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Kolorowy korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, wieńce i chleb z 
tegorocznego zboża, pyszności na dożynkowych stołach, wspólna zabawa i 
nagrody dla wszystkich zaangażowanych sołectw. 

Kolejna droga
do remontu

Charytatywnie
„Kręcimy dla Julki”

II Festiwal Mąki
w zabytkowym młynie

We wrześniu rozpocz-
nie się remont ko-

lejnej drogi dojazdowej na 
terenie gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Mi-
chalak podpisał umowę ze 
Świdnickim Przedsiębior-

W sobotnie popołudnie, 
2 września zapach i 

smak świeżo pieczonego 
chleba niejednemu z nas 
przypomniał cudowne lata 
dzieciństwa.

Na II Festiwal Mąki w zabyt-
kowym młynie w Siedlimowi-
cach tłumnie przybyli mali i 

I tym razem Żarowianie nie 
zawiedli.
Podczas wakacyjnego jesz-

cze, pikniku charytatyw-
nego „Kręcimy dla Julki” 
udało się uzbierać dokładnie 
8 177,34 złote i 25,52 euro. 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Informacje

Kultura
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7

7

8

Zapraszamy na II Żarowskie Biegi 
Strefowe.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
zaprasza na koncert zespołu Raz 
Dwa Trzy w Żarowie. 

Żarów w dniach 23-24 września 
będzie gospodarzem Mistrzostw 
Dolnego Śląska Juniorów w sza-
chach klasycznych.

Więcej
na str. 4 i 5

stwem Budowy Dróg i Mo-
stów na realizację zadania 
„Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Buków”. 

więcej na str. 3

Wspólne zdjęcie organizatorów pikniku wraz z rodzicami i Julią Malik. 

To na razie pierwsza droga dojazdowa, która zostanie w tym roku zmo-
dernizowana z pozyskanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. Na zdjęciu moment podpisania umowy. 

duzi miłośnicy zdrowego ży-
wienia. Bez wątpienia każdy 
znalazł tu coś dla siebie. Kiedy 
dorośli odpoczywali w promie-
niach słonecznych delektując 
się produktami lokalnych wy-
twórców ich małymi pociecha-
mi zajmowały się Fifi i Bibi.

więcej na str. 6

Pieniądze zostaną przekaza-
ne na leczenie chorej Julii 
Malik z Żarowa. Organiza-
torzy imprezy przygotowali 
dla wszystkich uczestników 
mnóstwo atrakcji.

więcej na str. 3

Wspólne zdjęcie zwycięzców konkursu „Clebowzięci” wraz z członkami 
jury i organizatorami Festiwalu Mąki w Siedlimowicach.
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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 profilu facebookowym.
Katarzyna mieszkanka Żarowa: Panie Burmistrzu zapewniał Pan, że na terenie Szkoły Podstawowej przy 

ul. 1 Maja w Żarowie powstanie nowa siłownia i plac zabaw, z których będą mogli korzystać także mieszkańcy. 
Tymczasem na razie nic w tym temacie się nie dzieje. Czy ta inwestycja zostanie zrealizowana?

Burmistrz Leszek Michalak: 
Jak najbardziej. Od kilku miesięcy przy ul. 1 Maja w Żarowie trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, która 

zmieni wygląd tej szkoły. Dzięki termomodernizacji szkolna placówka zostanie wyposażona w nowe okna, drzwi, wentylacje, a 
także zyska nową elewację. Jest to bardzo duża inwestycja, dlatego zależy nam, aby została zrealizowana profesjonalnie i w spo-
sób jak najmniej uciążliwy dla uczniów placówki, którzy wrócili już do niej po wakacyjnej przerwie. Prace potrwają jeszcze kilka 
miesięcy i najprawdopodobniej pod koniec roku szkoła zyska zupełnie nowy wizerunek.

Dzieci mogą korzystać z przyszkolnego podwórka, bo trwające prace inwestycyjne, tak naprawdę w niczym nie przeszkadzają. 
Na wiosnę rozpocznie się tutaj także budowa nowej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla naszych najmłodszych. W tej chwili 
kompletujemy wszystkie dokumenty, aby złożyć wniosek i ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na te zadania. Z pracami 
budowlanymi ruszymy w przyszłym roku, tak aby do dyspozycji uczniów był teraz teren przyszkolnego podwórka. Zakończy się 
wówczas termomodernizacja i będziemy mogli przystąpić do kolejnego etapu prac. Zagospodarowany zostanie także odpowied-
nio teren przy szkole, pojawią się nowe ławki, zrobi się estetyczniej i schludnie. Dwie realizujące się nawzajem inwestycje byłyby 
na razie dużą uciążliwością dla bawiących się tutaj dzieci i pracujących wykonawców. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, 
dlatego z kolejnym etapem prac ruszymy dopiero na wiosnę. Z nowych urządzeń, tuż przy Szkole Podstawowej, jak najbardziej, 
korzystać będą mogli też wszyscy mieszkańcy. 

