat policji w Żarowie, w związku z występującymi coraz częściej sytuacjami nieprawidłowego parkowania po-

jazdów wzdłuż ulicy Mickiewicza i Słowackiego w Żarowie apeluje do mieszkańców o przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego na wyżej wymienionych i innych na terenie Żarowa ulicach.

- Zjawisko zatrzymywania i parkowania pojazdów naruszające przepis art. 92 par 1 kw w zw. z par. 28 ust.2 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym (znak B-36 – Zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni i chodnikach) oraz przepis art. 97 kw w zw. 
z art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych bądź w odległej mniejszej 
niż 10 metrów od tego przejścia) jest szczególnie uciążliwe i odczuwalne w dni świąteczne i niedziele, kiedy w kościele odbywa-
ją się msze święte. Funkcjonariusze policji będą egzekwować i karać kierowców mandatami – informuje Michał Kosiorowski 
z żarowskiego komisariatu policji.

Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Ża-
rów Nr 60/2015 z dnia 04.05.2015r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Ża-
rów Nr 64/2015 z dnia 08.05.2015r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-

czonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 67/2015 z dnia 14.05.2015r 

Na zdjęciu gospodarze VII Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Ludowej, ze-
spół Żarowianie.

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej
Siódmy już Przegląd Pio-

senki Biesiadnej i Ludo-
wej zgromadził w Żarowie 
wielu miłośników ludowego 
grania. Wśród nich żarow-
skich reprezentantów,

Związek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów oraz chór 
Senyor Rici. Na scenie przy 
hotelu Żar-Med w sobotę, 
23 maja zaprezentowało się 
dwanaście zespołów ludo-
wych, dając popis biesiad-
nego grania. - Przegląd ze-
społów śpiewaczych nie jest 
konkursem, tylko dobrą za-
bawą. Co roku przyjeżdża do 

Żarowa coraz więcej zespo-
łów, które śpiewają, grają, a 
nawet tańczą. Serdecznie 
dziękujemy za pomoc w jego 
przygotowaniu burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi i Ani-
cie Denes-Ziemkiewicz z ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, która zawsze Nas 
wspiera i angażuje się w na-
sze inicjatywy. W tym roku do 
Żarowa przyjechało aż dwa-
naście zespołów ludowych. 
To świadczy tylko o tym, że 
taka impreza jest w Żarowie 
potrzebna – mówią zgodnie 
Danuta Kwiatkowska i Sta-

nisław Wójcik ze Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-

lidów w Żarowie.
Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy VII Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Ludo-

wej żarowski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz 
Gminne Centrum Kultury i Sportu składają serdeczne podzię-
kowania za pomoc i zaangażowanie Stanisławowi Łukaszów 
właścicielowi hotelu Żarmed w Żarowie, radnemu Kazimie-

rzowi Kozłowskiemu za wsparcie finansowe oraz Ryszar-
dowi Fidlerowi za prowadzenie imprezy.

Zapraszamy
na korty tenisowe

Zapraszamy na korty tenisowe Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Miejsce: Osiedle Piastów (obok ul. Górniczej). 
Godziny otwarcia: codziennie od 10:00 do zmroku. 
Cena:10 zł./godz. bez względu na wiek. 
Rezerwacja tel.: 795 933 721.
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Święto bibliotekarzy
Na co dzień są strażnikami książek i organizatorami życia kulturalnego, raz w roku spotykają się, by w dniu swojego święta, podsumować całoroczne działania 
i podziękować najbardziej aktywnym. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi w czwartek, 14 maja świętowali nie tylko pracownicy żarowskiej biblioteki, ale również 
członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki. Tegoroczne obchody dnia bibliotekarza odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”.

Dyrektor Colorobbia Polska Alessandro Catani na zdjęciu podczas przeka-
zania okolicznościowych płyt burmistrzowi Żarowa. 

Na zdjęciu członkinie Koła Przyjaciół Biblioteki. Mieszkanki Żarowa, które 
od wielu lat są miłośnikami tej instytucji.

- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim pracownikom naszej bi-
blioteki za pomoc, wsparcie 
i zaangażowanie. To, że je-
steście w tym miejscu już od 
wielu lat świadczy tylko o Wa-
szym zamiłowaniu i odpowie-
dzialnym podejściu do swoich 
obowiązków. Wiem, że ta pra-
ca to Wasza pasja - mówiła 
podczas święta bibliotekarzy 
Stanisława Biernacka dy-
rektor żarowskiej biblioteki.

Uroczystość była także 
okazją do wręczenia podzię-
kowań mieszkankom, które z 
oddaniem i zaangażowaniem 
wspierają pracę Koła Przyja-
ciół Biblioteki. W tym roku 

minęła już dziesiąta rocznica 
funkcjonowania tej instytu-
cji. Za wieloletnią pracę w 
Kole dyrektor biblioteki po-
dziękowała tym najbardziej 
zaangażowanym: Helenie 
Słowik, Elżbiecie Kulas, 
Jadwidze Koszeluk, Wan-
dzie Hüpner, Alicji Godek, 
Joannie Daniel, Krystynie 
Zarzeckiej, Janinie Muraw-
skiej i Jadwidze Maksanty. 
- Koło Przyjaciół Biblioteki 
powstało w 2005 roku. Li-
czy około 60 członków. Ten 
stan utrzymuje się od począt-
ku założenia Koła do dnia 
dzisiejszego. W ciągu 10 lat 
działalności ze składek człon-

kowskich zebraliśmy 16.600 
złotych, za które zakupiliśmy 
622 woluminy. O taką liczbę 
wzrósł księgozbiór biblioteki, 
dzięki wsparciu finansowemu 
ludzi, którzy kochają książki 
- podkreślała Małgorzata 
Gawron pracownik bibliote-
ki w Żarowie.

Życzenia na ręce pracowni-
ków żarowskiej biblioteki skła-
dali burmistrz Leszek Micha-
lak i sekretarz  gminy  Sylwia 
Pawlik, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Koniecz-
ny i radna Iwona Nieradka, 
dyrektorzy szkół i gminnych 
placówek w Żarowie oraz 
przedstawiciele żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. - Biblioteka zawsze była w 
naszej gminie ważnym ośrod-
kiem życia kulturalnego. Choć 
wiele się zmieniło, warunki lo-
kalowe, księgozbiór i personel 
to miejsce nadal tętni życiem. 
Przed laty biblioteka kojarzyła 
nam się głównie z panią wypo-
życzającą książki oraz z zaku-
rzonymi książkami, najczęściej 
obłożonymi w szary papier. 
Choć zawód pozostał ten sam, 
dziś jest to zupełnie inny biblio-

Wybory do Młodzieżowej
Rady Miejskiej

Wieści z Powiatu

Podarunek od Colorobbia Polska

Jesteś kreatywny? Masz 
głowę pełną pomysłów 

i chcesz działać dla mło-
dzieży? 

