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Przez kilka dobrych lat wznosili ją sami mieszkańcy 
Mrowin, Łażan, Krukowa i Zastruża. Przychodzili 
na plac budowy codziennie...

Święto Narodowe
- 11 listopada

Zapraszamy
na giełdę pracy

Basen już ocieplony

Firma Daicel Safety Sys-
tems Europe z żarowskiej 

podstrefy ekonomicznej ser-
decznie zaprasza mieszkań-
ców gminy Żarów na giełdę 
pracy.

W najbliższą sobotę, 28 
listopada w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II przy ul. 

Nie minęło kilka tygodni, 
a każdy, kto uważnie 

obserwuje postęp budowy 
basenu w Żarowie zauważy 
kolejne zmiany. 

Są to nie tylko zmiany wy-
glądu obiektu z jego zewnętrz-
nej strony, gdzie powstała 
nowa elewacja, ale przede 

Najpierw uroczysta msza 
święta w intencji Ojczy-

zny i przemarsz ulicami mia-
sta, a potem składanie wień-
ców pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej oraz XVII Festi-
wal Pieśni Patriotycznej. Tak 
wyglądały obchody Święta 
Niepodległości w Żarowie.

Kościół w Mrowinach
poświęcony

Piastowskiej 10 w Żarowie 
odbędzie się spotkanie re-
krutacyjne na stanowiska: 
Pracownik produkcji i Tech-
nik utrzymania ruchu/Lider 
produkcji. Wszyscy, którzy 
uczestniczyć będą w spotka-
niu proszeni...

więcej na str. 6

wszystkim całego budynku, 
łącznie z jego środkową i pod-
ziemną częścią. To właśnie 
tam teraz trwają intensywne 
prace budowlane. I niebawem 
rozpocznie się już montaż spe-
cjalistycznych urządzeń base-
nowych...

więcej na str. 4
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Jak co roku, tylko w Żarowie Mia-
steczko Świętego Mikołaja!

Świetlica wiejska w Mrowinach bę-
dzie miała nowy dach.

Półtora miesiąca trwa kryzys 
Zjednoczonych PCO Żarów.

Więcej na str. 3

– Spotykamy się dziś pod Po-
mnikiem Pamięci Narodowej, 
aby wspólnie złożyć hołd na-
szym rodakom, którzy niepod-
ległości służyli z najwyższym 
oddaniem, nie szczędząc tej 
służbie trudu i krwi, a nawet 
ofiary z własnego życia...

więcej na str. 5 

W hołdzie historii. Wśród mieszkańców gminy Żarów, jak co roku pod Po-
mnikiem Pamięci Narodowej spotkali się strażacy z wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dziś budynek, który stoi blisko żarowskiego gimnazjum jest nie do poznania. 
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nic się tu nie działo, a na niecce baseno-
wej wyrastały chaszcze i krzaki. Teraz to miejsce robi wrażenie.
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GLORIA
Usługi pogrzebowe

i kamieniarskie
Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1
58-130 Żarów

Tel. całodobowo
607 946 188

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ  -  

3161m2
w Przyłęgowie (3 km od 
Żarowa, 6 km od Strzego-
mia) z  rozpoczętą budową 
– stan zero, fundamenty i 
częściowo przyłącza: wody, 
prąd na granicy działki. 
Dziennik budowy wraz z 
dwoma możliwymi do dal-
szej rozbudowy projektami. 

Cena: 170 000 zł.
Tel.: 605 999 726

POLSKI   KARP
SMACZNY

DIETETYCZNY
SPRZEDAŻ

PONIEDZIAŁEK
21-12-2015 r.

PLAC GS

Zadzwoń
600 400 288

Tu znajdziesz
szybką pożyczkę
na jasnych zasadach
PROVIDENT POLSKA S.A.

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

Miasteczko Świętego
Mikołaja w Żarowie

Tragiczny wypadek na torach
Do wypadku doszło na szlaku torowiska z Mrowin do Ża-
rowa. Mężczyzna, który z niewiadomych przyczyn podążał 
szlakiem tego torowiska został śmiertelnie potrącony przez 
nadjeżdżający pociąg. - W tej chwili prokuratura ustala 
szczegółowy przebieg zdarzenia i bada przyczyny tego wy-
padku. Na tym etapie trudno jest wskazać jednoznacznie, 
jak doszło do potrącenia mężczyzny. Nie wiemy, czy pociąg 
go zahaczył, czy może mężczyzna stracił równowagę i wpadł 
pod nadjeżdżający właśnie pociąg. Niestety poniósł śmierć 
na miejscu. Najprawdopodobniej jednak poszkodowany był 
pod wpływem alkoholu, ale to również ustali prokuratura – 
wyjaśnia Sławomir Jankowski zastępca komendanta po-
licji w Żarowie.

Znieważył policjanta, poniesie
konsekwencje
Do trzech lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, któ-
ry w trakcie interwencji znieważył funkcjonariusza policji. 
Zatrzymany mieszkaniec Mrowin usłyszał już zarzuty. - Do 
zdarzenia doszło podczas uroczystości z okazji 11 listopada, 
które odbywały się w Żarowie. Zostaliśmy powiadomieni o 
awanturującym się mężczyźnie, który zakłócał przebieg uro-
czystości. Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie tylko 
hałasuje, ale jest również agresywny. Podczas interwencji 
znieważył funkcjonariusza naszego komisariatu policji – 
mówi zastępca komendanta Sławomir Jankowski.

Zniszczył ogrodzenie przy szkole
Policja poszukuje nieznanego sprawcy, który zniszczył 
ogrodzenie przy Szkole Podstawowej przy ulicy Ogrodowej 
w Żarowie. Są już pewne poszlaki w tej sprawie, jednak nie 
udało się jeszcze ustalić tożsamości wandala. Mężczyźnie 
grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Nietrzeźwi kierujący
Tylko przez kilka dni żarowscy funkcjonariusze policji 
zatrzymali do kontroli trzech nietrzeźwych kierowców. 
Rekordzistka, bo była to kobieta, która miała ponad trzy 
promile alkoholu we krwi spowodowała kolizję i wjechała 
samochodem do rowu. - Tyle się mówi o wypadkach i to 
również tych śmiertelnych z udziałem nietrzeźwych kierow-
ców i wciąż kierowcy nie traktują takich spraw poważnie. 
Pamiętaj piłeś – nie jedź! Prócz kobiety, która spowodowała 
po pijanemu kolizję zatrzymaliśmy jeszcze dwóch mężczyzn, 
w tym jednego obywatela Ukrainy, przebywającego w Żaro-
wie, którzy również byli pod wpływem alkoholu – relacjonu-
je Sławomir Jankowski z komisariatu policji w Żarowie.

Szedł drogą bez odblasków
To już nie pierwszy taki przypadek, kiedy samochód potrą-
ca nieprawidłowo idącego pieszego. Do tego nie posiadają-
cego odblasków. Do takiego zdarzenia doszło 18 listopa-
da na odcinku drogi Żarów-Bożanów. Samochód potrącił 
idącego prawą stroną jezdni, do tego bez odblasków męż-
czyznę. Poszkodowany z urazem głowy odniesionym w 
wypadku trafił do szpitala. - Pamiętajmy, że kamizelka lub 
odblask poprawiają widoczność na drodze, a niekiedy mogą 
nawet uratować nam życie – przypomina komendant policji 
w Żarowie Janusz Kozendra. 