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

Do sprzedania piękna działka siedliskowa – 
rolna 1.5 ha, trójkątna, graniczy z lasem.

Cicha i spokojna okolica. Dojazd z Wrocławia 
zajmuje 1/2 godziny. Blisko dwie wioski Kruków i 
Marcinowiczki. Możliwość budowy gospodarstwa 
lub domu. Piękny i mało odkryty teren do space-

rów, jazdy konnej i rowerowej.
Na Geoportalu działka nr 30 Marcinowiczki.

Zapraszam do obejrzenia. Nr tel. 502 355 866.

Piknik charytatywny na pożegnanie
wakacji w Zastrużu

Znaleziono rower 
górski

Organizatorem charytatywnego pikniku w Zastrużu była Rada Sołecka Za-
struże i Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła w Zastrużu. 

Właściciel może odebrać rower na Komisariacie Policji przy ul. Ogrodowej 2 
w Żarowie. 

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

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 08 wrze-
śnia 2017r. 

Stracił panowanie nad samochodem
Do zdarzenia doszło na terenie Bożanowa. Kierujący pojaz-
dem Alfa Romeo 66-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego 
stracił panowanie nad samochodem i najechał na pieszego. 
- Podczas manewru wyprzedzania nieustalonego pojazdu kie-
rowca stracił kontrolę nad samochodem, wskutek czego wpadł 
w poślizg i najechał na idącego prawym poboczem pieszego. 
Był to 16-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, który doznał 
obrażeń w postaci złamania prawej nogi. Sam kierowca na-
tomiast wpadł na końcu jeszcze do przydrożnego rowu – in-
formuje Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w 
Żarowie.

Wyładował swoją złość na ... wiacie przystan-
kowej
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie zatrzymali 
17-letniego mieszkańca Żarowa, który dokonał uszkodzenia 
mienia w postaci wybicia szyby w wiacie przystankowej. 
Straty zostały wycenione na kwotę powyżej 500 złotych. - W 
tym samym czasie nasi funkcjonariusze, przy ul. Dworcowej w 
Żarowie zatrzymali także 18-letniego Żarowianina, który znie-
ważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe policjantów 
w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych – 
mówi komendant Katarzyna Wilk.

Śmiertelny wypadek przy wjeździe z łącznika
Do tragicznego wypadku doszło 25 sierpnia przy wyjeździe z 
łącznika autostradowego na drogę krajową nr 5. W wypadku 
zginęli kobieta i mężczyzna. - Kierująca samochodem Che-
vrolet 67-letnia kobieta wymusiła pierwszeństwo przejazdu i 
wjechała pod jadący prawidłowo samochód ciężarowy marki 
Daf z naczepą. W wyniku zdarzenia kierująca samochodem 
osobowym oraz jej 74-letni mąż ponieśli śmierć – mówi Kata-
rzyna Wilk z żarowskiego komisariatu policji.

Automaty do gier w rękach funkcjonariuszy
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
wraz z funkcjonariuszami Delegatury Dolnośląskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Wałbrzychu zabezpieczyli 4 nielegalne 
automaty do gier o wartości 12.000 złotych w lokalu w Żaro-
wie. Automaty zabezpieczono w magazynie Urzędu Celnego. 
Zgodnie z kodeksem karno-skarbowym za organizowanie 
gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3.

→ Sprzedam działki budowlane 
Mrowiny ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 
94 99

→ Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie!!! I Piętro, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, ogrzewanie gazowe, po-
mieszczenie gospodarcze, pow. 69 
m2. Okolice parku. Przy mieszkaniu 

ogródek. Cena do uzgodnienia. Tel. 697 140 291.

Wspólne zabawy spor-
towo -rekreac yjne, 

pchli targ, ognisko i grill, 
sprzedaż lokalnych wyro-
bów i przetworów.