Zdobądź pierwsze szlify w 
samorządzie i zostań mło-
dzieżowym radnym. Kandy-
duj do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Żarowa. - Jeśli 
chcesz poznać ciekawych lu-
dzi, reprezentować młodzież 
przed władzami naszej gminy 
i zrobić coś dobrego dla Two-
jej miejscowości to zgłoś się 
do nas. Zapraszam do udziału 
w wyborach do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie. 
Młodzież w wieku od 16 do 22 
roku życia może mieć również 
swój wkład w podejmowaniu 
decyzji dotyczących młodych 
ludzi w naszej gminie.  Udział 
w radzie to szansa dla mło-
dych, którzy mają ciekawe 
pomysły i chcą realizować 
swoje marzenia. Dzięki ra-
dzie mogą organizować kon-
certy dla młodych lub różne 
wydarzenia kulturalne. To 
także okazja do wielu wyjaz-
dów i spotkań z rówieśnikami 
z całej Polski. Dla niektórych 
działalność w młodzieżowej 

radzie jest tak wciągająca, 
że póki mogą, ponownie do 
niej kandydują – mówi Iwo-
na Nieradka radna Rady 
Miejskiej i opiekun minionej 
kadencji Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.

Wybory do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej zaplanowa-
ne zostały na 19 czerwca. 
Na nowych reprezentan-
tów będzie można głosować 
w żarowskim gimnazjum w 
godz. 15.00-18.00.

W tym roku obchodzony 
jest jubileusz 25-lecia 

odrodzenia samorządu te-
rytorialnego w Polsce. 

Żarów również włączy się 
w ogólnopolskie obchody 
25-lecia pierwszych wol-
nych wyborów samorządo-
wych, które odbyły się 27 
maja 1990 roku. Jubileusz 
25 lat Samorządności wiąże 
się jednocześnie ze Świę-
tem Wolności 4 czerwca, 
upamiętniającym pierwsze 
częściowo wolne wybo-
ry parlamentarne w roku 
1989, które dały początek 
reformom ustrojowym, spo-
łecznym i gospodarczym w 
naszym kraju. Dzięki tym 
wielkim przemianom, mo-
żemy dziś cieszyć się wolno-
ścią i prawem wyboru, dane 
jest nam współuczestniczyć 
i współdecydować o tym, co 
dotyczy naszych społeczno-
ści.

Miłą niespodzianką był 
prezent, który z tej okazji 
na ręce burmistrza Leszka 
Michalaka przekazał Ales-

sandro Catani dyrektor 
generalny Colorobbia Pol-
ska z żarowskiej podstre-
fy ekonomicznej. Płytki z 
logo 25-lecia Samorządno-
ści i herbem gminy Żarów 
zostaną wyeksponowane 
podczas uroczystości, która 
odbędzie się 29 maja w Ża-
rowie. Uroczystość uświet-
nią swoją obecnością radni 
Rady Miejskiej wszystkich 
kadencji i burmistrzowie, 
pełniący tę funkcję od 1990 
roku. – Serdecznie dziękuję 
firmie Colorobbia za wy-
konanie okolicznościowych 

płytek. Nie jest to pierwszy 
taki gest ze strony żarowskiej 
firmy. Z okazji otwarcia Alei 
Korczaka w Żarowie w 2012 
roku pracownicy Colorobbi 
wykonali również okoliczno-
ściową płytę, która umiejsco-
wiona została tuż przy nowej 
alejce - mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Autorem  projektu  gra-
ficznego okolicznościowych 
płyt jest Jakub Błaszczyk 
były burmistrz Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Żaro-
wie.

Magdalena Pawlik 

tekarz. To osoba kreatywna, 
która potrafi posługiwać się 
nowoczesnymi technologiami. 
Musi być osobą zaangażowa-
ną w swoją pracę, umieć ją 
sprzedawać na zewnątrz. Taki 
jaki jest bibliotekarz i taka jest 
biblioteka – tak pracę bibliote-
karzy podsumowała Jadwiga 
Koszeluk, która przepracowa-
ła 39 lat jako kierownik biblio-
teki, najpierw w Mrowinach, a 
później w Żarowie. 

Magdalena Pawlik
Na ręce dyrektor żarowskiej biblioteki Stanisławy Biernackiej burmistrz Leszek 
Michalak złożył list gratulacyjny i kwiaty.

→ W ostatnich dniach w 
Radzie Powiatu zapanowa-
ło małe zamieszanie. Radni 
odwoływali i powoływali 
wicestarostę. Co się wyda-
rzyło?

→ Zygmunt Worsa jako 
nauczyciel uzyskał prawo 
do świadczenia kompen-
sacyjnego. Aby jednak to 
wykorzystać musiał posia-
dać status osoby niezatrud-
nionej. Dlatego na sesji w 
piątek, 15 maja, uchwałą 
Rady Powiatu został odwo-
łany ze stanowiska, a trzy 
dni później w poniedzia-
łek  Rada głosami koalicji 
ponownie Go powołała na 
stanowisko wicestarosty. 
Jak wszędzie, tak i u nas, 
decyduje większość. 

→ Pan Starosta wywiązał 
się z obietnicy i w gminie 
Żarów trwają prace na dro-

gach powiatowych. Służba 
Drogowa uzupełnia ubyt-
ki w nawierzchni jezdni i 
wykasza przydrożne rowy. 
Niestety żadne z rond na 
obwodnicy przy miejsco-
wości Łażany nie zostanie 
zagospodarowane. Jak wy-
jaśnił Starosta, w 2016 roku 
oba ronda zostaną przejęte 
przez wojewodę, dlatego 
nie przeznaczono na ten cel 
środków w budżecie po-
wiatu na 2015 rok. Miejmy 
nadzieję, że przynajmniej 
częstotliwość wykaszania 
rond poprawi ich wygląd.

Radna Powiatowa
Urszula Ganczarek
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W Bajkowym Przedszkolu bez zmian

Na zdjęciu Elżbieta Wierzyk, od osiemnastu lat dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie. 

Na kolejne pięć lat na stanowisko dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie została wybrana dotychczasowa dyrektor placówki Elżbieta Wierzyk, która tę 
funkcję pełni od osiemnastu lat. Doświadczona nauczycielka, kreatywna, zaangażowana. I jak twierdzą inni pedagodzy, przyjaciel dzieci. Kieruje placówką, do 
której uczęszczają najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. To tutaj dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukacyjną przygodą. Tutaj się uczą, bawią i zawierają 
pierwsze przyjaźnie. O tym, jak bardzo zmieniło się przedszkole w Żarowie, czym się wyróżnia, jak wygląda współpraca z samorządem, a jak z rodzicami i 
wreszcie, jak wygląda plan pracy na kolejne lata mówi Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

→ Kieruje Pani przed-
szkolem w Żarowie od kil-
kunastu lat. Jak bardzo 
w tym czasie zmieniła się 
placówka? Czym wyróżnia 
się Bajkowe Przedszkole w 
Żarowie?

