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Drogi
w remoncie

Wykup mieszkanie ze 
zwiększoną bonifikatą

Wybierz się na
rowerową przejażdżkę

Kolejne drogi dojazdowe 
na terenie gminy Żarów 

zostaną w tym roku wyre-
montowane.

Prace rozpoczęły się już 
przy ul. Spokojnej w Żaro-
wie, gdzie w tej chwili trwa 
przebudowa pierwszego od-
cinka drogowego. Nie jest to 

Żarowskie Stowarzysze-
nie „Rowerowy Żarów” 

i Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żaro-
wie zapraszają wszystkich 
amatorów dwóch kółek na 
wspólną przejażdżkę rowe-
rami.

Żarowianie będą mogli wy-
kupić mieszkanie komunal-

ne ze zwiększoną bonifikatą. 
Tak, podczas ostatniej sesji 

Rady Miejskiej w czwartek, 15 
września zadecydowali radni 
Rady Miejskiej. To dobra wia-
domość dla najemców lokali 
komunalnych, którzy myślą o 
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Mieszkańcy wsi zadecydowali, na ja-
kie zadania przeznaczyć pieniądze z 
funduszu sołeckiego.

Do sprzedania atrakcyjna działka 
przy ul. Piastowskiej w Żarowie 
pod budowę garażu. 

Siatkarze Volley Żarów wylewają 
ostatnie poty na treningach przed 
zaplanowaną na 1 października 
inauguracją rozgrywek II ligi. 

Więcej na str. 4 i 5

wykupie mieszkania na wła-
sność. O tym, kto może sko-
rzystać z wykupu mieszkania 
po preferencyjnych cenach, jak 
duża będzie to bonifikata i co 
zrobić, żeby się o nią ubiegać 
rozmawiamy z Anną Koło-
dziej...

więcej na str. 3

Powoli kończą się prace remontowe przy ul. Dębowej w Żarowie. 

Uczestnicy rowerowe-
go happeningu będą mogli 
również wziąć udział w 
konkursie „Rodzinne Po-
tyczki Rowerowe 2016”, w 
którym do wygrania są cen-
ne nagrody.

więcej na str. 7

jedyna droga, która doczeka 
się modernizacji. Zgodnie 
z podpisaną umową, także 
ulica Boczna w Krukowie 
zyska nową nawierzch-
nię drogową. Nowe drogi 
kosztować będą dokładnie 
247.157,25 złotych.

więcej na str. 3

Uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Żarów radni przegłosowali jednogłośnie. 
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Kronika Policyjna
Włamał się do piwnicy i ukradł rower
Do kradzieży doszło w jednym z budynków w centrum miasta. 
Złodziej wyniósł z piwnicy rower marki Sprint. Połakomił się 
także na wiertarkę elektryczną. Poszkodowany 40-letni miesz-
kaniec Żarowa wycenił straty na kwotę 800 złotych. Trwają 
czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Ukradł pieniądze podczas imprezy
63-letni mieszkaniec Żarowa powiadomił funkcjonariuszy ża-
rowskiego komisariatu policji, że nieznany sprawca w trakcie 
spotkania towarzyskiego dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 
kilkunastu tysięcy złotych. - W wyniku czynności procesowych, 
jak również pracy operacyjnej ustalono sprawcę kradzieży pie-
niędzy, któremu przedstawiono zarzut. Sprawca przyznał się do 
zarzuconych mu czynów i odzyskano część utraconych pieniędzy. 
W stosunku do podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru. 25-latek może trafić do więzienia nawet na 5 lat 
– mówi Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie.

Przywłaszczyła sobie telefon
Zarzut przywłaszczenia telefonu komórkowego usłyszała 40-
letnia mieszkanka Żarowa. Czterdziestolatka dokonała przy-
właszczenia telefonu komórkowego marki LG oraz pieniędzy w 
kwocie 20 złotych. Straty wyceniono na kwotę 470 złotych. W 
trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze policji odzy-
skali skradziony telefon komórkowy. Nie był to jedyny taki przy-
padek. W jednym z zakładów pracy na terenie Żarowa nieznany 
sprawca przywłaszczył sobie telefon komórkowy, pozostawiony 
w szatni. Właściciel wycenił straty na kwotę 600 złotych. Spraw-
cy na razie nie udało się namierzyć. Grozi mu 3 lata pozbawienia 
wolności.

Podała się za pracownika pomocy społecznej i 
okradła kobietę
Funkcjonariusze policji zatrzymali 30-letnią kobietę, która po-
dając się za pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokona-
ła kradzieży pieniędzy. - Mimo iż nie przedstawiła żadnych do-
kumentów, ani też nie potwierdziła swojej tożsamości, została 
wpuszczona przez pokrzywdzoną do swojego domu. Sprawczyni 
wykorzystując moment nieuwagi właścicielki ukradła jej pienią-
dze i opuściła pośpiesznie mieszkanie. Łącznie ukradła 800 zło-
tych. Oszustka oświadczyła, iż chciałaby porozmawiać w sprawie 
wycieczki dla emerytów, organizowanej rzekomo przez parafię 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Kobieta usłyszała już zarzuty 
oszustwa oraz kradzieży i przyznała się do popełnienia opisanego 
czynu. Teraz czeka ją sprawa w sądzie. Apelujemy do wszystkich 
osób, w szczególności starszych, aby nie wpuszczać nikogo obce-
go do domu, kiedy jesteśmy sami. Sprawdźmy przed spotkaniem 
osobę, która podaje się za pracownika danej instytucji, czy ta 
faktycznie wysyłała do nas swojego przedstawiciela – tłumaczy 
Katarzyna Wilk komendant policji.

Uwaga! Znaleziono telefon
Na terenie cmentarza komunalnego w Wierzbnej, 28 sierpnia 
znaleziono telefon komórkowy Sony Xperia M2, koloru czarne-
go. Do odbioru na żarowskim komisariacie policji przy ul. Ogro-
dowej 2. 

Oprac. 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 Nr 139/2016 z dnia 
08.09.2016r. 

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 142/2016 z dnia 14 września 2016r. 

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 137/2016 z dnia 
05.09.2016r.

Pomóżmy choremu Adasiowi
Ośmiomiesięczny Adaś Szczurek urodził się 27 stycznia 

2016 roku w bardzo ciężkim stanie. 
Ma zdiagnozowany głęboki niedosłuch obustronny. Lekarze 

podejrzewają u niego mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę 
i rzadką chorobę genetyczną – Zespół Aicardiego-Goutieresa. 
Nie siedzi, ma wzmożone napięcie mięśniowe, dużo zwapnień 
w głowie i zmian po mini wylewach, z trudnością kontroluje 
ruch głowy. Dlatego tak bardzo ważna jest dla niego rehabili-
tacja, która pociąga za sobą ogromne koszty. 

Każdy, kto zechce wspomóc chorego Adasia, może prze-
kazać nawet najmniejsze wsparcie finansowe. Dla rodziców 
dziecka liczy się każdy grosz.