Z takich atrakcji można 
było korzystać podczas pik-
niku charytatywnego, które-
go organizatorem było Sto-
warzyszenie „Nasze dzieci 
– wspólna szkoła” w Zastru-
żu. Na boisku sportowym w 
Zastrużu w piątek, 25 sierp-
nia, razem z najmłodszymi, 

bawili się także dorośli. To 
było integracyjne pożegna-
nie wakacji. A cel bardzo 
szczytny – zbierano pienią-
dze na zakup niezbędnych 
aparatów słuchowych dla 
sześciomiesięcznego chłop-
ca. W tym roku, w trakcie 
letniego wypoczynku w 
Zastrużu realizowane były 
zadania w ramach projektu 
Integracja dla Rozwoju dofi-
nansowanego przez Fundację 
„Potrafisz Polsko!”.

Serdeczne podziękowania dla firm: AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. oraz Electrolux Poland Sp. z o.o. z Żaro-
wa, Lapis Sp. z o.o. w Łażanach, Zebra Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej, Jelenia Plast Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 

Agencja Reklamowa Geospace w Kalnie, Restauracja Hotel Magnolia w Jaworzynie Śląskiej, Salon kosmetyczny Lejdis 
w Świdnicy, Browar Rzemieślniczy Hoppy Lab w Żarowie, Młyn w Siedlimowicach, Pizzeria „U Daniela” w Żarowie, 
sklep „Orka” w Żarowie, Jacek Marczyński P.H.U Bar w Żarowie, Andrzej Podczaszy Zakład Usługowo-Handlowy w 
Pyszczynie, Piotr Krawczyk Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe w Krukowie, Marzena Matuszak Usługi Kosme-
tyczne w Mrowinach, Fundacja Potrafisz Polsko w Warszawie oraz dla osób prywatnych za solidarność, zaangażowanie 
i wsparcie. Zebrana kwota została wpłacona na konto, co pozwoli na dofinansowanie zakupu niezbędnych aparatów 

słuchowych dla sześciomiesięcznego chłopca.

Komisariat Policji w Żaro-
wie informuje, iż w dniu 

12 sierpnia 2017r. na drodze 
Żarów- Bożanów funkcjo-
nariusze tut. KP ujawnili w 
przepuście drogowym rower 
górski koloru fioletowego.

Właściciela roweru prosi-

my o zgłoszenie się do KP 
Żarów celem odebrania za 
pokwitowaniem. Po upły-
wie miesiąca rower zostanie 
przekazany do Biura Rzeczy 
Znalezionych.

Magdalena Pawlik



Gazeta Żarowskanr 13 / 14 września 2017 3Wydarzenia

Zadaj pytanie Burmistrzowi

Nr działki Pow. Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Wysokość czynszu - 

wywołanie
Wys. wadium Godz. rozpocz.

od 63/4 do 
63/12

łącznie 
1,5824 ha

SW1S/00026760/9 Dzierżawa na okres 3 lat
600 zł netto za okres 

1 roku
60 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się 17 października 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinie po-
danej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 %  wywoławczego czynszu na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 13 października 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 czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzier-
żawy, 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 czynszu wywoławczego.
5.  W razie uchylania się uczestnika, który wygra przetarg, od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu. 6. Do wylicytowanego rocznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT.
7. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący dzierżawy  na cele rolne działek  gruntowych

niezabudowanych położonych w Zastrużu

Kolejna droga
do remontu

We wrześniu rozpocz-
nie się remont ko-

lejnej drogi dojazdowej na 
terenie gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Mi-
chalak podpisał umowę ze 
Świdnickim Przedsiębior-
stwem Budowy Dróg i Mo-
stów na realizację zadania 
„Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Buków”. Inwe-
stycja ta będzie realizowana 
w ramach zadania: „Moder-
nizacja dróg w miejscowości 
Żarów, Mrowiny, Wierzbna, 
Kruków, Buków, Pyszczyn, 
Imbramowice, Pożarzysko, 
Mikoszowa, Przyłęgów”. 
- Każdego roku, w naszej 
gminie modernizowane są 
drogi dojazdowe do pól, na 
których remont pozyskujemy 
dodatkowe środki finansowe. 
Dlatego corocznie składamy 
wnioski na  remonty dróg 
w innych miejscowościach, 
tak aby mieszkańcy naszych 
wsi mieli ułatwiony dojazd 
do swoich gruntów rolnych. 
Przypomnę, że w minionym 
roku, w ramach pozyskanych 
środków finansowych wy-
remontowane zostały drogi 

w Żarowie, Krukowie oraz 
Imbramowicach – wyjaśnia 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Pierwsze prace remontowe 
przy modernizacji drogi do-
jazdowej w Bukowie ruszą 
we wrześniu. Remont potrwa 
do połowy listopada, ale 
zgodnie z zapewnieniami fir-
my wykonawczej, moderni-
zacja powinna zakończyć się 
przed świętem 1 listopada. - 
Dla wszystkich mieszkańców 
przebudowa dróg dojazdo-
wych jest dużym ułatwieniem 
komunikacyjnym. Wyremon-
towane drogi zapewnią lep-
szą dostępność do gruntów 
rolnych, a przede wszystkim 
służyć będą wszystkim użyt-
kownikom – mówi radny 
Waldemar Ganczarek.