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie 49,75 m2 - 2 pokoje, duża kuch-
nia, przedpokój, łazienka + WC, 
ogrzewanie na piece, wysoki parter. 
Do mieszkania przynależy komórka. 
Cena 75 tys. zł. Tel. 605 645 487

→ Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie, 44 m2. Tel. 508 299 700

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

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. 
Tel. 74 858 94 99

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla zarządy firmy Franc Textil z Żarowa za ufundowanie 

i uszycie firan oraz zasłon do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej. 
       Sołtys i Rada Sołecka

       Wsi Mikoszowa

Odblaski mogą
uratować nam życie

Przypominamy o noszeniu 
odblasków. Szczególnie w 

okresie jesienno-zimowym, 
kiedy to wcześnie zapada 
zmrok i pogarszają się wa-
runki atmosferyczne jeste-
śmy słabiej widoczni.  Warto 
zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo będąc pieszym uczest-
nikiem ruchu drogowego, a 
także jeżdżąc jednośladem.

Noszenie odblasków znacz-

nie poprawia widoczność, a 
tym samym bezpieczeństwo 
na drodze. Dla porównania, 
osoba nosząca odblask dla 
kierowcy widoczna jest z od-
ległości 150 metrów, a bez 
niego zauważalna jest dopiero 
z odległości 25 metrów. Pieszy 
w konfrontacji z pojazdem nie 
ma szans. Zadbajmy o nasze 
bezpieczeństwo. Apelujemy 
do pieszych użytkowników 

dróg, by nosili elementy od-
blaskowe. Powodują one, że 
kierowcy mogą dostrzec taką 
osobę ze znacznej większej 
odległości.

Apelujemy także do ro-
dziców, by zwrócili uwagę 
swoim dzieciom. Wypracuj-
my u Nich nawyk noszenia 
odblasków. Opaska na ręce, 
odblaskowy worek na kapcie, 
kamizelka, dzięki której będą 

widoczni dla kierowców. 
Taka postawa może urato-
wać ich życie. Pamiętajmy, że 
noszenie odblasków nie jest 
wstydem, lecz dobrym i mod-
nym zwyczajem.

Pamiętajmy, że odblaski na-
prawdę mogą uratować nam 
życie.

Janusz Kozendra 
Komendant komisariatu 

policji w Żarowie

Gdzie można spotkać Świętego Mikołaja? To oczywiste, że w Żarowie. I to już niebawem, bo w niedzielę, 
6 grudnia od godz. 13.00 żarowskie targowisko zamieni się w Miasteczko Świętego Mikołaja.

Tak samo jak w poprzed-
nich latach nie zabraknie 
konkursów i zabaw dla 
dzieci oraz występów ar-
tystycznych. Na kiermaszu 
bożonarodzeniowym będzie 
można podziwiać ozdoby 
świąteczne i skosztować 
okolicznościowych wypie-
ków. – Każde dziecko wie, że 
Święty Mikołaj bez pomocy 
elfów nie dałby sobie rady 
z natłokiem pracy. Dlatego 
w jego Miasteczku zostanie 
zorganizowana również Szko-
ła Elfów. Tu najmłodsi będą 
mogli podszkolić się w sztuce 
robienia ozdób choinkowych. 
Niezależnie od warunków at-
mosferycznych odbędzie się 
też mikołajkowy kulig, który 
tradycyjnie prowadzić będą 
pracownicy niezawodnej Spół-
dzielni „Raz Dwa Trzy”. Nie 
zabraknie pokazu fajerwerków, 
a Komisarz Lew pokaże dzie-
ciom, co robić, aby czuć się 
bezpiecznie – wylicza Jakub 
Błaszczyk, burmistrz Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej w 
Żarowie.

To tylko część atrakcji, któ-
re w tym roku przygotowują 
organizatorzy Miasteczka 
Świętego Mikołaja. Na sam 
pomysł jego utworzenia w 
Żarowie wpadł Krystian 
Chęciek, były burmistrz ża-
rowskiej Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. – To najbardziej 
mikołajkowa impreza w po-
wiecie świdnickim. Serdecz-
nie zapraszamy do udziału 
całe rodziny, a szczególnie 
najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Dobra zabawa 
gwarantowana – mówią rad-
ni Młodzieżowej Rady Miej-
skiej z Żarowa.

Organizatorami Miastecz-
ka Świętego Mikołaja są 
Młodzieżowa Rada Miejska, 
Żarowska Wspólnota Samo-
rządowa, Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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§Z roku na rok liczba wy-
padków w Polsce syste-

matycznie spada, jednakże 
nadal utrzymuje się ona na 
bardzo wysokim poziomie. 
Zdarzenie drogowe, jakim 
jest wypadek komunikacyjny 
może spowodować u osób w 
nim uczestniczących obra-

Wypadek
komunikacyjny,

a odszkodowanie
i zadośćuczynienie.

żenia ciała bądź też rozstrój 
zdrowia czyli tzw. szkodę na 
osobie. 

§Większość osób, które 
bezpośrednio uczestni-

czyły w wypadku i poniosły 
w związku z tym chociaż-
by minimalny uszczerbek 
na zdrowiu nie mają wie-
dzy dotyczącej ustawowego 
obowiązku ubezpieczyciela 
sprawcy szkody do wypłaty 
poszkodowanemu należnej 
rekompensaty pieniężnej. 
Osoba, która została poszko-
dowana w zdarzeniu dro-
gowym może wystąpić do 
właściwego zakładu ubez-
pieczeń z następującym rosz-
czeniem:
1.odszkodowanie – tj. m.in. 
zwrot kosztów leczenia, wi-
zyt lekarskich, sprzętu reha-
bilitacyjnego, opieki, specja-

listycznej diety,
2. zadośćuczynienie za do-
znaną krzywdę wywołaną 
uszczerbkiem na zdrowiu,
3. rentę m.in. z tytułu nie-
zdolności do pracy,
4. zwrot utraconych wskutek 
zdarzenia dochodów

§Procedura wszczęcia po-
stępowania likwidacyjne-

go, czyli o wypłatę odszko-
dowania, zadośćuczynienia 
bądź też innego roszczenia 
nie jest rozpoczynana au-
tomatycznie po zaistnieniu 
zdarzenia drogowego. Każdy 
poszkodowany musi wystą-
pić do właściwego zakładu 
ubezpieczeń z wnioskiem o 
wypłatę świadczenia, czy-
li dokonać tzw. zgłoszenia 
szkody. Wymienione po-
wyżej zgłoszenie szkody 
powinno zawierać przede 

wszystkim: określenie ro-
dzaju doznanego uszczerbku 
oraz wskazanie wysokości 
żądanej kwoty.

§Wysokość zadośćuczy-
nienia, o które poszkodo-

wani występują najczęściej, 
jest zależna nie tylko od ro-
dzaju doznanych obrażeń fi-
zycznych, ale także od ujem-
nych przeżyć psychicznych, 
natężenia bólu, długotrwało-
ści leczenia oraz całokształ-
tu zmian, jakie spowodował 
wypadek w życiu osoby po-
szkodowanej. Kwoty zadość-
uczynienia, które są wypła-
cane przez ubezpieczycieli 
są zróżnicowane i oscylują 
w granicach od kilkuset do 
kilku tysięcy złotych za każ-
dy procent uszczerbku na 
zdrowiu. Znaczący a nawet 
decydujący wpływ na wyso-

kość przyznanego odszkodo-
wania, czy też zadośćuczy-
nienia, ma profesjonalne 
przygotowanie uzasadnienia 
wysokości roszczeń oraz do-
kumentacji, a także fachowa 
wiedza pozwalająca na wła-
ściwą argumentację w ne-
gocjacjach z towarzystwem 
ubezpieczeń. 