Wpłat można dokonywać na podany numer konta:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą 
Słuchu Orator, ul. H. Kołłątaja 32/9, 50-005 Wrocław

Bank DNB Nord nr konta: 
60 2190 0002 3000 0046 4013 0101

z dopiskiem w tytule „Dla Adasia Szczurka”
Za okazaną pomoc dziękujemy w imieniu swoim i synka.

Rodzice Adasia Szczurka

→ Sprzedam materac przeciwodle-
żynowy z pompą pneumatyczną i 
wózek inwalidzki. Nr tel. 727 390 
650
→ Sprzedam mieszkanie w Imbra-
mowicach: 3 pokoje i kuchnia, 46 
m2, piwnica i pomieszczenie go-
spodarcze wraz z ogrodem 600 m2 
z przeznaczeniem działki budowla-

nej, uzbrojona. Tel. 698 682 355 
→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie 44 m2. Tel. 508 299 700
→ Sprzedam działkę budowla-
ną 16 arów w Imbramowicach. 
Cena 35 tys. Tel. 530 530 486.

PODZIĘKOWANIE
W  imieniu  Zespołu  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Żarowie  oraz obdarowanych miesz-
kańców serdeczne  podziękowania kieruję do Pani Marzeny Zięba, Urszuli Praska i Sary 
Sołtysiak za wyjątkową postawę dzielenia się dobrem i za przekazanie mieszkańcom gminy 
Żarów mebli, odzieży oraz artykułów szkolnych .

Z wyrazami wdzięczności:
Anita Denes-Ziemkiewicz

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. rozpocz.

750/6 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.500 zł 250 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 21 października 2016r. 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 powy-
żej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.407,50 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki posiadają funkcję terenów obsługi komunikacji samochodowej (miejsca postojowe, garaże) 
– symbol C.29 Ks. 
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 21 paździer-
nika 2016r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 100 zł.

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

przy ulicy Piastowskiej w  Żarowie  przeznaczonej pod budowę garażu
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Wykup
mieszkanie 

ze zwiększoną
bonifikatą

Żarowianie będą mogli wykupić mieszkanie ko-
munalne ze zwiększoną bonifikatą. Tak, podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w czwartek, 15 wrze-
śnia zadecydowali radni Rady Miejskiej. To dobra 
wiadomość dla najemców lokali komunalnych, któ-
rzy myślą o wykupie mieszkania na własność. O 
tym, kto może skorzystać z wykupu mieszkania po 
preferencyjnych cenach, jak duża będzie to boni-
fikata i co zrobić, żeby się o nią ubiegać rozma-
wiamy z Anną Kołodziej kierownikiem Referatu 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

→ Jakie zmiany przewiduje wprowadzona uchwala Rady 
Miejskiej? Z jak dużej bonifikaty będą mogli skorzystać 
mieszkańcy?

W chwili obecnej mamy w najmie około 450 mieszkań. Każdy 
najemca, który nie zalega z czynszem mieszkalnym określonym w 
umowie najmu zawartej z Gminą będzie mógł skorzystać z moż-
liwości wykupienia mieszkania komunalnego. Projekt uchwały 
przygotowany przez Burmistrza Miasta przewiduje bonifikatę 
90% wartości lokalu. Uchwała wprowadza także możliwość 
nabycia mieszkania w systemie ratalnym i wówczas bonifikata 
wyniesie 75% wartości lokalu. 

→ Czy wykupione na preferencyjnych warunkach miesz-
kania kupujący będzie mógł sprzedać?

Nabywca może zbyć mieszkanie w każdej chwili, jednak do mo-
mentu upływu 5 lat od nabycia musi się liczyć z żądaniem zwrotu 
udzielonej bonifikaty. Zapis ten dotyczy także osób, które zosta-
ną obdarowane w drodze darowizny tym lokalem.

→ Od kiedy i do kiedy obowiązywać będzie bonifikata?
Zwiększona bonifikata, której wprowadzenie zaproponował 

Burmistrz Miasta obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie 
uchwały. Trudno określić dokładną datę, ponieważ zależy to od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym. Najprawdopodobniej bę-
dzie to listopad bieżącego roku. Uchwała nie ma określonej daty, 
od której przestałaby obowiązywać, jednak to bardzo korzystne 
rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Dlatego radziłabym spie-
szyć się z wykupem, póki jest okazja do nabycia mieszkania po 
korzystnej cenie.

→ Co należy zrobić, aby ubiegać się o wykup mieszkania 
z bonifikatą?

Aby zainicjować procedurę nabycia wynajmowanego lokalu 
należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta wniosek (formularz jest 
do pobrania w Biurze Obsługi Klienta) oraz równocześnie wpła-
cić zaliczkę w wysokości 1.000 złotych niezbędnej na pokrycie 
kosztów związanych z przygotowaniem lokalu do zbycia.

Rozmawiała: Magdalena Pawlik

Na zdjęciu radni Rady Miejskiej w trakcie posiedzenia. 

Droga przy żarowskim cmentarzu komunalnym nareszcie zostanie wyre-
montowana. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców. 

Prace przy ul. Dębowej w Żarowie. 

Odnowione pomieszczenie robi duże wrażenie.

W ramach remontu kuchnia zyskała także nowe meble i wyposażenie.

Drogi w remoncie

Odnowiona kuchnia
na świetlicy wiejskiej w Kalnie

Kolejne drogi dojazdowe 
na terenie gminy Żarów 

zostaną w tym roku wyre-
montowane.

Prace rozpoczęły się już 
przy ul. Spokojnej w Żaro-
wie, gdzie w tej chwili trwa 
przebudowa pierwszego od-
cinka drogowego. Nie jest to 
jedyna droga, która doczeka 
się modernizacji. Zgodnie z 
podpisaną umową, także 
ulica Boczna w Krukowie 
zyska nową nawierzch-
nię drogową. Nowe drogi 
kosztować będą dokładnie 
247.157,25 złotych i zosta-
ną sfinansowane z budżetu 
gminy Żarów i pozyskanej 
dotacji z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych Woje-

wództwa Dolnośląskiego w 
wysokości blisko 130 tysię-
cy złotych. - Po wielu latach 
oczekiwania droga przy ża-
rowskim cmentarzu komu-
nalnym, razem z łącznikiem 
i miejscami parkingowymi 
zostanie wyremontowana. 
Prace powinny zakończyć 
się w połowie października, 
tak żeby nie utrudniać ruchu 
tuż przed świętem 1 listopa-
da. Każdego roku, w naszej 
gminie modernizowane są 
drogi dojazdowe do pól, na 
których remont pozyskuje-
my dodatkowe środki finan-
sowe. Staramy się także, z 
dodatkowego rozdziału o 
pozyskanie dofinansowania 
na remont ulicy Spokojnej 

i Cichej w Imbramowicach. 
Mam nadzieję, że to się uda, 
ale na razie nie mogę jesz-
cze tego potwierdzić, gdyż 
wciąż czekamy na decyzje – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Prace trwają również przy 
ulicy Dębowej w Żarowie. 
To dokończenie kolejnego 
etapu remontu. - W ramach 
inwestycji wykonana zosta-
nie nowa podbudowa z kru-
szyw drogowych, obrzeża na 
ławie betonowej, krawężni-
ki, przepust z rur wzmacnia-
nych oraz dwie studzienki 
deszczowe wraz z wpustami 
ulicznymi. Prace, które po-
chłoną dokładnie 64.882,50 

złotych powinny zakończyć 
się jeszcze we wrześniu. 
Remont w całości finanso-
wany jest ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów 
– mówi Joanna Walich-
nowska kierownik Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Dla wszystkich miesz-
kańców przebudowa dróg 
dojazdowych jest dużym 
ułatwieniem komunikacyj-
nym. Na remonty kolejnych 
dróg zostały złożone wnio-
ski unijne. I na konkretne 
decyzje trzeba jeszcze po-
czekać.