Kiedy rozpoczynałam pracę 
na stanowisku dyrektora do 
przedszkola uczęszczało 90 
dzieci, funkcjonowały 4 grupy 
przedszkolne i jedna żłobko-
wa. Dziś do naszej placówki 
zapisanych jest 189 dzieci, 
funkcjonuje 6 grup przed-
szkolnych i 2 grupy żłobko-
we. Żeby pomieścić tak sporą 
grupę najmłodszych nasze 
przedszkole musiało przejść 
gruntowną modernizację. 
Dzięki wsparciu i zaangażo-
waniu władz miasta wykona-
ne zostały prace remontowe, a 
sama placówka została bardzo 
dobrze wyposażona w nie-
zbędne pomoce dydaktyczne 
i zabawki. Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie spośród 

przedszkoli z naszego terenu, 
powiatu i województwa dolno-
śląskiego wyróżnia się przede 
wszystkim realizacją Ogólno-
polskiego Programu Wycho-
wania Przedszkolnego „Opty-
mistyczne Przedszkole”, który 
realizujemy od 2010 roku. Re-
alizacja jego głównych zało-
żeń pozwala nam podejmować 
główne cele zawarte w podsta-
wie programowej, a także za-
znaczyć odmienność naszego 
przedszkola w środowisku i 
odnosić znaczące sukcesy.

→ Jak wyglądają kontak-
ty z lokalnymi władzami? 
Niewątpliwie ważna jest 
również kwestia współ-
pracy z rodzicami. Jak 
to wygląda w żarowskim 
przedszkolu?

W naszej gminie władze sa-
morządowe wiedzą, jak waż-
na jest edukacja najmłod-
szych. I jak istotne jest, żeby 
funkcjonowała na wysokim 
poziomie. Bajkowe Przed-

szkole w Żarowie zawsze 
może liczyć na pomoc bur-
mistrza Leszka Michalaka, 
który jest wielkim sprzy-
mierzeńcem i osobą, która 
we wszystkich pomysłach i 
przedsięwzięciach wspiera i 
wspomaga naszą placówkę. 
Dlatego też został właści-
cielem certyfikatu „Przyja-
ciel Bajkowego Przedszko-
la”, który nadajemy osobom 
szczególnie angażującym się 
w jego funkcjonowanie. Cer-

tyfikaty „Przyjaciół Bajkowe-
go Przedszkola” otrzymują 
także zaangażowani rodzice, 
którzy są najważniejszymi 
partnerami dla przedszko-
la. Zainicjowałam szereg 
form współpracy z nimi. W 
przedszkolu utworzony zo-
stał Klub Optymistycznych 
Rodziców i w ramach jego 
działalności rodzice wy-
stawiają przedstawienia te-
atralne dla dzieci, organizują 
wspólne wycieczki i pikniki, 

akcje charytatywne, wykonu-
ją nieodpłatnie prace remon-
towo-porządkowe, pozyskują 
dodatkowe środki na dzia-
łalność przedszkola i biorą 
udział w różnych konkur-
sach. Stopień zaangażowania 
rodziców w pracę przedszko-
la jest bardzo wysoki. 

→ Jakie cele stawia Pani 
przed swoją kadrą pedago-
giczną?

Bardzo mocną stroną pra-
cy Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie jest kadra peda-
gogiczna, która posiada wy-
magane kwalifikacje o naj-
wyższych stopniach awansu 
zawodowego. W przedszko-
lu zatrudnionych jest 11 na-
uczycieli, ksiądz katecheta, 
logopeda oraz 19 pracowni-
ków obsługi i administracji. 
Są to odpowiedzialni, re-
fleksyjni i kreatywni peda-
godzy, osiągający wysokie 
efekty w pracy z dziećmi. 
A co najważniejsze, syste-

matycznie doskonalą swoje 
umiejętności.

→ Plan pracy na kolejne 
lata to …

To przede wszystkim dal-
sze podnoszenie kompetencji 
nauczycieli, wychowywanie 
dzieci w atmosferze miło-
ści, przyjaźni, życzliwości i 
bezpieczeństwa, utrzymanie 
wysokiego stopnia zaanga-
żowania rodziców w pracę 
przedszkola, zorganizo-
wanie na terenie placówki 
punktu konsultacyjnego dla 
rodziców z psychologiem. 
W najbliższym czasie pla-
nujemy również rozbudowę 
naszego przedszkola i utwo-
rzenie dwóch oddziałów 
przedszkolnych i jednego 
żłobkowego z zapleczem go-
spodarczym oraz salą gim-
nastyczną, która posłuży za 
salę widowiskową w naszej 
placówce.

Rozmawiała:
Magdalena Pawlik

Samorządna gmina
– aspekty prawne

§27 maja mija 25 lat od 
pierwszych w Polsce 

wolnych wyborów samorzą-
dowych w gminach. Przy 
tej okazji wiele mówi się o 
samorządności. A co to wła-
ściwie oznacza dla zwykłego 
obywatela z prawnego punk-
tu widzenia? Dziś samorząd 
terytorialny to 3 szczeble; 
gmina jako podstawowa jed-
nostka, powiat i wojewódz-
two. Do tych samorządów 
wybieramy swoich radnych. 
Ale w 1990 roku wybiera-
liśmy po raz pierwszy rad-
nych tylko do gmin. Powiaty 
i województwa powstały po 
kolejnej reformie w 1998r. 
Dziś po latach, wielu z nas 

zadaje sobie pytanie czy tak 
rozbudowany, aż 3- szcze-
blowy samorząd jest w na-
szym kraju potrzebny. Czy 
nie można w więcej kom-
petencji wyposażyć gminy i 
dać im te same środki, które 
państwo łoży na utrzymanie 
pozostałej administracji? 
Tym bardziej, że gminy czę-
sto skutecznie realizują za-
dania nie tylko powiatowe, 
czy wojewódzkie, ale i rzą-
dowe. Może czas rozpocząć 
znów dyskusję publiczną 
na ten temat?Oczywiście z 
prawnego punktu widzenia 
wymaga to w pierwszej ko-
lejności zmiany konstytucji. 
Ale z pewnością jest to te-
mat, który po 25 latach wy-
maga rzeczowej dyskusji i 
racjonalnych decyzji.

§W 1990 roku miała 
miejsce samorządowa 

rewolucja. Do tej pory gmi-
na była tylko jednostką ad-
ministracyjną państwa. To 
Skarb Państwa odpowiadał 
za jej działania. W nowym 
systemie gmina otrzymała 
osobowość prawną oraz zo-
stała wyposażona w mają-
tek. Nastąpił żmudny proces 
komunalizacji; spisywania 
majątku i potwierdzania 

własności gminy. Przedsię-
biorstwa (u nas np. PGKiM), 
nieruchomości, budynki, 
ruchomości stały się przed-
miotem obrotu gminy. 

