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70-lecie Zespołu 
Szkół w Żarowie

Miasteczko Świętego 
Mikołaja

Miliony na nowe
INWESTYCJE

Uroczysta msza święta 
w intencji szkoły, jubi-

leuszowa gala i spotkanie z 
wychowawcami oraz absol-
wentami.

Tak jubileusz 70-lecia swoje-
go funkcjonowania w sobotę, 
10 grudnia świętował Zespół 
Szkół w Żarowie. Szkoła po-

Termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, rozbudowa 
Przedszkola Miejskiego, za-
kup nowego wozu strażac-
kiego, budowa kanalizacji 
w Łażanach i kompleksowy 

Na żarowskim targowisku 
w niedzielę, 18 grudnia po 

raz kolejny stanęło mikołajko-
we miasteczko.

A w nim mnóstwo atrakcji 
przygotowanych przez organi-
zatorów imprezy Młodzieżową 
Radę Miejską w Żarowie, Ża-
rowską Wspólnotę Samorządo-
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Zobacz najważniejsze zrealizowane 
inwestycje na terenie gminy Żarów 
w 2016 roku.

Żarowska Kronika Filmowa na te-
lebimie. 

Na żarowskim basenie odbyły się 
pierwsze zawody pływackie.

wstała w 1946 roku. Jej pierw-
sza nazwa brzmiała Szkoła 
Przemysłowa. W utworzonej 
wówczas klasie uczyło się 28 
uczniów, którzy rekrutowali 
się przede wszystkim z pra-
cowników zatrudnionych w 
miejscowych zakładach.

więcej na str. 6

Na uroczystości 70-lecia żarowskiego Zespołu Szkół nie zabrakło byłych 
dyrektorów, nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów.

W przyszłym roku do strażaków z Pożarzyska trafi nowy samochód.

Na zdjęciu radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej z radną Rady Miejskiej 
Iwoną Nieradka oraz Tomaszem Pietrzykiem z Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.

remont obiektów świetlic 
wiejskich w Przyłęgowie, 
Mrowinach i Mielęcinie. 
Projekty, o które ubiegała 
się gmina Żarów doczeka-
ły się pozytywnej weryfi-
kacji.

więcej na str. 4

wą, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, TKKF „Chemik” oraz 
Urząd Miejski w Żarowie. 
Święty Mikołaj razem z ekipą 
elfów oraz resztą swoich baj-
kowych przyjaciół przez jeden 
dzień zamieszkali w Żarowie. 

więcej na str. 6
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Nie dajmy się oszukać przed świętami
Wielkimi krokami zbliżają się święta. W tym okresie szczegól-
nie wzrasta liczba włamań i kradzieży, zwłaszcza tych kieszon-
kowych, bowiem przedświąteczne zamieszanie to czas sprzy-
jający złodziejom. Dlatego do kradzieży dochodzi najczęściej 
w supermarketach, na targowiskach, w środkach komunikacji 
miejskiej i wszędzie tam, gdzie panuje tłok. - Bądźmy  ostrożni i 
zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Ofiarą kieszon-
kowca może stać się każda osoba. Łupem złodzieja padają naj-
częściej telefony komórkowe, klucze od mieszkania, dokumenty, 
portfele wystające z tylnej kieszeni spodni i torebki pozostawione 
bez nadzoru. Niestety Nasz pośpiech i roztargnienie często wyko-
rzystują osoby nieuczciwe – oszuści i złodzieje.  Mimo wielu obo-
wiązków, jakie mamy w tym czasie warto zachować ostrożność, 
zastanowić się zanim wpuścimy kogoś obcego do mieszkania. 
Często atrakcyjne oferty kończą się kradzieżą lub są zwykłym 
oszustwem, warto więc sprawdzić z kim mamy do czynienia. Do 
kierowców apelujemy o zachowanie ostrożności w czasie jazdy, 
wyjeżdżając pamiętajmy, że na drogach panuje wzmożony ruch, 
warto to uwzględnić w swoich planach i wyjechać wcześniej, 
zdjąć nogę z gazu, a wtedy na pewno zajedziemy dalej – apeluje 
Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie.

Uszkodzili lustro drogowe i spalili kontenery
Od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi 21-
letniemu mieszkańcowi Żarowa, który wspólnie z 16-latkiem 
uszkodził lustro drogowe u zbiegu ulic Armii Krajowej i Kra-
sińskiego w Żarowie oraz spalił dwa kontenery na odpady. 
Straty wycenione zostały na kwotę ponad dwóch tysięcy zło-
tych. - Sprawcy zostali ustaleni. To mieszkańcy naszej gminy. 
Przyznali się do zarzucanych im czynów. Nieletniego sprawcę 
czeka rozprawa w Sądzie Rodzinnym – mówi komendant policji 
Katarzyna Wilk.

Włamał się do altanki działkowej
Funkcjonariusze policji zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 
odpowiedzą za włamanie i kradzież narzędzi z altanki działko-
wej. Przestępcy do więzienia mogą trafić nawet na 10 lat. - Do 
zdarzenia doszło na początku grudnia. Sprawcy to 21-letni, 17-
letni i 20-letni mężczyźni, którzy nie tylko włamali się do altanki 
działkowej. Ich łupem padły butle gazowe, piły i inne urządze-
nia. Straty wyceniono na kwotę 500 złotych. Grozi im od roku 
do 10 lat pozbawienia wolności – informuje komendant Kata-
rzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik 

→ Sprzedam mieszkanie o pow. 115 m2 
położone w centrum Żarowa na I piętrze 
wraz z ogródkiem przydomowym lub za-
mienię na mniejsze na Osiedlu z dopłatą. 
Mieszkanie po remoncie, składa się z 3 po-
koi, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania 

przynależy piwnica, komórka i 2 garaże. Tel. 697 056 760.

Nasi drodzy ….

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 193/2016 z dnia 15.12.2016r.  

Przed nami najpiękniejsze 
święta, gdzie za kilka dni 

usiądziemy z naszymi najbliż-
szymi przy wspólnym wigilij-
nym stole.