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy Kalna składają serdeczne podziękowania Sławomirowi Matuszak za wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w nowe lustra oraz Agencji Reklamowej Geospace i Michałowi Kozak za ufundowanie 12 tablic ze 

zdjęciami upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców wsi. Wielkie podziękowania także dla 
panów Pawła Kusio oraz Stanisława Trzpiot za pomoc przy remoncie kuchni oraz wszystkich, którzy zaangażowali się 

w prace remontowe.

Zakończyły się prace re-
montowe zaplecza ku-

chennego na świetlicy wiej-
skiej w Kalnie.

W ramach remontu, któ-
ry sfinansowany został ze 
środków funduszu sołec-
kiego została wymieniona 
instalacja elektryczna oraz 
wodno-kanalizacyjna, zbito 
tynki i w to miejsce położo-
no nowe. Pomieszczenie ku-
chenne zyskało także nową 
podłogę, płytki, a przede 
wszystkim meble. Odnowio-
na kuchnia robi teraz duże 
wrażenie. - Jest prawie jak 
w domu – cieszy się Ewa 
Wołek, mieszkanka Kalna. 
I dodaje. - Po tym, jak zo-
stała wyremontowana nasza 
świetlica wiejska, przyszedł 
czas na pomieszczenie ku-
chenne. Kuchnia była w złym 
stanie technicznym, dlatego 
wspólnie z mieszkańcami wsi 
zadecydowaliśmy, aby prze-
znaczyć pieniądze z funduszu 
sołeckiego na jej remont. Od 
słów szybko przystąpiliśmy 
do czynów i kuchnia zyskała 
w końcu nowy wizerunek. W 
końcu to najważniejsze po-
mieszczenie w każdej świetli-
cy. To tutaj powstają najbar-
dziej wyszukane dania, które 

serwują nasze panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Świetlica wiejska w Kalnie 
zyskała także nowe lustra, 
które ulokowane zostały 
na ścianach w głównej sali 
oraz korytarzu. Pojawiły się 
tam również nowe tablice ze 
zdjęciami upamiętniającymi 
najważniejsze wydarzenia z 
życia mieszkańców Kalna. 
Nowe akcesoria to podaru-
nek od samych mieszkań-
ców wsi.

Remont pomieszczenia ku-
chennego na świetlicy wiej-
skiej w Kalnie to kolejny 
przykład inwestycji, która, 
decyzją samych mieszkań-
ców, została sfinansowana 
ze środków funduszu sołec-
kiego. W ramach tych środ-
ków z budżetu gminy Żarów, 
które każdego roku przyzna-
wane są mieszkańcom wsie 
zmieniają swój wizerunek. 
Remontowane są świetlice 
wiejskie, remizy strażackie, 
budowane nowe chodniki 
czy modernizowane drogi. 

Pomóżmy choremu Adasiowi

Wszystko to ma służyć po-
prawie życia mieszkańców 

na wsi.
Magdalena Pawlik
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Dożynki w Żarowie
Kolorowy korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, wieńce i chleb z tegorocznego zboża, pyszności na dożynkowych stołach, wspólna zabawa i 
nagrody dla wszystkich zaangażowanych sołectw. Tak wyglądały gminne dożynki w Żarowie. W niedzielę, 11 września rolnicy z terenu gminy Żarów dzię-
kowali za udane zbiory i świętowali zakończenie żniw oraz prac w polu. Po raz drugi już na zmodernizowanym targowisku miejskim. Na wspólne biesiado-
wanie w tym roku zapraszali współgospodarze dożynek – mieszkańcy Mikoszowej i Mielęcina.

Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, bochny chleba oraz kosze owoców i warzyw. - Dożynki to jedno z najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku. To czas radości i odpoczynku. Dziś gromadzimy się na mszy dożynkowej w Żarowie, aby podziękować Bogu i umocnić z Nim naszą więź. Pamiętajmy, że wszystkie dary, które znajdują się na naszych stołach to dzieło naszego Boga. Podzię-kujmy za to wszystko i za te małe ziarenka chleba, z których wyrasta później chleb nasz powszedni. Tak jak dziękujemy za Ciało Chrystusa, które spożywamy podczas mszy świętej – podkreślał podczas homilii ks. Tomasz Krupnik. 

Dożynkowe stoły uginały się pod ciężarem pysznego jadła przygotowanego przez poszczególne so-

łectwa. Nie zabrakło tradycyjnego bigosu, pierogów, swojskich wędlin, pasztetów, pieczonego chleba, 

pysznych ciast, a także wyszukanych soków i nalewek. - Na naszym stoisku dziś można skosztować 

wiejskiego smalcu z ogórkiem, pieczonego chleba i wyszukanych ciast. Wszystko przygotowały nasze 

niezawodne panie, które są aktywne i chcą działać na rzecz naszej wsi - mówiła Zyda Zadworna miesz-

kanka Mikoszowa. 

Podczas rolniczego święta, burmistrz Leszek Michalak, w asyście starostów dożynek Iwony Świętak z 

Mielęcina i Mariusza Pabis z Mikoszowej podzielili wśród uczestników chleb wypieczony z tegorocznego 

ziarna. - W tym roku spotykamy się w sercu gminy - w Żarowie, aby wraz z gospodarzami dożynek z 

Mielęcina i Mikoszowej oraz wszystkimi tu zgromadzonymi wspólnie uczcić prace rolnika. Każdego dnia 

jakże chętnie czerpiemy z efektów Waszej pracy. Korzystamy ze zbóż, ale też z pozostałych upraw i form 

rolniczej aktywności. Korzystamy, chociaż tak rzadko biorąc do rąk chleb, dostrzegamy, jak wielkiej pracy, 

jak wielkiego serca potrzeba, aby ten chleb powstał - mówił burmistrz Leszek Michalak. 

Wszystkie dożynkowe stoiska zostały przygotowane z wielkim zaangażowaniem. Każde były nie tylko 
suto zastawione swojskim oraz pysznym jadłem, ale także starannie i profesjonalnie przyozdobione. 
Wszystkie wyróżniały się swoim wyglądem. To zapewne zasługa mieszkańców, którzy w swoją pracę 
włożyli dużo wysiłku. Na zdjęciu panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łażan. 