§Ubezpieczyciel ma usta-
wowy 30-to dniowy obo-

wiązek rozpatrzenia  wnio-
sku – zgłoszenia szkody. 
Merytoryczne rozpoznanie 
wniosku następuje na pod-
stawie wydanej przez ubez-
pieczyciela decyzji. Decyzja 
powinna zawierać wysokość 
przyznanego świadczenia, 
bądź też wskazanie przyczyn 
odmowy wypłaty zgłoszo-
nych roszczeń, określenie 
przyznanego uszczerbku na 

zdrowiu, uzasadnienie swo-
jego rozstrzygnięcia oraz 
pouczenie o możliwości 
skierowania sprawy na dro-
gę postępowania sądowego. 
Poszkodowany, który nie 
zgadza się z decyzją ubez-
pieczyciela, ma możliwość 
wytoczenia przed sądem po-
wództwa o zapłatę. Pozew 
należy złożyć w zależności 
od wysokości żądanych kwot 
do sądu rejonowego bądź 
też okręgowego, podlega 
on opłacie w wysokości 5% 
żądanej kwoty, od której w 
szczególnie uzasadnionych 
przypadkach poszkodowany 
może zostać zwolniony.
Monika Gadzicka – Kowalska – 
aplikantka radcowska z Kance-
larii Gruntkowska, Polewski

i Partnerzy adwokacko - rad-
cowska Sp. p. z/s w Świdnicy

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl

Kościół w Mrowinach poświęcony

Biskup świdnicki Jego Ekscelencja Ignacy Dec poświęcił kościół zbudowa-
ny przez mieszkańców.

Mieszkańcy Mrowin pamiętają, że jeszcze kilka lat temu miejsce, gdzie dziś stoi nowy kościół było opustoszałe. Krok 
po kroku, dzięki pomocy i ofiarności wiernych w Mrowinach powstał nowy kościół. 

W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć mieszkańców. 

Każdy, kto pierwszy raz odwiedza nową świątynię w Mrowinach jest pod 
wielkim wrażeniem.

Przez kilka dobrych lat wznosili ją sami mieszkańcy Mrowin, Łażan, Krukowa i Zastruża. Przychodzili na plac budowy codziennie, aby wspólnie budować nowy 
kościół. Nie szczędzili swojego wysiłku, trudu i zaangażowania.

I choć wielu twierdziło, że 
to nie ma sensu i prędzej im 
kaktus wyrośnie na dłoni, niż 
mieszkańcy wybudują świą-
tynię, dziś przecierają oczy ze 
zdumienia. Bo kościół, który 
wybudowany został przez 
mieszkańców i dzięki ofiar-
ności parafian robi ogromne 
wrażenie. Konsekracji no-
wej świątyni w niedzielę, 
15 listopada dokonał biskup 
świdnicki Jego Ekscelencja 
Ignacy Dec. - Kiedy w 1978r. 
śp. Ks. Marian Cembrowski 
zamawiał dzwon z napisem 
„Parafia Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Mrowinach”, 
z pewnością miał wielką na-
dzieję na powstanie wiejskiej 
parafii z siedzibą w Mrowi-
nach, w skład której wchodzi-
łyby wioski stanowiące filie 
Parafii Żarowskiej. Po wielu 
latach, w Bożym Czasie, to 
marzenie zaczęło nabierać 

realnego kształtu. Powsta-
ła Parafia i rozpoczęło się 
dzieło wznoszenia kościoła 
oraz domu parafialnego przy 
jednoczesnym organizowa-
niu życia sakramentalnego – 
wspominał proboszcz parafii 
w Mrowinach ksiądz Paweł 
Szajner. 

Parafia Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Mrowinach 
powstała 21 grudnia 2008 
roku. W jej skład wchodzą 
Mrowiny, Łażany, Kruków 
i Zastruże. Jej pierwszym 
proboszczem został ksiądz 
Paweł Szajner. Rolę ko-
ścioła parafialnego pełniła 
dotychczas mała kaplica. Od 
niedawna rolę tę pełni wznie-
siona przez mieszkańców 
świątynia. Nowa świątynia 
powstała na terenie starego 
cmentarza w Mrowinach. 
- Dziś cieszymy się nową 
świątynią i jesteśmy dumni, 

że jako wspólnota parafial-
na udało nam się ją wznieść 
na przestrzeni niewielu lat. 
Obecnie parafia liczy 1936 
mieszkańców. W okresie pię-
ciu lat nasza parafia przeży-
wała różne wydarzenia. To 
było uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego, po-
święcenie terenu pod budowę 
nowego kościoła w 2012r., 
jerycho różańcowe w 2014r. 
poprzedzające perygrynację 
Matki Bożej Fatimskiej, któ-
rej towarzyszyły rekolekcje i 
całodobowe czuwanie. W tym 
roku we wrześniu przeżywali-
śmy misje święte, które przy-
gotowywały nas do dzisiejsze-
go dziękczynienia - referował 
podczas kazania proboszcz 
parafii Paweł Szajner. 

W uroczystości poświęce-
nia kościoła w Mrowinach 
uczestniczyli księża i diakoni 
z terenu diecezji świdnickiej. 

Nie mogło zabraknąć tłum-
nie zgromadzonych parafian. 
Tuż po poświęceniu wnętrza 
budynku kościoła, biskup na-
maścił świętym olejem ołtarz. 
- Do tej pory w naszej parafii 
było osiem poświęceń, dziś jest 
dziewiąte uroczyste poświęce-
nie. To rzadka uroczystość i 
przypomina nam święcenia 
kapłańskie. Dziękuję probosz-
czowi, który na tę okoliczność 
zgolił brodę i jest piętnaście 
lat młodszy – żartował pod-
czas uroczystej mszy świętej 
biskup Ignacy Dec. - Dzięku-
ję Jemu i Wam za tak szybkie 
wybudowanie świątyni. Tak 
jak generał bez wojska nic nie 
znaczy, tak ksiądz bez swoich 
owiec, bez swoich parafian nie 
może dużo zdziałać. Przyjmij-
cie słowa wdzięczności za to 
dzieło. To znak Waszej wiary 
dla przyszłych pokoleń. 

Magdalena Pawlik
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Basen już ocieplony

W tej chwili w pomieszczeniach basenowych pracownicy firmy budowlanej 
kładą nowe płytki. Jest już co oglądać.

Niebawem do obiektu basenu w Żarowie wjadą specjalistyczne urządzenia 
i rozpocznie się ich montaż. 

Remont głównego pomieszczenia remizy strażackiej.

Tak prezentuje się główne pomieszczenie remizy strażackiej po remoncie.

W prace remontowe w remizie strażackiej mocno zaangażowali się straża-
cy i mieszkańcy wsi.

Nowa kuchnia w remizie strażackiej w Pożarzysku. 

Wspólnymi siłami
odnowili remizę

Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

999/5
1000/5
1001/5
1002/5

6.000

SW1S/00080418/3
SW1S/00080417/6
SW1S/00080415/2
SW1S/00072433/5

Sprzedaż na własność

219.000 zł (w tym: za 
dz. nr 999/5 i 1000/5 
109.000 zł a za dz. 
nr 1001/5 i 1002/5 

110.000 zł)

21.900 zł 9 00

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

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

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie 
podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 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 15  grudnia 
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 postąpie-
nie 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 or-
ganizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  4.507,95 zł, kosztów dokumentacji w wysokości  350 zł oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługi – symbol 3.P/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 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 przedło-
żyć 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.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.

Nie minęło kilka tygodni, a każdy, kto uważnie obserwuje postęp budowy basenu w Żarowie zauważy 
kolejne zmiany. Są to nie tylko zmiany wyglądu obiektu z jego zewnętrznej strony, gdzie powstała nowa 
elewacja, ale przede wszystkim całego budynku, łącznie z jego środkową i podziemną częścią.