Jak każdego roku Święta Bo-
żego Narodzenia pozwalają 
nam zatrzymać się w czasie, 
aby zastanowić się dokąd tak 
pędzimy każdego dnia. Wspo-
minamy miniony czas, sumu-
jemy dokonania i życzymy 
sobie bezpiecznej służby. Dla 
każdego strażaka ochotnika 
czas wieczerzy wigilijnej jest 
okresem, który umożliwia też 
zrekompensowanie naszej cią-
głej nieobecności w domu, spo-
wodowanej pracą. 

Serdecznie dziękujemy za 
pracowity rok. Wierzymy, że 
nowy 2017 rok będzie bardziej 
łaskawy dla Ochotniczych i 

Państwowych Straży Pożar-
nych. W tym miejscu pragnie-
my złożyć wszystkim straża-
kom bezpiecznych wyjazdów 
do akcji oraz bezpiecznych po-
wrotów w tym samym składzie 
osobowym. Składamy najser-
deczniejsze życzenia świątecz-
ne: dużo szczęścia, miłości i 
zrozumienia oraz wszelkiej 
pomyślności, zadowolenia i sa-
tysfakcji z pracy, która ma swo-
je lepsze i gorsze strony. 

Serdeczne życzenia kieruje-
my także do naszych najbliż-
szych, dziękując za wsparcie 
w trudnych chwilach

  życzą
Komendant Miejsko-Gminny 

oraz
Zarząd Miejsko-Gminny 

Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Żarowie

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy naszym darczyńcom: gminie Żarów i 

Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego za wspieranie naszej 
działalności. Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia mieszkańcom gminy Żarów 

życzy społeczność 
Modelarni „Harcek” w Żarowie

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 188/2016 z dnia 
07.12.2016r. 

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie za opiekę nad moją mamą 
Cecylią Kłodzińską, która była podopieczną tutejszego 
Ośrodka

córka Krystyna Kłodzińska-Kozioł

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 187/2016 z dnia 05 grudnia 2016. 

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku

życzy Urszula Ganczarek
radna Powiatu Świdnickiego

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało na profilu facebookowym 
Leszka Michalaka:

Marian W. mieszkaniec Żarowa:
Czy to prawda, że nasz nowy basen jest bardzo kosztowny w utrzymaniu i dochody nie pokrywają wydatków?

Burmistrz Leszek Michalak:
Basen, podobnie, jak szkoły, przedszkola, żłobek czy boiska sportowe nie są budowane po to, aby przynosiły dochód, tylko służy-

ły naszym dzieciom, a także wszystkim mieszkańcom. Wybudowaliśmy basen dla naszych mieszkańców, żeby mogli z niego korzy-
stać, w ten sposób dbać także o swoje zdrowie, kondycję  i sprawność fizyczną, a także po prostu miło spędzać swój wolny czas. 
Oddaliśmy go do użytku początkiem września i jeszcze nie znamy średnich miesięcznych kosztów jego utrzymania, ponieważ na 
rozruchu obiektu są generowane dodatkowe koszty. I jeżeli nawet w przyszłości dochody będą pokrywały wydatki, bo z każdym 
miesiącem przybywa coraz więcej klientów, to będzie to bardzo dobra wiadomość. A jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji, to też nie 
ma żadnego problemu. Budujemy obiekty przede wszystkim dla naszych mieszkańców, a nie po to, aby osiągać z tego dochody.

OSP w Bukowie
z nowym

pomieszczeniem

Wspólna praca przy budowie nowego pomieszczenia dla OSP Buków.

Tak wygląda nowy nabytek druhów z OSP Buków. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie wzbogaciła 
się o nowe pomieszczenie na sprzęt.

- Nowy „garaż” zakupił burmistrz Leszek Michalak, a strażacy 
wykonali wszystkie prace. Wykorytowali cały teren, położyli kostkę 
brukową i umocowali pomieszczenie. Kolejny raz, dzięki wspólnej 
pracy zrobiliśmy coś pożytecznego na rzecz naszej wspólnoty – 
mówi radny Rady Miejskiej Waldemar Ganczarek. 

PODZIĘKOWANIA DLA: Marcina Borgosza, Przemysła-
wa Bratko, Łukasza Misztela, Teodora Ganczarek, Walde-
mara Ganczarek, Wojciecha Karkulowskiego, Patryka Gan-
czarek.
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2016 ROKU 
Nowe drogi dojazdowe do gruntów rolnych, kolejne wyremontowane chodniki i parkingi, odnowiona kaplica cmentarna, rozbudowa żarowskiej podstrefy ekono-
micznej, a przede wszystkim wybudowany basen i nowoczesne boisko treningowe. To tylko kilka z najważniejszych inwestycji, które w 2016 roku zrealizowane 
zostały na terenie gminy Żarów. Z roku na rok przybywa kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a mieszkańcy obserwować mogą zmiany, jakie zaszły w 
mieście i na terenach wsi. A było ich całkiem sporo. Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się zrealizować wiele inwestycji, zadań i dokonać licznych 
zakupów. Każde z nich zostało zrealizowane także przy udziale środków z budżetu gminy Żarów. 

Bez wątpienia najważniejszą zrealizowaną inwestycją w 2016 roku była budowa basenu w Żarowie, który po prawie dwu-
dziestu latach został oddany do użytku mieszkańców. Jego budowa kosztowała dokładnie 9 190 430 zł. i została sfinanso-
wana z pozyskanych środków Funduszu Rozwoju Kultury, w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2016” w wysokości ponad 2 miliony złotych i środków własnych budżetu gminy Żarów.

Nowe alejki cmentarne, remont schodów wejściowych do kaplicy i wnętrza obiektu, odrestaurowane ławy, wymie-
nione lampy, odmalowane kolumny i drzwi wejściowe. To tylko niektóre z prac, które jak do tej pory zrealizowane 
zostały na żarowskim cmentarzu. W minionym roku realizowany był kolejny etap prac na cmentarzu. Blisko 150 ty-
sięcy złotych kosztował remont dachu. Prace sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy Żarów. 

