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W Żarowie Wielka 
Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagrała 
w tym roku wyjątko-
wo głośno.

Złote GodyGmina Żarów
najlepsza w powiecie

Bal SOŁTYSA

Pół wieku temu na ślub-
nym kobiercu przysię-

gali sobie miłość na dobre 
i na złe, w zdrowiu i choro-
bie, w radości i smutku. 

Przysięgi dochowali do 
dnia dzisiejszego i w tym 
roku świętowali jubileusz 
złotych godów. Z tej okazji 
para odznaczona została me-

Taki bal w gminie Żarów od-
bywa się nieprzerwanie 

od ponad dwudziestu lat.
Spotykają się tutaj sołtysi 

wraz z aktywnymi i zaangażo-
wanymi mieszkańcami swoich 
sołectw, aby podsumować rok 
społecznej pracy i uroczyście 
rozpocząć kolejny. Wszyscy w 
tym roku spotkali się w hotelu 

Ministerstwo Finansów 
oszacowało dochody 

podatkowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w 
poszczególnych gminach, po-
wiatach i województwach.

Według tych wyliczeń śred-
ni dochód podatkowy na jed-
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Sprawdź, które organizacje poza-
rządowe i stowarzyszenia otrzymały 
w tym roku dotacje na swoją działal-
ność.

Żarowscy radni zabezpieczyli pie-
niądze na zakup nowego wozu 
strażackiego, który trafi w 2017 
roku do druhów z Pożarzyska.

Coraz bliżej rozstrzygnięć 9. edy-
cji Żarowskiej Ligi Futsalu Elec-
trolux Cup. Piłkarzom pozostały 
do rozegrania trzy kolejki. 

Więcej na str. 3

dalami Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. Wręczył 
je małżonkom Zuzannie i 
Grzegorzowi Mrówka bur-
mistrz Leszek Michalak. 
Jubilaci otrzymali także 
życzenia, pamiątkowe dy-
plomy i upominki.- Jesteście 
Państwo wzorem...

więcej na str. 4 

Wspólne zdjęcie jubilatów z rodziną oraz burmistrzem Leszkiem Michala-
kiem i Beatą Nejman kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało i parkiet szybko zapełnił się 
roztańczonymi gośćmi. 

Żarmed w sobotę, 21 stycznia, 
aby tam balować do białego 
rana. 

W tym roku współgospoda-
rzami Balu Sołtysa byli miesz-
kańcy Mikoszowej i Mielęci-
na, którzy dołożyli wszelkich 
starań, aby impreza była udana 
dla wszystkich uczestników. 

więcej na str. 6

nego mieszkańca dla wszyst-
kich gmin w kraju (tak zwany 
wskaźnik G) oszacowano w 
tym roku na 1596,67 złotych. 
Podstawą wyliczeń resortu fi-
nansów na 2017 r. były dane o 
finansach gmin za 2015 r. 

więcej na str. 4
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Kronika Policyjna 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 adres mailowy, z proś-
bą o interwencję:

Marcin Z. mieszkaniec gminy Żarów: Panie Burmistrzu, czy w Żarowie mamy Policję, czy możemy liczyć 
na szybką interwencję, kiedy jej będziemy potrzebować? Czy możemy czuć się bezpieczni przez całe 24 godziny 

na dobę? Czy na Policję jako mieszkańcy Żarowa musimy się dodatkowo składać, jak to robi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach 
w okresie wakacji na dodatkowe patrole w weekendy? Mam wrażenie, że po godz. 16.00 w tygodniu oraz przez weekendy na Komisariacie 
Policji w Żarowie coraz częściej jest ciemno, ponieważ obsada jest 2 osobowa i jeśli wybiorą się na patrol lub interwencję na terenie gminy 
Żarów np. w Pożarzysku to drzwi na Komisariacie w Żarowie są zamykane na klucz dla interesantów. 

Burmistrz Leszek Michalak: Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to dla mnie priorytetowa sprawa. Z informacji uzyskanych od 
komendant policji w Żarowie wynika, że obecnie na komisariacie policji pracuje 17 funkcjonariuszy. Codziennie, od poniedziałku do piątku 
mieszkańcy mogą zgłaszać tam swoje interwencje, w godz. 6.00-16.00. W godzinach popołudniowych, na miejscu zawsze obecnych jest 
kilku funkcjonariuszy, ale często zdarza się, że policjanci wysyłani są na patrole bądź na różne interwencje i wówczas może zdarzyć się 
sytuacja, że na komisariacie nikogo nie będzie. Nasi policjanci patrolują nie tylko teren gminy Żarów, ale także Jaworzyny Śląskiej. Podob-
nie, jak funkcjonariusze z Jaworzyny Ślaskiej patrolują również okolice naszej gminy. W takich sytuacjach, policjanci proszą, aby dzwonić 
na numer 112. Wówczas, funkcjonariusze na pewno przyjadą pod wskazany adres, ze swoją interwencją. Nikt nie zostanie pozostawiony 
bez pomocy. Natomiast w kwestii dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacji, informuję, że środki finansowe na ten cel przekazuje 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach. My tylko umieszczamy je w naszym budżecie, a następnie przekazujemy Policji. Myślę, że ten 
sposób wsparcia naszej policji wpływa też na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Wypadek na drodze krajowej nr 5
29 grudnia 2016 roku na drodze krajowej nr 5 między Jaroszo-
wem a Ruskiem doszło do śmiertelnego wypadku. 37-letni męż-
czyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas 
ruchu wprost pod nadjeżdżający z przeciwnego kierunku pojazd 
ciężarowy. W wyniku tego doszło do czołowego zderzenia po-
jazdów. Śmierć na miejscu poniósł 37-letni mieszkaniec powiatu 
kamiennogórskiego. Kierowca samochodu ciężarowego z ura-
zem nogi trafił do szpitala.

Więcej policjantów w Żarowie
Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Żarów czuwa wię-
cej policjantów. Do żarowskiego komisariatu policji dołączyło 
niedawno trzech nowych policjantów, którzy strzec będą porząd-
ku i ładu na terenie całej gminy. Nowi funkcjonariusze zostaną 
jeszcze wysłani na kilkumiesięczne szkolenia, ale wiadomo już, 
że dołączą do grona policjantów w Żarowie. Na komisariacie po-
licji w Żarowie pracuje od teraz 17 policjantów.

Przyłapany z narkotykami
Do trzech lat pozbawienia wolności grozi 34-letniemu męż-
czyźnie, który został przyłapany z narkotykami. - Do zdarzenia 
doszło w Kalnie. Podczas kontroli drogowej policjanci zatrzymali 
34-letniego mieszkańca Żarowa, który posiadał przy sobie 1,44 
grama marihuany. Mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków. 
Może trafić do więzienia nawet na trzy lata – mówi Katarzyna 
Wilk komendant policji w Żarowie.

Skorzystał z okazji i ukradł telefon komórkowy
Funkcjonariusze policji zostali powiadomieni o dokonaniu przy-
właszczenia telefonu komórkowego marki LG. Aparat został po-
zostawiony na świetlicy wiejskiej, a o interwencję w tej sprawie 
prosiła 44-letnia kobieta. - Przypominamy, że przywłaszczenie 
rzeczy znalezionej jest czynem zabronionym – informuje komen-
dant policji Katarzyna Wilk.

