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Mnóstwo atrakcji czekało w miniony weekend na mieszkańców Żarowa i gości. 
Wśród imprez przygotowanych z okazji Dni Żarowa nie zabrakło koncertów znanych 
polskich gwiazd, zespołów folkowo-rockowych i lokalnych artystów.

Otwarcie nowej
hali w AKS

Razem od 50 lat

Pieniądze na ścieżki
rowerowe

Japońska firma AKS Preci-
sion Ball Polska ulokowa-

na na żarowskiej podstrefie 
ekonomicznej  WSSE „Inve-
st-Park”, produkująca kulki 
do łożysk tocznych wybu-
dowała nową halę produk-
cyjną. 

Ścieżki rowerowe, nowe 
chodniki, ciągi piesze i 

oświetlenie.
W ramach projektu „Wdra-

żanie Strategii Niskoemisyj-
nych - budowa zintegrowane-
go centrum przesiadkowego 
w Żarowie oraz budowa dróg 
rowerowych, ciągów pieszych 

Miłość, wzajemne zro-
zumienie i szacunek 

to według jubilatów, którzy 
doczekali się złotych godów 
recepta na wspólne szczęście 
małżeńskie. 

Przeżyli razem długie lata, 
pełne radości, ale też wysiłku 
i trudu. Doczekali się dwój-
ki dzieci, czterech wnucząt i 
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Zrobiło się estetyczniej w mieście. 
Zobacz, jakie zmiany otoczenia mo-
żemy zaobserwować w Żarowie.

Firma KCP na żarowskiej podstre-
fie ekonomicznej poszukuje pra-
cowników. W tym numerze gazety 
znajdziesz aktualną ofertę pracy. 

Dobiegła końca 48. edycja Po-
wiatowej Ligi Siatkówki TKKF. 
Srebrne krążki dla żarowskiego 
Chemika.

Więcej na
str. 4 i 5

W związku ze zwiększe-
niem produkcji, docelowo 
zakład zatrudniać będzie 
193 osoby. W drugiej hali 
produkcyjnej produkowane 
będą nowe rozmiary kulek 
do łożysk tocznych.

więcej na str. 3

Na zdjęciu Józefa i Stanisław Faber, którzy obchodzili pięćdziesiątą rocz-
nicę ślubu. 

W uroczystości otwarcia nowej hali AKS Precision Ball Polska wzięło 
udział wielu zaproszonych gości.

Umowę na dofinansowanie tego projektu podpisał burmistrz Leszek Micha-
lak i skarbnik gminy Renata Dawlewicz. 

wraz z oświetleniem na tere-
nie miasta Żarów” powstanie 
również rondo na ulicy Armii 
Krajowej, przy skrzyżowaniu 
ulic Mickiewicza i Dworco-
wej. Burmistrz Leszek Mi-
chalak podpisał umowę na 
dofinansowanie tego projektu.

więcej na str. 3

dwojga prawnucząt.
Zawsze razem, pomimo pły-

nącego nieubłaganie czasu. 
Przysięgi dochowali do dnia 
dzisiejszego i w tym roku świę-
towali jubileusz złotych godów. 
Z tej okazji para odznaczona 
została medalami Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

więcej na str. 6
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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 maila, z prośbą o in-
terwencję:
Kasia mieszkanka Żarowa: Panie Burmistrzu, czy jest szansa na naprawę drogi na strefę? Auta prawie tamtę-
dy nie jeżdżą, przez te straszne dziury, a byłoby dużo krócej do pracy.  Jeżdżę rowerem na strefę od 8 lat i już wte-
dy było tragicznie. Po większym deszczu to są miejsca, gdzie trzeba przechodzić po kałużach, bo nie ma suchego 
miejsca. Wiele razy, jak wracałam do domu rowerem w czasie deszczu ciuchy szły od razu do brudów. Chciałam 

sobie kupić nowy rower, ale na tą drogę mi szkoda, bo zaraz będzie w takim fatalnym stanie jak obecny, przez dziury, błoto i kamienie. 

Burmistrz Leszek Michalak: 
Droga na strefę ekonomiczną przez ulicę Kwiatową w Żarowie, o której Pani pisze, na pewnych odcinkach jest drogą gminną. Jednak 

znaczna jej część ma przebieg po terenach prywatnych, w związku z czym gmina nie ma możliwości sfinansowania remontu przedmiotowej 
drogi. Jej właściciel, dzięki swej uprzejmości udostępnia daną drogę, aby mieszkańcy mieli możliwość szybszego dojścia do miejsc pracy 
zlokalizowanych na strefie ekonomicznej. Gmina ze swojej strony zapewnia wyrównanie i bieżące zasypanie powstających dziur kruszywem 
drogowym. 

Właścicielem części tej drogi jest firma PCO z Żarowa, dlatego prowadzimy negocjacje z firmą, aby przejąć drogę i natychmiast podjąć 
tam działania inwestycyjne. Remont tej części odcinka drogowego będziemy mogli przeprowadzić w momencie, gdy będziemy jej właścicie-
lem. Docelowo planujemy wykonać tam chodnik dla pieszych.

Piotr Borkowski, ul. Spokojna 1, 58-130 Żarów
e-mail: piotrboro@wp.pl, pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188

BUSY do NIEMIEC
z adresu na adres

tel. 735 140 404
wyjazd: poniedziałek, czwartek

powrót: wtorek, piątek
 200 zł

Groził pozbawieniem życia, trafił do aresztu
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie zatrzymali 
mieszkańca Jaroszowa, który groził pozbawieniem życia swo-
jej żonie oraz dokonał zniszczenia samochodu. - Otrzymaliśmy 
powiadomienie, że mężczyzna, który mieszka na terenie Żarowa 
awanturuje się i grozi żonie. Na miejscu interweniujący policjanci 
podjęli działania zmierzające do zatrzymania mężczyzny. Zatrzy-
many został doprowadzony do prokuratury i otrzymał sądowy 
zakaz zbliżania się do żony – mówi Marcin Jabłoński zastępca 
komendanta policji w Żarowie.

Będą mandaty za złe parkowanie
Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na kierowców, którzy par-
kują swoje pojazdy na chodnikach czy trawnikach, nie tylko 
wbrew przepisom i zakazom, ale również wbrew zdrowemu roz-
sądkowi. Kierowcy najczęściej tłumaczą to przyzwyczajeniem, 
bo od wielu lat parkowali zawsze w tych samych miejscach. 
Tymczasem policja apeluje o rozwagę, przestrzeganie przepisów 
i racjonalne parkowanie, z myślą o innych użytkownikach drogi, 
aby nie tylko ułatwić ruch i zwiększyć jego płynność, ale przede 
wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo. - Mieszkańcy parkują w 
miejscach zabronionych, powodując utrudnienie w płynności jaz-
dy oraz zagrażają bezpieczeństwu innym użytkownikom drogi. Do 
najczęstszych przewinień kierowców należy parkowanie w miej-
scach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, na chodniku 
i na trawnikach. Brak wolnego miejsca parkingowego nie upraw-
nia kierowców do zastawienia innych pojazdów czy blokowania 
dojazdów do posesji. Uczulamy, że takie zachowanie kierowców 
będzie karane mandatami – wyjaśnia Marcin Jabłoński z ża-
rowskiego komisariatu policji. 