Inwestycja kosztować bę-
dzie 196.760,34 złotych. 
Kwotę 105 tysięcy złotych 
gmina Żarów pozyskała z 
Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Województwa Dol-
nośląskiego. Remont, w czę-
ści zostanie sfinansowany 
także ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

Przed Wspólnotową Kawiarenką ustawiała się kolejka chętnych. Nic dziw-
nego, serwowane ciasta były pyszne. 

Uczestnicy rajdu rowerowego tuż przed startem.

Prace przy remoncie drogi ruszą jeszcze we wrześniu. 

Charytatywnie
„Kręcimy dla Julki” 

I tym razem Żarowianie nie zawiedli. Podczas wakacyjnego jeszcze, pikniku charytatywnego „Kręcimy dla 
Julki” udało się uzbierać dokładnie 8 177,34 złote i 25,52 euro. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie 
chorej Julii Malik z Żarowa. Organizatorzy imprezy przygotowali dla wszystkich uczestników mnóstwo 
atrakcji. Na scenie Parku w Żarowie, Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu za-
chęcał mieszkańców do wspólnej zabawy.

Akcji towarzyszył rajd ro-
werowy zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Rowerowy 
Żarów. Chętnych nie brako-
wało i mimo niekorzystnej 
początkowo pogody, trasę ro-
werową przemierzyło ponad 
130 uczestników. Wszystko 
w szczytnym celu! W przygo-
towaniu do rowerowej prze-
jażdżki pomagały radne Rady 
Miejskiej Zuzanna Urbanik 
i Ewa Góźdź oraz Anna Su-
chodolska zastępca dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. W akcję 
włączyli się także żarowscy 
samorządowcy, którzy w par-
ku miejskim postawili Wspól-
notową Kawiarenkę. Można 
było skosztować waty cukro-
wej, którą serwował burmistrz 

Leszek Michalak i Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej. Z kolei cia-
stami, przygotowanymi przez 
Sylwię Pawlik, sekretarz 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, radną Iwonę Nieradka 
i Helenę Słowik dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ża-
rowie zajadali się przybyli do 
parku żarowianie. 

Uczestnicy rajdu rowerowe-
go tłumnie wyruszyli na tra-
sę, a po męczącej przejażdżce 
uzupełniali kalorie kiełbaska-
mi i ciastami, oczekując głów-
nego punktu imprezy, jakim 
było losowanie nagród głów-
nych. - Dziękujemy wszystkim 
sponsorom i darczyńcom, któ-
rzy wspomogli naszą zbiórkę i 
włączyli się w pomoc dla Julii 

Malik. To już kolejna taka im-
preza, która w tym roku, zor-
ganizowana została z okazji 
zakończenia wakacji – mówił 
burmistrz Leszek Michalak.

Na uczestników pikniku 
czekały także kiełbaski pro-
sto z grilla, które serwowali 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza, radny Norbert 
Gałązka, Piotr Ciupiński z 
klubu sportowego Zjednocze-
ni Żarów i Marcin Hryciuk. 
Wśród uczestników rajdu ro-
werowego, podczas pikniku, 
rozlosowano cenne nagrody. 
Wśród nich była zmywarka 
ufundowana przez Electrolux 
Poland, rower i zaproszenia do 
japońskiej restauracji ufundo-
wane przez żarowski Daicel 
Safety Systems Europe, bile-
ty do kina, kask rowerowy i 
wiele innych cennych nagród. 
Wszystkie losy, wspólnie ze 
swoimi rodzicami, wyciągała 
z pudełka,  ośmioletnia Julia 
Malik. - Jesteśmy zawsze tam, 
gdzie trzeba pomagać i staramy 
się w miarę naszych możliwo-

ści wspierać potrzebujących. 
Przekazaliśmy na loterię fanto-
wą rower i trzy zaproszenia do 
japońskiej restauracji KOKU-
sushi. Są to nagrody nawiązu-
jące do koncepcji naszej firmy. 
Cieszymy się, że możemy dziś 
włączyć się w tę akcję. To dla 
nas kolejne ważne doświadcze-
nie – podkreślała Małgorzata 
Adamczyk z firmy DSSE z 
żarowskiej podstrefy ekono-
micznej.