Włamali się do domków jednorodzinnych
Nieznani sprawcy włamali się do domków jednorodzinnych na 
terenie gminy Żarów. Poniesione straty wyceniono na kwotę oko-
ło 30.000 złotych. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

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

wa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 10 stycznia 2017r. 

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 17/2017 z dnia 17 stycznia 2017r.

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 15/2017 z dnia 16 
stycznia 2017r.  

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 14/2017 z dnia 11 stycznia 2017r.

→ Sprzedam działkę budowla-
ną w Imbramowicach. Tel. 697 
453 099.

Pomóżmy choremu Adasiowi

Podziękowanie

Adaś Szczurek urodził się 
27 stycznia 2016 roku w 

bardzo ciężkim stanie.
Ma zdiagnozowany głęboki 

niedosłuch obustronny. Le-
karze podejrzewają u niego 
mózgowe porażenie dziecię-
ce, padaczkę i rzadką chorobę 

genetyczną – Zespół Aicar-
diego-Goutieresa. Nie sie-
dzi, ma wzmożone napięcie 
mięśniowe, dużo zwapnień w 
głowie i zmian po mini wy-
lewach, z trudnością kontro-
luje ruch głowy. Dlatego tak 
bardzo ważna jest dla niego 

rehabilitacja, która pociąga 
za sobą ogromne koszty. 

Każdy, kto zechce wspo-
móc chorego Adasia, może 
przekazać nawet najmniej-
sze 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

UWAGA!
Referat Komunalny

pokoje Nr 10 i Nr 14 - przeniesione 

BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO 

wejście

od ul. ARMII KRAJOWEJ 53 A

(parter)

ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

- ŚMIECI

- CMENTARZE

- WYCINKA DRZEW, OŚWIETLENIE 

ULICZNE, MELIORACJE WODNE

Bardzo dziękuję każdemu, kto wrzucił pieniądze do pusz-
ki wolontariusza i grał z nami 25 raz w Wielkiej Orkie-

strze Świątecznej Pomocy! 
Jestem bardzo wdzięczna za ten Finał wolontariuszom 

ze szkół podstawowych w Żarowie, Mrowinach, Zastrużu 
i gimnazjum, ich opiekunom – nauczycielom i rodzicom, 
pracownikom Bajkowego Przedszkola – jak zawsze świet-
nie zorganizowanym, pracownikom Banku Zachodniego – 
którzy z naszą niewielką pomocą przeliczyli skrupulatnie 
wszystkie puszki, pracownikom Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu. Szczególnie dziękuję członkom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – za  wspaniałe ciasta! Dziękuję wszyst-
kim artystom, którzy wystąpili na scenie w centrum kultury! 
Dziękuję sponsorom licytacji i bardzo gorąco uczestnikom 
licytacji, zarówno w przedszkolu, jak i w GCKiS! Dziękuję 
Wam, że zawsze jesteście z nami! 

Szefowa Sztabu przy Szkole Podstawowej
 im. Jana Brzechwy w Żarowie

Beata Jurczak
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Zadaj pytanie Burmistrzowi 25 finał WOŚP w Żarowie
W Żarowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku wyjątkowo głośno. Jasełka, licytacje, konkursy, występy artystyczne i huczna zabawa w 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Tym razem pieniądze zbierane były na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów. Żarów, tradycyjnie przyłączył się do akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka. W sumie żarowski sztab zebrał dokładnie 
24 828,00 złotych i banknoty obcych walut. To rekordowy wynik! - Możemy cieszyć się, że po raz kolejny zagraliśmy z takim sukcesem i że znowu udało 
nam się być w tym dniu razem. A to wszystko było możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu wolontariuszy, instytucji, stowarzyszeń, występujących artystów 
i wszystkich, którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie – cieszy się Beata Jurczak szefowa żarowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Organizatorzy 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękują za pomoc i zaangażowanie wolontariuszom, fundatorom 
gadżetów na licytację, uczestnikom, artystom i wszystkim, którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie.

Dziękujemy wszystkim za udział i Waszą ofiarność!!!

Żarowski sztab 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracował intensywnie. Wolon-
tariusze mieli ręce pełne roboty. To dlatego tegoroczne świąteczne granie zakończyło się tak 
dobrym wynikiem. Żarowianie pokazali, że mają wielkie serca. Chętnie wrzucali datki do puszek 
wolontariuszy, ale nie pożałowali również grosza podczas licytacji, która odbyła się w żarowskim 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.

Rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszą choinkę Bajkowego Przedszkola. Wyróżnionym 
rodzicom przedszkolaków nagrody wręczali burmistrz Leszek Michalak oraz Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Wielkoorkiestrowe zbieranie pieniędzy to nie tylko wolontariusze, których można było spotkać na uli-
cach miasta, ale też cały cykl występów, zabaw i różnorodnych zajęć przygotowanych przez Bajkowe 
Przedszkole i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Jak co roku, świąteczną akcję wspierali 
także radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie zagrali i zaśpiewali również lokalni artyści. 
Swoje umiejętności w Gminnym Centrum Kultury i Sportu zaprezentowały dzieci z sekcji akrobatyki 
sportowej, Zumby Kids oraz podopieczni pracowni muzycznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 
Nie zabrakło również recitalu Żarowskiej Orkiestry Dętej, chóru Senyor Rici oraz zespołu śpiewaczego 

„Żarowianie”. Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji dla najmłodszych, podczas których bawiąc 
się można było wspierać świąteczną akcję w Żarowie. 

Jako pierwsze świąteczne granie rozpoczęło Bajkowe Przedszkole w Żarowie. Przedszkolaki, jak zawsze 
zachwyciły swoim występem, przedstawiając swoją własną wersję jasełek. Ale nie zabrakło także innych 
atrakcji. - Na licytacji można było nabyć piernikowe serca, maski karnawałowe, choinki przygotowane przez 
rodziców naszych przedszkolaków oraz wiele innych przedmiotów. Były zabawy i konkursy dla dzieci oraz 
słodkie pyszności w naszej świątecznej kawiarence - mówiła Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie. 

Tradycyjnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można było wspomóc kupując ciasta upieczone 
przez panie z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nabyć drobiazgi w WOŚP-owskiej loterii 
i wziąć udział w licytacji przedmiotów ufundowanych przez darczyńców. Wśród nich do nabycia były 
koszulki sportowców Patryka Klimali oraz Moniki Pyrek, biografia Roberta Lewandowskiego z 
jego autografem, talony do kosmetyczek, na kręgle, plenerowy pokaz filmowy Fundacja InicjatywaB, 
rodzinna sesja fotograficzna od Małgorzaty Niewady, wyjątkowy herb Zjednoczonych Żarów i tur-
kawki przyjaźni przygotowane przez Pracownię Stylu Zuzanna Urbanik i wiele innych- Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom za fanty przekazane na licytację i jeszcze bardziej tym, którzy je wylicytowali 

- dopowiadali Mateusz Michalak, który co roku prowadzi licytację w GCKiS oraz Justyna Zięba z 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
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Gmina Żarów
ponownie najlepsza 

w powiecie

Pieniądze na zakup nowego 
wozu zabezpieczone

Złote Gody

Radni Rady Miejskiej na 
pierwszym posiedzeniu 

w tym roku, na wniosek bur-
mistrza Leszka Michalaka za-
bezpieczyli w budżecie gminy 
Żarów pieniądze na zakup no-
wego wozu strażackiego.