W rytm dożynkowych przyśpiewek bawili się wszyscy zgromadzeni na targowisku uczestnicy. Na scenie 

prezentowały się panie z Kół Gospodyń Wiejskich, radni Rady Miejskiej, sołtysi wsi, przedstawiciele Rad 

Sołeckich, uczniowie żarowskich szkół oraz mieszkańcy. Po raz pierwszy wiązankę dożynkowych hitów, 

z własną wersją tekstową zaśpiewali wspólnie przedstawiciele dwóch sołectw: Mikoszowej i Mielęcina 

(na zdjęciu).

Ze znanych polskich hitów, jak każdego roku skorzystało wiele so-

łectw. Dokładając do nich swoje własne teksty powstały prawdziwe do-

żynkowe hity. Mieszkańcy dziękowali w nich za tegoroczne plony, władzom 

za zrealizowane in-

westycje, wyrażając 

jednocześnie prośbę 

o ich kontynuację. 

Znane i lubiane prze-

boje śpiewali wszy-

scy zaproszeni go-

ście i mieszkańcy.
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„Rok przeminął jakby tydzień
I dożynek nadszedł dzień 

W darze niesiem nasze zboże,
Zboże nasze, to nasz czyn”.

W podziękowaniu za tegoroczne plony
Dożynki to szczególne wydarzenie obchodzone co roku, już po zakończeniu najważniejszych 
prac na polu. Inaczej zwane świętem plonów, są radosnym czasem dziękczynienia za zebrane 
plony, a także wyrazem ogromnego szacunku dla ciężkiej pracy każdego rolnika. Święto plo-
nów stanowi piękny element polskiej kultury, uroczystości dożynkowe są nie tylko wyrazem 
pielęgnowania tradycji narodowej, ale też wdzięczności Bogu i Matce Bożej za pomyślnie 
zakończone żniwa oraz inne zebrane plony. 

Dożynkowe wieńce ze zboża i słomy
Tegoroczne wieńce dożynkowe prezentowały się imponująco. Przygotowali je mieszkańcy 
wsi, wkładając w swoją pracę mnóstwo zaangażowania i cierpliwości. Trudno było oderwać 
od nich oczy. Wszystkie, podczas mszy świętej poświęcił ksiądz dziekan Piotr Ważydrąg 
proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. - Taki wieniec to ogromna 
praca zespołu, która nierzadko trwa nawet kilka miesięcy - przyznały gospodynie, które każde-
go roku wiją wieńce dożynkowe na świetlicach wiejskich.

Wiejskie przysmaki
Dożynkowe stoły uginały się od pomysłowych dekoracji, a przede wszystkim pysznego jedze-
nia. Przez cały dzień, stoiska poszczególnych miejscowości odwiedziły tłumy mieszkańców, 
którzy mieli okazję skosztować tradycyjnych wyrobów i podziwiać nietypowe dekoracje. - 
Przygotowaliśmy same naturalne potrawy. Są gołąbki z ziemniakami, pierogi z mięsem, nalewki, 
owoce, warzywa i oczywiście ciasta. Wszystkie potrawy przygotowały panie z naszego Koła 
Gospodyń Wiejskich – mówiła Barbara Penkala z Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej.

Nagrody dla wszystkich sołectw
Podczas tegorocznych dożynek gminnych burmistrz Leszek Michalak za ciężką pracę, wysi-
łek, a przede wszystkim wielkie zaangażowanie podziękował także sołectwom. Na ręce sołty-
sów i przedstawicieli wsi podziękowania i czeki, wspólnie z burmistrzem Leszkiem Micha-
lakiem wręczali również posłowie na Sejm RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka i Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska oraz dyrektor Banku Zachodniego w Żarowie Roman Witwicki. - 
Dziękujemy za Waszą obecność na tegorocznych dożynkach gminnych w Żarowie. To wielkie 
święto wszystkich rolników. Dziś składamy Wam hołd, a jednocześnie wielkie podziękowania za 
trudną, ale jakże potrzebną pracę. Wszystkie dożynkowe stoiska są suto zastawione lokalnymi 
smakołykami. To także owoc Waszej ciężkiej pracy - dziękowały rolnikom z terenu gminy Ża-
rów posłanki na Sejm RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska. Rozstrzygnięty został także konkurs na najlepszą potrawę. Jury nie miało wątpliwości i 
przyznało pierwsze miejsce mieszkańcom Mielęcina oraz Mikoszowej za dożynkowe leczo.

Sponsorami dożynek była Agencja Nieruchomości Rolnej oraz Bank Zachodni WBK S.A., 
który ufundował główną nagrodę za najlepszą potrawę.

Magdalena Pawlik

Wspólne zdjęcie sołtysów i zaangażowanych mieszkańców w przygotowanie tegorocznych dożynek. 

Dobrą zabawę zapewnili mieszkańcy Mrowin przedstawiając wiejską wersję przeboju Boys „Jesteś szalona”.

Na zdjęciu rozśpiewane panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Imbramowic.

W kolorowych strojach, na scenie prezentowali się mieszkańcy wsi. Dożynkowe przyśpiewki to tradycyjna część 
wspólnej wiejskiej zabawy. Na zdjęciu mieszkańcy Bożanowa w trakcie swojego występu.

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszyst-

kim mieszkańcom Mikoszowej i Mielęcina za 
ogromny wkład, pracę oraz zaangażowanie w 
przygotowanie gminnych dożynek w Żarowie.

Marta Wądołowska sołtys Mikoszowej
Witold Madej sołtys Mielęcina

Barbara Zatoń radna Rady Miejskiej
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Mieszkańcy wsi
podzielili fundusz 

sołecki
Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich wsiach gminy Żarów w sprawie 
podziału środków z funduszu sołeckiego. Zgodnie z ustawą, fundusz sołecki w 
wysokości 264.493,10 złotych został podzielony przez mieszkańców wsi. Wie-
le z zaplanowanych na 2017 rok zadań pokrywa się lub są kontynuacją zadań 
realizowanych w roku bieżącym.

Wśród nich będą to re-
monty i wyposażenie świe-
tlic wiejskich, budowa 
nowych chodników, za-
kup wiat przystankowych 
i sprzętu dla jednostek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych czy zagospodaro-
wanie terenów wokół bu-
dynków świetlic wiejskich. 
Nie zabraknie również cy-
klicznych imprez, które co-
rocznie organizują miesz-
kańcy wsi. - Pomysłów na 
wykorzystanie środków z 
funduszu sołeckiego jest w 
naszej miejscowości wiele. 
Wspólnie z mieszkańcami 
zadecydowaliśmy, aby prze-
znaczyć pieniądze na zakup 
nowych krzeseł i stołów do 
naszej świetlicy, strojów i 
wyposażenia dla zespołu 
muzycznego, kostki beto-
nowej pod wiatę i kamieni 
przy zielonym skwerku – 
mówi Andrzej Grabowski 
sołtys Krukowa. 