§Co w praktyce oznacza 
osobowość prawna w 

przypadku gminy? Przy-
znanie osobowości prawnej 
oznacza, że gmina jest pod-
miotem praw i obowiązków 
w zakresie prawa cywilne-
go. Może nabywać prawa i 
zaciągać zobowiązania we 
własnym imieniu i na własny 
rachunek. Może ona działać 
jako podmiot autonomiczny, 
który odpowiada za własne 
działania. Dodatkowo tę 
osobowość potwierdza Kon-
stytucja RP w art. 165, który 
stanowi: „Jednostki samo-
rządu terytorialnego mają 
osobowość prawną. Przy-
sługują im prawa własności 
i inne prawa majątkowe. 
Samodzielność jednostek 
samorządu terytorialnego 
podlega ochronie sądowej”. 
Organem uprawnionym do 
reprezentowania gminy, w 
tym w sądach, jest jedno-
osobowo burmistrz. On jest 
tzw. organem wykonaw-
czym. W pierwszych latach 
samorządu był to kilkuoso-

bowy zarząd, w powiatach 
i województwach nadal są 
zarządy. 

§Gmina jako jednostka 
samorządu terytorial-

nego w pierwszej kolejności 
ponosi odpowiedzialność za 
działanie lub zaniechanie 
przy wykonywaniu władzy 
publicznej (czyli przy reali-
zowaniu zadań wynikają-
cych z ustaw). W przypadku 
gdy jej działalność ma cha-
rakter niewładczy, gmina za 
wyrządzoną szkodę ponosi 
odpowiedzialność według 
przepisów o tzw. odpowie-
dzialności kontraktowej lub 
deliktowej przewidzianej 
w kodeksie cywilnym. Za-
sadą jest, że za szkodę wy-
rządzoną przez niezgodne z 
prawem działanie lub zanie-
chanie przy wykonywaniu 
władzy publicznej odpowie-
dzialność ponosi Skarb Pań-
stwa lub jednostka samorzą-
du terytorialnego lub inna 
osoba prawna wykonująca tę 
władzę z mocy prawa. 

§Przepisy kodeksu cy-
wilnego dotyczą m.in. 

również odpowiedzialności 
gminy w wyniku wydania 
błędnej lub niezgodnej z 
prawem decyzji administra-

cyjnej. Zgodnie z art. 417¹ 
kodeksu cywilnego, jeżeli 
szkoda została wyrządzona 
przez wydanie aktu norma-
tywnego, jej naprawienia 
można żądać po stwierdze-
niu we właściwym postę-
powaniu niezgodności tego 
aktu z konstytucją, ratyfi-
kowaną umową międzyna-
rodową lub ustawą. Nato-
miast, jeżeli szkoda została 
wyrządzona przez wydanie 
prawomocnego orzeczenia 
lub ostatecznej decyzji, jej 
naprawienia można żądać 
po stwierdzeniu we wła-
ściwym postępowaniu ich 
niezgodności z prawem. 
Odszkodowanie należy się 
również w przypadku po-
wstania szkody w wyniku 
niewydania orzeczenia lub 
decyzji, gdy obowiązek ich 
wydania przewiduje przepis 
prawa. Jej naprawienia moż-
na żądać po stwierdzeniu 
we właściwym postępowa-
niu niezgodności z prawem 
niewydania orzeczenia lub 
decyzji, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej. 

§W ramach samodziel-
ności gmina odpowiada 

także za działania w zakre-
sie uchwalania prawa miej-

scowego. Właściwym postę-
powaniem, w toku którego 
może nastąpić stwierdzenie 
niezgodności z prawem ak-
tów prawa miejscowego, 
np. uchwał Rad jest postę-
powanie przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym. 
Dopiero stwierdzenie tego 
faktu w postępowaniu sądo-
wym umożliwia wytoczenie 
powództwa o naprawienie 
szkody. Oprócz niezgodno-
ści z prawem (konstytucją, 
ratyfikowaną umową mię-
dzynarodową, ustawą) aktu 
normatywnego, przesłan-
kami odpowiedzialności z 
art. 417¹ §1 są szkoda i tzw. 
związek przyczynowy, któ-
rego dowieść musi przed są-
dem poszkodowany.

§Tak więc samorząd-
na gmina to wspólno-

ta mieszkańców realizująca 
swoje zadania na rzecz miesz-
kańców poprzez wybrane 
demokratycznie organy, ale 
także odpowiadająca za swoje 
działania osoba prawna. 

Lilla Gruntkowska 
z Kancelarii Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy  
radcowsko – adwokacka Sp. 

p. z/s w Świdnicy

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl
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UCHWAŁA NR VII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego
„Mój Rynek” w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie gmin-
nym” (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się następujące zasady korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”, przy ul. 
Dworcowej w Żarowie.
§ 2. Targowisko prowadzi i nadzoruje Urząd Miejski w Żarowie.
§ 3. Targowisko czynne jest w środy i soboty od godz. 5.00 do godz. 17.00.
§ 4. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści „Targowisko Miejskie Mój Rynek w Żarowie”.
§ 5. Wprowadza się podział Targowiska na część A i B zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącz-
nik do niniejszych zasad.
1. Część A przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów rolno- spożywczych.
2. Część B przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów pozostałych.
3. Część A powinna zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.
4. W przypadku braku chętnych na sprzedaż towarów wymienionych w punkcie 1 niniejszego para-
grafu, w części A dopuszcza się sprzedaż pozostałych towarów.
5. Na Targowisku znajduje się 98 ponumerowanych stanowisk o powierzchni około 15 m2 i 20 m2, z 
czego 51 stanowisk jest zadaszonych.
§ 6. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do uiszczenia czynszu dzierżawnego, 
ustalonego w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 8. Zasady korzystania z Targowiska zostaną podane do publicznej wiadomości w Gazecie Żarow-
skiej i wywieszone na tablicy ogłoszeń na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie.
§ 9. Traci moc uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 05 lutego 2015r. W sprawie: 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej (Dz.U.W.D. z 2015r., poz. 519).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