Kolejny nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy trafi w tym 
roku do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pożarzysku. 
Pod koniec 2016 roku rozstrzy-
gnięty został konkurs na dofi-
nansowanie projektów ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Projekt „Zakup sprzętu do 
prowadzenia akcji ratowni-
czych i usuwania skutków 
zjawisk katastrofalnych lub po-
ważnych awarii celem wsparcia 
jednostek Ochotniczych Straży 
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Uchwała została podjęta jednomyślnie podczas sesji Rady Miejskiej.

Omawiany projekt uchwały – wprowadzenie zmian w budżecie gminy Ża-
rów na 2017 rok radni przyjęli jednogłośnie. 

Na zdjęciu jubilaci Zuzanna i Grzegorz Mrówka, którzy w tym roku świętują 
złote gody.

Burmistrz Leszek Michalak złożył na ręce jubilatów kwiaty i upominki. Nie 
zabrakło też serdecznych gratulacji.

Pożarnych – projekt partnerski 
gmin pod przewodnictwem 
Gminy Świdnica” otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 4 
milionów złotych. Obok gmin 
Brzeg Dolny, Dzierżoniów, 
Jaworzyna Śląska, Leśna, 
Męcinka, Siekierczyn, Strze-
gom, Świdnica i Udanin, które 
ubiegały się o przyznanie do-
datkowych środków finanso-
wych jest także Żarów. Na sesji 
Rady Miejskiej w czwartek, 12 
stycznia zabezpieczone zostały 
środki finansowe na zakup no-

Pół wieku temu na ślubnym 
kobiercu przysięgali sobie 

miłość na dobre i na złe, w 
zdrowiu i chorobie, w radości 
i smutku. 

Przysięgi dochowali do dnia 
dzisiejszego i w tym roku 
świętowali jubileusz złotych 
godów. Z tej okazji para od-
znaczona została medalami 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wręczył je małżon-
kom Zuzannie i Grzegorzo-
wi Mrówka burmistrz Leszek 
Michalak. Jubilaci otrzymali 
także życzenia, pamiątkowe 
dyplomy i upominki. - Jeste-
ście Państwo wzorem do na-
śladowania. Pokazujecie, że 
dziś w trudnych czasach można 
utrzymać rodzinę. Współcze-
śnie młode rodziny napotykają 
na swojej drodze różne proble-
my i szybko się rozpadają. Wy 
jesteście namacalnym dowo-
dem na to, że można przetrwać 
dobre i złe chwile razem. Bo 
trwałe i stabilne małżeństwo 
to podstawa stałej i stabilnej 
rodziny – mówił burmistrz 
Leszek Michalak składając 
jubilatom życzenia. 

Małżonkowie, podczas uro-
czystości odnowili także 
przysięgę małżeńską, oświad-
czając, że „nadal będą czynić 
wszystko, aby ich małżeń-
stwo były zgodne, szczęśliwe 

i trwałe”. Chwila ta przyniosła 
wiele wzruszeń i przywróciła 
nie jedno wspomnienie. 

Zuzanna i Grzegorz Mrów-
ka sakramentalne „TAK”  po-
wiedzieli sobie dokładnie 50 lat 
temu. Ślub wzięli po roku na-
rzeczeństwa 27 sierpnia 1966 
roku, a niedługo potem 30 
kwietnia 1967 roku przysięgali 
sobie dozgonną miłość w Ko-

ściele w Bukowie. Doczekali 
się dwóch synów Mariusza i 
Adama oraz troje wnucząt. Z 
niecierpliwością oczekują teraz 
na kolejnego wnuka. Dziś mał-
żonkowie są na zasłużonych 
emeryturach. Wielką pasją 
pana Grzegorza jest pszczelar-
stwo, a pani Zuzanny ogród, 
warzywa i kwiaty.

Magdalena Pawlik

wego samochodu. - Dzisiejsze 
posiedzenie dotyczy głównie 
zabezpieczenia środków finan-
sowych na zakup, w ramach 
dotacji unijnej, nowego wozu 
strażackiego. Przypomnę tyl-
ko, że w całym projekcie brało 
udział 10 gmin, z czego 5 gmin 
z powiatu świdnickiego zawnio-
skowało o zakup nowych wozów 
bojowych. O nowy samochód 
dla strażaków zawnioskowała 
również nasza gmina – mówił 
podczas sesji Rady Miejskiej 
burmistrz Leszek Michalak.

Nowy wóz strażacki do jed-
nostki OSP Pożarzysko trafi 
w tym roku. Całkowity koszt 
projektu ma zamknąć się 
kwotą 798.000 złotych, z cze-
go dofinansowanie wyniesie 
509.440 złotych. Pozostała 
kwota 288.560 złotych zosta-
nie przekazana z budżetu gmi-
ny Żarów.

Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. 
Według tych wyliczeń średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla 
wszystkich gmin w kraju (tak zwany wskaźnik G) oszacowano w tym roku na 
1596,67 złotych. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o 
finansach gmin za 2015 r.

Spośród wszystkich gmin 
powiatu świdnickiego Żarów 
osiągnął najwyższy wskaź-
nik, bo na jednego miesz-
kańca przypada 1676,89 
złotych. To więcej niż średni 
dochód krajowy, który wy-
liczyło Ministerstwo Finan-
sów. I więcej od dochodów 
podatkowych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca 
osiągniętych przez Świdni-
cę, Strzegom, Świebodzice 
i inne porównywalne często 
z Żarowem gminy powiatu 
świdnickiego. - Nasza gmina 
prowadzi optymalną polity-
kę podatkową, która wpływa 
na wysokość generowanych 
dochodów. Najważniejszym 
czynnikiem, który miał wpływ 
na wzrost dochodów podatko-
wych było utworzenie żarow-
skiej podstrefy ekonomicznej. 
Prowadzone w niej inwesty-
cje, powstanie nowych fabryk 
oraz rozbudowa istniejących 
zakładów doprowadziły do 
wzrostu dochodów podatko-
wych, które znacząco wpły-
nęły na wysokość wskaźni-
ka dochodów podatkowych 
przypadających na jednego 
mieszkańca. Większe zaso-
by finansowe budżetu gminy 
Żarów to przede wszystkim 
większe możliwości realiza-
cji gminnych zadań, zarówno 
tych bieżących, jak i inwesty-
cyjnych, które przede wszyst-

kim ukierunkowane są na 
zaspokajanie potrzeb naszych 
mieszkańców i dalszy rozwój 
gminy – wyjaśnia Renata 
Dawlewicz skarbnik gminy 
Żarów.