Zakończyły się prace budowlane sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie żarow-
skiej podstrefy ekonomicznej. W ramach inwestycji, która realizowana była przy ulicy Talowskiego w Żarowie zbu-
dowany został otwarty zbiornik wodny oraz hydrofornia sieciowa. Zadanie to obejmowało swoim zakresem również 
budowę drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną. Całkowity koszt to 2.762.440 zł 

Miniony rok to także wymiana i budowa nowego oświetlenia ulicznego w Mrowinach, Imbramowicach, Łażanach, 
Kalno-Wostówka, Mielęcinie, Wierzbnej, Gołaszycach i Żarowie. Łączny koszt to ponad 300 tysięcy złotych. 

Remontu i modernizacji w 2016 roku doczekała się także żarowska stołówka. W ramach prac remontowych wy-
konano nowy węzeł sanitarny, budynek zyskał toalety dla kobiet i mężczyzn, zamontowaliśmy także urządzenie 
dźwigu towarowego. Wykonane zostały nowe podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji. Wykoń-
czono ściany, posadzki oraz sufit. Budynek został gruntownie wyremontowany. Inwestycja kosztowała dokładnie 
127 121,78 złotych i została w całości sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Żarów. 

Boisko treningowe w Żarowie, na którym sportowcy szlifują swoje sportowe talenty doczekało się gruntownego remon-
tu. Prace remontowe rozpoczęły się w sierpniu 2016r. W ramach inwestycji wykonane zostało odwodnienie boiska 
oraz roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne. Obiekt zyskał sztuczną nawierzchnię z trawy syntetycznej, a w 
ostatnim etapie zamontowane zostały także piłkochwyty, nowe bramki i wiaty mobilne dla zawodników. Koszt inwe-
stycji to 1 259 789,81 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 wyniosło 
331.000,00 zł

Kolejne zniszczone nawierzchnie drogowe doczekały się w 2016r. modernizacji. Ulice Łokietka, Kazimierza Wiel-
kiego, Dębowa oraz Spokojna w Żarowie, a także drogi gminne na terenach wiejskich w Imbramowicach, Krukowie i 
Pyszczynie zyskały nowe nawierzchnie drogowe. Łączny koszt budowy nowych dróg to ponad 600 tysięcy złotych. 
Dofinansowanie pozyskaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnej w wysokości 70.500.00 zł oraz Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych ponad 200 tysięcy złotych.

W minionym roku zakończyła się również budowa nowych chodników. Z nowych ciągów pieszych korzystają mieszkańcy 
Pożarzyska, Zastruża, Bukowa, Imbramowic, Mrowin oraz Wierzbnej. Nową i równą nawierzchnię zyskały także chodniki 
przy ul. Krętej, Ogrodowej i Słowiańskiej w Żarowie. Łączny koszt ich budowy to kwota ponad 400 tysięcy złotych.

BASEN

ODNOWIONA KAPLICA CMENTARNA

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE

ZMODERNIZOWANA STOŁÓWKA SZKOLNA

PRZYGOTOWANIE NOWYCH TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH

BOISKO TRENINGOWE

WYASFALTOWANE DROGI

KOLEJNE CHODNIKI

Zadaj pytanie Burmistrzowi
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Miliony na nowe INWESTYCJE
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, rozbudowa Przedszkola Miejskiego, zakup nowego wozu strażackiego, bu-
dowa kanalizacji w Łażanach i kompleksowy remont obiektów świetlic wiejskich w Przyłęgowie, Mrowinach i Mielęcinie.  Projekty, o dofinansowanie których 
ubiegała się gmina Żarów doczekały się pozytywnej weryfikacji. Zostały ogłoszone oficjalne wyniki i wiadomo już, że otrzymaliśmy milionowe dofinansowania 
na realizację tych inwestycji.

Wszystkie rozpoczną się 
w 2017 roku. - Długo cze-
kaliśmy na oficjalne decyzje 
dotyczące złożonych wnio-
sków unijnych. Wiele z nich 
nie zostało jeszcze ostatecz-
nie zweryfikowanych, dlatego 
wciąż nie możemy rozpocząć 
ich realizacji. Dotarła do nas 
już informacja o przyznaniu 
naszej gminie środków fi-
nansowych na kompleksowy 
remont budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie i rozbudowę Baj-
kowego Przedszkola, budowę 
kanalizacji sanitarnej w Ła-
żanach oraz remonty trzech 

świetlic wiejskich w Przyłę-
gowie, Mrowinach i Mielęci-
nie. Dosłownie kilka dni temu 
otrzymaliśmy także oficjalną 
decyzję o kolejnym dofinan-
sowaniu projektu, który re-
alizować będziemy wspólnie 
ze Świdnicą oraz gminami 
Brzeg Dolny, Dzierżoniów, 
Jaworzyna Śląska, Leśna, 
Męcinka, Siekierczyn, Strze-
gom i Udanin. Będzie to za-
kup kolejnego nowego wozu 
strażackiego, który tym ra-
zem trafi do jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Po-
żarzysku – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Projekt „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
Żarowie przy ul. 1 Maja” realizowany w ramach Oś priorytetowa: 
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: Efektywność energetyczna w bu-
dynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 
3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przed-
sięwzięcia na terenie ZIT AW otrzymał dofinansowanie w wysokości 662 
646,43 zł. Wartość inwestycji wyniesie: 1 245 575,99 zł 

Projekt „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratow-
niczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych 
lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod 
przewodnictwem Gminy Świdnica” realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla 
Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 Bezpieczeństwo - kon-
kursy horyzontalne otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 174 720,02 zł. 
Wartość inwestycji wyniesie 6 563 000,00 zł.  Wartość przedsięwzięcia w 
zakresie gminy Żarów wyniesie do 800.000,00 złotych. 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Łażany” realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, 
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość in-
westycji wyniesie 4 425 576,28 złotych, z czego 3 058 325,06 złotych 
stanowi dofinansowanie. 