§ 1. Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Ry-
nek” zlokalizowanego w Żarowie, przy ul. Dworcowej, znajdującego się na działce Nr 101/5, zwanego 
dalej Targowiskiem.
§ 2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące 
funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela targowiska oraz numer telefonu, imię i nazwisko 
inkasenta, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia doty-
czące funkcjonowania targowiska.
§ 3. Kierownikiem Targowiska jest inkasent działający na mocy Umowy Zlecenia z Urzędem Miejskim.
§ 4. Do zadań Kierownika Targowiska należy:
1. Wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku.
2. Pobieranie opłaty targowej.
3. Kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej oraz dowodu uiszczenia 
czynszu dzierżawnego.
4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszych szczegółowych zasad.
§ 5. 1. Od osób prowadzących handel na Targowisku pobiera się opłatę targową dzienną (jednorazową). 
Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie określająca dzienne stawki opłaty targowej wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń.
2. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do uiszczenia czynszu dzierżawnego, ustalone-
go w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów.
§ 6. Handel poza wyznaczonym obszarem Targowiska jest zabroniony.
§ 7. Na Targowisku zabrania się:
1. Sprzedaży następujących towarów:
a) paliw płynnych (oleje pędne, benzyna),
b) napojów alkoholowych,
c) papierów wartościowych,
d) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, a także środków farmaceutycz-
nych i trucizn,
e) pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kra-
dzieży,
f) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana,
g) grzybów rosnących w warunkach naturalnych, bez wymaganego atestu,
h) artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.
2. Sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia.
3. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
4. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska.
6. Zakłócania porządku publicznego.
7. Pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska.
8. Wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania.
9. Parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
10. Wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).
11. Montowania, wbijania, wkręcania i wieszania wszelkich materiałów metalowych (np. gwoździe, wkręty 
itp.), tkanin oraz tworzyw sztucznych na konstrukcji drewnianej zadaszenia.
§ 8. Osoby prowadzące handel na Targowisku zobowiązane są do:
1. Wykonywania poleceń Kierownika Targowiska, w zakresie jego uprawnień określonych niniejszymi szcze-
gółowymi zasadami.
2. Dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Targowiska.
3. Uiszczenia stosownej opłaty targowej oraz czynszu dzierżawnego.
4. Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub dokumentów upoważnionych do prowadzenia działal-
ności handlowej, posiadania dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osobom oraz organom 
upoważniającym do kontroli (m.in. Inkasent, Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna).
5. Przestrzegania zasad korzystania z Targowiska.
6. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych.
7. Przestrzegania porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończonej sprzedaży 
zebranie i usunięcie odpadów do kontenerów na odpady.
8. Umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach.
9. Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną ustawionych 
w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
10. Naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku.
§ 9. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki 
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
§ 10. Po zakończeniu handlu targowisko winno zostać opuszczone, natomiast miejsca zajmowane przez 
poszczególnych handlujących powinny być przez nich uprzątnięte.
§ 11. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Targowiska i pracy inkasenta należy kierować do Burmistrza 
Miasta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.
§ 12. Powoływanie się na nieznajomość przepisów niniejszych szczegółowych zasad nie zwalnia osób pro-
wadzących działalność handlową w obrębie Targowiska od jego postanowień i innych przepisów prawnych.
§ 13. Osoby naruszające postanowienia niniejszych szczegółowych zasad podlegają karze na mocy przepi-
sów kodeksu wykroczeń.
§ 14. Zmiany zasad następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Nowe zasady korzystania z targowiska

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

66/3 850 SW1S/00079934/6
Sprzedaż na 

własność
30.000 zł 3.000 zł 9 05

66/5 908 SW1S/00079934/6
Sprzedaż na 

własność
34.000 zł 3.400 zł 9 10

66/13 1559 SW1S/00079934/6
Sprzedaż na 

własność
49.000 zł 4.900 zł 9 15

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA IV PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych

położonych przy ulicy Parkowej w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługi

1. Przetargi odbędą się w dniu 12 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, pokój nr 19  w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 
0201 9458  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej do dnia 09 czerwca 2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego 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 notarial-
nej, 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 geodezyj-
nych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł za każdą działkę, 
kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi – symbol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace inwestycyjne na tym terenie 
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
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 do-
kumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowa-
nia uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa 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.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobo-
wiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Targowisko miejskie w Żarowie. Co drugi mieszkaniec gminy Żarów odwiedza to miejsce w każdy sobotni poranek.
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ASC Workers w żarowskiej
podstrefie

Numer 
działki

Pow. 
działki
w  m2

Numer KW Położenie
Przeznaczenie

w mpzp
Forma oddania

nieruch.
Cena

wywoław.
Wysokość     
   wadium

Godz.rozp. 
przetargu

319/4 391
SW1S

/00021283/6

Żarów
ul. Ogrodowa 

12/9

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

B.41 MW

sprzedaż lokalu na 
własność wraz z udziałem 

w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu 2,30 %

10.000 zł w tym:
9.600  zł – lokal
400 zł -udział

1.000 zł 9 30

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
publiczny, ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr  12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie na 

sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 9,95 m2  w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie 
wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi (WC i piwnica)

Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców budynku
1. Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2015r. 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  26  czerwca   2015r.  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. 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 
oraz kosztów dokumentacji w kwocie łącznej 1.034  zł oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 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. 
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.
12. Pierwsze postąpienie wynosi 500 zł.

Kaplica cmentarna 
w remoncie

W minionym  roku  remont  wnętrza  pomieszczeń i nowe wyposażenie. Teraz, 
remont dachu i zabytkowych wieżyczek. Rozpoczął się kolejny etap prac re-
montowych przy kaplicy na żarowskim cmentarzu komunalnym.

Kaplica cmentarna w Żarowie to zabytkowy obiekt. Jej stan techniczny jest 
w coraz lepszym stanie, ze względu na inwestycje, które każdego roku są 
tutaj realizowane. 

Tak wygląda potężny magazyn firmy ASC Workers na żarowskiej podstre-
fie ekonomicznej. 

Tu na zdjęciu trwające wówczas prace kanalizacyjne. 

Drodzy mieszkańcy!

Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko, na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żarów”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań 
zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. 

- redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- zwiększenia efektywności energetycznej, 
- oraz poprawy jakości powietrza, 
a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  Działania te mają 

służyć wszystkim mieszkańcom gminy i doprowadzić do poprawy warunków życia na 
terenie gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z zasadniczych dokumentów dla gmin, które 
poważnie myślą o rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzysta-
nia funduszy UE 2014-2020. Powyższy dokument pozwoli Gminie Żarów, jej podmio-
tom oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: termomoder-
nizacja budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. 
Ostatecznie właściwie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podniesie szanse 
Gminy i innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania 
ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony śro-
dowiska.

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie dokładnej 
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej gminy. Baza inwentaryza-
cyjna emisji, zostanie stworzona na podstawie wyników badania ankietowego. Aktu-
alnie na terenie całej Gminy Żarów prowadzona jest ankietyzacja wśród mieszkańców 
Gminy, przedsiębiorców działających na jej terenie, budynków użyteczności publicznej 
oraz budynków kultu religijnego. Wśród mieszkańców Gminy ankietyzacja prowadzo-
na jest przez ankieterów, którzy działają z upoważnienia władz Gminy. Natomiast do 
przedsiębiorców, budynków użyteczności publicznej oraz budynków kultu religijnego 
ankieta rozsyłana jest pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Informacje, które Gmina od Państwa otrzyma, nie będą udostępniane publicznie - w 
celu ochrony Państwa danych osobowych. Należy podkreślić, że informacje które zosta-
ną zebrane zostaną zsumowane i przedstawione zbiorczo.