Na 2478 samorządów, które 
znalazły się w rankingu naj-
bogatszych i najbiedniejszych 
gmin w Polsce, opublikowa-
nym przez Polską Agencję 
Prasową, Żarów uplasował 
się na wysokiej 367 pozycji. 
Na drugim miejscu, wśród 
najzamożniejszych gmin po-
wiatu świdnickiego uplaso-
wał się Strzegom z dochodem 
1602,07 złotych. W pierwszej 
trójce znalazła się również 
Świdnica z dochodem się-

gającym 1583,26 złotych na 
jednego mieszkańca. Ranking 
gmin z terenu powiatu świd-
nickiego zamyka Jaworzyna 
Śląska, która znalazła się na 
1261 miejscu. Tutaj dochód na 
jednego mieszkańca wyniósł 
1134,35 złotych. - Ten ran-
king pokazuje, jak dobra dziś 
jest sytuacja finansowa naszej 
gminy. Wpływy z podatków, 
które zasilają budżet gminy 
pozwalają na dalszy rozwój i 
kolejne inwestycje. I to, że wy-
przedziliśmy wszystkie gminy 
z terenu powiatu świdnickiego 
świadczy o tym, że nasze de-
cyzje są słuszne – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Ranking gmin powiatu świdnickiego:
Żarów– dochód podatkowy na mieszkańca 1676,89zł 
    (miejsce 367)
- Strzegom – dochód podatkowy na mieszkańca 
1602,07 zł    (miejsce 444)
- Świdnica – dochód podatkowy na mieszkańca 
1583,26 zł    (miejsce 463)
- Świebodzice – dochód podatkowy na mieszkańca 
1469,48 zł    (miejsce 597)
- Świdnica gmina wiejska – dochód podatkowy na 
mieszkańca 1443,59 zł   (miejsce 645)
- Marcinowice – dochód podatkowy na mieszkańca 
1291,88 zł    (miejsce 923)
- Dobromierz – dochód podatkowy na mieszkańca 
1279,77 zł    (miejsce 954)
- Jaworzyna Śląska – dochód podatkowy na miesz-
kańca 1134, 35 zł   (miejsce 1261)
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Pies to Twój przyjaciel
Sprzątaj po swoim 

psie
W minionym roku z usług rehabilitacyjnych skorzystało 266 mieszkańców. 
Organizacją zabiegów dla pacjentów zajmuje się Żarowskie Stowarzyszenie 

„Edukacja”. Całe zadanie kosztowało w minionym roku 43.600,00 złotych.

Moment podpisania umowy na dofinansowanie prowadzenia Placówki 
Wsparcia Dziennego przez burmistrza Leszka Michalaka oraz Helenę 
Słowik, Stanisławę Biernacką i Mariolę Zawisza z Żarowskiego Stowa-
rzyszenia „Edukacja”.

Bardzo ważnym wsparciem dla 
mieszkańców gminy Żarów, któ-
rzy cierpią na choroby nowotwo-
rowe jest Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum” w Świdnicy. 
Dzięki dofinansowaniu z budżetu 
gminy Żarów mieszkańcy mogą 
bezpłatnie wypożyczać specjali-
styczny sprzęt, korzystać z porad 
lekarza i pielęgniarek, a także 
pomocy psychologa. Hospicjum 
swoją siedzibę ma przy ul. Grodz-
kiej 19 w Świdnicy, czynne jest w 
godz. 11.00-15.00, pod nr tel. 74 
852 03 46.

Umowę na wsparcie hospicjum, z którego usług bezpłatnie mogą korzystać 
Żarowianie podpisał burmistrz Leszek Michalak oraz Aneta Kasprzak-
Radecka lekarz medycyny paliatywnej i Joanna Gadzińska prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy.

Placówka Wsparcia Dziennego organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży 
codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00-18.00. W okre-
sie ferii zimowych czynna będzie w godzinach 9.00-11.00. Zajęcia odbywa-
ją się w żarowskim gimnazjum. Na zdjęciu podopieczni placówki w Żarowie, 
którą prowadzi Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”. 

Właściciele psów mają 
obowiązek sprzątania 

po swoich pupilach.
Nieuprzątnięte odchody 

zwierzęce i zalegające naj-
częściej w miejscach pu-
blicznych, a szczególnie 
na trawnikach, skwerach, 
chodnikach, a nawet pia-
skownicach są poważnym 
problemem dla wszystkich 
mieszkańców. -  Posiadanie 
psów to nie tylko przyjemność, 
ale i obowiązek dla właścicie-
li. Każdy właściciel jest odpo-
wiedzialny za swojego czwo-
ronożnego pupila. I każdy ma 
obowiązek sprzątania po nim 
– mówi Michał Działowski 
z Referatu Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Zalegające w miejscach 
publicznych psie odchody to 
nieestetyczny element miej-
skiego krajobrazu, ale rów-
nież poważne zagrożenie 
epidemiologiczne. Na terenie 
Żarowa są również posta-
wione specjalne pojemniki, 
do których można wrzucać 
psie odchody. Pamiętajmy, 
że wygląd naszego miasta 
zależy w głównej mierze od 
nas mieszkańców, zwłaszcza 
dorosłych, którzy powinni 
dawać przykład dzieciom i 
młodzieży, jak należy dbać o 
czystość i porządek. Wystar-
czy tylko trochę chęci.

Magdalena Pawlik

Właściciele psów zobowiązani są do:
1. Sprawowania opieki nad tymi zwierzętami. Na 
terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowa-
dzane tylko na smyczy
2. Zabrania się wprowadzania psów na teren placu 
zabaw i piaskownic dla dzieci
3. Reagowania w sytuacjach zakłócania spokoju 
przez zwierzę
4. Usunięcia zanieczyszczeń z terenów użytku pu-
blicznego (place zabaw, chodniki, ulice, drogi, par-
kingi, tereny zielone, skwery i inne)
5. Darmowe zestawy do sprzątania nieczystości po 
psach można odbierać w Biurze Obsługi Klienta w 
Urzędzie Miejskim w Żarowie oraz Referacie Komu-
nalnym.

Na wsparcie kultury,
edukacji i pomoc społeczną

Ochrona i promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży, sport i kultura fizyczna, organizacja wyda-
rzeń kulturalnych, wsparcie osób niepełnosprawnych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. To tylko część 
działań, na które organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w naszym mieście, każdego roku 
otrzymują z budżetu gminy Żarów dofinansowania. Wiele z nich, przy wsparciu finansowym z budżetu 
gminy pomaga mieszkańcom, tym młodszym i tym starszym, zapewniając im odpowiednią opiekę.

Jak do tej pory, burmistrz 
Leszek Michalak na ich 
działalność przyznał ponad 
75 tysięcy złotych. - Na te-
renie gminy Żarów aktywnie 
działa wiele organizacji i 
stowarzyszeń, reprezentu-
jących różne środowiska. 
Wspieramy ich funkcjonowa-
nie, przeznaczając z naszego 
budżetu środki finansowe na 
organizację prowadzonych 
przez nich działań. Dla nas 
jako samorządu, bardzo 
ważne jest wsłuchiwanie się 
w ich głos i sugestie. Dzia-
łające organizacje znają 
się dobrze na swojej pracy, 

znają potrzeby mieszkańców 
i wydatkują, najlepiej, jak 
mogą otrzymane pieniądze. 
Naszym zadaniem jest także 
precyzyjna kontrola i rozli-
czenie przyznanych dofinan-
sowań – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Kolejne organizacje na 
swoją działalność otrzy-
mają dofinansowania z bu-
dżetu gminy Żarów w ko-
lejnych miesiącach, tuż po 
rozstrzygnięciu kolejnych 
konkursów ogłoszonych 
przez Burmistrza Miasta 
Żarów.