Organizatorem pikniku byli: 
Burmistrz Miasta Żarów, 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu, Wspólnota Samorzą-
dowa koło Żarów, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, Ro-
werowy Żarów oraz TKKF 
Chemik Żarów. - Dziękujemy 
za każdy gest dobrej woli. Już 
po raz kolejny nasi mieszkań-
cy udowodnili, że mają wielkie 
serca. Chętnie wrzucali swoje 
datki do puszki, aby wesprzeć 
kosztowne leczenie małej Ża-
rowianki - dopowiadała radna 
Iwona Nieradka.

Magdalena Pawlik

Organizatorzy pikniku składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom nagród i fantów: Rzecznikowi Praw 
Dziecka Markowi Michalakowi, firmie Daicel Safety Systems 
Europe, Electrolux Żarów, AKS Ball, KRAUSE, Thermaflex, 
NOVA, posłance na sejm Katarzynie Mrzygłockiej, Pracowni 
Stylu - Zuzanna Urbanik, Hurtowni Alfa, Mary Kay, Bibliotece 
w Żarowie oraz innym ofiarodawcom, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę do zbiórki na ten szczytny cel.
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W rytm dożynkowych przyśpiewek bawili się wszyscy zgromadzeni na targowisku uczestnicy. Na scenie prezentowały się panie z Kół Gospodyń Wiejskich, radni Rady Miejskiej, sołtysi 
wsi, przedstawiciele Rad Sołeckich, uczniowie szkół oraz mieszkańcy. Zespół Krukowianie, w którym śpiewała także radna Maria Tomaszewska zaprezentował się w repertuarze 
formacji Abba. Sparafrazowane słowa do piosenki napisała Magdalena Rypan. 

Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mrowinach, podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, bochny chleba oraz ko-
sze owoców i warzyw. - Dożynki to jedno z najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku. 
To czas radości i odpoczynku. Dziś gromadzimy się na mszy dożynkowej w Mrowinach, aby 
podziękować Bogu i umocnić z Nim naszą więź. Pamiętajmy, że wszystkie dary, które znaj-
dują się na naszych stołach to dzieło naszego Boga. Podziękujmy za to wszystko i za te małe 
ziarenka chleba, z których wyrasta później chleb nasz powszedni. Tak jak dziękujemy za Ciało 
Chrystusa, które spożywamy podczas mszy świętej - podkreślał ks. Paweł Szajner proboszcz 
parafii w Mrowinach, który celebrował liturgię.

Podczas rolniczego święta, burmistrz Leszek Michalak, w asyście starostów dożynek Gra-
żyny Malinka i Czesława Włosińskiego podzielili wśród uczestników chleb wypieczony z 
tegorocznego ziarna. - W tym roku spotykamy się w sercu gminy – w Żarowie, aby wraz z 
gospodarzami dożynek z Mrowin oraz wszystkimi tu zgromadzonymi wspólnie uczcić prace 
rolnika. Drodzy starostowie dożynek, przekazaliście na moje ręce bochen pysznego chleba, 
owoc tegorocznych zbiorów z mrowińskich pól. Przyjmuję ten chleb jako symbol ciężkiej pracy 
oraz wyraz umiłowania ziemi przez Was – mówił burmistrz Leszek Michalak.

Dożynkowe stoły uginały się pod ciężarem pysznego jadła przygotowanego przez poszczegól-
ne sołectwa. Nie zabrakło tradycyjnego bigosu, pierogów, swojskich wędlin, pasztetów, pieczo-
nego chleba, pysznych ciast, a także wyszukanych soków i nalewek. - Na naszym stoisku dziś 
można skosztować wiejskiego smalcu z ogórkiem, pieczonego chleba, oscypków na zimno i 
na gorąco oraz wyszukanych ciast. Wszystko przygotowały nasze niezawodne panie, które są 
aktywne i chcą działać na rzecz naszej wsi. Dziękujemy także za pomoc naszym panom, któ-
rzy także zaangażowali się w prace przygotowawcze do dożynek – mówiła Izabela Niżyńska 
przewodnicząca Rady Sołeckiej Pożarzyska. 