W związku z powyższym Burmistrz Żarowa, zwraca się z prośbą o udzielnie ankiete-
rom informacji niezbędnych do uzupełnienia ankiety i opracowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Leszek Michalak
Burmistrz Żarowa

– Corocznie na cmentarzu w 
Żarowie realizowane są prace 
inwestycyjne, które zmieniają 
wizerunek tego miejsca. Nowe 
alejki cmentarne, remont scho-
dów wejściowych do kaplicy i 
wnętrza obiektu, odrestauro-
wane ławy, wymienione lampy, 
odmalowane kolumny i drzwi 
wejściowe. To tylko niektóre z 
prac, które jak do tej pory zre-
alizowane zostały na żarow-
skim cmentarzu. W tej chwili 
ekipa remontowa pracuje przy 
remoncie dachu i zabytkowych 
wieżyczek dookoła kaplicy. Pra-
ce potrwają do połowy czerwca 
i pochłoną blisko 60 tysięcy zło-
tych – wyjaśnia Tomasz Ku-
ska Inspektor ds. gospodarki 

komunalnej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Nie będą to jedyne prace, któ-
re w tym roku zostaną zrealizo-
wane na cmentarzu komunal-

nym w Żarowie. W kolejnym 
etapie zostaną również wymie-
nione okna w kaplicy cmentar-
nej, pomalowane tynki i wiele 
innych prac konserwatorskich.

Na terenie żarowskiej 
podstrefy ekonomicz-

nej Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Inve-
st-Park” ulokowanych jest 
dziewięć dużych zakładów.  

W tym roku do grona firm 
strefowych dołączyła kolejna 
ASC Workers, która specjali-

zuje się przede wszystkim w 
dziedzinie kontroli jakości, 
naprawy i montażu różnorod-
nych części produkowanych 
na potrzeby przemysłu mo-
toryzacyjnego, metalowego i 
AGD. Nie jest to firma, tylko 
potężny magazyn części dla 
przemysłu AGD. – Budo-
wa magazynu na żarowskiej 
podstrefie rozpoczęła się w 
październiku 2014 roku i w tej 
chwili czekamy jeszcze na po-
zwolenie uruchomienia naszej 
działalności. W tym tygodniu 
magazyn powinien już funk-
cjonować w Żarowie. Kilka 
dni wcześniej zakończyły się 
również prace kanalizacyjne, 

które realizowane były na zle-
cenie gminy Żarów. Budowa 
magazynu pochłonęła blisko 
4 miliony złotych – wyjaśnia 
Dariusz Kłapiński kierow-
nik budowy firmy ASC Wor-
kers.

Magazyn od ASC Workers 
wynajmuje firma z żarowskiej 
podstrefy T&P Polska, która 
zajmuje się produkcją kom-
ponentów do sprzętu AGD tj. 
elektrozaworów, odkamienia-
czy, pojemników regenerują-
cych, młynków oraz systemów 
bezpieczeństwa tzw. water stop 
oraz termoplastycznych pół-
produktów tłoczenia.

Magdalena Pawlik
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Nr 
działki

Pow. w  
m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości
Cena 

wywoławcza
Wys. 

wadium
Godz. 

rozpocz.

53/15 19 SW1S/00019234/1 Sprzedaż na własność 1.500 zł 150 zł 9 00

53/16 19 SW1S/00019234/1 Sprzedaż na własność 1.500 zł 150 zł 9 05

53/17 19 SW1S/00019234/1 Sprzedaż na własność 1.500 zł 150 zł 9 10

53/19 19 SW1S/00019234/1 Sprzedaż na własność 1.500 zł 150 zł 9 15

53/20 19 SW1S/00019234/1 Sprzedaż na własność 1.500 zł 150 zł 9 20

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 8 przy 
ul. Zamkowej oraz nr 16 i 16A przy ul. Sportowej w Żarowie na sprzedaż 

działek niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garażu

Przetarg został ograniczony  na wniosek mieszkańców  
1. Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2015r. 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  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do 
dnia 26  czerwca  2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego 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. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nierucho-
mość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  i geodezyj-
nych oraz dokumentacji związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej  1.592,36  zł 
oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów posiada funkcję określoną sym-
bolem A.37 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 
wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu 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 uczest-
nik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upo-
ważniającego 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.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowią-
zań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 50 zł.

DNI ŻAROWA pełne atrakcji
Miliony monet”, „Nic do 

stracenia”, „Jak nie my 
to kto” to tylko nieliczne z 
hitów polskiego wokalisty 
Łukasza Mroza, znanego 
szerszej publiczności jako 
MROZU, przy których Ża-
rowianie będą mieli okazję 
pobawić się już podczas te-
gorocznego święta miasta.

Nie będzie to jedyna nie-
spodzianka, którą dla miesz-
kańców z okazji Dni Żarowa 
przygotowali organizatorzy 
imprezy burmistrz Leszek Mi-
chalak i Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Święto mia-
sta tradycyjnie potrwa dwa dni, 
od 6 do 7 czerwca. Tradycyjnie 
rozpocznie je uroczysta sesja 
Rady Miejskiej w piątek, 5 
czerwca, podczas której wrę-
czone zostaną odznaczenia 
„Złotego Dębu”, najwyższego 
odznaczenia w gminie, przy-
znawanego zasłużonym miesz-
kańcom. – Dwudniowe święto 
miasta rozpocznie blok dla naj-
młodszych mieszkańców. Dla 
tych starszych przygotowaliśmy 
wieczorne atrakcje. Na scenie 

zagrają zespoły folkowo-roc-
kowe i gwiazda tegorocznych 
Dni Żarowa MROZU, który z 
pewnością zagwarantuje nam 
wszystkim dobrą zabawę. Nie-
dziela natomiast zaplanowana 
została bardziej w konwencji 
sportowo-artystycznej. Roz-
poczniemy pokazami sporto-
wymi sekcji akrobatyki i judo, 
nie zabraknie również pokazu 
zumby z udziałem mieszkanek 
naszej gminy. Wystąpi także 
kilka zespołów tanecznych, a 
ze swoim specjalnym koncer-
tem Orkiestra Dęta z Żarowa i 
Ujfeherto. Na zakończenie spe-
cjalnie dla mieszkańców zagra 
kultowy zespół disco-polo Mi-
lano, który zaprezentuje swoje 
największe hity – mówi Artur 
Adamek dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Oprócz koncertów, na scenie 
nie zabraknie także zespołów 
lokalnych. Jak co roku, zapre-
zentują się mieszkańcy, czyli 
szkoły, przedszkola i zespoły 
działające przy żarowskim 
Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu. Na brak atrakcji nie 
będą mogli również narzekać 
miłośnicy sportu. Specjalnie 
dla nich zaplanowano zawody 
wędkarskie, turnieje koszy-
kówki, tenisa, piłki nożnej i 
szachowe. 