To właśnie tam teraz trwa-
ją intensywne prace budow-
lane. I niebawem rozpocznie 
się już montaż specjalistycz-
nych urządzeń basenowych, 
z których będą mogli korzy-
stać jego użytkownicy. - We-
wnątrz basenu bardzo dużo 
się zmieniło. I na tym jeszcze 
nie koniec. Cała technologia 
basenowa, wentylacje, filtry 
zostały już zamontowane i ten 
etap jest już dawno za nami. 
W chwili obecnej rozpoczęli-
śmy kładzenie nowej glazury. 
W następnym etapie planuje-
my uporządkować teren przed 
budynkiem basenu, a następ-
nie rozpocząć montaż spe-
cjalistycznych urządzeń typu 

zjeżdżalnie, hydromasaże 
czy bicze wodne – wymienia 
Andrzej Pasternak z firmy 
Performer Budownictwo.

Choć prace inwestycyj-
ne wyprzedzają założony 
wcześniej harmonogram, w 
tym roku nie uda się zreali-
zować budowy do samego 
końca. Ale zgodnie z tym, 
co zapowiada wykonawca 
inwestycji, jest duża szan-
sa na to, że basen zosta-
nie ukończony pod koniec 
stycznia. Na tym etapie 
trudno jest to przewidzieć, 
jednak obserwując postępy 
prac wszystko jest możliwe. 
Jedno jest pewne, do finiszu 
coraz bliżej. I nawet długie 

procedury odbiorowe, które 
czekają jeszcze budowę ba-
senu tuż po jej zakończeniu, 
nie zniechęcą tych, którzy 
czekają na ten basen najbar-
dziej. Mieszkańców gminy 
Żarów, bo to oni tej inwe-
stycji oczekują od wielu, 
wielu lat. - Musimy jeszcze 
trochę uzbroić się w cierpli-
wość i spokojnie oczekiwać 
końca inwestycji. Ta, zapew-
niam Państwa już naprawdę 
niedługo. Wiosną przyszłego 
roku będziemy mogli korzy-
stać ze wszystkich atrakcji, 
które udostępnione zostaną 
na basenie w Żarowie. Tak-
że nie mogę doczekać się tej 
chwili – mówi burmistrz 

Leszek Michalak.
Przypomnijmy, że inwe-

stycja kosztować będzie 
ponad 9 milionów złotych, 
z czego wsparcie unijne 
wyniesie 2,5 miliona zło-
tych. Spośród gmin, które 
ubiegały się o przyznanie 
wsparcia finansowego na 
budowę krytych pływalni, 
Żarów otrzymał najwyższe 
dofinansowanie. Pieniądze 
na budowę basenu w Żaro-
wie pochodzą ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury, 
w ramach „Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2016”. 

Magdalena Pawlik

Wyremontowana remiza 
strażacka w Pożarzysku 

robi wrażenie. Odnowiona 
podłoga, odświeżone ściany, 
nowa kuchnia i nowe sprzę-
ty gospodarstwa domowego 
cieszą nie tylko samych stra-
żaków.

To oni, wspólnie z miesz-
kańcami wsi pracowali przy 
remoncie tego obiektu. Przy-
chodzili tutaj w każdej wolnej 
chwili, podobnie jak kobiety, 
które pomagały we wszyst-
kich pracach remontowych. 
Efektem tego jest odnowiony 
budynek, z którego korzystają 
druhowie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, ale i mieszkańcy 
wsi. Na remont remizy strażac-
kiej mieszkańcy Pożarzyska 
przeznaczyli znaczną część 
środków z funduszu sołeckie-
go wydatkowanych z budżetu 
gminy Żarów. Pieniądze, na jej 
modernizację dołożyła również 
kopalnia w Siedlimowicach. 
Inwestycję wspomogli finanso-
wo  także sami strażacy. - Ra-
zem zdziałać można znacznie 

więcej. W minionym roku remi-
za strażacka wymagała pilne-
go remontu dachu. Niedawno 
zakończył się remont wnętrza 
remizy, a w dalszych planach 
jest również remont pomiesz-
czeń sanitarnych. Serdecznie 
dziękujemy za pomoc finansową 
burmistrzowi Leszkowi Micha-
lakowi i skarbnik gminy Rena-
cie Dawlewicz. Podziękowania 
składamy również na ręce pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, zwłaszcza Michała 
Domańskiego i Piotra Neczaja 
– mówi Łukasz Brańka sołtys 
Pożarzyska.

Dziś siedziba strażaków z Po-
żarzyska wygląda bardzo oka-
zale i w dużej mierze to zasługa 
samych druhów i mieszkańców 
wsi. Wspólna praca popłaca. 
Mieszkańcy Pożarzyska wie-
dzą o tym doskonale, dlatego 
zawsze, w takich kwestiach 
mogą liczyć na pomoc gminy, 
sponsorów, ale przede wszyst-
kim mogą liczyć na samych 
siebie.

Magdalena Pawlik

PRZED REMONTEM

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

PO REMONCIE
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Święto Narodowe - 11 listopada

11 listopada to dzień, który obfituje w wiele wydarzeń upamiętniających 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Żarowianie każdego roku zbierają 
się pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, aby oddać cześć bohaterom wal-
czącym o wolną Polskę.

Bez podkładu muzycznego, ale za to pięknie odśpiewana patriotyczna 
pieśń przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu.

Na zdjęciu „Cantate Domino” - Chór Parafialny i Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Żarowie.

Jednogłośnie radni Rady Miejskiej poparli apel o nie likwidowaniu placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w Żarowie. 

Mieszkańcy Bożanowa odmalowali dwie wiaty przystankowe na terenie 
swojej wsi. 

Zespół „Paka Buziaka”z Jeleniej Góry w tym roku zajął pierwsze miejsce w 
kategorii zespoły, zespoły śpiewacze, kapele. Wywalczył również główną 
nagrodę Grand Prix. Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, dy-
rektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu Arturem Adamkiem i człon-
kami jury. 

Najpierw uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i przemarsz ulicami miasta, a potem składanie wień-
ców pod Pomnikiem Pamięci Narodowej oraz XVII Festiwal Pieśni Patriotycznej. Tak wyglądały obchody 
Święta Niepodległości w Żarowie.

– Spotykamy się dziś pod 
Pomnikiem Pamięci Naro-
dowej, aby wspólnie złożyć 
hołd naszym rodakom, któ-
rzy niepodległości służyli z 
najwyższym oddaniem, nie 
szczędząc tej służbie tru-
du i krwi, a nawet ofiary z 
własnego życia. Przy każ-
dej okazji, a zwłaszcza tak 
wyjątkowej jak dzisiaj, po-
winniśmy podkreślać, że je-

Więcej zdjęć i całościowe wyniki XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej znajdują się na stronach
internetowych www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl

steśmy Polakami. Twórzmy 
razem naszą małą Ojczyznę, 
bo tak wiele mamy jeszcze 
do zrobienia – przemawiał 
podczas uroczystości bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Pamięć o bohaterach naro-
dowych uczcili przedstawi-
ciele żarowskiego samorzą-
du, radni Rady Miejskiej, 
pracownicy żarowskiego 
Gminnego Centrum Kultu-

ry i Sportu, funkcjonariusze 
policji i strażacy z terenu 
całej gminy, dyrektorzy 
i uczniowie wszystkich 
placówek oświatowych, 
przedstawiciele Związku 
Nauczycielstwa Polskie-
go, seniorzy ze Związku 
Emerytów Rencistów i 
Inwalidów, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i Miejsko
-Gminnego Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, 
przedstawiciele jednostek 
funkcjonujących na terenie 
gminy Żarów, opiekunowie 
świetlic środowiskowych i 
członkowie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK, 
Żarowskiego Stowarzysze-
nia „Edukacja”, Fundacji 
„Nasze Dzieci”, przedstawi-
ciele Wspólnoty Samorzą-
dowej, Polskiego Stronnic-

twa Ludowego, Platformy 
Obywatelskiej oraz Prawa i 
Sprawiedliwości. 