Projekt „Przebudowa oraz doposażenie obiektów in-
stytucji kultury w gminie Żarów - przebudowa świetlic 
wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłę-
gów” realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
RPO WD 2014-2020, ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej.  Wartość in-
westycji wyniesie 833 032,99 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 699 734,03 zł. 

Projekt „Rozbudowa przedszkola Miejskiego w Żaro-
wie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wy-
buduj” realizowany w ramach Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności 
społecznej, Działanie: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 
6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 1 831 716,00 zł. Wartość inwestycji wyniesie: 2 154 
960,00 zł

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 
1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXVIII/214/2016 z dnia 27 paździer-
nika 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, w terminie do 31 stycznia 2017r. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udo-
stępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353 z późn. zm.)  zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania 
na środowisko ww. projektu planu w terminie do 31 stycznia 2017 r. - w formie pisemnej lub 
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym na adres s.niedzwiecka@um.zarow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Podopieczni pracowni ce-
ramicznej, działającej przy 

Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, zdobyli 
pierwsze miejsce w konkursie 
na najpiękniejszą szopkę bo-
żonarodzeniową w kategorii 
dzieci i młodzieży w wieku 

Szopka pracowni
GCKiS nagrodzona!

szkolnym. Organizatorem 
konkursu było Muzeum Daw-
nego Kupiectwa w Świdnicy.

Szopkę pod czujnym okiem 
Elżbiety Kulas, Agnieszki 
Zdunik, Agnieszki Chrzan, 
Marzeny Kozibrody wyko-
nali: Hanna Zdunik, Maja 

Śliwa, Natalia Okarma, 
Emilia Chrzan, Katarzyna 
Pasternak, Hubert Zdunik, 
Michalina Korbabicz, Julia 
Śliwa, Wiktoria Wójcikow-
ska, Karolina Nonas, Julia 
Mika, Hanna Korbabicz, 
Radosław Bezegłów.

foto: użyczone
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CZAS ŚWIĄTECZNYCH SPOTKAŃ
Świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie, jasełka i pyszności na bożonarodzeniowych stołach. To wyjątkowy czas, kiedy możemy spotkać się z najbliższymi, 
podzielić opłatkiem i spędzić więcej czasu w rodzinnym gronie. Takie przedświąteczne spotkania to już tradycja w gminie Żarów. Przy świątecznym stole miesz-
kańcy spotykają się każdego roku, bo to dobra okazja, aby porozmawiać, podzielić się opłatkiem, a przede wszystkim życzyć sobie wesołych świąt.

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola są ważną częścią świątecznego spo-tkania organizowanego każdego roku przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie. Mali aktorzy, mimo ogromnej tremy wspaniale zaprezentowali swoje role. Były Anioły całe w bieli, Królowie skła-dający dary Dzieciątku, Maryja i Józef czuwający w stajence przy żłobie, Pastuszkowie. Publiczność niezwykle życzliwie i z prawdziwym entuzjazmem nagrodziła występujących gromkimi brawami. 

O świąteczny nastrój, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie dbają przedszkolaki z ża-
rowskiego Bajkowego Przedszkola. Wigilia tutaj rozpoczyna się zawsze jasełkami w wykonaniu naj-
młodszych aktorów, którzy w swoje role wcielają się niezwykle profesjonalnie. Nie brakuje świąteczne-
go stołu, łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania z zaproszonymi gośćmi. 

Spotkanie opłatkowe studentów żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak co roku zgromadzi-

ło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Rozpoczął je występ przedszkolaków, 

którzy zaprezentowali przed seniorami swoją własną wersję jasełek. Był czas na życzenia, łamanie 

się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. Na pięknie przystrojonych stołach nie zabrakło wigilijnego 

barszczu i świątecznych ciast. Życzenia zgromadzonym seniorom składali także burmistrz Leszek 

Michalak, Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej, Helena Słowik dyrektor Gimnazjum im. 

Jana Pawła II oraz Tomasz Pietrzyk zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ża-

rowie.

Kolędy i świąteczne piosenki rozbrzmiewały także w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowi-
cach. Po raz drugi już uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Żarów wzięli udział w świątecz-
nym konkursie „Zaśpiewajmy kolędę”. Uczestnicy konkursu wprowadzili zgromadzonych gości w iście 
świąteczny nastrój. Nie zabrakło występów solistów, chórków, a także zespołów klasowych, którzy 
zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy.

W niedzielę, 18 grudnia w Domu Parafialnym w Żarowie nie zabrakło dla nikogo miejsca przy wigilij-
nym stole. Wigilia dla chorych, samotnych jest przez wielu mieszkańców gminy Żarów wyczekiwaną 
gminną tradycją. Przy pięknie nakrytych stołach, zapalonych świecach, pachnącym barszczu , kolę-
dach najważniejsza była wspólna modlitwa, opłatek i życzenia płynące prosto z serca. Tradycyjnie 
wieczerzę poprzedziła Ewangelia Św. Łukasza zainicjowana przez Ks. Dziekana Piotra Ważydrąga. 

Jak Święta Bożego Narodzenia, to tradycyjnie nie może zabraknąć prezentów. Burmistrz Leszek Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny przekazali świąteczne podarunki na ręce najmłodszych przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 
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Telebim w końcu uruchomiony

70-lecie Zespołu 
Szkół w Żarowie

Przez dobrych kilkanaście 
miesięcy, telebim, który 

wisi na ścianie budynku Ża-
rowskiej Izby Historycznej był 
nieużytkowany.

Powodem był rezygna-

Na  telebimie można już oglądać 
Żarowską Kronikę Filmową. Wspólne zdjęcie absolwentów po latach.

Betlejemskie Światełko Pokoju zostało przekazane na ręce włodarzy i radnych Rady Miejskiej Żarowa. 

Tuż przed wspólnym kolędowaniem na żarowskim targowisku zrobiło się 
jaśniej. To za sprawą sztucznych ogni, które rozdane zostały wszystkim 
uczestnikom Miasteczka Świętego Mikołaja.

Święty Mikołaj nie zawiódł. Choć był bardzo zapracowany, nie zapomniał o 
najmłodszych mieszkańcach gminy Żarów.