Magdalena Pawlik

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” otrzy-
mało dotację na zadania „Prowadzenie Placów-
ki Wsparcia Dziennego” (kwota 40.000 zł) oraz 
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na tere-
nie miasta Żarów” (kwota 24.000 zł)

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
w Świdnicy otrzymało dotację na zadanie „Dzia-
łania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej” (kwota 12.200 złotych)

Apel do mieszkańców  w sprawie smogu
Szanowni mieszkańcy, zwracam się z apelem i prośbą o nie palenie odpadów komunalnych w domowych piecach.

Palenie śmieci jest karalne. Zgodnie z art. 155 oraz art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2016 
poz. 1987) oraz kodeksem wykroczeń, zakazane jest palenie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym 
powietrzu. Nie stosowanie się do tego obowiązku grozi wysoką grzywną nawet do 5 tysięcy złotych. Spalanie odpadów jest 
główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i płynów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszyst-
kim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne 
zapalenie skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otocze-
nie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej 
sadzy w kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.

Prawo jasno określa, czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:
● plastikowych pojemników i butelek po napojach,
● zużytych opon,
● innych odpadów z gumy,
● przedmiotów z tworzyw sztucznych,
● elementów drewnianych pokrytych lakierem,
● sztucznej skóry,
● opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
● opakowań po farbach i lakierach,
● pozostałości farb i lakierów,
● plastikowych toreb z polietylenu,
● papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem:
● papier, tekturę i drewno
● opakowania z papieru, tektury i drewna
● odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
● odpady kory i korka
● trociny, wióry i ścinki
● mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury
Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać nie-

zwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów, podając dokładną lokalizację zdarzenia.
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Wieści z szachownicBal SOŁTYSA

Tradycyjnie Bal Sołtysa otworzył burmistrz Leszek Michalak, wspólnie z gospodarzami tegorocznej zabawy Martą 
Wądołowską sołtys Mikoszowej oraz Witoldem Madejem sołtysem Mielęcina.

Wśród uczestników tegorocznego Balu Sołtysa wypatrzyć można było repre-
zentantów wielu sołectw. Tutaj, na zdjęciu mieszkańcy Bożanowa.

Na zdjęciu reprezentanci Pożarzyska, których nigdy nie brakuje na Balu 
Sołtysa.

Strażacy podsumowali rok
To był bardzo pracowity 

rok dla żarowskich jed-
nostek z Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Więcej wyjazdów, specjali-
stycznych szkoleń, nowocze-
snego sprzętu technicznego 
i wyjątkowych jubileuszy. 
Kolejne remizy strażackie 
doczekały się gruntownych 
remontów. Siedemdziesiątą 
rocznicę powstania swojej 
jednostki świętowała Ochot-
nicza Straż Pożarna w Kalnie. 
W Wierzbnej odbyła się uro-
czystość poświęcenia pamiąt-

kowej tablicy z wizerunkiem 
Świętego Floriana – patrona 
wszystkich strażaków. Takim 
bilansem miniony rok zakoń-
czyli druhowie jednostek z 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Strażacy ochotnicy w sobotę, 
14 stycznia podczas spotka-
nia opłatkowego w Wierzb-
nej podsumowali ostanie 
dwanaście miesięcy swojej 
pracy. Usłyszeli także słowa 
podziękowania za trudną i 
odpowiedzialną służbę. - Bar-
dzo się cieszę, że miniony rok 
przyniósł nam same sukcesy, 

Każdego roku strażacy z jednostek OSP spotykają się na spotkaniu opłat-
kowym, aby podsumować rok i złożyć sobie życzenia.

Sptkanie opłatkowe było także okazją do przedstawienia planów na Nowy 
Rok.

Tradycyjnie nie zabrakło też opłatka. 

a przede wszystkim bezpieczną 
służbę, tak potrzebną miesz-
kańcom. Ale też służbę, dzięki 
której wdrażamy najmłodszych 
strażaków. Było to kolejny rok, 
w którym można było na Was 
liczyć. Dużo wydarzeń, wyjaz-
dów, pomocy. Niech ten rok, 
przede wszystkim w sferze oso-
bistej przynosi wiele satysfak-
cji. Niech to będzie rok pełen 
miłości w rodzinach i bezpie-
czeństwa w służbie – wszyst-
kim druhom składał życzenia 
burmistrz Leszek Michalak.

Są zawsze w pełnej gotowo-
ści, by nieść pomoc, tym, któ-
rzy najbardziej tego potrzebu-
ją. Lepiej wyszkoleni, lepiej 
dosprzętowieni. To dlatego 
tak ważne jest inwestowa-
nie w specjalistyczny sprzęt. 
Dzięki życzliwym osobom, 
ale także przy wsparciu fi-
nansowym z budżetu gminy, 
Państwowej Straży Pożarnej 
i województwa wiele tego 
sprzętu trafia do żarowskich 
jednostek. - Staramy się 
wspierać wszystkie wnioski 

do podziału z puli wojewódz-
kiej. Wiele się udaje i niektó-
re wnioski z gminy Żarów 
otrzymały dofinansowanie na 
zakup nowych sprzętów czy 
wozów strażackich. Dziękuję 
za Waszą służbę. Ochotnicze 
Straże Pożarne wspierają cały 
system pożarnictwa. To cieszy, 
bo nasz system jest jednym z 
najlepszych, nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. W No-
wym Roku tradycyjnie życzę 
jak najmniej wyjazdów i jak 
najwięcej zdrowia – mówił 
Marek Dyduch radny Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego.

Sami strażacy także dobrze 
podsumowują miniony rok 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
gminy Żarów. - To był bar-
dzo dobry rok dla naszych 
jednostek. Pozyskaliśmy dużo 
sprzętu, wyszkoliliśmy kolej-
nych druhów ochotników, co 
jest dobrym prognostykiem 
na przyszłość. W tym roku, w 
naszej jednostce w Wierzbnej 
planowana jest budowa świe-
tlicy nad remizą strażacką. W 
planach jest również pozyska-

nie samochodu z Państwowej 
Straży Pożarnej  - dopowia-
dał Grzegorz Opioła prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych.

W Nowym Roku planowane 

są kolejne działania na rzecz 
funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Pewny jest także za-
kup kolejnego nowego wozu 
strażackiego, który trafi do 
druhów z OSP Pożarzysko.  

Taki bal w gminie Żarów odbywa się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Spotykają się tutaj sołtysi 
wraz z aktywnymi i zaangażowanymi mieszkańcami swoich sołectw, aby podsumować rok społecznej 
pracy i uroczyście rozpocząć kolejny. Wszyscy w tym roku spotkali się w hotelu Żarmed w sobotę, 21 
stycznia, aby tam balować do białego rana.