Po nabożeństwie w Mrowinach wszystkie wieńce dożynkowe przetransportowano na platfor-
mę i przywieziono na targowisko miejskie w Żarowie, gdzie odbywała się dalsza część uro-
czystości. Nie zabrakło też parady motocykli, która przejechała ulicami ozdobionych Mrowin 
i poprowadziła platformę z dożynkowymi wieńcami prosto na żarowskie targowisko. Stamtąd 
tradycyjny korowód dożynkowy z przedstawicielami poszczególnych sołectw udał się na targo-
wisko miejskie, gdzie dokonano prezentacji wieńców oraz przekazania chleba przez starostów 
dożynek. Dożynkowe wieńce można było podziwiać na targowisku. Wszystkie zachwycały 
swoim wykonaniem. 

Dożynki Gminne 2017
Kolorowy korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, wieńce i chleb z tegorocznego zboża, pyszności na dożynkowych stołach, wspólna zabawa i na-
grody dla wszystkich zaangażowanych sołectw. Tak wyglądały gminne dożynki w Żarowie. W niedzielę, 10 września rolnicy z terenu gminy Żarów dziękowali 
za udane zbiory i świętowali zakończenie żniw oraz prac w polu. Po raz kolejny już na zmodernizowanym targowisku miejskim. Na wspólne biesiadowanie 
w tym roku zapraszali współgospodarze dożynek – mieszkańcy Mrowin.

~ PODZIĘKOWANIE ~
Serdeczne podziękowania dla rodziny Piechurskich i Łotarewiczów za pomoc w dożynkach gminnych oraz Justynie Banach i Agnieszce Robak za przygo-

towanie wieńca dożynkowego 
Sołtys i Rada Sołecka Gołaszyce
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„Najpiękniejsze kłosy do wieńca wybrane
Zacnym Gospodarzom będą dziś oddane.

Wieniec ten spleciony z plonów naszej ziemi
Oddajemy w ręce, które są godnymi”

W podziękowaniu za 
tegoroczne plony
Dożynki to szczególne wy-
darzenie obchodzone co 
roku, już po zakończeniu 
najważniejszych prac na 
polu. Inaczej zwane świę-
tem plonów, są radosnym 
czasem dziękczynienia za 
zebrane plony, a także wy-
razem ogromnego szacunku 
dla ciężkiej pracy każdego 
rolnika. Święto plonów 
stanowi piękny element 
polskiej kultury, uroczy-
stości dożynkowe są nie 
tylko wyrazem pielęgno-
wania tradycji narodowej, 
ale też wdzięczności Bogu 
i Matce Bożej za pomyślnie 
zakończone żniw oraz inne 
zebrane plony. 

Dożynkowe wieńce 
ze zboża i słomy
Tegoroczne wieńce dożyn-
kowe prezentowały się im-
ponująco. Przygotowali je 
mieszkańcy wsi, wkładając 
w swoją pracę mnóstwo za-
angażowania i cierpliwo-
ści. Trudno było oderwać 
od nich oczy. Wszystkie, 
podczas mszy świętej po-
święcił ksiądz Paweł Szaj-
ner proboszcz parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Pol-
si. - Taki wieniec to ogrom-
na praca zespołu, która 
nierzadko trwa nawet kilka 
miesięcy - przyznały gospo-
dynie, które każdego roku 
wiją wieńce dożynkowe na 
świetlicach wiejskich.

Wiejskie przysmaki
Dożynkowe stoły uginały 
się od pomysłowych deko-
racji, a przede wszystkim 
pysznego jedzenia. Przez 

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Mrowin za ogrom-
ny wkład, pracę oraz zaangażowanie w przygotowanie gminnych dożynek w 
Żarowie. Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich sołectw, które 
brały udział w dożynkach.

Krystyna Popek sołtys Mrowin
Roman Konieczny radny Rady Miejskiej

cały dzień, stoiska poszcze-
gólnych miejscowości odwie-
dziły tłumy mieszkańców, 
którzy mieli okazję skoszto-
wać tradycyjnych wyrobów 
i podziwiać nietypowe de-
koracje. - Przygotowaliśmy 
same naturalne potrawy. 
Częstujemy dziś mieszkańców 
ciastami, pierogami i konfitu-
rami własnej roboty. Wszyst-
kie potrawy przygotowały pa-
nie z naszego stowarzyszenia 
– mówiła Krystyna Faruń z 
Łażan. 