Zgodnie z tradycją w świę-
to Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości do Żarowa 
zjeżdżają muzycy z całego 
regionu. To tutaj, w Żaro-
wie odbywa się Festiwal 
Pieśni Patriotycznej. W tym 
roku siedemnasta już edy-
cja festiwalu w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie spotkała się z 
rekordowo wysokim za-
interesowaniem zespołów 
muzycznych. Corocznie 
Festiwal Pieśni Patriotycz-
nej honorowym patronatem 
obejmują parlamentarzyści. 
W tym roku honorowym pa-
tronatem objęli go posłowie 
na Sejm RP Izabela Kata-
rzyna Mrzygłocka, Anna 
Zalewska i Wojciech Mur-
dzek oraz senator RP Wie-
sław Kilian.

Magdalena Pawlik

NIE dla likwidacji placówki
opiekuńczej „Chata” w Żarowie

Zmiany w podatkach

Wspólna praca popłaca!

Od wielu lat w placówce 
opiekuńczo-wychowaw-

czej w Żarowie, która pro-
wadzona jest przez Fundację 
Ziemi Świdnickiej SKSK miesz-
kają dzieci z powiatu jawor-
skiego.

Placówka dotowana jest przez 
powiat jaworski, ale to tutaj w 
Żarowie dzieci mają swój bez-
pieczny dom. Tutaj chodzą 
do szkoły, tutaj mają kolegów 
oraz przyjaciół  i wreszcie tu-
taj czują się szczęśliwe. Nie 
chcą innego domu, a tak może 
się stać, bowiem placówka 
ma zostać zlikwidowana. Z 
otrzymanych informacji wy-
nika, że ma funkcjonować 
tylko do końca roku. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 

w Żarowie na wniosek bur-
mistrza Leszka Michala-
ka i kierownik żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Anity Denes-Ziemkiewicz 
radni wystosowali apel do za-
rządu, radnych powiatu jawor-
skiego oraz Rzecznika Praw 
Dziecka Marka Michalaka 
w sprawie nie likwidowania 
placówki. -  Wspólnie z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej orga-
nizujemy dla dzieci szereg dzia-
łań integrujących. Zapraszamy 
na wspólne wieczerze wigilijne, 
wyjazdy na żagle, wycieczki i 
spotkania. Dzieci zagościły i 
zadomowiły się nie tylko w na-
szej gminie, ale przede wszyst-
kim w naszych sercach. Mamy 
przekonanie, że już to miejsce 

znalazły, to tutaj mają praw-
dziwą namiastkę rodziny. Apel 
o nie likwidowaniu placówki, 
który dziś zostanie podjęty oso-
biście przekażę na ręce Rzecz-
nika Praw Dziecka Marka Mi-
chalaka – mówił podczas sesji 
burmistrz Leszek Michalak.

Apel wystosowany przez 
Radę Miejską w Żarowie zo-
stał poparty jednogłośnie. Do 
sprawy likwidacji placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
będziemy jeszcze na łamach 
gazety wracać.

Magdalena Pawlik

Od nowego roku miesz-
kańców gminy Żarów 

obowiązywać zaczną nowe 
stawki podatkowe.

Na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 19 listopada radni 
przyjęli nowe stawki podat-
kowe zaproponowane przez 
burmistrza Leszka Micha-
laka. Zostały one nieznacz-
ne obniżone w stosunku 
do zaproponowanych mak-
symalnych stawek przez 
Ministra Finansów. Radni 
uchwalili wysokość podat-
ku od nieruchomości i od 
środków transportowych. - 
Stawki maksymalne na 2016 

Mieszkańcy wsi chętnie 
pracują na rzecz swo-

ich miejscowości.
Nikogo nie trzeba do tego 

namawiać. Sprzątają, malu-
ją, odnawiają i wszystko po 
to, aby wieś piękniała. Tak 
ostatnio pracowali mieszkań-
cy Bożanowa, którzy wspól-
nymi siłami odnowili dwie 
wiaty przystankowe. Przy 
wsparciu finansowym gminy 
przystanki autobusowe na-
brały nieco innego wyglądu.

rok zostały ogłoszone w 
obwieszczeniu Ministra Fi-
nansów, corocznie podlega-
ją zmianie na następny rok 
podatkowy i są zaokrąglane 
w górę do pełnych groszy. 
W związku z deflacją, jaka 
miała miejsce w pierwszym 
półroczu 2015 roku górne 
granice stawek podatko-

wych zostały zmniejszone w 
stosunku do górnych stawek 
podatkowych z roku ubiegłe-
go o 1,2 procent. W uchwale 
wprowadzona została nowa 
stawka podatkowa dla grun-
tów niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji. 
Skutki obniżenia stawek po-
datkowych mają wpływ na 
wysokość subwencji wyrów-
nawczej, jaką gmina otrzy-
muje z budżetu państwa. 
Ponadto, część środków 
może zostać przeznaczona 
na pokrycie kosztów prac 
związanych z remontami 
zasobów komunalnych - tłu-
maczył podczas sesji Rady 
Miejskiej burmistrz Leszek 
Michalak.

Podatnicy, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji finan-
sowej lub życiowej mogą 
skorzystać z ulg podatko-
wych przyznawanych na in-
dywidualny wniosek.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę internetową
www.um.zarow.pl

a dowiesz się, ile wyniosą 
stawki podatku

od nieruchomości i od środków transportowych
od 1 stycznia 2016 roku.



ŻYCIE NA PEŁNEJ PETARDZIE – ks. 
Jana Kaczkowskiego - to książka, której 
nie da się łatwo zaszufladkować. Autobiogra-
ficzna opowieść, która uczy jak żyć prosto i 
czerpać z każdego dnia pełnymi garściami. 
Ksiądz z powołania  i podróżnik z pasji - 
Jan Kaczkowski. Chory na nowotwór mózgu 

określa sam siebie onkocelebrytą - znany z tego, że ma raka. 
Ale również z optymistycznego podejścia i wielkiej miłości 
do świata, którą dzieli się poprzez swoje opowieści.

GUGUŁY - Wioletty Grzegorzewskiej - to 
znakomita ballada o polskiej wsi w czasach PRL
-u i dojrzewaniu, które smakuje jak cierpkie gu-
guły. Świat bohaterki, mieszkającej w małej wsi 
Hektary na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
wypełniają: chodzenie do szkoły, polowanie na 
chrabąszcze, zabawy z rówieśnikami, rozmowy 
z ojcem, podglądanie tajemniczej krawcowej i 

oczekiwanie na przyjazd Jana Pawła II. To tutaj po raz pierwszy 
doświadcza miłości, erotyki i śmierci. 
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Dach do remontu

Nowa świetlica w Gołaszycach to piękny obiekt. Takiego tutaj od zawsze 
brakowało.

Dach świetlicy wiejskiej w Mrowinach był w bardzo złym stanie technicz-
nym. Teraz zyska nową dachówkę, a w niedalekiej przyszłości pewnie i 
nową elewację.

Prace przy remoncie dachu realizowane są codziennie, jeżeli tylko pozwa-
la na to pogoda. 

Podczas uroczystości poświęcenia nowej świetlicy mieszkańcy wsi dzięko-
wali władzom gminy za nowy obiekt w Gołaszycach.

Pierwsza świetlica wiejska
w Gołaszycach

Taki obiekt był od wielu lat marzeniem wiejskiej społeczności. I choć teren wokół nowej świetlicy w Goła-
szycach jest jeszcze zupełnie niezagospodarowany, mieszkańcy wsi mają wiele pomysłów, jak go wyko-
rzystać.  Najważniejsza jest teraz nowa świetlica wiejska, o którą zamierzają dbać i pielęgnować.