Zbliżają się wakacje. Bądźmy ostrożni!
Za niespełna miesiąc rozpoczną się wakacje, czas wypoczynku i 
podróży. Funkcjonariusze policji już dziś przypominają, że wa-
kacje to przerwa od pracy i szkoły, ale nie od myślenia. Zasady 
bezpieczeństwa obowiązują zawsze i wszędzie. - Przypominamy 
o zachowaniu bezpieczeństwa przy korzystaniu z kąpielisk wod-
nych, zwłaszcza, aby nie wchodzić do wody pod wpływem alko-
holu. Mimo że wakacje to czas beztroski i wypoczynku, nie zapo-
minajmy o zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest 
istotne bez względu na porę roku. Nie pozwólmy, aby przerwa od 
szkoły i od pracy była jednocześnie przerwą od myślenia i odpo-
wiedzialności za nas samych i naszych najbliższych – dopowiada 
Marcin Jabłoński z komisariatu w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik
→ Sprzedam działki budowlane 

Mrowiny ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 
94 99

→ Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie!!! I Piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze,  pow.  69 m2, okolice parku. Przy mieszkaniu 
ogródek. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 697 140 291.

→ Szukam niani dla dwójki dzieci (3 i 6 lat). Praca doryw-
cza. Kontakt tel: 696 44 70 39

KCP Sp. z o.o. poszukuje pracowników

Senyor Rici na Przeglądzie Ludowych Zespołów

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

koncernu KAC Co., Ltd spe-
cjalizującego się w odlew-
nictwie aluminium w Korei. 
(www.kac.ne.kr). 

Jest to pierwsza inwestycja 
tego koncernu poza Azją. Je-
steśmy firmą z branży auto-
motive, a w zlokalizowanym 
zakładzie w Żarowie będzie-
my produkować elementy do 
układu kierowniczego i ukła-

du zawieszenia. Od września 
2017 planujemy uruchomić 
pełną produkcje, a do końca 
2018 roku planujemy rozbu-
dowę fabryki o kolejny za-
kład.

Obecnie poszukujemy kan-
dydatów na stanowiska:

PRACOWNIK
PRODUKCJI
Opis stanowiska:
· obsługa maszyny do odle-
wania ciśnieniowego alumi-
nium
· załadunek i wyładunek de-
tali do i z śrutownicy
· kontrola wzrokowa i me-

chaniczna detali
· pakowanie detali do koszy
· wypełnianie dokumenta-
cji produkcyjnej - raportów 
dziennych
· obróbka ręczna detali – 
szlifowanie detali
Wymagania:
· wykształcenie zawodowe 
lub średnie techniczne
· doświadczenie w pracy na 
produkcji w branży motory-
zacyjnej będzie dodatkowym 
atutem
· uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych – mile 
widziane
· samodzielność, sumien-
ność, spostrzegawczość

· motywacja i chęć do pracy 
· dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym
Oferujemy:
· umowa o pracę
· możliwość rozwoju zawo-
dowego w międzynarodowej 
firmie
Swoje CV można przesyłać 
bezpośrednio do pani Marty 
Balcerzak e-mail: mbalce-
rzak.kcp@gmail.com lub 
składać w siedzibie, ul Tar-
nawska 3.

Na zdjęciu rozśpiewany chór Senyor Rici z Żarowa. 

Żarowskich seniorów nie 
trzeba namawiać do 

wspólnej integracji. Senio-
rzy wiedzą, jak spożytkować 
swój wolny czas.

Chętnie śpiewają także pod-
czas różnych uroczystości 
bądź na festiwalach, gdzie 
mogą zaprezentować swoje 
wokalne umiejętności. Tak 
było podczas XXII „Śpiewa-
nia nad wodą” w Maniowie, 
gdzie wystąpili przedsta-
wiciele żarowskiego chóru 
Senyor Rici. Imprezę, jak co 

roku zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury w Mietko-
wie. - Nasz zespół zaprezento-
wał się w wieczornym recitalu, 
prezentując na początku pieśń 
związaną z Żarowem „Strze-
gomka”. W repertuarze Seny-
or Rici znalazły się także inne 
hity „Furman”, „Baju Baj”, 
„Tokaj”, „Adela”. W niedziel-
nych występach wszystkie 
zespoły wzięły udział w biciu 
rekordu w jednoczesnym śpie-
waniu piosenki „Wiła wianki”. 
Atmosfera wspaniała, pogoda 

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 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 17 maja 
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 85/2017 z dnia 11 maja 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 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 23 maja 
2017r. 

dopisała i na pewno przyje-
dziemy tutaj za rok – mówi 
Ryszard Fidler z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Przegląd Ludowych Zespo-
łów Śpiewaczych zgromadził 

na plaży na cyplu w Maniowie 
35 zespołów z 15 powiatów i 
27 gmin. Impreza odbyła się 
pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Wrocław-
skiego.

Magdalena Pawlik
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Otwarcie nowej
hali w AKS Precision 

Ball Polska

Pieniądze na budowę
ścieżek rowerowych

Ścieżki rowerowe, nowe chodniki, ciągi piesze i oświetlenie. W ramach projektu „Wdrażanie Strategii 
Niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowe-
rowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” powstanie również rondo na ulicy 
Armii Krajowej, przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dworcowej.

Na budowę nowych ścieżek rowerowych, oświetlenia i zintegrowanego centrum przesiadkowego gmina Żarów 
otrzymała ponad 4 miliony złotych.

Gminę Żarów reprezentowali burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmi-
strza Grzegorz Osiecki.

AKS Precision Ball Polska to japońska firma, która jest producentem kulek 
do łożysk tocznych.

Burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał w Instytucji 
Pośredniczącej Aglomera-
cji Wałbrzyskiej umowę na 
dofinansowanie tego pro-
jektu. Jego całkowita war-
tość wynosi 5 114 351,75 
złotych, przyznane dofi-
nansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 to kwota 4 347 
198,99 złotych. - Podpisa-
liśmy już umowę na dotację 
dla naszej gminy na budo-
wę ścieżek rowerowych, 

chodników i oświetlenia w 
Żarowie za kwotę ponad 5 
milionów złotych. Oprócz 
budowy nowych ścieżek, w 
ramach tego projektu po-
wstanie także rondo na ulicy 
Armii Krajowej, przy skrzy-
żowaniu ulic Mickiewicza 
i Dworcowej. Z pierwszym 
zadaniem już ruszyliśmy i 
przy ul. Cembrowskiego w 
Żarowie powstaje pierwsza 
ścieżka rowerowa wraz z no-
wym oświetleniem. Program 
unijny, z którego otrzymali-
śmy dofinansowanie na bu-

dowę ścieżek rowerowych 
dotyczy terenu miasta, dla-
tego inwestycje te nie będą 
realizowane poza obszarem 
miejskim. Terminy zreali-
zowania wszystkich prac, 
w ramach tego projektu są 
określone w umowie unijnej, 
dlatego większość prac zo-
stanie wykonana jeszcze w 
tym roku – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

W ramach zadania inwesty-
cyjnego „Wdrażanie Strate-
gii Niskoemisyjnych - budo-
wa zintegrowanego centrum 

przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowero-
wych, ciągów pieszych wraz 
z oświetleniem na terenie 
miasta Żarów” nowe ścież-
ki rowerowe powstaną przy 
ulicach: Talowskiego, Prze-
mysłowej, Cembrowskiego, 
Armii Krajowej, Krasińskie-
go, Sikorskiego, Chrobre-
go, Wiejskiej, Mickiewicza, 
Słowiańskiej, Korczaka, 
Lipowej, Akacjowej, Brzo-
zowej, Jaworowej, Kaszta-
nowej, Klonowej, Bukowej, 
Wierzbowej, Jodłowej i Mo-
drzewiowej. To inwestycja, 
na którą od dłuższego czasu 
czekają mieszkańcy mia-
sta. - Ten nabór wniosków 
był jednym z największych, 
który przygotowaliśmy w 
ramach środków z Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Przezna-
czonych zostało na niego 
ponad 80 milionów złotych. 
W tej chwili jesteśmy na eta-
pie weryfikowania projektów 
dotyczących rewitalizacji – 
wyjaśnia Bożena Dróżdż 
dyrektor  Instytucji Pośred-
niczącej Aglomeracji Wał-
brzyskiej.

Magdalena Pawlik

Japońska firma AKS Pre-
cision Ball Polska ulo-

kowana na żarowskiej 
podstrefie ekonomicznej  
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Inve-
st-Park”, produkująca kulki 
do łożysk tocznych wybu-
dowała nową halę produk-
cyjną.

W związku ze zwiększe-
niem produkcji, docelowo 
zakład zatrudniać będzie 
193 osoby. W drugiej hali 
produkcyjnej, w której za-
montowane zostały nowe 
maszyny sprowadzone z 
Japonii, produkowane będą 
nowe rozmiary kulek do ło-
żysk tocznych. 

AKS Precision Ball Pol-
ska jest spółką z japońskim 
kapitałem. W Żarowie roz-
poczęła swoją działalność 
w 2002 roku, a w 2004 roku 
uruchomiła produkcję w 
fabryce. Firma jest ściśle 
związana z przemysłem 
motoryzacyjnym. Nową 
halę AKS Precision Ball 
Polska uroczyście otworzył 
kilka dni temu. - W nowej 
hali będziemy produkować 
nowe rozmiary kulek. Pro-
dukcja w nowej hali została 
już uruchomiona w kwiet-
niu i obecnie produkujemy 
pięć nowych rozmiarów. W 
związku ze zwiększeniem 
produkcji zwiększy się tak-
że stan osobowy i docelowo 
zatrudniać będziemy 193 
osoby – wyjaśnia Aneta 
Leszczyńska zastępca dy-
rektora ds. zasobów ludz-
kich w AKS Precision Ball 

Polska.
Ceremonia otwarcia no-

wej hali w AKS Precision 
Ball Polska rozpoczęła się 
od mowy powitalnej wy-
głoszonej przez szefa ża-
rowskiego zakładu Yuichi 
Naka. Zaproszeni goście, 
w tym także Ambasador 
Japonii Shigeo Matsuto-
mi i Pierwszy Sekretarz 
Hidenori Yuguchi mogli 
także z bliska zobaczyć, 
jak, na nowych maszynach, 
wygląda produkcja elemen-
tów do łożysk. - To kolejna 
dobra wiadomość dla na-
szych mieszkańców, którzy 
poszukują pracy. Rozbudo-
wa zakładów na żarowskiej 
podstrefie ekonomicznej 
pokazuje także, że kondycja 
naszej strefy jest bardzo do-
bra. Cieszę się, bo to następ-
ne inwestycje rozwojowe w 
naszej gminie – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

W związku z rozbudową 
zakładu AKS Precision Ball 
Polska poszukuje pracowni-
ków do działów produkcyj-
nych na stanowisko Operator 
Maszyn/Mechanik. Pełna 
treść oferty pracy znajduje 
się na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl Osoby 
zainteresowane mogą prze-
syłać CV na adres: rekru-
tacja@aksball.com.pl lub 
na adres: AKS Precision 
Ball Polska Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 12, 58 - 130 
Żarów. Podania można tak-
że składać bezpośrednio w 
portierni zakładu. 

Magdalena Pawlik

Senyor Rici na Przeglądzie Ludowych Zespołów
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DNI ŻAROWA pełne atrakcji!

Społeczni działacze i pasjonaci. Wśród nich miłośnicy sportu, zaangażowani organizatorzy, aktywni członkowie stowarzyszeń i organizacji funkcjonują-
cych na terenie gminy Żarów. Dwóch zasłużonych mieszkańców i dwie organizacje zostały uhonorowane statuetkami „Złotych Dębów”. Te najwyższe 
gminne odznaczenia odebrali podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Żarowa w piątek, 26 maja. „Złote Dęby” to najwyższe gminne odznaczenie, przy-
znawane w Żarowie od dziewiętnastu lat. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyli kolejni szczególnie zasłużeni mieszkańcy gminy Żarów. Otrzymali 
je: Jan Caliński, Urszula Ganczarek, Polski Związek Wędkarski Koło w Żarowie, Stowarzyszenie „Nasz Kruków”. Swoje odznaczenie, statuetkę „Maciusia” 
za wielkie oddanie i zaangażowanie się w sprawy dzieci i młodzieży przyznała również Młodzieżowa Rada Miejska. Powędrowała ona do Urszuli Rurarz 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

W uroczystej sesji Rady Miejskiej wzięło udział wielu zaproszonych gości. Nie zabrakło także przedstawicieli miast partnerskich z niemieckiego Lohmar i 
węgierskiego Ujfeherto.