Fundusz sołecki to środ-
ki, które gmina oddaje do 
dyspozycji wsi. Są to środ-
ki z budżetu gminy Żarów. 
Ich wysokość jest ustalana 
corocznie i zależy od licz-
by mieszkańców sołectwa 
oraz bieżących dochodów 
gminy. Nie są to środki so-
łectwa, ale przeznaczane są 
dla mieszkańców wsi na po-
prawę warunków ich życia. 
- Podzieliliśmy pieniądze na 
potrzeby naszej wsi. Będzie 
to zakup traktorka do ko-
szenia trawy, telewizora na 
świetlicę wiejską, strojów 
dla młodzieżowego zespo-

Mieszkańcy Krukowa jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu fundu-
szu sołeckiego na kolejne inwestycje na terenie wsi.

I witacze, które zdobią wieś. 

Nowa tablica informacyjna na terenie Łażan.

Dzięki dodatkowym środkom finansowym mieszkańcy Łażan zrealizują 
wiele zadań inwestycyjnych. 

łu, tablicy informacyjnej 
przy kościele, uzupełnienie 
placu zabaw i przystanków 
autobusowych. Do podziału 
była kwota ponad 25 tysię-
cy złotych. Każdego roku 
sami podejmujemy decyzje, 
na jakie zadania przezna-
czyć pieniądze. Mieszkamy 
tutaj i znany potrzeby na-
szej wsi, a środki finanso-
we rozdysponowujemy na 
najważniejsze inwestycje - 
przyznaje Mieczysław Fa-
ruń prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Łażan „Przy-
jazna Wieś”. 

Realizacja zadań, jakie 
mieszkańcy wsi wyznaczy-
li w ramach funduszu so-
łeckiego rozpocznie się w 
przyszłym roku. W każdej 
miejscowości mieszkańcy 
postawili na realizację zadań 
inwestycyjnych, co pozwoli 
na skorzystanie przez nich 
z dodatkowych środków fi-
nansowych przeznaczonych 
przez burmistrza. - Kolejny 
już raz mieszkańcy zadecydo-
wali, że większość środków z 

funduszu sołeckiego, która 
przypada na ich sołectwo 
przeznaczą na zadania inwe-
stycyjne. Dzięki takiej decy-
zji, będą mogli skorzystać z 
dodatkowych pieniędzy, cho-
ciażby na następne przedsię-
wzięcia. To dobrze, bo znaczy 
to tylko, że chcą decydować o 
swojej wsi, chcą mieć wpływ 
na to, jak wygląda ich sołec-
two i jak się rozwija – zazna-
cza burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Magdalena Pawlik

Tablica informacyjna
i witacze w Łażanach

KCP Sp. z o.o. poszukuje pracowników

Od niedawna przyjeżdża-
jących do Łażan witają 

trzy nowe witacze, które 
zostały zamontowane na te-
renie wsi.

Tuż przy parku w Łażanach 
stanęła także nowa tablica 
informacyjna, na której moż-
na przeczytać najistotniejsze 
informacje na temat zabyt-
kowych obiektów funkcjonu-
jących na terenie sołectwa. 
Wszystkie zostały zakupione 
i sfinansowane ze środków 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”. In-
westycja kosztowała dokład-
nie 3.800 złotych. - Nowa 
tablica informacyjna i trzy 
nowe witacze, przy przystan-
ku autobusowym, wjazdu od 
strony strefy ekonomicznej i 
w kierunku Przyłęgowa zdo-
bią naszą wieś. Teraz podró-
żujący i przejeżdżający przez 
nasze sołectwo będą mogli 
się zatrzymać i przeczytać o 
zabytkach na terenie Łażan 
– mówi Mieczysław Faruń 
prezes Stowarzyszenia Mi-

łośników Łażan „Przyjazna 
Wieś”.

Zakup nowych elementów 
promocyjnych w postaci wi-
taczy i tablicy informacyj-
nej to nie jedyne inicjatywy, 
które podejmowane są przez 
Stowarzyszenie Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”. 
Przez ostatnią kadencję 
przedstawiciele stowarzysze-
nia pozyskali kwotę ponad 
80 tysięcy złotych, która zo-
stała przeznaczona na dzia-
łania inwestycyjne na terenie 
Łażan. - Podsumowaliśmy 
minioną kadencję podczas 

ostatniego zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego. Udało 
się nam pozyskać kwotę bli-
sko 87 tysięcy złotych jako 
dofinansowania i darowizny. 
Pieniądze te zostały przezna-
czone na remont zabytkowego 
kościoła, zakup materiałów 
promocyjnych oraz informa-
cyjnych, głównie kalendarzy 
i widokówek i uzupełnienie 
naszego placu zabaw o ka-
ruzelę. Środki te pochodziły 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, Lokalnej Grupy Działa-
nia „Szlakiem Granitu” oraz 
Fundacji „Polska Miedź”. 
Przy okazji dziękuję również 
naszym paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich, które są 
członkami naszego stowa-
rzyszenia, które na wszelkie 
sposoby promują wieś. Przez 
te działania Łażany znane 
są nie tylko w naszej gminie, 
ale również powiecie i wo-
jewództwie – dodaje prezes 
stowarzyszenia w Łażanach 
Mieczysław Faruń.

Magdalena Pawlik

Firma KCP Sp. z o.o. jest 
częścią koreańskiego kon-

cernu KAC Co., Ltd. potenta-
ta w branży odlewnictwa 
aluminium w Korei. (www.
kac.ne.kr).

Jest to pierwsza inwestycja 
tego koncernu poza Azją i 
firma z branży automotive. 
W zlokalizowanym zakła-
dzie na żarowskiej podstrefie 
ekonomicznej będzie produ-
kować elementy do układu 
kierowniczego. Od początku 
2017 planuje uruchomić pro-
dukcję, a do końca 2018 roku 
rozbudowę fabryki o kolejny 
zakład zlokalizowany tuż 
obok.

Rekrutacja już się rozpo-
częła, swoje CV można prze-
syłać bezpośrednio do pani 
Marty Balcerzak e-mail: 
mbalcerzak.kcp@gmail.com 
lub składać w siedzibie, ul. 

Tarnawska 3 (obecnie jesz-
cze plac budowy, ale pani 
Marta Balcerzak jest obec-
na na miejscu).

Docelowo firma planu-
je w tym jednym zakładzie 
zatrudnić 70 osób, z czego 
50 pracowników produk-
cyjnych. Rekrutacja będzie 
rozciągnięta w czasie na cały 
kolejny 2017 rok. 

Z uwagi na fakt, iż jest to 
firma z branży motoryzacyj-
nej decydujące znaczenie u 
potencjalnych kandydatów 
ma znajomość i doświadcze-
nie w tej branży. Dodatko-
wym atutem jest jak zawsze 
znajomość języka angielskie-
go, to bardzo ułatwia komu-
nikacje. 