To będzie miejsce ich wspól-
nej integracji. Miejsce spotkań, 
zabaw i inicjatyw społecznych. 
Takiego obiektu brakowało 
w tej wsi od wielu lat. W wy-
jątkowy sposób mieszkańcy 
Gołaszyc uczcili jej oficjalne 
otwarcie. W obecności zapro-
szonych gości, radnych Rady 
Miejskiej i mieszkańców w so-
botę, 14 listopada ksiądz Ma-
rian Lewandowski poświęcił 
nową świetlicę wiejską w Go-
łaszycach. - Poświęcimy dziś 
również wysiłek i codzienny 
trud osób, które zaangażowały 
się w powstanie tego obiektu. 
Prosimy Boga, aby służył on 
całej wspólnocie wiejskiej. Aby 
poprzez wspólne spotkania 
umacniała się wzajemna więź. 
Niech wszyscy, którzy będą się 
tu gromadzić umacniają się we 
wzajemnej życzliwości – mówił 

Zapraszamy
 na giełdę pracy

Firma Daicel Safety Sys-
tems Europe z żarow-

skiej podstrefy ekonomicz-
nej serdecznie zaprasza 
mieszkańców gminy Żarów 
na giełdę pracy.

W najbliższą sobotę, 28 
listopada w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II przy ul. 
Piastowskiej 10 w Żarowie 

tuż przed poświęceniem świe-
tlicy w Gołaszycach ksiądz 
Marian Lewandowski.

Gołaszyce, obok Pyszczyna i 
Bożanowa dołączyły do grona 
tych miejscowości, w których 
mieszkańcy mają swoje miej-
sce spotkań. Nowa świetlica 
wyposażona została w przed-
sionek, salę, zaplecze kuchenne 
oraz toalety. Jest już więc gdzie 
organizować wiejskie zebrania 
i różne uroczystości. - W każdej  
miejscowości  najważniejsze jest 
miejsce spotkań, tego klimatu 
żadne inne miejsce nie odda. Ze 
swej strony dziękujemy nie tylko 
władzom naszej gminy za to, że 
ta świetlica powstała na terenie 
naszej wsi, ale również byłej soł-
tys Jolancie Kozów za ogrom 
pracy na rzecz sołectwa – pod-
kreślał Eugeniusz Banach z 
Rady Sołeckiej Gołaszyc.

Do tej pory wiejskie spotka-
nia mieszkańcy organizowali 
w swoich prywatnych gospo-
darstwach lub wynajętych 
salach. Teraz do dyspozycji 
mieszkańców Gołaszyc, ale i 
Pyszczyna oraz Bożanowa są 
nowe obiekty wiejskie. - Cen-
trum każdej wsi stanowi wiejska 
świetlica. Mają służyć miesz-

kańcom do aktywnego spędza-
nia czasu, wspólnej integracji 
i jeszcze większej mobilizacji 
oraz zaangażowania społecz-
nego. To bardzo ważne miejsce 
dla mieszkańców i serce każdej 
wsi – gratulował mieszkańcom 
Gołaszyc burmistrz Leszek 
Michalak. 

Magdalena Pawlik

odbędzie się spotkanie re-
krutacyjne na stanowiska: 
Pracownik produkcji i Tech-
nik utrzymania ruchu/Lider 
produkcji. Wszyscy, którzy 
uczestniczyć będą w spotka-
niu proszeni są o zabranie ze 
sobą swojego CV. Spotkanie 
zaplanowane zostało w go-
dzinach 12.00-14.00.

BIBLIOTEKA POLECA książki na jesienne wieczory:

Świetlica wiejska w Mrowi-
nach będzie miała nowy 

dach. Prace remontowe, 
które polegać będą na wy-
mianie pokrycia dachowego 
i wszystkich rynien właśnie 
się rozpoczęły.

Dach był już w bardzo złym 
stanie technicznym, a wielo-
krotnie przy ciągłych opadach 
deszczu często przeciekał. - W 
tej chwili usuwamy wszystkie 
stare elementy do krokwi, aby 
następnie odrestaurować nowe 

pokrycie dachowe na całym 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Mrowinach, łącznie z odwod-
nieniem, którego wcześniej nie 
było. Jedynym utrudnieniem na 
tej budowie jest brak wjazdu od 
drugiej strony. Nie wjedzie tu-
taj ani kontener ani samochód 
dostawczy, w związku z czym 
wszystkie materiały musimy 
przenosić na jedną i drugą stro-
nę, co może wpłynąć na termin 
zakończenia wszystkich robót. 
W ramach zadania przemuro-

wany zostanie również komin, 
gdyż poprzedni nie nadawał się 
już do użytku – wymienia Ma-
riusz Lipiński z firmy Usługi 
Dekarskie Mariusz Lipiński 
wykonawca inwestycji.

Remont dachu na świetlicy 
wiejskiej w Mrowinach po-
trwa do początku grudnia. 

Inwestycja kosztować będzie 
68.077,33 złotych. Zostanie 
współfinansowana ze środ-
ków budżetu gminy Żarów i 
Urzędu Marszałkowskiego w 
wysokości 25 tysięcy złotych 
w ramach programu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”.

Magdalena Pawlik

Pełna oferta biblioteczna dostępna jest na naszej stronie 
internetowej www.biblioteka.zarow.pl. w katalogu online. 
Zapraszamy do biblioteki od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-17.30.

Ksiądz poświęcił krzyż, cały obiekt, ale również wysiłek i zaangażowanie 
osób, dzięki którym ta świetlica stanęła w Gołaszycach.
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„Od ziarenka do bochenka”

Przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie zaprezentowały profe-
sjonalny program artystyczny. 

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie udowod-
niły, że są w pełni gotowi do sumiennej pracy w szkole. 

Na zdjęciu z nauczycielami Agnieszką Zdunik i dyrektorem szkoły w Imbra-
mowicach Krystyną Waliszak pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach

Uśmiechnięte buzie mówią same za siebie. Wizyta w siedlimowickim mły-
nie musiała być bardzo udana.

Uczyli się recytacji wier-
szy, piosenek i systematycz-
nie ćwiczyli podczas wielu 
prób. Nad wszystkim czuwa-
li nauczyciele wychowawcy, 
którzy bacznie obserwowali 
swoich pierwszoklasistów. 
Wreszcie nadszedł dzień ślu-
bowania i pasowania. I oka-
zało się, że śpiew, recytacja 
czy zagadki to dla uczniów 
żaden problem. Świetnie 
poradzili sobie z przygoto-
wanymi zadaniami, udo-
wadniając tym samym, że są 
gotowi do sumiennej pracy 
w szkole. - To był dzień pe-
łen emocji i wzruszeń, który 
na długo zostanie w pamię-
ci zarówno dzieci, jak i ro-
dziców. Życzymy naszym 
pierwszakom wielu sukcesów 
w nauce - mówiły podczas 
uroczystości pasowania 
pierwszoklasistów dyrek-
torki podstawówek w Żaro-
wie Urszula Rurarz oraz 
Imbramowicach Krystyna 
Waliszak. 

Pierwszą ważną uroczy-
stość przedszkolną w swo-
im życiu przeżyły również 
przedszkolaki z żarowskie-
go Bajkowego Przedszkola. 
Maluchy zostały pasowane 

Wystawa „Legenda 
tamtej Wigilii – Boże 

Narodzenie 1944 w KL Gros-
s-Rosen” poprzez kore-
spondencję więźniów oraz 
fragmenty ich wspomnień 
opowiada o Świętach w obo-
zie koncentracyjnym. Jest 
to opowieść o przetrwaniu, 
smutku, tęsknocie i nadziei. 