Sportowa rywalizacja, strażacki doping i dużo dobrej zabawy towarzyszyło zawodom strażackim, które odbyły się w ramach tegorocznych Dni Żarowa. W 
sportowych zmaganiach rywalizowało siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Żarów oraz drużyna strażacka dziewcząt z węgierskiego 
Ujfeherto. Zawodnicy zmagali się w sztafecie pożarowej oraz ćwiczeniach bojowych z wodą. Jak przystało na prawdziwe zawody strażackie, rywalizacja 
była zacięta, jednak wszystkie drużyny zostały odznaczone pamiątkowymi pucharami. W kategorii pań zwyciężyła drużyna z OSP Wierzbna, a puchar w 
kategorii drużyny strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych powędrował do druhów z OSP Mrowiny. 

Mnóstwo atrakcji czekało w miniony weekend na mieszkańców Żarowa i przyjezdnych gości. Wśród imprez przygotowanych z okazji Dni Żarowa nie zabrakło 
koncertów znanych polskich gwiazd, zespołów folkowo-rockowych i lokalnych artystów. Oprócz występów artystycznych dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także wspólne rodzinne zabawy. W programie dwudniowej imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Biesiadowanie rozpoczęło się od uroczystej sesji 
Rady Miejskiej i wręczenia statuetek „Złotych Dębów” oraz „Maciusia” przyznawanych przez Młodzieżową Radę Miejską.

PODZIĘKOWANIE
Pragnę podziękować tym, którzy nominowali mnie do odznaczenia 

„Złoty Dąb” szanownej Kapitule za jego przyznanie, rodzinie – mężowi, 
dzieciom i teściowej za ich wyrozumiałość, dzięki której mogłam i mogę 
poświęcać tak wiele czasu na pracę społeczną. Podziękowania także 
przesyłam wszystkim, z którymi współpracowałam i współpracuję, 
bowiem bez ich pomocy i zaangażowania nie byłaby możliwa realiza-
cja tak wielu dobrych pomysłów na rzecz mieszkańców gminy Żarów. 

                                                                                   Urszula Ganczarek

PODZIĘKOWANIE
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pragnie szczególnie podziękować firmom Electrolux Po-

land, Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o., Nova Sp. z o.o., Kasa Unii Lubelskiej, Monika i Jacek 
Łysiak firma Bartek za wsparcie tegorocznych Dni Żarowa. Ponadto dziękujemy Ochotniczym Strażom 
Pożarnym z Żarowa i Wierzbnej, Młodzieżowej Radzie Miejskiej, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Żarów, Akademii Taekwon-do Tong il ze Świebodzic, firmie Raz, Dwa, Trzy za okazaną pomoc w trak-
cie tegorocznego święta Żarowa. Podziękowania kierujemy również w stronę Wojciecha Hanca, Ma-
riana Dawlewicza, Kazimierza Bordulaka, TKKF Chemik Żarów, Pawła Hanca oraz Krzysztofa Hanca.  

Dyrekcja i pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 

JAN CALIŃSKI
Wielki sympatyk sportu i dobry organizator. Od 1970 
roku trener drużyny sportowej Zjednoczeni Żarów. Pra-
cował także w Ślęży Wrocław, a w latach 1975-1979 
prowadził eksperymentalną grupę treningową w Aka-
demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 1979 
roku został asystentem Oresta Lenczyka w Śląsku Wro-
cław. Jako pierwszy trener wrocławskiego zespołu do-
prowadził go w 1982 roku do wicemistrzostwa Polski. 
W jego karierze trenerskiej nie zabrakło także przygody 
z klubem piłkarskim Górnik Wałbrzych. Obecnie anga-
żuje się w życie gminy poprzez organizację spotkań o 
tematyce sportowej.

URSZULA GANCZAREK
Nauczyciel i działaczka społeczna. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bukowie w latach 1988-2000. Radna 
Rady Miejskiej trzech kadencji. Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Komisji Budżetu i Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Żarowie. Aktywna działaczka Rady 
Parafialnej w Bukowie, dzięki czemu Parafia Buków 
pozyskuje środki zewnętrze na renowację zabytków. 
Zaangażowana członkini Koła Gospodyń Wiejskich i 
organizator wielu imprez w swojej społeczności lokal-
nej. Od 2014 roku Radna Rady Powiatu.

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 
KOŁO ŻARÓW

Łączy ich wspólna pasja i zainteresowanie. Jak sami 
przyznają, wędkarstwo to nie tylko sport, ale przede 
wszystkim wspaniały pomysł na aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Nie tylko upowszechniają wędkarstwo, 
organizują zawody wędkarskie, ale co więcej, powracają 
z nich z trofeami. Dbają również o porządek, zarybiają 
przynależne zbiorniki wodne i uczą młodych mieszkań-
ców zapału, a także szacunku do przyrody. Żarowskie 
Koło PZW istnieje od 1979 roku. Po dziś dzień skupia-
jąc ponad 250 aktywnych wędkarzy.

STOWARZYSZENIE „NASZ KRUKÓW”
Wspólnie organizują imprezy na terenie wsi, pozyskują 
pieniądze na rzecz swojej miejscowości, biorą udział w 
prestiżowych projektach i działają dla swojego sołectwa. 
Są kreatywni, zaangażowani, a każda ich inicjatywa za-
wsze kończy się sukcesem. Stowarzyszenie „Nasz Kru-
ków” działa na terenie naszej gminy od 2011 roku i sku-
pia blisko 50 członków, głównie mieszkańców Krukowa. 
Jest liderem Odnowy Wsi Dolnośląskiej, w której uczest-

niczy Kruków i bardzo prężnie działa na rzecz wsi.

Tegoroczni laureaci
odznaczenia

ZŁOTY DĄB
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Tak się bawił Żarów!
Dni Żarowa, wielkie doroczne święto miasta za nami. Przez dwa dni, w ostatni weekend wiele się działo. Koncerty, atrakcje, konkursy i dużo dobrej zabawy 
dla całej rodziny. Oprócz licznych atrakcji dla najmłodszych, znalazło się także coś dla starszego pokolenia. Na scenie zaprezentowali się również lokalni 
artyści, a także znane i lubiane gwiazdy. Wśród nich Róże Europy, Liber i Ina oraz Stachursky.

Kadeci, juniorzy i seniorzy zagrali w spławikowych zawodach wędkarskich, otwierających sportowe imprezy 
w ramach tegorocznych Dni Żarowa. Wędkarze rywalizowali o puchar Burmistrza Miasta Żarów. Bez wzglę-
du jednak na końcowe wyniki wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki, puchary oraz akcesoria wędkarskie. 
Najlepszy wynik uzyskał Bartosz Frydlewicz 9400 g, wśród juniorów Kacper Wysocki, a wśród kadetów 
Kacper Kozłowski. Najdłuższą rybę złowił Piotr Wszołek. Nagrody zawodnikom wręczył zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki. 

Oprócz koncertów zespołów muzycznych i wokalistów Rain, Detroit, Liber i Ina, Róże Europy i Stachursky 
zaplanowano także szereg atrakcji dla całych rodzin. Podziwiać można było również taniec narodowy w 
wykonaniu zespołu  Pieśni i Tańca „Jubilat”. 