Firma oferuje pakiet szko-
leń wprowadzających dla 
pracowników oraz szkolenie 

Obecnie poszukuje kandydatów
na stanowiska:

→ Operator (Praca przy maszynach do odlewania ciśnie-
niowego aluminium (Press Die-Casting Injection), praca 
fizyczna. Docelowo 3 zmianowa, na początku produkcji 
praca na 1 zmianę)

→ Operator (Praca przy maszynach sterowanych nume-
rycznie, praca fizyczna. Docelowo 3 zmianowa, na począt-
ku produkcji praca na 1 zmianę)

→ Kontroler Jakości/Quality Inspector (Praca w sys-
temie 3 zmianowym, na początku 1 zmiana. Możliwość 
wyjazdu szkoleniowego do Korei)

→ Młodszy specjalista w dziale zakupów i logistyki/ jr 
specjalist purchase & logistics (Praca w systemie jedno-
zmianowym)

długoterminowe w Korei. 
Wynagrodzenie dotyczą-
ce wszystkich stanowisk 
to przedział między 2000 - 
4000 brutto.

Całą ofertę pracy, łącznie 
z wymaganiami na poszcze-
gólne stanowiska można 
znaleźć na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik



Na niedzielę, 2 października zaplanowano imprezę sportową „Żarowskie Biegi Strefowe” 
na trasie: 

Start: Park Miejski w Żarowie, ul. Armii Krajowej, ul. Przemysłowa, ul. Fabryczna, ul. 
Kwiatowa, Plac Wolności, ul. Hutnicza, ul. Krasińskiego, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, ul. Armii 
Krajowej, ul. Zamkowa – meta Park Miejski w Żarowie. 

W związku z organizacją imprezy nastąpią utrudnienia w ruchu. Na czas wyłączenia należy 
stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowa-
nia się do poleceń służb porządkowych. 

Za utrudnienia przepraszamy.
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Wybierz się
na rowerową
przejażdżkę

Żarowskie Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” i Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie zapraszają wszystkich amatorów dwóch kółek na wspól-
ną przejażdżkę rowerami. Uczestnicy rowerowego happeningu będą mogli 
również wziąć udział w konkursie „Rodzinne Potyczki Rowerowe 2016”, w któ-
rym do wygrania są cenne nagrody.

To już druga edycja kon-
kursu, w którym we wspól-
nej zabawie mogą uczest-
niczyć zespoły rodzinne. 
- I tym razem, wzorem roku 
ubiegłego zapraszamy ro-
dzinne zespoły do wspólnej 
zabawy. Wystarczy stworzyć 
minimum dwuosobowy ze-
spół rodzinny, wziąć udział 
w naszej zabawie i zgarnąć 
cenne nagrody. To wszyst-
ko oczywiście na rowerze. 
Ponadto, każdy kto weźmie 
udział w „Rodzinnych Po-
tyczkach Rowerowych” w 
nagrodę otrzyma bezpłatnie 

oznakowanie swojego rowe-
ru. Finałem wycieczki będzie 
ognisko połączone z piecze-
niem kiełbasek – mówi Mi-
chał Sobczyński prezes Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”. 

Każdy, kto ma ochotę w 
taki właśnie sposób spędzić 
sobotnie popołudnie może 
dołączyć do grupy chęt-
nych rowerzystów. Zbiórka 
z rowerami w sobotę, 1 paź-
dziernika o godz. 13.30 przy 
Szkole Podstawowej w Ża-
rowie na ul. Ogrodowej. 

Trasa przejazdu: Start/meta 

- ul. Ogrodowa, teren Szko-
ły Podstawowej w Żarowie, 
kierunek – Żarów – Łaża-
ny – Przyłęgów – Skarżyce 
– Pastuchów – Piotrowice – 
Żarów.

Rowerowa akcja organi-
zowana jest przy wsparciu 
Burmistrza Miasta Żarów, 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Wał-
brzychu i Komisariatu Poli-
cji w Żarowie. 

Szczegóły na facebooku 
www.facebook.com/Rowe-
rowyZarow

Magdalena Pawlik

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 

wywoławcza
Wys. 

wadium
Godz. 

rozpocz.

961/1 1.882 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 70.000 zł 7.000 zł 9 05

961/2 1.463 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 60.000 zł 6.000 zł 9 10

961/3 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 15

961/5 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 20

961/6 1.295 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 25

1. Przetargi odbędą się w dniu 25 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 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  najpóźniej do dnia 21 października 2016r. 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 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  1.145,42 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 jedno-
rodzinną  i usługi – symbol D. 1-3 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 doku-
mentu 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 pełnomocnic-
twa 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 1% ceny wywoławczej.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych 

niezabudowanych położonych przy ulicy Świerkowej
w Żarowie przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

„Mamuty Kultury” trafią do...

Uwaga! Utrudnienia w ruchu

Po raz pierwszy w historii 
Gminne Centrum Kultury 

i Sportu wręczy swoją na-
grodę za działalność na rzecz 
kultury.

Pierwsze Mamuty Kultury 
zostaną rozdane w piątek, 23 
września podczas jubileuszu 
40-lecia żarowskiej kultury. 
- Chcemy, aby mamut z Kru-
kowa stał się symbolem żarow-
skiej kultury i sztuki – mówi 
Tomasz Pietrzyk, zastępca 
dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu i dodaje – 
Próby odwzorowania mamuta 

z Krukowa podjęła się Elżbieta 
Kulas z GCKiS i to rzeźba jej 
autorstwa zostanie wręczona 
podczas jubileuszowej gali. 

A kto otrzyma tę wyjątkową 
nagrodę, o tym przekonamy 
się w piątkowy wieczór. Warto 
dodać, że każdy z Mamutów 
Kultury będzie jedyny w swo-
im rodzaju. Jak zapewnia Elż-
bieta Kulas, nie będzie dwóch 
identycznych rzeźb. Ponadto 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu ma w planach wyko-
rzystanie wizerunku mamuta 
z Krukowa do promocji swo-

ich działań. Pierwsze efekty 
będziemy mogli zobaczyć już 
pod koniec tego roku.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu raz do roku będzie 
wręczało Mamuty Kultury 
za wybitne działania na rzecz 
upowszechniania kultury i 
sztuki. 

Liczące 20 tysięcy lat szcząt-
ki prehistorycznego zwie-
rzęcia zostały odnalezione w 
2005 roku na terenie gminy 
Żarów. Obecnie możemy je 
oglądać w Żarowskiej Izbie 
Historycznej.
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Historyczny sezon siatkarzy!
Siatkarze Volley Żarów wylewają ostatnie poty na treningach i dopinają transfery przed zaplanowaną na 
1 października inauguracją rozgrywek II ligi.