W tym roku współgospo-
darzami Balu Sołtysa byli 
mieszkańcy Mikoszowej i 
Mielęcina, którzy dołożyli 
wszelkich starań, aby im-
preza była udana dla wszyst-
kich uczestników. Nad prze-
biegiem całej uroczystości 
czuwali nie tylko miesz-
kańcy sołectwa, ale także 
pracownicy żarowskiego 
Urzędu Miejskiego. - Ten 
bal to strzał w dziesiątkę. 
Organizowany jest w gminie 
Żarów od przeszło dwudzie-
stu lat i co roku cieszy się du-
żym powodzeniem. I to chyba 
jedyna okazja i najlepsza, 
aby na jednej sali spotkali 
się wszyscy gospodarze wsi. 
Tradycyjnie główną atrakcją 
balu jest taniec z sołtysami 
i mamy nadzieję, że dziś nie 
będzie brakować chętnych 

do wspólnej zabawy. Dzięku-
jemy reprezentacjom miesz-
kańców innych wsi za tak 
liczne przybycie – mówili 
Marta Wądołowska sołtys 
Mikoszowej i Witold Ma-
dej sołtys Mielęcina.

Oficjalnego otwarcia Balu 
Sołtysa dokonał burmistrz 
Leszek Michalak wspólnie 
z Romanem Koniecznym 
przewodniczącym Rady 
Miejskiej, radną Barbarą 
Zatoń oraz sołtysami Miko-
szowej Martą Wądołowską 
i Mielęcina Witoldem Made-
jem. - Ten bal to już tradycja. 
Cieszymy się, że możemy dziś 
gościć u siebie przedstawicieli 
wszystkich wsi z terenu naszej 
gminy, a przede wszystkim 
sołtysów, którym dedykowany 
jest ten bal - cieszył się bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Zabawa trwała do białego 
rana, a wśród gości nie za-
brakło przede wszystkim 
tych, którym dedykowano 
ten bal, ale także przed-
stawicieli poszczególnych 
miejscowości. 

Organizatorzy Balu Soł-
tysa dziękują wszystkim 
współpracownikom za po-
moc i zaangażowanie przy 
organizacji zabawy.

Magdalena Pawlik

Szachiści Gońca Żarów 
oprócz występów ligo-

wych, startują w licznych 
turniejach. Klasę potwierdził 
Damian Daniel zostając czo-
łowym szachistą krajowego 
czempionatu wśród studen-
tów. 

Duży sukces odniósł Da-
mian Daniel. Podczas Aka-
demickich Mistrzostw Polski 
został dziesiątym szachistą 
naszego kraju. W Lublinie 
łącznie wystartowało aż 224 
zawodników. Do drugiego 
miejsca zabrakło zaledwie 
0,5 punktu. W klasyfikacji 
uczelni technicznych Daniel 
podzielił miejsca 1-5, ale nie-
stety punktacją pomocniczą 
zajął czwartą pozycję.

Po raz pierwszy w tym roku 
spotkali się szachiści, aby ro-
zegrać XIV edycję Międzypo-
wiatowej Ligi Szachowej. W 
Żarowie nad szachownicami 
pochyliło się ponad trzydzie-
stu zawodników. 

Po pierwszym dniu, gdzie 
rozegrane zostały cztery 
rundy prowadzi drużyna z 
Pęgowa przed Środą Śląską 
i Lubinem. Drużyny Gońca 
Żarów nie zaliczyły udanego 

początku i zajmują miejsca w 
dolnej części tabeli. 

W stawce ośmiu zespołów 
znajdują się kluby z Żarowa, 
Świdnicy, Bolkowa, Lubina, 
Środy Śląskiej oraz Pęgowa.

W rozegranym meczu 6 
kolejki III Dolnośląskiej Ligi 
Szachowej Goniec Żarów 
zremisował na wyjeździe z 
UKS Giecek Radków 2,5-2,5. 
Spotkanie trzymało do końca 
w napięciu. Swoje partie wy-
grali Czesław Stec i Janusz 
Kilański. Remisem zakoń-
czyła się potyczka z udziałem 
Zbigniewa Zielińskiego. W 
stawce 12 najlepszych klubów 
naszego województwa Go-
niec z dorobkiem 3 punkótw 
zajmuje 10 miejsce. Fotel lide-
ra dla Wieży Pęgów. 

Na polu IV ligi (okręg le-
gnicko-jeleniogórski) żarow-
ski klub reprezentują dwie 
drużyny. Wśród 6 zespołów 
pierwsza drużyna Gońca 
sklasyfikowana jest na 3. 
miejscu. Goniec II Żarów za-
myka ligową tabelę. Pierwsza 
lokata dla Miedzi II Legnica. 
Do zakończenia rozgrywek 
pozostały dwie rundy.

Krzysztof Dutkiewicz
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Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

961/33 1105 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 58.000 zł 5.800 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się 13 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, pokój nr 19 w godzinie podanej 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 lutego 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 za-
warcia 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 geo-
dezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  2.192 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną  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. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 
dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezento-
wania 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 nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 1.000 zł.

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

położonej przy ulicy Świerkowej w  Żarowie  przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Wieści z szachownic Ramowy Kalendarz imprez GCKiS na 2017 rok
Będą koncerty, spektakle, wystawy, pokazy, zawody, imprezy taneczne i zabawy. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przygotowało kalendarz imprez 
na 2017 rok.

27 stycznia 2017
Żarowska Prelekcja Historyczna 

13-24 lutego 2017
Ferie w GCKiS – szczegóły w następnym numerze GŻ

14 lutego 2017
Nocne pływanie

8 marca 2017
Dzień Kobiet – kabaret Jurki

21 marca 2017
Dzień wiosny

marzec
Mistrzostwa Gminy Żarów w Pływaniu Szkół Podstawowych i 
Gimnazjum, Konkurs „Pisanka, Palma, Wypiek Wielkanocny”, 
Żarowska Prelekcja Historyczna   

kwiecień
Wiosenne Zawody w Bule, Ogólnopolski Festiwal Origami, 
Nocne pływanie, Turniej Koszykówki, Spacer fotograficzny, 
Wiosenne biegi przełajowe 

maj
Konkurs Kaligrafii, Nocne pływanie, XVIII Turniej Małego Ak-
tora „Niezapominajka”, Żarowska Prelekcja Historyczna