Życzenia i gratulacje na ręce dyrektor szkoły Doroty Jasztal składali także 
burmistrz Leszek Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny.

Uroczysta msza święta 
w intencji szkoły, jubi-

leuszowa gala i spotkanie z 
wychowawcami oraz absol-
wentami.

Tak jubileusz 70-lecia swoje-
go funkcjonowania w sobotę, 
10 grudnia świętował Zespół 
Szkół w Żarowie. Szkoła po-
wstała w 1946 roku. Jej pierw-
sza nazwa brzmiała Szkoła 
Przemysłowa. W utworzonej 
wówczas klasie uczyło się 
28 uczniów, którzy rekruto-
wali się przede wszystkim z 
pracowników zatrudnionych 
w miejscowych zakładach. 
Szkoła swoje funkcjonowa-
nie rozpoczęła w budynku 
po dawnej niemieckiej szkole 
powszechnej przy ul. Armii 
Czerwonej 15 (dzisiejszej Ar-
mii Krajowej). Jej pierwszym 
dyrektorem był Ludwik Kol-
ny. - Ten dzień jest świętem, bo 
powrót do szkoły to powrót do 
tego, co w pamięci ocalało jako 
obraz najpiękniejszych lat w 
życiu. Współczesna szkoła jest 
niewątpliwie inna. Czy znaj-
dziecie w niej Państwo swoje 
ławki, swój autograf wyryty 
na tablicy? Tego nie wiem, ale 
wiem, że na pewno towarzy-
szyć będą Wam wielkie emocje 
– mówiła podczas uroczysto-
ści Dorota Jasztal dyrektor 
Zespołu Szkół w Żarowie.

Absolwenci szkoły także 
chętnie dzielili się swoimi 
wspomnieniami o nauczycie-
lach, szkole. Niektórzy na stałe 
mieszkają w innych miastach, 
krajach. Przyjechali do Żaro-
wa, aby zobaczyć, jak zmieni-
ła się szkoła i przede wszyst-
kim spotkać się ze znajomymi 
sprzed lat. - Obecnie jestem 

cja ze strony Urzędu Mar-
szałkowskiego z udziału 
w pilotażowym projekcie 
„Regionalna platforma infor-
macyjna dla mieszkańców 
i samorządów Dolnego Ślą-
ska e-DolnySlask”. Dopiero 
niedawno zapadła decyzja o 
uruchomieniu telebimu we 
wszystkich gminach, które 
brały udział w tym projekcie. 
Wśród nich jest także gmina 
Żarów. Nowe ekrany pojawiły 
się w Dzierżoniowie, Środzie 
Śląskiej i innych większych 
gminach. W kategorii mała 
gmina, tylko Żarów otrzymał 
nowy telebim. 

Telebim został już urucho-
miony. Będzie prezentował 

Miasteczko Świętego
Mikołaja 

Na żarowskim targowisku w niedzielę, 18 grudnia po raz kolejny stanęło mikołajkowe miasteczko. A w nim 
mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy Młodzieżową Radę Miejską w Żarowie, 
Żarowską Wspólnotę Samorządową, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
TKKF „Chemik” oraz Urząd Miejski w Żarowie.

Święty Mikołaj razem z eki-
pą elfów oraz resztą swoich 
bajkowych przyjaciół przez 
jeden dzień zamieszkali w Ża-
rowie. Po raz pierwszy świą-
teczna impreza połączona zo-
stała z bożonarodzeniowym 
kiermaszem. - Nie zmieniła 
się sama formuła Miasteczka 
Świętego Mikołaja, ale w tym 
roku, z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach naszej gminy 
przygotowaliśmy więcej atrak-
cji. Wśród nich były warszta-
ty zdobienia bombek, które 
prowadziła Elżbieta Kulas z 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, kalambury oraz ka-
raoke. Nie zabrakło strażaków 
z Ochotniczych Straży Pożar-
nych i pracowników żarowskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Raz 
Dwa Trzy”, którzy zapraszali 
dzieci do swoich pojazdów. 
Był popcorn, cukrowa wata, 
gorąca czekolada i herbata, 
a także kiełbaski z grilla. Roz-
strzygnęliśmy także konkursy 
na bożonarodzeniową kartkę 

polonistką z zamiłowania i 
pasji. Oczywiście to między 
innymi zasługa pani Krystyny 
Bambrowicz, która rozbudziła 
we mnie tę pasję i dzięki któ-
rej jestem, kim jestem i za to 
Jej bardzo dziękuję. Dziękuję 
wszystkim nauczycielom za ich 
profesjonalizm, wysiłek, pomoc 
i życzę dużo zdrowia oraz wielu 
radości – wspominała Joanna 
Styrkowiec uczennica byłego 
Technikum Chemicznego w 
żarowskim Zespole Szkół.

Podczas gali z okazji 70-lecia 
szkoły nie zabrakło gratulacji 
i życzeń. Podziękowania na 
ręce dyrektor szkoły Doro-
ty Jasztal składali dyrekto-
rzy i kierownicy gminnych 
placówek oświatowych oraz 
szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu świdnickiego, 
przedstawiciele spółek i firm 
współpracujących ze szkolną 
placówką, byli nauczyciele i 
absolwenci szkoły. - Zespół 
Szkół w Żarowie zmienił swe 
oblicze, wychował setki absol-
wentów i rozbudował się orga-
nizacyjnie. Życzymy, aby szko-
ła, która zapisała się na trwałe 
w historii lokalnej społeczności 
i której mury opuściło wielu 
wartościowych i wybitnych ab-
solwentów, dalej z równym po-
wodzeniem wykonywała swoją 
ważną misję – gratulowali 
burmistrz Leszek Michalak i 
Roman Konieczny przewod-
niczący Rady Miejskiej.

Tuż po uroczystości absol-
wenci szkoły mogli spotkać 
się ze swoimi byłymi wycho-
wawcami i nauczycielami. 
Wspomnieniom nie było koń-
ca.