– Kiedy w 2011 roku w Żaro-
wie pojawił się pomysł z założe-
niem klubu siatkarskiego więk-
szość osób pukała się w głowę, 
czy to ma jakikolwiek sens. To 
wtedy zebrała się garstka dzie-
ci, które chciały zacząć przy-
godę z siatkówką. Założono 
stowarzyszenie UKS Volley Ża-
rów, a od sezonu 2013/2014 po 
raz pierwszy zgłoszono zespół 
do rozgrywek III ligi dolnoślą-
skiej, zajmując 6. miejsce na 15 
drużyn. W sezonie 2014/2015 
powtórzono wynik, by w sezo-
nie 2015/2016 zająć 3. miejsce 
w lidze. Dzięki rezygnacji z 
walki o II ligę Siatkarza Bie-
rutów, żarowianie mieli okazję 
zawalczyć w barażowych tur-
niejach. Na półfinały pojecha-
li do Namysłowa, gdzie zajęli 
2. lokatę, pokonując Eurotax 
Lubsko, a ulegając drużynom 
MUKS Michałowice oraz go-
spodarzom turnieju NKS Start 
Namysłów. Żarów zajął jednak 
2. pozycję pokonując drużynę 
NKS Start Namysłów lepszym 
stosunkiem małych punktów. 
Na finały siatkarze Volleya Ża-
rów pojechali w daleką podróż 
do Gdańska. Niestety przegrali 
tam wszystkie spotkania, zaj-
mując ostatecznie 4. miejsce 
– komentuje trener Volleya 
Krzysztof Wierzbicki.

Mimo porażki w turnieju 
barażowym Żarów będzie 
miał jednak II ligę! Wsku-
tek problemów finansowych 
kilku drugoligowych zespo-
łów, drużyna Volley  dostała 
od Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej propozycję gry w 
II lidze. Decyzja klubu na tak 
sprawia, iż w najbliższych roz-
grywkach Żarów wystąpi na 
drugim froncie w kraju (trzeci 
poziom rozgrywkowy). 

Pomocne w przygotowaniach 
do nowego sezonu mają być 
turnieje. Pierwszy rozegrano 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Żarowie. 
Na parkiecie hali sportowej 
GCKiS zobaczyliśmy benia-
minka z Bolesławca, Juvenia 
Głuchołazy oraz MKS Olavia 
Oława. Mecze były rozgrywa-
ne systemem do 2 setów nie-
zależnie od osiągniętego wy-
niku. Już w pierwszym meczu 
żarowianie wygrali pierwszą 
partię z MKS Olavią Oława, 
by ostatecznie zremisować 
to spotkanie 1:1. W kolejnym 
meczu przegrali z Bolesław-
cem 0:2. Zwycięstwo nie było 
najważniejsze. W turnieju 
występowała szeroka kadra, 
składająca się z kilku mło-
dych zawodników. To właśnie 
oni mają być zmiennikami w 
meczach ligowych, dlatego 

tak ważne jest ogranie młodej 
kadry. W ostatnim meczu tur-
nieju Żarów pokonał ligowca z 
Głuchołaz 2:0. W ostateczno-
ści turniej zakończył się zwy-
cięstwem MKS Olavia Oława, 
na drugim miejscu podium 
stanął beniaminek z Bolesław-
ca, który wyprzedził drużynę 
z Żarowa małymi punktami. 
Ostatnie czwarte miejsce wy-
walczyła drużyna z Głucho-
łaz. – Ten turniej pokazał, że 
nie będziemy chłopcami do 
bicia przez innych ligowców, 
drzemie w nas potencjał, wiemy 
nad czym musimy jeszcze po-
pracować przed rozpoczęciem 
rozgrywek – mówił Krzysztof 
Wierzbicki.

W zespole doszło do kilku 
istotnych zmian. Pierwsze na-
stąpiły na ławce trenerskiej, 
gdzie do trenującego zespół 
od powstania klubu Marcina 
Wójciaka dołączył grający 
w sezonach 2014-2016 To-
masz Botwina. – To wielka 
szansa dla obu chłopaków na 
pokazanie się i zaistnienie w 
siatkówce w roli trenerskiej. 
Obaj mają profesjonalne po-
dejście, świeże spojrzenie i 
zapał – komentuje tę zmianę 
Krzysztof Wierzbicki. Zmia-
ny są również w składzie. W 
zeszłym sezonie w III lidze 
grali Dorian Kowalczyk, 
Marcin Wójciak, Tomasz 
Botwina, Adam Pęczyń-
ski, Kamil Nowak, Michał 
Wróbel, Tomasz Knecht, 
Szymon Lange, Artur Wój-
ciak, Piotr Orzechowski, 
Bartosz Adamski, Marek 
Derda oraz Jarosław Pizuń-
ski. Ten ostatni wzmocnił in-
nego II-ligowca, a mianowicie 
drużynę z Bielawy. Do zespo-
łu dołączyli natomiast ataku-
jący Paweł Lewandowski z 
Gwardii Wrocław, przyjmu-
jący Karol Greś (w zeszłym 
sezonie Gwardia Wrocław), 
Karol Barski – wychowanek 
MOS Zbąszyn i środkowy Jan 
Mieszko Rzadkowski z MKS 
Olavia Oława.

– „Lewar” ma moc, niedaw-
no zakończył sezon plażowy i 
na pierwszych treningach nie 
widać wcale zmęczenia grą na 
piachu. W przypadku Gresia, 
powiem tylko tyle, że jak będzie 
miał zdrowie to drużyna na tym 
skorzysta – komentuje wzmoc-
nienia Krzysztof Wierzbicki 
i dodaje – Mieszko już grał z 
nami w sezonie 2014/2015, po-
tem jednak przeszedł do II-ligo-
wej Olavii Oława z której po-
chodzi. Mieszko ma wzmocnić 
środek bloku, ale ma również 
zadbać o atmosferę w szatni i 
na boisku. Wszyscy wspomina-

my atmosferę, jaką wprowadził 
Mieszko w sezonie 2014/2015. 
Pomaga nam również organi-
zacyjnie, ma sporą wiedzę i do-
świadczenie, bo jako 18-latek 
grał już w I-ligowym Modera-
torze OSiR Hajnówka, który 
jak mówił bardzo przypomina 
mu Żarów.

Najtrudniejsze jednak przed 
działaczami klubu z Żarowa. 
Do tej pory wspierany był od 
początku przez dwie żarow-
skie firmy, Rob-Trans – firmę 
świadczącą usługi transpor-
towe oraz Tereny Zielone. W 
sezonie 2014/2015 wsparcie 
tytularne okazał zakład pro-
dukcyjny z Żarowa firma PCO 
Żarów. – Wspierani byliśmy 
jeszcze przez Urząd Miejski w 
Żarowie niewielkimi dotacja-
mi, na III ligę to wystarcza-
ło, na II to zdecydowanie za 
małe wsparcie, dlatego więc 

czynimy starania by pozyskać 
sponsorów. Rozmowy trwają 
z kilkoma firmami na temat 
sponsoringu tytularnego, stra-
tegicznego i partnerstw. Do tej 
pory w sprawach technicznych 
wspierała nas firma JAKO, 
której dystrybucja znajduje się 
w oddalonej o 12 kilometrów 
Świdnicy. Mamy nadzieję, że 
również na sezon 2016/2017 
przedstawiciele firmy JAKO na 
terenie Polski zostaną z nami 
– kończy Krzysztof Wierz-
bicki.