Żarów włączy się również 
w ogólnopolskie obchody 25-
lecia odrodzenia samorządu 
terytorialnego w Polsce. Z tej 
okazji w piątek, 29 maja w 
Żarowie odbędzie się uroczy-
stość z udziałem radnych Rady 
Miejskiej wszystkich kadencji i 
burmistrzów Żarowa, pełnią-
cych tę funkcję od 1990 roku. 
W trakcie uroczystości zostaną 
wręczone specjalne odznacze-
nia dla wszystkich uczestni-
ków spotkania, odbędzie się 
również debata samorządow-
ców na temat historii 25-lecia 
żarowskiego samorządu. Nie 
zabraknie prezentacji multime-
dialnych i wystawy prezentują-
cej zdjęcia z tego całego okresu. 
Dla wszystkich mieszkańców 
w sobotę, 30 maja zagra rów-
nież Orkiestra Symfonicznej 
Filharmonii Sudeckiej.

Wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. 
Żarowianie udowadniają to każdego roku.

Są wśród nas, pragną ko-
chać i być kochanymi. 

Mają pasje i marzenia.
Mimo swej choroby pro-

mienieją i obdarzają innych 
miłością, życzliwością i 
uśmiechem. Tak jak inni lu-
dzie mają swoje potrzeby, tak 
samo odczuwają, uczą się i 
nawiązują przyjaźnie. Już 
po raz siódmy, wspólnie z 
mieszkańcami gminy Żarów 
niepełnosprawni świętowali 
Żarowski Dzień Godności. 
– Ten dzień to jedna z okazji, 
aby mówić i przypominać o 
istnieniu niepełnosprawności. 
Ma pokazać, że ludzie nie-
pełnosprawni są wśród nas i 
mają pełne prawo zarówno do 
godności, radości i zabawy. 
To przede wszystkim dosko-
nała okazja do integracji osób 
zdrowych z niepełnosprawny-
mi – mówił Ryszard Dykcik 
pomysłodawca i organizator 
Żarowskiego Dnia Godności.

Godność to coś, co należy 
się każdemu. Niezależnie od 
koloru skóry, zamożności czy 
pełnosprawności. Corocznie 
żarowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu oraz Ry-

szard Dykcik zapraszają do 
Żarowa uczestników terapii 
zajęciowej z Mokrzeszowa 
oraz Zespołu Szkół Specjal-
nych ze Świdnicy, którzy 
pokazują, jak powinno się po-
strzegać godność. – To bardzo 
ważny dzień, ponieważ osoby 
niepełnosprawne stanowią 
liczną, ważną i szczególną 
grupę naszej społeczności. To 
są osoby, które potrzebują na-
szego wsparcia, a dzień god-
ności pozwala zrozumieć ich 
potrzeby i problemy, z jakim 
stykają się na co dzień  – pod-
kreślał w trakcie uroczystości 
burmistrz Leszek Michalak.

Dzień Godności Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektu-

alną w Żarowie uroczyście 
obchodzony był po raz siód-
my. Towarzyszyły mu także 
liczne występy artystyczne 
dzieci i młodzieży ze szkół i 
placówek oświatowych oraz 
mieszkańców gminy Żarów. - 
Obchody Dnia Godności mają 
pokazać, że niepełnospraw-
ność to nie tabu, ale przede 
wszystkim, by przekonać, jak 
wiele do zaoferowania społe-
czeństwu – swoich zdolności, 
pogody ducha i radości życia 
– mają osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie – zaznaczała 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik żarowskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

Magdalena Pawlik
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Piłkarskie talenty z Żarowa

Udane otwarcie sezonu

Stawiają na sport

Lider generalki

Na zdjęciu młoda kadra żarowskiego Orlika: Krystian Kuriata, Łukasz 
Pawlik, Jakub Garbacz, Oskar Ogryzek, Marcel Rachajski, Kacper Moryl, 
Damian Bogucki, Antoni Stankowski, Kamil Zadrożny, Wiktor Łuczak i Ty-
moteusz Chlewicki. W drużynie tej grają jeszcze Dominik Duszyński, Filip 
Wasik, Paweł Siemiochin, Krzysztof Boniowski i Wiktor Drzazga. 

Na treningach spotykają 
się tutaj średnio dwa 

razy w tygodniu.
Uczą się prawidłowo prowa-

dzić, przyjmować i uderzać pił-
kę, poznają tajniki dryblingu i 
przekonują się, jak ważnym 
elementem gry w piłkę nożną 
jest taktyka. Na co dzień tre-
nują w szkółce piłkarskiej przy 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. Pod czuj-
nym okiem profesjonalistów. 
Nie zawsze triumfują. Ich 
rodzice jednak przyznają, że 
na sukcesy przyjdzie jeszcze 
czas. - Na treningach rzeczywi-
ście widać ich zaangażowanie, 
pot i rozczarowanie, kiedy coś 
nie wyjdzie. Piłka nożna to ich 

pasja, a gra sprawia im wielką 
radość – podkreślają rodzice 
młodych piłkarzy. 

Udział w treningach może 
nie nierzadko stać się po-
czątkiem prawdziwej karie-
ry sportowej. Na to jednak 

za wcześnie. Na karierę na 
miarę Ronaldo i Messiego 
młodzi piłkarze z Żarowa 
muszą jeszcze trochę pocze-
kać. Najważniejsze, że są na 
dobrej drodze, aby piłkarskie 
sukcesy osiągnąć.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ), art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr III/16/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach od 27 maja 2015r. do 16 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Miedź II Legnica 26 70 22 4 0 114-21
2.  KS Polkowice 26 62 20 2 4 81-29
3.  Orkan Szczedrzykowice 26 45 13 6 7 45-25
4.  Sokół Wielka Lipa 25 44 13 5 7 52-29
5.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 26 42 12 6 8 49-46
6.  LZS Stary Śleszów 26 41 12 5 9 49-47
7.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 26 37 11 4 11 52-46
8.  Granica Bogatynia 26 37 10 7 9 40-49
9.  Olimpia Kowary 25 37 12 1 12 30-41
10.  Zjednoczeni Żarów 26 31 9 4 13 43-58
11.  GKS Kobierzyce 25 30 8 6 11 42-47
12.  AKS Strzegom 26 28 7 7 12 29-37
13.  Widawa Bierutów 26 27 7 6 13 29-46
14.  Włókniarz Mirsk 26 26 8 2 16 30-60
15.  Nysa Zgorzelec 26 16 3 7 16 21-57
16.  Chojnowianka Chojnów 25 7 1 4 20 20-88

Awans Polkowic, Zjednoczeni walczą o ligowy byt
KGHM Zanam Polkowice są drugą drużyną po rezerwach Miedzi Legnica, która w miniony weekend świę-
towała awans do III ligi. Wciąż trwa batalia o utrzymanie. Wśród drużyn walczących o ligowy byt znajdują 
się piłkarze KS Zjednoczeni PCO Żarów.