Magdalena Pawlik

materiały promocyjne o Dol-
nym Śląsku, a przy okazji fil-
mowe projekcje Żarowskiej 
Kroniki Filmowej. - Za udział 
w pilotażowym projekcie 
„Regionalna platforma infor-
macyjna dla mieszkańców i 
samorządów Dolnego Śląska 
e-DolnySlask” gmina z tytułu 
posiadania telebimu nie ponio-
sła żadnych kosztów finanso-
wych. Bezpłatnie również będą 
wyświetlane materiały filmowe 
naszej kroniki filmowej. W tej 
chwili przygotowujemy dla 
Państwa pierwsze materiały, 
które będą tam wyświetlane. 
Telebim jednak nie będzie wy-
łącznie wyświetlał tylko na-
szych projekcji. Jako że orga-

nizatorem projektu jest Urząd 
Marszałkowski, wyświetlane 
będą tam też materiały promo-
cyjne o Dolnym Śląsku. Już od 
teraz relacje z gminnych uro-
czystości, pokazów, festynów i 
turniejów, opis realizowanych 
inwestycji, filmowe reportaże o 
ludziach z pasją, newsy z życia 
żarowskich szkół i gminnych 
jednostek oraz aktualne wyda-
rzenia sportowe można oglą-
dać na nowym ekranie. Zapra-
szam i zachęcam do oglądania! 
- mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak. 

Wszystkie materiały będą 
prezentowane na telebimie co-
dziennie, w godzinach 10.00-
18.00.

oraz wielki test historyczny 
„Co ty wiesz o Żarowie?”. W 
Żarowie Święty Mikołaj przy-
chodzi do wszystkich, dlatego 
serdecznie dziękujemy tym 
najbardziej zaangażowanym – 
mówili radni Rady Miejskiej 
Iwona Nieradka i Norbert 
Gałązka.

Miasteczko Świętego Miko-
łaja to były nie tylko atrakcje 
dla wszystkich mieszkańców. 
Podczas kiermaszu bożonaro-
dzeniowego, który odbywał 

się w tym czasie na żarow-
skim targowisku można było 
nabyć świąteczne smakołyki, 
bombki, choinki i inne ozdo-
by bożonarodzeniowe. Po raz 
pierwszy swoje prace zapre-
zentowała także Pracownia 
Fotografii „Z przymrużeniem 
oka” działająca przy GCKiS. 
Zdjęcia uczestników: Anny 
Siekierskiej, Doroty Sip-
Malczewskiej, Barbary 
Kleweckiej, Oliwii Hrebe-
la, Barbary Chodynieckiej, 
Natalii Bobreckiej, Wojcie-
cha Chodynieckiego i Jaku-
ba Komanieckiego zawisły 

na choinkach, a każdy chętny 
mógł zabrać je ze sobą. Był 
także czas na świąteczne ży-
czenia i wspólne kolędowanie 
z żarowskim chórem Senyor 
Rici. 

W finale, harcerze z 23. 
Gromady Zuchowej „Leśne 
Duszki” ze Świdnicy prze-
kazali na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka, radnych 
Rady Miejskiej Romana Ko-
niecznego i Iwony Nierad-
ka, radnej powiatu świdnic-
kiego Urszuli Ganczarek 
oraz mieszkańców Betlejem-
skie Światełko Pokoju.



OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały  
Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położo-
nych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów, zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2016 r. do 19 
stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

Silingowie w okolicy Żarowa
- osady i skarby germańskich wojowników
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Śladami historii

część
III

W I wieku n.e. na dzisiejsze ziemie polskie, nastąpiła inwazja plemion germań-
skich Wandalów (Silingowie, Hasdingowie), Burgundów i innych, przybyłych z 
Europy Północnej (Jutlandia, Meklemburgia, Rugia, Bornholm).

Poszerzając nieco wiedzę o 
książęcych grobach kultury 
przeworskiej na Dolnym Ślą-
sku, wspomnieć należy o pew-
nej ciekawostce. Otóż 1 kwiet-
nia 1886 roku w zakrzowskiej 
piaskowni, należącej do Hein-
richa von Korna – właściciela 
pałacu w Pawłowicach i Siedli-
mowicach, robotnicy natrafili 
na bogato wyposażony grób, 
który w trakcie prowadzo-
nych prac został zniszczony. 
Część odkrytego wyposażenia 
została skradziona przez pra-
cowników (odzyskano jedynie 
srebrne łyżeczki), resztę po 
zawiadomieniu o znalezieniu 
przejął właściciel piaskowni 
Heinrich von Korn, który prze-
kazał je badaczom z wrocław-
skiego Muzeum Starożytności 

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/1 1.132 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 47.000 zł 4.700 zł 9 00

808/2 911 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 39.000 zł 3.900zł 9 05

808/5 897 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 37.000 zł 3.700 zł 9 10

808/6 1.002 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 15

808/9 1.012 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 41.000 zł 4.100 zł 9 20

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 25

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 63.000 zł 6.300 zł 9 30

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 54.000 zł 5.400 zł 9 35

808/14 1.315 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 54.000 zł 5.400 zł 9 40

808/15 1.944 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 72.000 zł 7.200 zł 9 45

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 44.000 zł 4.400 zł 9 50

808/17 1.032 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 55

1. Przetargi odbędą się w dniu 13 stycznia 2017r. 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 09 stycznia 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz orga-
nizatora 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 przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.093,26 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   – symbol C.26 
MN i C.27 MN.
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 9 
stycznia 2017r.
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.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Postąpienie wynosi 1.000 zł.