Siatkarze UKS Volley Żarów 
zainaugurują historyczny se-
zon siatkówki w Żarowie już 
1 października grając przed 
własną publicznością. O godz. 
17.00 zmierzą się z drużyną 
SPS Chrobry Głogów. Wstęp 
na wszystkie mecze jest bez-
płatny.

Krzysztof Dutkiewicz

Znamy mistrzów
województwa

Gonią czołówkę

Żarowskie Biegi
Strefowe – konkursy!

Tegoroczny czempionat 
był wyjątkowy z wielu 

względów. Przede wszystkim 
cieszy frekwencja.

W Żarowie nad szachow-
nicami pochyliło się 160 
adeptów tej dyscypliny spor-
tu. Uzyskano wiele norm na 
kategorię szachową. Naj-
większą grupę uczestników 
Mistrzostw Dolnego Śląska 
juniorów w szachach kla-
sycznych stanowili najmłodsi 
szachiści, co dobrze wróży tej 
dyscyplinie sportowej. 

Mistrzostwa w Żarowie 
rozgrywano w grupach z po-
działem ze względu na wiek. 
Zawodnicy rozgrywali dwu-
dniowe rozgrywki na dystan-
sie 7 rund granych tempem 60 
minut na zawodnika.

To już kolejna impreza ran-
gi mistrzowskiej rozegrana w 

naszym mieście, którą na zle-
cenie Dolnośląskiego Związ-
ku Szachowego zorganizowa-
ło Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz klub 
szachowy Goniec Żarów. 
Areną zmagań była hala spor-
towa GCKiS w Żarowie.

Wśród szachistów Gońca 
Żarów najwyższe miejsce 
zajął Dawid Mozol, który 
w kat. D-17 uplasował się 
na 7. pozycji.  Ernest Sojski 
zakończył rywalizację na 8. 
miejsce (C-11). Jan Molecki 
zajął 34. miejsce, a Gracjan 
Felusiak był 39 (obaj kat. 
C-9). Wychowanek Goń-
ca Żarów Jakub Dołharz, 
obecnie reprezentujący KSz 
Polonię Wrocław w kat. C-13 
znalazł się tuż za podium na 
4. miejscu.

Krzysztof Dutkiewicz

Przy szachownicy Ernest Sojski

Trzy punkty, tyle wynosi 
strata Zjednoczonych 

Żarów do prowadzącej 
dwójki Nysy Kłodzko oraz 
Górnika Boguszów-Gorce. 

W ostatniej kolejce żarow-
scy piłkarze wybrali się do 
Jaszkowa Dolnego. Iskra 
nie mogła zaliczyć tego spo-
tkania do udanych. Zespół 
Zjednoczonych zanotował 
czwarte zwycięstwo w se-
zonie. Goście stawili się na 
spotkanie w zaledwie dwu-
nastoosobowym składzie, w 
podobnej sytuacji kadrowej 
byli również gospodarze. 
Mateusz Kołodziej w 21. 
minucie otworzył wynik , 
ale nim padł drugi gol dla 
przyjezdnych to Iskra zmar-
nowała doskonałą sytuację 
do remisu. Z piłką minął się 
obrońca i golkiper, a mają-
cy przed sobą pustą bramkę 
Mateusz Juszczyk, fatalnie 
przestrzelił.

W szeregach Zjednoczo-
nych kolejne dobre spo-
tkanie zanotował młodzie-

żowiec Sylwester Zyl. 
Imponujący walecznością 
zawodnik wywalczył rzut 
karny, po którym Patryk 
Chrapek podwyższył przed 
przerwą prowadzenie. Du-
blet ustrzelił Kołodziej, 
ustalając w 70 min. rezultat 
meczu. 

Dla Iskry była to druga po-
rażka z rzędu. Z kolei Zjed-
noczeni w ostatnich trzech 
meczach grali w kratkę , 
była wysoka porażka 0:3 w 
Kłodzku, następnie wygra-
na 4:1 z Gromem Witków i 
remis 1:1 z Unią Złoty Stok.

W innych spotkaniach 
Nysa i Górnik zgodnie dopi-
sały do swojego dorobku po 
trzy punkty i przewodzą w 
ligowej tabeli bez porażki. 
Drużyna z Boguszowa-Gorc 
wygrała z Victorią Tuszyn, 
zdobywając zwycięskiego 
gola w 90. minucie. Tabelę 
nadal z zerowym dorob-
kiem punktowym zamyka 
Grom Witków.

Krzysztof Dutkiewicz
 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Nysa Kłodzko 6 16 5 1 0 23-6
2.  Górnik Boguszów-Gorce 6 16 5 1 0 11-3
3.  Zjednoczeni Żarów 6 13 4 1 1 12-6
4.  Victoria Tuszyn 6 11 3 2 1 11-3
5.  LKS Bystrzyca Górna 6 10 2 4 0 11-5

6.
 Zamek Kamieniec   
 Ząbkowicki

6 10 3 1 2 11-10

7.  Unia Złoty Stok 6 9 2 3 1 12-10
8.  Pogoń Duszniki Zdrój 6 8 2 2 2 8-7
9.  Zdrój Jedlina Zdrój 6 7 2 1 3 12-9
10.  MKS Szczawno Zdrój 6 7 1 4 1 6-7
11.  Piławianka Piława Górna 6 6 2 0 4 7-16
12.  Zryw Gola Świdnicka 6 5 1 2 3 10-13
13.  Orlęta Krosnowice 6 5 1 2 3 7-11

Uczestnik przejazdu ro-
werowego oraz prze-

marszu nordic walking, 
który zachwyci organizato-
rów, pomysłowym strojem 
otrzyma talon 5 godz. do 
wykorzystania na basenie 
krytym w Żarowie. Liczymy 
na Waszą pomysłowość. 

Robisz zdjęcia? Dla Ciebie 
też przygotowaliśmy kon-
kurs na najlepsze zdjęcie 

Żarowskich Biegów Strefo-
wych. Wykonaną fotografię 
należy przesłać do 5 paź-
dziernika na maila: sport@
centrum.zarow.pl z do-
piskiem: Biegi – konkurs, 
imię i nazwisko wykonaw-
cy. Dla trzech najlepszych 
autorów czekają atrakcyjne 
nagrody.

Zwycięzców poznamy 10 
października.

PROGRAM IMPREZY:
2.10.2016 Park Miejski w Żarowie
10:00 - Przejazd rowerowy   - 5 km
10:05 - Przemarsz Nordic Walking  - 5 km
10:15 - biegi dla dzieci i młodzieży
12:00 - Start biegu głównego  - 10 km
            oraz biegu dodatkowego  - 5 km 
14:00 - Wręczenie nagród oraz losowanie nagród dla uczest-
ników biegów.