Nagrody dla wszyst-
kich sołectw
Podczas tegorocznych do-
żynek gminnych burmistrz 
Leszek Michalak za cięż-
ką pracę, wysiłek, a przede 
wszystkim wielkie zaanga-
żowanie podziękował także 
sołectwom oraz zespołom 
Żarowianie i Senyor Rici. 
Na ręce sołtysów i przed-
stawicieli wsi podzięko-
wania i czeki, wspólnie z 
burmistrzem Leszkiem Mi-
chalakiem wręczali również 
Wojciech Murdzek poseł 
na Sejm RP oraz Urszula 
Ganczarek radna powiatu 
świdnickiego. - Dziękujemy 
za Waszą obecność na tego-
rocznych dożynkach gmin-
nych w Żarowie. To wielkie 
święto wszystkich rolników. 
Dziś składamy Wam hołd, a 
jednocześnie wielkie podzię-
kowania za trudną, ale jakże 
potrzebną pracę. Wszystkie 
dożynkowe stoiska są suto 
zastawione lokalnymi smako-
łykami. To także owoc Waszej 
ciężkiej pracy – dziękował 
rolnikom z terenu gminy Ża-
rów Wojciech Murdzek po-
seł na Sejm RP.

W tym roku gospodarzami dożynek gminnych byli mieszkańcy Mrowin, którzy stanęli na wyso-
kości zadania i przygotowali udaną imprezę. 

Dobrą zabawę zapewnili mieszkańcy Przyłęgowa, którzy zaprezentowali się w piosence zespołu Masters „Żono Moja” 
sparafrazowanej na „Gmino Moja”.

Stoiska sołeckie cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających. To wszystko zasługa 
zaangażowanych mieszkańców wsi. Na zdjęciu mieszkańcy Pożarzyska. 

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



1. Przetarg odbędzie się 12 października 2017r. 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 października 2017r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.206,92 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługi – symbol D. 2-3 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 reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/11 1188 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 50.000 zł 5.000 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Modrzewiowej w Żarowie 

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

II Festiwal Mąki
w zabytkowym młynie

Spotkanie po latach
Pasjonaci górskich wędró-

wek. Doświadczeni, zaan-
gażowani, a przed wszystkim 
wciąż aktywni. Od kilkudzie-
sięciu już lat swój wolny czas 
poświęcają na organizację 
wycieczek krajoznawczych.

Razem przemierzają szla-
ki najpiękniejszych polskich 
okolic. To jest ich wielka pa-
sja. Seniorzy z żarowskiej 
grupy turystycznej PTTK 
„Żarodreptaki” tak właśnie 
wypoczywają w wolnej chwi-
li. I zawsze jest to wypoczy-
nek na świeżym powietrzu. 
Zawsze też wędrują w grupie. 
Dołączają do nich miłośnicy 
gór i to z całej Polski! Ale 
dzięki temu zawierają przy-
jaźnie, które zostają z nimi 
na długie lata, a nawet i całe 
życie. 

Na zaproszenie reprezentan-
tów PTTK „Żarodreptaki” do 
Żarowa w sobotę, 26 sierpnia 
przyjechali członkowie od-
działu PTTK w Gliwicach. 
Nie brakowało też zaprzy-
jaźnionych z organizacja-
mi miłośników gór. To było 
spotkanie po wielu latach. 
Wspomnieniom i rozmowom 
nie było końca. Historia ich 
wspólnego wędrowania po 
górach rozpoczęła się w 1985 
roku, a więc przeszło trzy-

dzieści lat temu. - W 1985 
roku świętowaliśmy, wspólnie 
z naszymi zaprzyjaźnionymi 
kolegami i koleżankami z Gli-
wic, na terenie Gór Sowich i 
Wałbrzyskich Jubileuszowy 
Rajd Żarowskich Zakładów 
Materiałów Ogniotrwałych. 
To była 40-ta rocznica Ża-
rowskich Zakładów Materia-
łów Ogniotrwałych. Pamię-
tam również nasze wspólne 
wycieczki w Góry Jezierskie, 
Opawskie i Tatry Zachodnie. 
Żarów był także najliczniej-
szą grupą podczas rajdów 
przemysłu materiałów ognio-
trwałych. Była to coroczna 
impreza, w której udział brali 
także członkowie organizacji 
z Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Świdnicy, Gliwic i wielu 
innych – wspominał Stani-
sław Jaryczewski z Żarowa 
organizator wielu pieszych 
wycieczek.