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

położonych w Wierzbnej  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Śląskich. Wśród wyposażenia 
tego grobu były: brązowa pod-
stawa na czterech nóżkach o 
wys. 85 cm pochodząca praw-
dopodobnie z Rzymu, brązowe 
misy o średnicach 34 i 40 cm, 
czerpak i zdobione cedzidło do 
wina z brązu, naczynie ze sce-
nami walk zwierząt, płytki ko-
ciołek ze srebra, złota i cztery 
srebrne zapinki, trzy złote pier-
ścienie, złoty naszyjnik, liczne 
pozłacane okucia do pasa, złote 
przybory toaletowe (pinceta i 
łyżeczka do czyszczenia uszu), 
liczne noże i nożyczki ze sre-
bra, szklane kamienie do gry 
oraz gliniana plansza, czarka 
z różnobarwnego szkła, wiele 
innych potłuczonych naczyń. 
Prace terenowe podjęte na pia-
skowni von Korna, którymi 

kierowali kustosz w/w muzeum 
Hermann Luchs i prezes Towa-
rzystwa Starożytności Śląskich 
Wilhelm Grempler, przynio-
sły odkrycie (23.06.1887 i 
26.06.1887 r.) dwóch dalszych 
bogato wyposażonych pochów-
ków. W pierwszym grobowcu 
badacze odkryli dwie srebrne 
pozłacane zapinki, dwa srebrne 
pozłacane okucia do pasa, dwie 
srebrne płytki w formie pół-
księżyca, cztery srebrne pier-
ścienie, bursztynowe naszyj-
niki, pucharki gliniane toczone 
na kole, wiele naczyń glinia-
nych i drewnianych z okucia-
mi, resztki tkanin. W drugim 
grobowcu odkryto podobne 
przedmioty, w tym trzy złote 
i dwie srebrne pozłacane za-
pinki, dwa złote wisiorki, trzy 

złote pierścienie, naszyjnik i 
bransoleta ze złota, cztery złote 
sprzączki do pasa, łyżka, nożyk 
i nożyczki ze srebra, wieczko 
dębowej szkatułki wysadzanej 
rzymskimi monetami, wiadro 
klepkowe z drewna cisowego 
z ozdobnymi okuciami, wiele 
naczyń szklanych i glinianych 
toczonych na kole, srebrne 
pozłacane okucie ze scenami 
walk zwierząt. Wyposażenie 
grobów znajdowało się póź-
niej w Muzeum Starożytności 
Śląskich, a później w Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego we 
Wrocławiu. Zarówno orygina-
ły, jak i ich repliki były wysta-
wiane na licznych wystawach 
w różnych miastach Niemiec. 

Bogdan Mucha
GCKiS w Żarowie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia miesz-
kańcom Bukowa, Marcinowiczek, Pyszczyna i 

Zastruża zdrowia, pogody ducha, szczęścia rodzin-
nego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzy Waldemar Ganczarek   
radny Rady Miejskiej

Świąteczna zbiórka 
krwi

Żarowianie jak zwykle nie 
zawiedli. Podczas ostat-

niej tegorocznej zbiórki we 
wtorek, 13 grudnia oddali 18 
litrów krwi.

Tym razem akcja odbywała 
się pod hasłem „Uratuj życie, 
przecież masz to we krwi”. 
Uczestniczyło w niej 40 ak-
tywnych krwiodawców. - Nie 
ma lepszego świątecznego 
prezentu niż ten, który wszyst-

kim potrzebującym ofiarowa-
li mieszkańcy naszej gminy. 
Cieszę się, że przedświąteczna 
atmosfera skłoniła krwiodaw-
ców do przekazania szlachet-
nego daru krwi. Zakończyli-
śmy ten rok bardzo dobrym 
wynikiem – mówi Czesław 
Giemza, prezes żarowskiego 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi.

Magdalena Pawlik

Ostatnia tegoroczna zbiórka kwi cieszyła się dużym zainteresowaniem na-
szych mieszkańców.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 
46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXIX/226/2016 z dnia 24 listopada 
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, w terminie do 31 stycznia 2017 r.Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udo-
stępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania 
na środowisko ww. projektu planu w terminie do 31 stycznia 2017 r. - w formie pisemnej lub 
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elek-
tronicznym na adres s.niedzwiecka@um.zarow.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Eliminacje Rajdowych
Mistrzostw Wrocławia

Historyczne zawody

Bez przełamania

Ostatnia VIII eliminacja 
Rajdowych Mistrzostw 

Wrocławia, zakończyła się dla 
Żarowianina Grzegorza Reda 
zajęciem drugiego miejsca.

Do zwycięstwa brakowa-
ło zaledwie 6 sekund. Ale i 
tak sukces został osiągnięty, 
bo udział w rajdowych za-
wodach i osiągnięte wyniki 
zapewniają zdobycie tytułu 
mistrzowskiego. - Mając już 
wcześniej zapewniony tytuł 
mistrzowski, start potrakto-
wałem treningowo, bez żad-
nego spięcia, jako możliwość 
zdobycia kolejnego doświad-
czenia. Tu, jak i w innych 
dziedzinach sportu, treningu 

nigdy za wiele. Oczywiście 
stając już na samej linii star-
tu priorytety szybko uległy 
zmianie, czym zaowocowało 
drugie miejsce w klasie, tra-
cąc do zwycięzcy 6 sekund. 
Tradycyjnie serdeczne podzię-
kowanie za wsparcie składam 

dla Martin Auto Gaz oraz 
Mariusz KOMA Kondraciuk 
– mówi Grzegorz Reda.

Wręczenie tytułu mistrzow-
skiego odbyło się 16 grudnia 
podczas Racing Center we 
Wrocławiu.

Magdalena Pawlik

Faworyci na czele
KKZ Zaskoczeni Żarów oraz Wektor Świdnica, to dwie drużyny, które mają na 
koncie komplet punktów. Żarowska Liga Futsalu Electrolux Cup powoli zbliża 
się do półmetka.

W ligowej hierarchii na cze-
le faworyci Wektor Świdnica 
oraz KKZ Zaskoczeni Żarów.  
Do pierwszej czwórki, pre-
miowanej grą o zwycięstwo w 
całych rozgrywkach  aspirują 
AUTO-SHOP Żarów, Canna-
bis, Elektrobud Wałbrzych. 
Wydaje się, że dużo namie-
szać w tabeli mogą piłkarze 
FC Bazyl, oraz rozpędzony 
beniaminek rozgrywek Wy-
brzeże Klatki Schodowej. 