26 – 27 maja 2017
DNI ŻAROWA 2017 szczegóły w kolejnych numerach GŻ

26 – 27 maja 2017
Turniej zakładów pracy w piłce nożne z okazji Dni Żarowa

26 – 27 maja 2017
Zawody wędkarskie z okazji Dni Żarowa 

26 – 27 maja 2017
Turniej koszykówki ulicznej z okazji Dni Żarowa

26 – 27 maja 2017
Turniej deblowy tenisa ziemnego z okazji Dni Żarowa

czerwiec
Turniej Wsi, 700-lecie Kalna, Spacer fotograficzny

1 czerwca
Dzień Dziecka na basenie

16 czerwca
2017 Uroczysty koncert z okazji zakończenia roku szkolnego 
w GCKiS

24 czerwca 2017
Żarowska Noc Świętojańska

1 lipca 2017 
Teatr w Parku Miejskim

lipiec/sierpień
Wakacje w GCKiS, Gra Miejska, Żywa lekcja historii – Rekon-
strukcje historyczne, Międzynarodowy Festiwal Bachowski

lipiec
Turniej piłkarski o puchar Burmistrza

lipiec
Noc piżamowa

29 lipca 2017
Lato z komarami

sierpień
Spotkanie Miłośników Motoryzacji

21 – 25 sierpnia
Wioska Tradycji

sierpień
Nocny Turniej piłki nożnej Żarów Centrum Masters

26 sierpnia 2017
Wakacyjny Festyn - zakończenie wakacji

2 września
Festiwal Mąki w Siedlimowicach

wrzesień - Turniej Łuczniczy o Puchar Burmistrza Żarowa, 
Żarowska Prelekcja Historyczna, Dożynki Gminne, Zawody 
Pływackie, Wystawa fotografii Żarów w obiektywie, Inau-
guracja roku kulturalnego w GCKiS, wręczenie „Mamutów”, 
recital piosenki, Święto pieczonego ziemniaka, Turniej siat-
kówki plażowej 

październik - Żarowskie Biegi Strefowe, Święto Dyni, 
Jesienne Biegi Przełajowe, VII Otwarte Mistrzostwa Judo w 
Żarowie

listopad - Mistrzostwa województwa amatorek w piłce 
siatkowej kobiet, Niepodległościowe Biegi Przełajowe, Ża-
rowska Prelekcja Historyczna

11 listopad
Festiwal Pieśni Patriotycznej

listopad-grudzień
Żarowska Liga Futsalu Electrolux Cup

6 grudzień
Mikołajki na basenie

grudzień - Mistrzostwa Gminy Żarów w Pływaniu Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum, Gminny Konkurs Historyczny 
„Nasz Żarów”, Konkurs „Smaki Bożego Narodzenia”, Nocne 
pływanie, Koncert kolęd i pastorałek, Mikołajkowe turnieje 
piłkarskie w halowej piłce nożnej

16 grudnia 2017
Miasteczko św. Mikołaja

Bezpłatne dyżury specjalistów
Potrzebujesz pomocy? Ru-

szyły darmowe porady 
specjalistów.

Mieszkańcy gminy Ża-
rów mogą skorzystać z bez-
płatnych konsultacji spe-
cjalistycznych u terapeuty 
uzależnień, psychologa, psy-
choterapeuty, radcy prawne-
go oraz terapeuty uzależnień 

Harmonogram dyżurów:
- terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30 – wstępna diagnoza, udzie-

lanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od 
alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych, 
kwalifikowanie osób do udziału w grupie edukacyjno – motywacyjnej. Pomoc terapeutyczną 
w tym zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Pani Krystyna Czyż. 

-  psycholog – piątek w godz. 16.15 – 18.15 (dwa piątki w miesiącu) - udzielanie po-
radnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja 
kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pomoc w tym 
zakresie świadczy psycholog – Pan Kornel Łysyk. 

- radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsul-
tacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny                       
w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami                
i organami administracji publicznej. Pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego 
– Mariusza Starke. 

- psychoterapeuta – poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00 (dwa poniedziałki w miesiącu) 
– świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób zagrożonych bądź dotknię-
tych przemocą w rodzinie. Dyżur prowadzi psychoterapeuta – Pani Dorota Werner. 

- terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca 
w godz. 15.00 – 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsul-
tacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, 
wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależ-
nionych. Pomoc terapeutyczną w tym zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Pan 
Aleksander Krzysztof Matusiak.

Na konsultację do danego specjalisty należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 
74 8570 309. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/
opiekunem prawnym.

w zakresie uzależnienia od 
narkotyków. Bezpłatne po-
radnictwo specjalistyczne 
skierowane jest do dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców gminy Żarów. 
- Z darmowych porad może 
korzystać każdy mieszkaniec 
naszej gminy. Taka wizyta 
jednak będzie możliwa po 

wcześniejszym umówieniu się 
w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Armii Krajowej 
54 w Żarowie. Zgłoszenia 
przyjmowane będą również 
telefonicznie pod nr tel. 748 
57 03 09 - mówi Marta Ło-
boda z żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Magdalena Pawlik
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 6 przy

ul. Armii Krajowej  w Żarowie na sprzedaż nieruchomości  przeznaczonej pod garaż

Przetarg został ograniczony  na wniosek mieszkańców  
1. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości poda-
nej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 
najpóźniej do dnia 24  lutego  2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego 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 za-
warcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający 
nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej 
ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geo-
dezyjnych oraz dokumentacji związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej  
2.192 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów posiada funkcję określo-
ną symbolem D.42 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 
748580-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 
dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezento-
wania 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 nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 50 zł.

Nr 
działki

Pow.
w   m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

197/43 50 SW1S/00019201/1
Sprzedaż na 

własność
3.800 zł 380 zł 9 00

Kto zagra
w wielkim finale?

Coraz bliżej rozstrzygnięć 9. edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. 
Piłkarzom pozostały do rozegrania trzy kolejki. W pierwszej czwórce premio-
wanej grą w wielkim finale niezmiennie: Wektor Świdnica, KKZ Zaskoczeni 
Żarów, Cannabis oraz AUTO-SHOP Żarów.

Sporo w ostatecznym roz-
rachunku może namieszać 
drużyna Wybrzeża Klatki 
Schodowej, która wciąż ma 
bardzo duże szanse, by do-
stać się do pierwszej czwór-
ki. Wszystko wskazuje, iż o 
awansie do wielkiego finału 
zadecyduje ostatnia kolej-
ka, w której AUTO-SHOP 
Żarów zmierzy się z benia-
minkiem rozgrywek, za-
wodnikami Wybrzeża Klat-
ki Schodowej. Zwycięzca 
będzie grał o triumf w roz-
grywkach.

Wciąż czekamy na szlagier 
ligi. Obrońca mistrzowskie-
go tytułu Wektor Świdnica 
podejmie czterokrotnego 
triumfatora KKZ Zaskoczo-
nych Żarów. Obydwie eki-
py pozostają niepokonane 
w obecnej edycji Electrolux 

Cup. Spotkanie rozegrane 
zostanie w sobotę, 28 stycz-
nia o godz. 18:00. 

W pojedynku drużyn ocze-
kujących na pierwsze ligowe 
punkty, Turbokozaki poko-
nały 4:1 Sonex Team.

Spotkania odbywają się w 
hali sportowej GCKiS w Ża-

rowie. Wstęp na wydarzenie 
jest bezpłatny, a pełen termi-
narz oraz statystyki znajdują 
się na oficjalnej stronie inter-
netowej rozgrywek. www.
electroluxcup.zarow.pl 

Organizatorem Electrolux 
Cup jest GCKiS w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Najlepszym strzelcem rozgrywek jest Arkadiusz Sołtysiak (na pierwszym 
planie) z drużyny Elektrobud Wałbrzych

Wciąż bez zwycięstwa

Zjednoczeni wznowili treningi

Bez większych niespodzia-
nek zakończyły sie dwa 

ostatnie mecze siatkarzy UKS 
Volley Żarów w II lidze. Racz-
kujący na tym szczeblu roz-
grywek zespół z Żarowa po raz 
kolejny musiał uznać wyższość 
rywali.