Scena w żarowskim Parku Miejskim została również zdominowana przez śpiewające i tańczące dzieci oraz 
młodzież. Wokalno-taneczne popisy zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Nie zabra-
kło także rozśpiewanych przedszkolaków.

Na zdjęciu gwiazda tegorocznych Dni Żarowa zespół Róże Europy. Podczas koncertu wokalista  zaśpiewał 
największe hity zespołu. 

Stachursky, Liber i Ina oraz Róże Europy rozgrzały żarowską publiczność do czerwoności. To były dwa dni 
wypełnione świetną zabawą. Tegoroczne Dni Żarowa zgromadziły kilkutysięczną publiczność. 

Atrakcji podczas Dni Żarowa nie zabrakło także dla seniorów. Wśród artystów nie brakowało także reprezen-
tantów Żarowa, którzy wystąpili ze swoim muzycznym repertuarem. Na scenie zaprezentowali się seniorzy 
ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz żarowski chór Senyor Rici. 
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ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl

§ Od 1 czerwca 2017 r. 
wejdą w życie znowe-

lizowane przepisy Kodeksu 
postępowania administracyj-
nego (dalej: kpa). Celem tej 
rewolucyjnej nowelizacji jest 
usprawnienie postępowania 
administracyjnego oraz skró-
cenie czasu jego trwania m.in. 
dzięki przyznaniu stronom 
możliwości decydowania o 
realizacji ich prawa dwukrot-
nego rozpoznania sprawy w 
procedurze administracyjnej. 
Ponadto  nowe rozwiązania 
mają przyczynić się do bar-
dziej partnerskiego podejścia 

administracji do obywateli 
przez wprowadzenie zasad 
i szczegółowych regulacji 
pozwalających na efektyw-
niejszą realizację zasady po-
głębiania zaufania obywateli 
do władzy publicznej (m.in. 
zasada przyjaznej interpre-
tacji prawa i rozstrzygania 
wątpliwości faktycznych na 
korzyść strony) oraz na wy-
korzystanie metod polubow-
nego rozwiązywania kwestii 
spornych (mediacja). Warto 
zwrócić uwagę na niektóre 
z nowych lub zmodyfikowa-
nych regulacji prawnych z 
punktu widzenia strony po-
stępowania administracyjne-
go, którą przecież może być 
każdy z nas. 

§Aby zapobiec negatyw-
nym konsekwencjom 

niejasności w prawie kpa zo-
stanie wzbogacony o zasadę 
rozstrzygania wątpliwości na 
korzyść strony (o ile „przed-
miotem postępowania admi-
nistracyjnego jest nałożenie 
na stronę obowiązku bądź 
ograniczenie lub odebranie 
stronie uprawnienia”). Rów-
nież wątpliwości w ustale-
niach faktycznych mają być 
w ten sposób rozstrzygane. 

Ponadto kwestie sporne mają 
być rozstrzygane polubownie, 
a jeśli w postępowaniu stro-
ny mają sprzeczne interesy: 
urzędnicy powinni dążyć do 
zawarcia stosownej ugody.  

§Zupełnie nową instytucją 
na gruncie prawa admini-

stracyjnego będzie mediacja. 
Celem mediacji jest wyja-
śnienie i rozważenie okolicz-
ności faktycznych i prawnych 
sprawy oraz przyjęcie ustaleń 
dotyczących jej załatwienia 
w granicach obowiązującego 
prawa, w tym przez wydanie 
decyzji lub zawarcie ugody. W 
mediacji uczestniczyć mogą 
strona lub strony oraz organ 
administracji. Mediacja może 
być prowadzona z wniosku 
każdego z uczestników, przy 
czym wszyscy z nich muszą 
na to wyrazić zgodę. Jeśli me-
diacja nie przyniesie skutku i 
jej uczestnicy nie dojdą do po-
rozumienia, wówczas organ 
administracji publicznej w 
drodze postanowienia kończy 
mediację i wydaje rozstrzy-
gnięcie. Koszty wynagrodze-
nia i zwrotu wydatków zwią-
zanych z przeprowadzeniem 
mediacji pokrywa organ ad-
ministracji publicznej. W po-

dobny sposób, jeśli charakter 
sprawy na to pozwala, będzie 
można zawrzeć ugodę między 
stronami postępowania.  

§Nowym pomysłem jest 
również tzw. milczące za-

łatwienie sprawy. Mianowi-
cie sprawę uznaje się za zała-
twioną milcząco w sposób w 
całości uwzględniający żąda-
nie strony, jeżeli w terminie 
miesiąca od dnia doręczenia 
żądania strony właściwemu 
organowi administracji pu-
blicznej albo w innym termi-
nie określonym w przepisach 
szczególnych organ ten: 1) nie 
wyda decyzji lub postanowie-
nia kończącego postępowanie 
w sprawie (milczące zakoń-
czenie postępowania) albo 2) 
nie wniesie sprzeciwu w dro-
dze decyzji (milcząca zgoda).

§Oprócz tego, ustawo-
dawca wprowadza tzw. 

postępowanie uproszczone. 
Wnioskodawca będzie skła-
dał wniosek o wydanie de-
cyzji na urzędowym formu-
larzu, a rozstrzygnięcia będą 
miały prostszą formę. Jeśli 
natomiast wydanie decyzji 
(w różnych trybach) będzie 
się przeciągało, będzie można 
go ponaglić. Wówczas organ 

wyższego stopnia będzie ba-
dał, czy urzędnicy działali 
odpowiednio szybko, czy też 
zwłoka w rozstrzygnięciu 
sprawy była uzasadniona. 
Nowym rozwiązaniem dla 
strony będzie również możli-
wość zrzeczenia się przez nią 
prawa do wniesienia odwoła-
nia od decyzji (czego efektem 
będzie jej ostateczność, pra-
womocność i wykonalność). 
Pojawia się także nowa insty-
tucja ponaglenia, która znaj-
dzie zastosowanie zarówno 
wtedy, gdy organ nie będzie 
w ogóle podejmował aktyw-
ności procesowej (bezczyn-
ność), jak i wówczas, gdy po-
stępowanie będzie toczyło się 
dłużej niż jest to niezbędne do 
załatwienia sprawy (przewle-
kłość). Samo ponaglenie jest 
zbliżone do dziś istniejącej 
instytucji zażalenia na nie-
załatwienie sprawy w termi-
nie. Ponaglenie ma bowiem 
zostać przekazane organowi 
wyższego stopnia nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od 
dnia jego otrzymania wraz z 
przedstawieniem pisma usto-
sunkowującego się do treści 
ponaglenia. Co więcej organ 
wyższego stopnia będzie miał 

obowiązek rozpoznania po-
naglenia w terminie zaledwie 
7 dni. Co istotne, przekazując 
ponaglenie organowi wyższe-
go stopnia, organ będzie zo-
bligowany przekazać jedynie 
odpis akt sprawy, co ma na 
celu umożliwienie dalszego 
prowadzenia postępowania, 
mimo zaskarżenia sposobu 
działania organu. 