To właśnie piłkarze Wy-
brzeża byli sprawcami naj-
większej niespodzianki 5. 
kolejki Electrolux Cup. W 
ostatnich sekundach meczu 
przechylili szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść, pokonując 
5:4 faworyzowanych Olewers 

M-ce Drużyna M Z R P Pkt BrZ BrS +/-
1  KKZ Zaskoczeni Żarów 5 5 0 0 15 34 5 29
2  Wektor Świdnica 5 5 0 0 15 33 14 19
3  AUTO-SHOP Żarów 5 4 0 1 12 24 10 14
4  Cannabis 4 3 0 1 9 23 9 14
5  Elektrobud Wałbrzych 4 3 0 1 9 16 7 9
6  FC Bazyl 4 2 0 2 6 16 16 0
7  Wybrzeże Klatki Schodowej 4 2 0 2 6 17 23 -6
8  Olwers Gold Team 5 1 0 4 3 12 19 -7
9  Electrolux Żarów 4 0 0 4 0 7 17 -10

10  Sonex Team 5 0 0 5 0 12 33 -21
11  Turbokozaki 5 0 0 5 0 3 44 -41

Gold Team. 
Wciąż na pierwsze punkty 

czekają zawodnicy Electro-
lux Żarów, Sonex Team oraz 
Turbokozaki. 

Wielki finał odbędzie się 11 
lutego przyszłego roku. Spo-
tkania rozgrywane są w hali 

sportowej GCKiS w  Żarowie. 
Terminarz meczy  znajduje 
się na oficjalnej stronie roz-
grywek www.electroluxcup.
zarow.pl

Organizatorem rozgrywek 
jest Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Siatkarze Volley Żarów byli 
bardzo blisko wywalcze-

nia zdobyczy punktowej w 
spotkaniu z WKS Sobieski 
Arena Żagań. Niestety w 
czwartej partii beniaminek II 
Ligi zmarnował aż pięć piłek 
setowych.

Mecz rozpoczął się od po-
rażki w pierwszym secie. 
Żarowscy siatkarze zdołali 
zdobyć tylko 19 punktów. 
Volley szybko odrobił stra-
ty pokonując przeciwnika w 
drugim secie 25:22. Kolejne 
odsłona ponownie należała 
do Sobieskiego. Najwięcej 
emocji przyniósł czwarty 
set. Miejscowi powinni do-

prowadzić do tie-break’a, 
ale niestety tak się nie stało. 
Volley prowadził 24:22, a 
rywal zdołał dogonić prze-
ciwnika. Do wyniku 27:26 
Volley miał pięć piłek seto-
wych. Ostatecznie czwarta 
partia skończyła się rezulta-
tem 29:27 dl przyjezdnych. 
Tym samym Sobieski zwy-
ciężył 3:1 i zainkasował 
komplet punktów.  

Volley Żarów – Sobieski 
Żagań 1:3 (19:25, 25:21, 
19:25, 27:29) 

Siatkarze AZS-u Poznań 
rozpoczęli mecz przeciwko 
UKS-owi Volley Żarów od 
trzęsienia ziemi. Rywale wy-

grali zdecydowanie, otwiera-
jącą partię 25:9. W kolejnych 
odsłonach Volley postawił 
nieco trudniejsze warunki, 
ale nie był w stanie urwać 
choćby seta. 

KU AZS UAM Poznań 
– Volley Żarów 3:0 (25:9, 
25:18, 25:14)

Volley Żarów pozostaje jedy-
ną drużyną, która nie posma-
kowała jeszcze zwycięstwa w 
lidze. Dla żarowskiego benia-
minka była to już dwunasta 
porażka w sezonie. Volley Ża-
rów z dwoma punktami znaj-
duje się na ostatniej dziesiątej 
lokacie.

Krzysztof Duktiewicz

Lp.  Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1  SPS Chrobry Głogów 12 31 34 9 1029 853
2  MKST Astra Nowa Sól 12 28 32 14 1084 943
3  KS Bielawianka Bester Bielawa 12 25 30 20 1144 1045
4  WKS "SobieskI-Arena" Żagań 12 24 28 19 1096 1029
5  KU AZS UAM Poznań 12 19 25 21 1003 965
6  MKS Olavia Oława 12 18 21 22 914 975
7  KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 12 16 23 26 1083 1088
8  BTS Elektros Bolesławiec 12 9 15 31 974 1073
9  KS Gwardia Wrocław 12 8 17 33 1050 1165

10  UKS Volley Żarów 12 2 6 36 770 1011

 BTS Elektros Bolesławiec -
KU AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 

 1:3 (25:19, 20:25, 25:27, 18:25)

 KS Bielawianka Bester Bielawa - KS Gwardia Wrocław  3:2 (25:20, 22:25, 25:27, 25:21, 15:9)

 MKST Astra Nowa Sól - MKS Olavia Oława  3:0 (25:15, 25:12, 25:17)

 KU AZS UAM Poznań - UKS Volley Żarów  3:0 (25:9, 25:18, 25:14)

 WKS "SobieskI-Arena" Żagań - SPS Chrobry Głogów  0:3 (19:25, 26:28, 19:25)

Za nami inaugurujące za-
wody na krytej pływalni 

w Żarowie. W I Mistrzo-
stwach Gminy Żarów starto-
wali uczniowie Szkół Podsta-
wowych oraz Gimnazjum. 

Zawodnicy rywalizowa-
li tylko w stylu dowolnym. 
Najmłodsi mieli do pokona-
nia dystans 25 m, najstarsi 
musieli zmierzyć się z czte-
rema długościami basenu.

Pierwsze nazwiska zwy-
cięzców przejdą do historii 
pływalni, a dla najlepszych 
organizator, Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie przygotował medale 
oraz pamiątkowe dyplomy. 

Wyniki I Mistrzostw w 
Pływaniu Szkół znajdziesz 
na stronach internetowych 
www.um.zarow.pl i www.
centrum.zarow.pl.

Obejrzyj także relację 
z zawodów w Żarowskiej 
Kronice Filmowej. Uczniowie żarowskiego gimnazjum z medalami i dyplomami.