Wystawę ze zbiorów wła-
snych przygotowało Muzeum 
Gross-Rosen. Jest to kolejna 
ekspozycja organizowana w 
ramach współpracy Żarowskiej 
Izby Historycznej i Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

Wystawę obejrzeć będzie 
można w dniach 29 listopa-
da – 7 luty 2016 (w godzinach 
otwarcia) w siedzibie Żarow-
skiej Izby Historycznej, przy 
ul. Armii Krajowej w Żarowie. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Wystawa „Legenda tamtej Wigilii”

Każdy, kto zobaczy to uni-
katowe miejsce jest pod 

wielkim wrażeniem. Bo zabyt-
kowy młyn w Siedlimowicach 
wzbudza zainteresowanie nie 
tylko lokalnych mieszkańców.

Miejsce to często odwiedzają 
również dzieci, które z bliska 
mogą zobaczyć, jak wygląda 
produkcja mąki. Ostatnio za-
bytkowy młyn w Siedlimo-
wicach odwiedzili uczniowie 
oraz przedszkolaki Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach. Jako że 
szkoła realizuje cykl eduka-
cyjny „Od ziarenka do bochen-
ka” dzieci sprawdzały proces 
produkcji mąki, od ziarna do 
gotowego produktu. Pomocą 
wszystkim służyli właściciele 
młyna Iwona i Witold Mar-
kiewiczowie. - Stary młyn w 
Siedlimowicach to „perełka” tej 
miejscowości, dlatego chcieli-
śmy pokazać dzieciom, że w na-
szej gminie również nie brakuje 
miejsc godnych odwiedzenia. W 
trakcie wizyty uczniowie podzi-

wiali zabytkowe maszyny, sami 
mielili mąkę, przesypywali ją 
do worków, przesiewali otręby 
i prowadzili wózki towarowe. 
Okrzykom zachwytu i radości 
nie było końca, tym bardziej, 
że po smacznym poczęstunku 
przygotowanym przez naszych 
przewodników – właścicieli 
młyna, uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, magne-
sy i woreczki z mąką – mówi 
Krystyna Waliszak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. UNI-
CEF w Imbramowicach.

Kolejnym etapem cyklu 
edukacyjnego, który realizują 
uczniowie szkoły w Imbramo-

wicach była wycieczka pocią-
giem do Jaworzyny Śląskiej. 
Tam dzieci zwiedziły piekar-
nię i cukiernię państwa Wy-
chowanek. Mogły tam poznać 
i zobaczyć tajniki pracy pieka-
rza i cukiernika. A nagrodą dla 
wszystkich uczestników były 
wypieki wyprodukowane w 
cukierni. 

Cykl edukacyjny „Od ziaren-
ka do bochenka” opracowali 
nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. UNICEF w Imbramo-
wicach: Violetta Kozakow, 
Jolanta Anusz, Marianna 
Krawczyszyn i Agnieszka 
Zdunik.

Pasowanie na przedszkolaka i ucznia
Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i UNICEF w Imbramowicach 
przygotowywali się do tej uroczystości bardzo wytrwale.

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

961/26 1.112 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 34.000 zł 3.400 zł 9 00

961/27 1.317 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 40.000 zł 4.000 zł 9 05

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Modrzewiowej w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną i usługi

1. Przetargi odbędą się w dniu 29 grudnia 2015r. 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 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 23 grudnia 2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskie-
go 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 geode-
zyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.083,92 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 D.3.MN/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 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.
14. Postąpienie wynosi 500 zł.

na przedszkolaka przez dy-
rektor placówki Elżbietę 
Wierzyk. - Pasowanie na 
przedszkolaka to pierwsza 
wyjątkowa uroczystość w ży-
ciu dzieci, które we wrześniu 
tego roku po raz pierwszy 
rozpoczęły swoją przygodę 
z przedszkolem. Dla naj-
młodszych było to ogromne 
przeżycie, ale trzymały się 
bardzo dzielnie. Z uśmiecha-
mi na twarzach recytowały 
wierszyki i śpiewały piosen-
ki otrzymując od rodziców i 
zaproszonych gości gromkie 
brawa. Nie zabrakło życzeń, 
dyplomów i upominków. To 
była wyjątkowa chwila dla 
nich, zwłaszcza, że świętowa-
liśmy dziś również pierwsze 

urodziny naszego Kubusia 
Puchatka. Dlatego nie za-
brakło urodzinowego tortu, 
przygotowanego dla wszyst-
kich uczestników spotkania 
– relacjonowała dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w 
Żarowie Elżbieta Wierzyk. 

Magdalena Pawlik
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Znowu zwycięstwo!

W końcu
zapunktowali

Rywale zbyt mocni

Finał w warcabach
100-polowych

We wspaniałym stylu 
uczniowie Szkoły Pod-

stawowej im. UNICEF w Im-
bramowicach pod kierunkiem 
nauczyciela Janusza Domini-
ka wygrali Finał Dolnośląski 
Igrzysk w Unihokeju, który 
rozgrywany był 27 październi-
ka we Wrocławiu.

To kolejny sukces młodych 
sportowców. Kilka dni wcze-
śniej bowiem zostali również 
zwycięzcami finału strefy wał-
brzyskiej w unihokeju, który 
odbył się w Imbramowicach. 
We Wrocławiu uczniowie z 
Imbramowic pokonali siedem 
drużyn z Krzeszowa, Piławy 
Dolnej, Smolnika, dwie z Wro-
cławia, Grębocic i Chocianowa. 
W meczu finałowym o pierw-
sze miejsce drużyna Szkoły 
Podstawowej z Imbramowic 
spotkała się ze Szkołą Podsta-
wową z Krzeszowa, którą po-
konała 3:0. - Udało się i wygra-

Na zdjęciu zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Im-
bramowicach.

Dorian Kowalczyk rozgrywający 
PCO Volley Żarów

liśmy te zawody. Nasza drużyna 
była nie do pokonania. Jedno 
machnięcie, drugie machnięcie 
kijem i gol. Serdecznie gratuluję 
wszystkim zawodnikom – mówi 
opiekun drużyny Janusz Do-
minik.

Ze Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach 
wyróżnienie indywidualne 
otrzymał Jakub Żywioł. 
Podczas Finału Dolnoślą-
skiego Igrzysk w Unihoke-
ju drużyna z Imbramowic 
wystąpiła w składzie: Ka-
rolina Ciastoń, Damian 
Dychus, Wiktoria Kobel, 
Oliwia Kościelniak, Igor 
Kubanek, Roksana Nowak, 
Kacper Schumann, Antoni 
Seruga, Jakub Żywioł.

Klasyfikacje i końcowe wy-
niku turnieju znajdują się na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl/imbramowice/ak-
tualności i www.um.zarow.pl

Zjednoczeni wciąż w dołku
Półtora miesiąca trwa kryzys Zjednoczonych PCO Żarów. Co prawda w pojedynku z BKS Bobrzanie Bolesławiec żarowianie wywalczyli trzy punkty, jednak 
tego meczu kibice na Stadionie Miejskim nie zobaczyli. Drużyna gości nie przyjechała do Żarowa.

Wszystko wskazywało, iż 
konfrontacja Bielawianki 
Bielawa ze Zjednoczony-
mi zakończy się podziałem 
punktów, ale nic z tego nie 
wyszło. Bezbramkowy re-
mis utrzymywał się do 90. 
minuty. W doliczonym 
czasie gry Mariusz Żyłka 
trafił do siatki gości ustala-
jąc wynik na 1:0 dla Biela-
wianki. Był to ostatni mecz 
rundy jesiennej. 

Szybkie, otwarte spotkanie 
z mnóstwem sytuacji pod-
bramkowych, tak w skró-
cie można napisać o meczu 
Zjednoczonych PCO Żarów 
z beniaminkiem Lotnik Je-
żów Sudecki. Niestety po 
raz kolejny w tej rundzie, to 
żarowscy kibice mieli mniej 
powodów do zadowolenia.