§W kodeksie pojawi się 
również dział poświęcony 

zasadom nakładania i wy-
mierzania administracyjnych 
kar pieniężnych oraz zasad 
udzielania ulg w jej wyko-
naniu. Poza zdefiniowaniem 
przesłanek, które organy po-
winny brać pod uwagę, usta-
lając wysokość kary, przepisy 
dadzą organom administracji 
publicznej uprawnienie do 
odstąpienia od nałożenia ad-
ministracyjnej kary pienięż-
nej, w sytuacjach wskazanych 
w przepisach. Przewidziano 
również ogólny zakaz nakła-
dania kar po upływie 5 lat od 
naruszenia prawa.  
apl. radc. Agnieszka Szewczak 

z Kancelarii „Gruntkowska, 
Polewski i Partnerzy adwo-
kacko – radcowska sp.p.” w 

Świdnicy

Zmiany w kodeksie 
postępowania

administracyjnego już 
od 1 czerwca 2017r.

§

Razem od 50 lat Kierowco - noga
z gazu na 1 Maja

w Żarowie
Na całej długości ulicy 1 

Maja w Żarowie obowią-
zuje ograniczenie prędkości do 
20 kilometrów na godzinę.

Dodatkowo, na tym odcin-
ku drogowym zostały także 
zamontowane progi spowal-
niające. Wszystko w trosce 
o bezpieczeństwo najmłod-
szych, którzy uczęszcza-
ją tutaj do Szkoły Podsta-
wowej i dla których jest to 
droga dotarcia do szkolnej 
placówki. Przypominamy, 
że ograniczenie prędkości 
do 20 km/h obowiązuje nie 
tylko w momencie przejeż-
dżania przez próg. Takie też 
jest stanowisko Komendy 
Powiatowej Policji w Świd-
nicy. - Na odcinku drogi ulicy 
1 Maja w Żarowie od miejsca 
ustawienia znaku B-33 (20 
km/h) nie ma jego odwołania 

z uwagi na brak znaku B-42 
oraz na brak skrzyżowania. 
Ulica Parkowa, przyległa do 
do ulicy 1 Maja posiada dro-
gę gruntową, a przecięcie się 
drogi gruntowej z drogą o 
nawierzchni bitumicznej, w 
myśl przepisów nie jest skrzy-
żowaniem. Z związku z czym 
nie odwołuje się znaku B-33 
ograniczającego prędkość, 
czyli znak obowiązuje na da-
nym odcinku drogi, a nie tyl-
ko w momencie przejeżdżania 
przez próg – czytamy w pi-
śmie Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy, które kil-
ka dni temu dotarło do Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Kierowcy, którzy nie będą 
stosować się do powyższych 
przepisów będą karani man-
datami.

Magdalena Pawlik

Przypominamy o ograniczeniu prędkości na ulicy 1 Maja w Żarowie.
50 lat w miłości. Państwo Józefa i Stanisław Faber świętowali jubileusz złotych godów. Jubilaci, na zdjęciu ze świadkiem, burmistrzem Leszkiem Micha-
lakiem i Beatą Nejman kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Miłość, wzajemne zrozumienie i szacunek to według jubilatów, którzy doczekali się złotych godów recepta 
na wspólne szczęście małżeńskie. Przeżyli razem długie lata, pełne radości, ale też wysiłku i trudu. Do-
czekali się dwójki dzieci, czterech wnucząt i dwojga prawnucząt.

Zawsze razem, pomimo 
płynącego nieubłaganie 
czasu. Przysięgi dochowa-
li do dnia dzisiejszego i w 
tym roku świętowali jubi-
leusz złotych godów. Z tej 
okazji para odznaczona zo-
stała medalami Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wręczył je małżonkom Jó-
zefie i Stanisławowi Fa-
ber burmistrz Leszek Mi-
chalak. Jubilaci otrzymali 
także życzenia, pamiątko-

we dyplomy i upominki. - 
Wspólnie spędzone lata to 
dowód wzajemnej miłości 
i zrozumienia. Jest to rów-
nież wzór i przykład dla 
młodych, którzy decydują 
się związać węzłem małżeń-
skim. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy dużo zdrowia, 
nieustającej pogody ducha, 
spokoju i długich lat życia 
- składał gratulacje dostoj-
nym jubilatom burmistrz 
Leszek Michalak.

Według jubilatów tylko 
wzajemna wyrozumiałość, 
szacunek, zgoda i zrozu-
mienie są receptą na udane 
i szczęśliwe małżeństwo. 
Dziś państwo Faber pro-
wadzą spokojne i zgodne 
życie, ciesząc się wspólnie 
sobą, swoją rodziną i każ-
dą chwilą bycia razem. Jak 
sami przyznają, są ludź-
mi spełnionymi, obecnie 
przebywają na zasłużonych 
emeryturach, uprawiają 

ogródek i cieszą się szczę-
ściem swoich dzieci, córki 
Joanny i syna Zbigniewa 
oraz czterech wnucząt i 
dwojga prawnucząt, któ-
re mimo że mieszkają z 
dala od dziadków, są ich 
oczkiem w głowie.

Są przykładem dla całej 
swojej rodziny. I dowodem 
na to, że prawdziwa miłość 
może pokonać wszystkie 
przeszkody.

Magdalena Pawlik
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W mieście przybywa
zieleni i kwiatów

Dotacje
dla stowarzyszeń 

Tak wyglądał plac przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej zanim 
przystąpiliśmy do prac.

Nowe ławki zamontowano nad stawem miejskim i małym parku w Żarowie. 

Tak wygląda skwer obsadzony kolorowymi roślinami.

Jak co roku, wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie „Rowerowy Ża-
rów”. 

Nazwa stowarzyszenia Realizowane zadanie Kwota

Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja”

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży, w którym realizowany będzie program 
profilaktyczny

  40.000 złotych

Stowarzyszenie 
„Rowerowy Żarów”

Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami 
gminy Żarów mających na celu upowszechnianie 
turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz 
przepisów o ruchu drogowym

   3.000 złotych

Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla 
osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych

   2.000 złotych

WSPIERAMY STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE:

Burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał umowy na 

wsparcie finansowe działań 
realizowanych przez stowa-
rzyszenia funkcjonujące na 
terenie gminy Żarów.