Zjednoczeni na własnym 
boisku zmierzyli się z Orłem 
Ząbkowice Śląskie. Stawka 
spotkania była bardzo duża. 
Obydwie ekipy walczą o 
utrzymanie się na czwartoli-
gowym froncie.

Pierwsza połowa bezdy-
skusyjnie należała do gospo-
darzy. Wypracowaną akcję 
przez Krzysztofa Goździe-
jewskiego w 32 minucie na 
bramkę zamienił Mateusz 
Kołodziej. Zjednoczeni grali 
na fali i mieli okazje, by pod-
wyższyć prowadzenie. Nie-
stety zarówno Przemysław 
Kloc oraz Damian Uszczyk 
nie zdołali pokonać fenome-
nalnie spisującego się mię-
dzy słupkami Pierzgę. 

Po zmianie stron zobaczyli-
śmy zgoła odmienne spotka-

Wyniki 27 kolejki:
GKS Kobierzyce – Chojnowianka Chojnów 8:0 (8:0)
Nysa Zgorzelec- LKS Stary Śleszów 1:4 (1:3)
KGHM Zanam Polkowice – Granica Bogatynia 5:1 (2:0)
Olimpia Kowary – Orkan Szczedrzykowice 0:2 (0:0)
Włókniarz Mirsk – Sokół Wielka Lipa 0:2 (0:0)
Widawa Bierutów – Miedź II Legnica 1:1 (1:0)
Zjednoczeni PCO Żarów – Orzeł Ząbkowice Śl. 1:4 (1:0)
AKS Strzegom – BKS Bobrzanie Bolesławiec 2:2 (2:0)

nie. Orzeł atakował, dłużej 
utrzymywał się przy piłce i 
przede wszystkim zamieniał 
sytuacje bramkowe na celne 
trafienia. Bramkę wyrównu-
jącą zdobył Kuriata. Konse-
kwencją złej gry gospodarzy 
była strata dwóch kolejnych 

bramek w ciągu zaledwie 
trzech minut. Ponownie Ku-
riata oraz Gerlach wpisali 
się na listę strzelców. Wynik 
w końcówce spotkania na 4:1 
dla Orła Ząbkowice Śl. usta-
lił Mikulski.  

O ilości drużyn opusz-

czających IV ligę decydują 
również spadki i awanse lig 
wyższych. Niestety, na dzień 
dzisiejszy wiemy, iż szeregi 
II ligi opuszcza Górnik Wał-
brzych.

Do końca sezonu pozostały 
cztery kolejki. Zjednoczeni 

PCO Żarów podejmą: AKS 
Strzegom (wyjazd 31.05, 
godz. 17:00, boisko w Świe-
bodzicach, GKS Kobierzyce 

(dom 7.06), Chojnowianka 
Chojnów (wyjazd 13.06), 
BKS Bobrzanie Bolesławiec 
(dom 20.06).

Nie zwalniają tempa wy-
chowankowie Młodzie-

żowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Mrowinach. 

Miesiąc temu awansowali 
do finału krajowego w te-
nisie stołowym zajmując 8. 
miejsce. Tym razem sukces 
odnieśli w piłce nożnej.

Komplet zwycięst w tur-
nieju eliminacyjnym, dał 
podopiecznym MOW Mro-
winy awans do Mistrzostw 
Polski Ośrodków Wycho-
wawczych w piłce nożnej.- 
Warto podkreślić, iż chłopcy 
ciężko przygotowywali się do 
tego turnieju. Systematyczne 
treningi pozwalają na osią-
gnięcie sukcesu. Z ćwiczeń 
wytrzymałościowych prze-
chodziliśmy do zajęć typowo 
piłkarskich. Wychowankowie 

widzą sens ciężkiej i cyklicz-
nej pracy. Podczas zajęć jest 
dużo rozmów, jak również za-
bawy. W ten sposób kształtu-
jemy naszych podopiecznych 
– opowiada Zbigniew Ogry-
zek, wychwawca MOW w 
Mrowinach.   

Finał krajowy, podobnie 
jak eliminacje odbędą się w 
Lwówku Śląskim.

MOW Mrowiny: Damian 
Nowak, Krzysztof Dumont, 
Grzegorz Szychta, Przemy-
sław Pawłowski, Damian 
Mróz, Bogdan Antczak. 

Oliwer Hanc został lide-
rem klasyfikacji gene-

ralnej WTA Kids Cup. Wro-
cławski turniej nie został 
jeszcze zdobyty. Do zakoń-
czenia pozostały dwa cykle.

Pierwsze spotkanie młode-
go tenisisty zakończyło się 

niespodziewanie porażką. 
Hanc wygrał dwa pozostałe 
mecze, co dało awans do pół-
finału. Gładkie zwycięstwo 
pozwoliło zagrać w finale, 
w którym zabrakło sił. Dru-
gie miejsce wystarczyło, aby 
wskoczyć na pierwsze miej-

sce w klasyfikacji generalnej. 
Obecnie przewaga nad dru-
gim Maciejem Durkalcem 
wynosi 40 punktów. 

WTA Kids Cup groma-
dzi młodych adeptów tenisa 
ziemnego z całego woje-
wództwa dolnośląskiego.

Paweł Fajdek znakomicie 
wszedł w nowy sezon. 

Zwyciężył w 41. mityngu We-
rfertage, który rozegrano w 
niemieckim Halle, uzyskując 
najlepszy w tym sezonie wy-
nik na świecie!

Paweł Fajdek w drugiej ko-
lejce osiągnął odległość 80.79 i 
umocnił się na czele tabel świa-
towych. W ostatnim rzucie uzy-

skał 82.76. To drugi wynik w 
karierze młociarza. Dalej rzucał 
w sierpniu zeszłego roku na Sta-
dionie Narodowym w Warsza-
wie, bijąc rekord Polski (83.48).   

Wychowanek ULKS Zielo-
ny Dąb Żarów zdeklasował 
swoich przeciwników. Drugi 
Nick Miller z Wielkiej Bry-
tanii miał wynik gorszy o po-
nad sześć metrów (76,21). 

Fajdek pozostaje jedynym, 
który w tym sezonie pokonał 
granicę 80 metrów. Wyprzedza 
mistrza olimpijskiego Kriszti-
ána Parsa 79.42 oraz Wojcie-
cha Nowickiego 78.71. 

Najważniejszą imprezą se-
zonu są Mistrzostwa Świata w 
Pekinie. Początek 22 sierpnia. 
XXXI Igrzyska Olimpijskie w 
Rio de Janeiro już za rok.