Już na samym początku 
meczu zarysowała się prze-
waga gości. Lotnik dłużej 

utrzymywał się przy piłce, 
budował składne akcje, na 
których przerywaniu sku-
pili się piłkarze Zjednoczo-
nych. W 8. minucie dobitka 
Suchanieckiego była celna 
i to sektor kibiców gości 
mógł cieszyć się z prowa-
dzenia. 

Publiczność, która spóź-
niła się na początek me-
czu, nie mogła uwierzyć 
w to, jaki rezultat widniał 
na „tablicy wyników” już 
po 15 minutach. Dokładne 
dośrodkowanie Pieńkow-
skiego pozwoliło Górgu-
lowi precyzyjnie umieścić 
futbolówkę w siatce Su-
chorabskiego. Dwa cel-
ne trafienia wprowadziły 
dość dużo rozluźnienia w 
szeregi przyjezdnych. Do 
przerwy rozmiar porażki 
zmniejszył Adam Łagiew-
ka, skutecznie wykorzy-
stując rzut wolny z okolic 
17 metra.

Przez większość część 
drugiej połowy przeważa-
li Zjednoczeni, jednak nie 
potrafili stworzyć dogodnej 
sytuacji. Żarowianie próbo-
wali zaskoczyć rywali licz-
nymi dośrodkowaniami.

Gospodarzom w 70. mi-
nucie udało się w końcu 
udokumentować przewagę 
zdobytym golem.     

Stojący między słupkami 
Szptyma wypuścił piłkę, a 
próbujący ją wybić z linii 
bramkowej Białkowski pe-
chowo wpakował ją do wła-
snej bramki.

Wszystko wskazywało, iż 
możliwa jest powtórka sce-
nariuszu z 1. kolejki, kiedy 
to Zjednoczeni w identycz-
nych warunkach zdobyli 
trzecią bramkę dającą zwy-
cięstwo w całym spotkaniu. 
Koszmar Lotnika się nie 
powtórzył. Ponownie na 
listę strzelców wpisał się 
Górgul dając swojemu ze-

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Olimpia Kowary 16 43 14 1 1 41-9
2.  Sokół Wielka Lipa 15 41 13 2 0 50-10
3.  Orkan Szczedrzykowice 16 33 10 3 3 42-19
4.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 16 28 8 4 4 29-21
5.  Pogoń Oleśnica 15 27 8 3 4 29-27
6.  GKS Kobierzyce 16 26 8 2 6 44-23
7.  Granica Bogatynia 16 22 7 1 8 22-25
8.  AKS Strzegom 16 22 6 4 6 17-18
9.  Lotnik Jeżów Sudecki 16 21 6 3 7 31-33

10.  Zjednoczeni PCO Żarów 16 19 6 1 9 28-39
11.  Chrobry II Głogów 16 19 6 1 9 26-26
12.  Bielawianka Bielawa 16 17 4 5 7 15-20
13.  Piast Nowa Ruda 16 17 5 2 9 19-32
14.  Włókniarz Mirsk 16 14 4 2 10 22-46
15.  Polonia Trzebnica 16 13 4 1 11 30-51
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 16 1 0 1 15 13-59

społowi bardzo ważne zwy-
cięstwo.   

Decyzją DZPN czwartoli-
gowych piłkarzy w obecnym 
roku zobaczymy jeszcze w 
jednej kolejce rozegranej 

awansem. O punkty będzie 
szalenie trudno. Rywal 
biało-niebieskich Olimpia 
Kowar, to pretendent do mi-
strzowskiej korony.

Krzysztof Dutkiewicz

Trzy rundy czekali sza-
chiści Gońca Żarów na 

zdobycz punktową w III 
Dolnośląskiej Lidze. 

Spoglądając  na tabelę 
przed spotkaniem Goniec 
Żarów - MDK Fabryczna 
Wrocław mogło się wyda-
wać, iż wrocławian czeka 
bardzo łatwe zadanie. Fa-
bryczna należy do ścisłej 
ligowej czołówki, a Goniec 
zamyka stawkę. To tylko 

liczby, a wszystko weryfi-
kuje szachownica. 

Zwycięstwo Wojciecha 
Kowalczuka i Przemysła-
wa Borowskiego oraz remis 
Zbigniewa Zielińskiego 
dały Gońcowi Żarów pierw-
sze punkty w ligowej tabeli. 

Liderem został WKS Ko-
pernik. W stawce 12. zespo-
łów Goniec Żarów zajmuje 
10. miejsce.  

Krzysztof Dutkiewicz

W konfrontacji z czołowy-
mi drużynami gr. A III 

Dolnośląskiej Ligi Siatkowej 
górą zawodnicy z Legnicy oraz 
Bolesławiec. Dla żarowian, to 
pierwsze ligowe porażki w se-
zonie.  

Siatkarze Ikara Legnica pre-
zentowali dojrzalszą i finezyjną 
siatkówkę. 

W pierwszym secie wyrów-
nana walka trwała do 15,16 
punktu. Od stanu 18:15 gospo-
darze powiększali przewagę, 
wygrywając ostatecznie 25:18. 

Pierwszy punkt drugiej odsło-
ny zdobyli goście, ale szybko 
Ikar wyszedł na prowadzenie 
3:1. Kilka minut wręcz koncer-
towej gry sprawiło, że od stanu 
12:8 momentalnie legniczanie 
zdobyli 19 punkt. Strata ośmiu 
punktów utrzymywała się do 
końca drugiego seta. Ponownie 
zawodnicy z Legnicy zwycię-
żyli do 18. 

Żarowianie postawili wszyst-
ko na jedną kartę. Pomimo am-
bitnej gry przegrali trzeciego 

Zespół M S MP P
1. BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC 6 16:5 512:422 15
2. MUKS IKAR LEGNICA 6 13:6 446:389 12
3. UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW 6 12:8 456:440 12
4. KS SUDETY KAMIENNA GÓRA 6 14:10 541:529 11
5. KKS REN-BUT ZŁOTORYJA 6 6:16 439:513 4
6. KS JELENIA GÓRA 6 2:18 394:495 0

W hali sportowej Gmin-
nego Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie przeprowa-
dzony został Dolnośląski Finał 
w warcabach 100-polowych 
LZS.

Zawody rozegrano w pięciu 
kategoriach wiekowych osob-

no dla dziewcząt i chłopców.
Wśród zawodników Gońca 

Żarów tytuł wicemistrzowski 
wywalczył Marek Barabasz 
(kat. Młodzik). Brązowy me-
dal zawisł na szyi Joanny 
Markiewicz (kat. Senior).

Krzysztof Dutkiewicz

Pogoń Oleśnica - Sokół Wielka Lipa 

w pierwotnym terminie (21 listopada, 13:00)
odwołany z powodu remontu stadionu

Zjednoczeni Żarów 2-3 Lotnik Jeżów Sudecki 

BKS Bobrzanie Bolesławiec 1-4 Chrobry II Głogów 

Orkan Szczedrzykowice 3-0 Piast Nowa Ruda 

Granica Bogatynia 1-4 Orzeł Ząbkowice Śląskie 

Włókniarz Mirsk 3-0 GKS Kobierzyce 

AKS Strzegom 1-0 Polonia Trzebnica 

Olimpia Kowary 1-0 Bielawianka Bielawa 

seta 25:23 i całe spotkanie 3:0.
Pełną pulę punktów Volley 

zdobył w pojedynku z KS Su-
dety Kamienna Góra. Jedynie 
w drugim secie gospodarze 
zdołali pokonać siatkarzy z 
Żarowa. W pozostałych od-
słonach faworyt nie zawiódł, 
pewnie wygrywając całe spo-
tkanie 3:1.

W meczu na szczycie gr. A 
BTS Elektros Bolesławiec 
pewnie pokonał PCO Vol-
ley Żarów 3:0 (25:18, 25:14, 
25:14) zostając samodzielnym 
liderem.