Tym razem środki finan-
sowe, w ramach rozstrzy-
gniętego konkursu, trafiły 
do Stowarzyszenia „Rowe-
rowy Żarów”, Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja” 
i Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Na realiza-
cję zadań, które podejmowane 
są dla mieszkańców przezna-
czonych zostało 45 tysięcy 

Teraz to taki estetyczny za-
kątek w mieście. To nie jedy-
ne zmiany, jakie od niedawna 
zauważyć mogą mieszkańcy 
Żarowa. Nad stawem miej-
skim oraz w mini parku od 
strony ulicy Szkolnej wy-
mienione zostały ławki. W 
mieście zamontowano także 
nowe kosze uliczne. - Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy za-
uważyli zmiany, jakie ostatnio 
zaszły w naszym mieście. Za-
kończyły się już prace zwią-
zane z wiosennymi nasadze-
niami kwiatów. Skwer przy 
żarowskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej zapełnił się ozdob-
nymi krzewami i kolorowymi 
kwiatami. Zamontowaliśmy 
również nowe ławki nad sta-
wem miejskim i małym parku, 
od strony ulicy Szkolnej w 
Żarowie. Poprzednie, stare i 
zniszczone nie nadawały się 
już do użytku. Nad stawem 

Na skwerze przy budynku żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zrobiło się bardziej kolorowo. To 
efekt prac, jakie zrealizowane zostały kilka dni temu. Cały skwer obsadzony zostały ozdobnymi krzewami 
i roślinami.

złotych. Są to już kolejne pie-
niądze, które w tym roku zasi-
liły organizacje pozarządowe 
działające w gminie Żarów. - 
Jak każdego roku, wspieramy 
stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe, przeznacza-
jąc na ich funkcjonowanie 
wsparcie finansowe. Działa-
jące stowarzyszenia znają się 
dobrze na swojej pracy, znają 
potrzeby mieszkańców, a co 
najważniejsze wydatkują, naj-
lepiej jak mogą, przeznaczone 
pieniądze – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

miejskim zamontowaliśmy 10 
nowych ławek, 3 nowe ławki 
pojawiły się w małym parku, 
a kolejne zamontowane mają 
być w Parku Miejskim w Ża-
rowie. Chcemy, żeby nasze 
miasto zrobiło się jeszcze 
piękniejsze, a co najważniej-
sze cieszyło swym widokiem 
nas wszystkich i przyjezdnych 
mieszkańców – mówi Michał 
Działowski z Referatu Ko-
munalnego Urzędu Miejskie-

go w Żarowie.
Prace przy ukwieceniu 

skweru przy budynku Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ża-
rowie kosztowały 10.968,22 
złotych. Zakup i montaż no-
wych ławek to koszt 9.890 
złotych. Wszystkie przed-
sięwzięcia zostały sfinanso-
wane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów.

Zmiana wizerunku naszego 
otoczenia, zwłaszcza miej-

sca, w którym mieszkamy, 
pracujemy, uczymy się, cie-
szy nas wszystkich. Ważne 
tylko, aby szanować zmoder-
nizowane miejsca, a przede 
wszystkim nie dewastować. 
To nikomu przecież nie słu-
ży. 

Magdalena Pawlik

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium
Godz. 

rozpocz.

808/3 826 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 32.000 zł 3.200 zł 9 00

808/4 781 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 31.000 zł 3.100 zł 9 05

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

położonych w Wierzbnej  przeznaczonych pod zieleń izolacyjną i tereny komunikacji (brak możliwości zabudowy)

1. Przetargi odbędą się w dniu 04 lipca 2017r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzi-
nach 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 30 czerwca 2017r. 
włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, 
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni-
kom 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 po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu pod-

lega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz 
organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do 
uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesie-
nia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygo-
towaniem 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 przezna-
czone są pod drogę, zieleń izolacyjną oraz zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną   –  symbol KD-Z ½, C.25 Zl i C.26 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie interne-
towej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 

30 czerwca 2017r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji prze-
targowej 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 Są-
dowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równo-
znaczna 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 500 zł.
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Drugie miejsce na Rajdowych 
Mistrzostwach Wrocławia

Nerwowa końcówka sezonu

Zwycięski Electrolux

Streetball dla Manhatanu

Grzegorz Reda, uzyskując 
taki rezultat, został lide-

rem klasyfikacji rocznej mi-
strzostw. Mało jednak bra-
kowało, aby zawody odbyły 
się bez jego udziału. 

- Mój udział stał pod zna-
kiem zapytania, gdyż auto, 
którym staruje obecnie jest 
pozbawione silnika (prze-
ciągający się remont), więc 
chciałem odpuścić start w 3 
rundzie. A to wiązałoby się 
ze stratą punktów i zapewne 
utrudniłoby walkę o obronę 
tytułu mistrzowskiego. Na 
tydzień przed zawodami z po-
mocą przyszedł kolega, który 
zaoferował mi wypożyczenie 
swojego auta. Po wstępnych 
kalkulacjach celem, jaki sobie 
postawiłem było ukończyć za-
wody na trzecim miejscu, co 
równałoby się z wyjściem na 
prowadzenie w rocznej kla-

syfikacji mistrzostw. Jedno-
cześnie musiałem pamiętać, 
że nie jadę swoim autem, a 
te muszę oddać właścicielowi 
w stanie, w jakim mi je poży-
czył zaraz po zawodach. Auto 
doprowadziłem do mety na 
drugim miejscu w klasie na 
ośmiu startujących. Tradycyj-
nie składam podziękowania 
sponsorom, dzięki którym 

Z przygodami, ale udało się wywalczyć drugie miejsce w 3. rundzie Rajdo-
wych Mistrzostw Wrocławia.

realizuję swoją pasję: PAR-
KOWA Bowling&Pizza, AU-
TO-SHOP z Żarowa, KOMA 
oraz Martin Serwis Auto Gaz 
i oczywiście koledze Kubie, 
który zaufał mi oddając w 
moje ręce swoje auto – mówi 
Żarowianin Grzegorz Reda.

Relacje z kolejnych startów 
już niebawem.

Magdalena Pawlik

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 dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 95/2017 z dnia 
26 maja 2017r. 

Srebrny Chemik!
Dobiegła końca 48. edycja Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF. Tytuł mistrzowski 
zdobyli zawodnicy Wektor Świdnica, srebrne krążki dla żarowskiego Chemika.

Patrząc na przebieg ca-
łego sezonu śmiało można 
stwierdzić, iż rozgrywki 
należały do tych właśnie 
drużyn.  Wektor ligę kończy 
z imponującym bilansem je-
denastu zwycięstw i jednej 
porażki.  Żarowski TKKF 
jako jedyna ekipa pokonała 
zwycięzców ligi. W zamy-
kającej sezon kolejce żaro-
wianie triumfowali 3:2. 

- Cieszę się z poziomu 
sportowego prezentowane-
go przez siatkarzy Chemika, 
ale większe szczęście daje 
mi fakt, iż jesteśmy jedyną 
drużyną w lidze, która z roz-
grywkami związana jest nie-
malże od samego powstania 
tej ligi – relacjonuje Kazi-
mierz Bordulak, Prezes 
TKKF Chemik Żarów.