W wyjazdowym spotaniu 
z OFM Bielawianka Bester 
Bielawa, Volley w kilku frag-
mentach postraszył dużo wy-
żej notowanych gospodarzy, 
zmuszając przeciwnika do 
wykorzystania swojego czasu. 
Niestety taka sytuacja miała 
miejsce tylko w drugim secie 
pojedynku. 

Na początku pierwszego seta 
gospodarze prowadzili już 
6:1. Wszystko za sprawą bar-
dzo skutecznej gry blokiem. 
Widowisko do stanu 19:15 
mogło jeszcze podtrzymać ki-
biców w napieciu, ale gdy na 
zagrywce pojawił się Arka-
diusz Jutrzenka, skończyły 
się marzenia gości na wygranie 
w pierwszej odsłonie meczu. 
Ostatecznie Bielawa zwycięży-
ła 25:15.

Seta drugiego lepiej, bo od 
wyniku 1:4 rozpoczął Volley. 
Po chwili na tablicy było już 
6:6. Na pierwsze prowadzenie 

Lp.  Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1  SPS Chrobry Głogów 15 37 41 13 1291 1083
2  MKST Astra Nowa Sól 15 35 40 18 1355 1185
3  WKS "SobieskI-Arena" Żagań 15 29 35 24 1354 1297
4  KS Bielawianka Bester Bielawa 15 29 36 26 1406 1306
5  KU AZS UAM Poznań 15 25 31 25 1229 1172
6  KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 15 22 30 31 1354 1330
7  MKS Olavia Oława  15 22 28 29 1206 1268
8  KS Gwardia Wrocław 15 12 22 40 1285 1426
9  BTS Elektros Bolesławiec 15 12 18 37 1172 1275
10  UKS Volley Żarów 15 2 7 45 946 1256

gospodarze wyszli przy stanie 
9:8, następnie od razu budując 
3-4 punkty przewagi. W samej 
końcówce co prawda na chwi-
lę zrobiło się gorąco sztabowi 
trenerskiemu Bielawianki za 
sprawą m.in. skutecznej gry w 
ataku trenera i kapitana Volleya 
Marcina Wójciaka (23:22), 
ale dwie ostatnie akcje należały 
już do miejscowych siatkarzy. 
Ponownie Bielawa wygrywa 
25:22.

W trzeciej partii mając pod 
kontrolą wynik spotkania 
trener Bielawy wprowadza 
siatkarzy z kwadratu dla re-
zerwowych. Volley przegry-
wa trzeciego seta 25:17.

OFM Bilawianka Bester 
Bielawa – UKS Volley Ża-
rów 3:0 (15, 22, 17).

Volley Żarów: Kowalczyk, 
Greś, Lange, Popielarski, 
Wierzbicki, Wójciak (K), 
Botwina (libero) oraz Wa-
szak, Rzadkowski, Barski, 
Ostrowski. 

Żarowscy siatkarze odstają 
od swoich rywali w II lidze. 
Skoro nie udaje się wygrywać 
spotkań, trzeba zadowalać 
się mniejszymi sukcesami, 
na przykład zwycięstwami w 
pojedyńczych partiach.

Do czterech setów udało się 
przedłużyć pojedynek z akade-
mikami z Zielonej Góry. Volley 
zwyciężył w drugiej partii, ale 
na więcej nie pozwolili prze-
ciwnicy.

Volley Żarów – AZS Zielona 
Góra 1:3 (19:25, 25:21, 16:25, 
22:25) 

Volley Żarów: Lewandow-
ski, Kowalczyk, Lange, Bie-
lawski, Wierzbicki, Greś, Bo-
twina (libero) oraz Waszak, 
Pęczyński, Orzechowski, 
Rzadkowski.

Następna kolejka (28.01): Vol-
ley – Gwardia (sb. godz. 19.00), 
Olavia – Bolesławiec, Zielona 
Góra – Chrobry, Bielawianka – 
Sobieski, Astra – Poznań.
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Tabela II ligi, gr. IV

Data Miejsce Godz. Spotkanie Wynik
21.01.2017 Świdnica 15:00 Zjednoczeni Żarów – Karolina Jaworzyna Śl. (IV liga) 1:5
28.01.2017 Żarów 16:00 Zjednoczeni Żarów – KS Kostomłoty (kl. A)
01.02.2017 Żarów 17:30 Zjednoczeni Żarów – Granit Roztoka (kl. A)
04.02.2017 Żarów 15:00 Zjednoczeni Żarów – Zryw Gola Świdnicka (kl. O)
08.02.2017 Żarów 17:30 Zjednoczeni Żarów – Zachód Sobótka (kl. O)
11.02.2017 Żarów 14:00 Zjednoczeni Żarów – Bielawianka Bielawa (IV liga)
18.02.2017 Żarów 14:00 Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice (IV liga)
22.02.2017 Żarów 17:00 Zjednoczeni Żarów – Górnik Wałbrzych (III liga)

25.02.2017 Głogów 
do 

ustalenia
Chrobry Głogów (IV liga) - Zjednoczeni Żarów 

02.03.2017 Żarów 17:30 Zjednoczeni Żarów – Czarni Wałbrzych (kl. A)
04.03.2017 Żarów 15:00 Zjednoczeni Żarów – Grom Witków (kl. O)

11.03.2017
do 

ustalenia
do 

ustalenia
Zjednoczeni Żarów – Polonia-Stal Świdnica (IV liga)

Zjednoczeni Żarów rozpo-
częli okres przygotowaw-

czy do rundy rewanżowej na 
boiskach kl. okręgowej.

W planach jest do rozegra-
nia aż dwanaście spotkań 
kontrolnych. Dzięki oddaniu 
do użytku boiska bocznego 
ze sztuczną nawierzchnią, 
większość meczy przygoto-
wawczych uda się rozegrać 
w Żarowie.

W pierwszym spotkaniu 
sparingowym Zjednoczeni 
podejmowali beniaminka IV 
ligi Karolinę Jaworzynę Ślą-
ską. Do przerwy utrzymywał 
się bezbramkowym remisem. 
Po zmianie stron padło aż 
sześć bramek. Pięć zdobyli 
zawodnicy z Jaworzyny Ślą-
skiej, na koncie Zjednoczo-
nych ujrzeliśmy jedno celne 
trafienie. 

Piłkarze trenują na własnym 
obiekcie oraz w hali sporto-
wej GCKiS w Żarowie. 

Rozpoczęcie rundy wiosen-
nej zaplanowano na weekend 
25-26 marca. Przypomnijmy, 
iż po rundzie jesiennej zespół 
Adama Łagiewki znajduje 
się na czwartej pozycji, tra-
cąc do lidera Nysy Kłodzko 
pięć punktów.
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