Jak podkreśla pomysło-
dawca rozgrywek Jan Mo-
czała, liga będzie konty-
nuowana. – Jeśli zdrowie 

M-ce Nazwa drużyny M PKT SETY
1 Wektor Świdnica 12 33 35:10
2 TKKF Chemik Żarów 12 26 32:16
3 Cleanet Świebodzice 12 18 23:17
4 Karolina Jaworzyna Śl. 12 18 21:23
5 Płomień Dobromierz 12 12 19:27
6 Swidnica24.pl 12 6 14:34
7 Bad Boys Strzegom 12 5 9:26

pozwoli, to chciałbym cie-
szyć się organizacją lokal-
nej siatkówki do 50. edycji. 
To byłby piękny jubileusz. 
Sam osiągnąłbym wówczas 
85 urodziny. 

Wstępnie start nowego se-
zonu zaplanowano na paź-
dziernik.  Liga TKKF, to 
najstarsze amatorskie roz-
grywki na Dolnym Śląsku.

Krzysztof Dutkiewicz

Marcin Malinowski, Mateusz Broński, Roman Budziński okazali się bezkonkurencyjni, 
zwyciężając w Turnieju Koszykówki Ulicznej z okazji dni miasta.

Druga lokata dla Przyszliśmy Popatrzeć – Paweł Zdunik, Michał Subczyński, Jacek Mar-
czyński. W spotkaniu o trzecie miejsce zwyciężyły Nugusy – Kamil Mika, Damian Salwow-
ski, Marcel Król. Zawody zorganizowano na boisku Orlik w Żarowie.

Losy awansu Zjednoczo-
nych Żarów do IV ligi 

mocno się skomplikowały. 
Wszystko za sprawą  porażki 
3:1 z Górnikiem Boguszów-
Gorce.

Wyjazdowe spotkanie z 
trzecim  w tabeli Górnikiem 
miało być dla Zjednoczonych 
przypieczętowaniem pewnej 
pozycji wicelidera rozgry-
wek, która w tym sezonie 
oznacza awans do IV ligi. 
Aby tak się stało potrzebne 
było zwycięstwo. Niestety po 
90. minutach regulaminowe-
go czasu gry z wygranej 3:1 
cieszyli się miejscowi.  Prze-
waga żarowian stopniała do 
dwóch punktów.

W 27. kolejce wałbrzyskiej 
okręgówki  nie padł ani jeden 
remis, a jedno spotkanie w 
ogóle się nie odbyło, bowiem 
drużyna z Dusznik-Zdroju 
nie zdołała skompletować 
składu na mecz wyjazdowy 

ze Zjednoczonymi Żarów. 
Tym samym podopieczni 
Adama Łagiewki mogą do-
pisać do swojego dorobku 
kolejne trzy punkty. 

Swój mecz musieli rozegrać 
piłkarze Górnika Boguszów-
Gorce. Po bardzo dobrych 
zawodach rozbili miejscową 
Unię Złoty Stok 1:6 i wciąż 
depczą po piętach Zjedno-
czonym. 

Nysa Kłodzko triumfuje, 
choć na kolejne zwycięstwo 

Zjednoczeni liczą na kolejne bramki trenera Adama Łagiewki. Z pewnością 
pozwolą na awans do IV ligi  

musiała mocno zapracować. 
Opór liderowi stawił MKS 
Szczawno-Zdrój.  Ostatecz-
nie kłodczanie zwyciężyli 
4:2, jednak patrząc na styl 
gry Szczawna, Zjednoczeni 
muszą do kolejnego meczu 
przystąpić z pełnym zaanga-
żowaniem. To właśnie MKS 
w 28. serii spotkań będzie 
rywalem żarowian. 

Do końca sezonu pozostały 
zaledwie trzy kolejki.

Krzysztof Dutkiewicz

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 27 65 20 5 2 90-30
2.  Zjednoczeni Żarów 27 61 19 4 4 66-25
3.  Górnik Boguszów-Gorce 27 59 19 2 6 55-37
4.  Zdrój Jedlina Zdrój 27 56 17 5 5 75-38
5.  Victoria Tuszyn 27 55 17 4 6 59-29
6.  LKS Bystrzyca Górna 27 44 13 5 9 54-39
7.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 27 38 11 5 11 55-44
8.  MKS Szczawno Zdrój 27 38 10 8 9 51-46
9.  Iskra Jaszkowa Dolna 27 36 10 6 11 46-50

10.  Grom Witków 27 31 10 1 16 47-60
11.  Pogoń Duszniki Zdrój 27 29 8 5 14 39-48
12.  Unia Złoty Stok 27 26 7 5 15 33-71
13.  Piławianka Piława Górna 27 25 7 4 16 29-58
14.  Orlęta Krosnowice 27 23 6 5 16 28-67
15.  Zryw Gola Świdnicka 27 12 3 3 21 31-74

 Niemczanka Niemcza 27 12 3 3 21 23-71

Electrolux Świdnica obronił 
tytuł mistrzowski Turnieju 

Zakładów Pracy o puchar Bur-
mistrza Miasta Żarów z okazji 
Dni Żarowa 2017.

Po fazie grupowej zobaczy-
liśmy półfinały. Pierwszą parę 
tworzyli Electrolux Żarów 
oraz Electrolux Świdnica. Po 
regulaminowym czasie gry 
padł bezbramkowy remis. O 
wszystkim decydowały rzuty 
karne. Jedenastki lepiej wyko-
nywali  świdniczanie.

Drugi półfinał był już mniej 
emocjonujący. AKS Żarów 
wygrał 4:1 z PCO Żarów.

Z trzeciej lokaty mogli cie-

szyć się pracownicy PCO Ża-
rów, którzy pokonali Electro-
lux Żarów 3:1.

To był mecz godny finału. 
Spotkanie o pierwszą lokatę 
obfitowało w wymianę bra-
mek. Ostatecznie osiągnięto 
remis 2:2, a taki wynik ozna-
czał rzuty karne. Po raz 
drugi w turnieju jedenastki 
lepiej wykonywali pracow-
nicy Electrolux Świdnica, 
zostając mistrzem całych 
rozgrywek. Druga lokata dla 
AKS Żarów.

- Cieszymy się z udziału w tur-
nieju. Gramy tutaj po raz drugi 
i bardzo przypadła nam taka 
forma spędzania czasu wol-
nego – mówi Piotr Gawart, 
kierownik drużyny Electrolux 
Świdnica. 

Electrolux Świdnica: Szy-
mon Bielawski, Patryk Lip-
ka, Wojciech Ciuba, Filip 
Ciuba, Wojciech Janes, Bar-
tosz Dyko, Dawid Hydzik, 
Dawid Spłocharski, Marek 
Błasiak, Piotr Burczak, 
Wojciech Skowronek.