Przyjaciele „Wędrownej 
Rodzinki” z Żarowa, jak to 
swoich towarzyszy, z który-
mi przemierza najpiękniejsze 
szlaki Dolnego Śląska, nazy-
wa Stanisław Jaryczewski, 
zabrali do Żarowa swoją kro-
nikę. Prowadzą ją od ponad 
trzydziestu lat. Są tu opisane 
relacje z najważniejszych gór-
skich wycieczek, opatrzone 

barwnymi rysunkami i foto-
grafiami. Niektóre z nich są 
stare i czarno-białe, ale mają 
wielką wartość sentymental-
ną. To prawdziwa skarbni-
ca historyczna. - Pamiętam 
naszą wspólną wycieczkę w 
Tatry Polskie. Odbyliśmy wy-
cieczkę na Giewont, potem 
Kasprowy Wierch, a następnie 
schodziliśmy do Kuźnic. Po 
drodze okazało się, że nasza 
„młodzież” nie jest jeszcze, 
pomimo wysiłku, zmęczona…. 
A nasz kierownik i przewodnik 
wycieczek, pan Stanisław Ja-
ryczewski, zawsze taki oddany 
i zaangażowany - uśmiecha 
się Zbigniew Szpunar przy-
jaciel Miejskiego Koła PTTK 
„Żarodreptaki”.

Dziś, Miejskie Koło PTTK 
„Żarodreptaki” nie jest już 
tak liczną grupą. Niegdyś 
była to grupa ponad dwu-
dziestu osób. Ale, choć jest 
ich mniej, wciąż są aktywni 
i zaangażowani. Nie brakuje 
im zapału i determinacji. I jak 
tylko pozwala na to zdrowie, 
mają wolny czas, spotykają 
się i organizują wspólne pie-
sze wycieczki po górach. To 
przecież ich pasja. Jak sami 
mówią – Dlaczego kochamy 
góry? Po prostu, bo są!

Magdalena Pawlik

Wspólne zdjęcie miłośników gór z koła PTTK „Żarodreptaki” i oddziału PTTK w Gliwicach. 

W sobotnie popołudnie, 2 września zapach i smak świeżo pieczonego chleba 
niejednemu z nas przypomniał cudowne lata dzieciństwa. Na II Festiwal Mąki 
w zabytkowym młynie w Siedlimowicach tłumnie przybyli mali i duzi miłośnicy 
zdrowego żywienia.

Bez wątpienia każdy zna-
lazł tu coś dla siebie. Kie-
dy dorośli odpoczywali w 
promieniach słonecznych 
delektując się produktami 
lokalnych wytwórców ich 
małymi pociechami zajmo-
wały się Fifi i Bibi. Dwie 
przesympatyczne clowni-

kowe wypuściły w niebo 
miliony baniek mydlanych, 
robiły zwierzątka z baloni-
ków, uczyły chodzenia na 
szczudłach, bawiły i roz-
śmieszały. 

Na małych archeologów 
czekało stoisko GEO – Za-
bawa, a dorośli miłośnicy 

historii mogli wziąć udział w 
spacerze historycznym po za-
bytkach Siedlimowic oraz w 
nocnym zwiedzaniu Młyna. 
O tajemnicach, jakie skrywają 
zabytkowe miejsca opowiadał 
Bogdan Mucha, archeolog, 
który na co dzień prowadzi 
Żarowską Izbę Historyczną. 
Wieczorem wszystkich zmar-
zluchów rozgrzewało ciepło 
ogniska oraz tańce i śpiewy 
zespołu Dziwoludy. 

Najważniejszym punktem 
programu było oczywiście 
rozstrzygnięcie konkursu 
„Chlebowzięci” na najlep-
szy chleb domowego wy-
pieku. W konkursie mo-
gli wziąć udział wszyscy, 
którzy amatorsko zajmują 
się wypiekiem chleba. I 
miejsce komisja przyznała 
Pani Magdalenie Bron-
ko z Wałbrzycha, II zajęła 
Izabela Gamperl z Kra-
skowa, a III Penelopa Ry-
bark iew icz -Szmajduch 
ze Świdnicy. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i 
przypominamy, że funda-
torem nagród w konkursie 
„Chlebowzięci” była pie-
karnia Pasol-Paco. 

Stworzyliście w tym miej-
scu niepowtarzalny, bardzo 
wyjątkowy klimat - powie-
działa nam mieszkanka Wro-
cławia, która tego dnia przy-
była na święto mąki. 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie

Smakołyki upieczone z siedlimowickiej mąki znikały w zaskakująco szyb-
kim tempie...

Na uczestników Festiwalu czekało mnóstwo atrakcji. Tu na zdjęciu, pod-
czas warsztatów florystycznych.
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Zgłoś się do projektu
„Ludzki potencjał chce więcej”

Pobiegnij w Żarowie
i zgarnij 1000 zł!

Koncert Raz 
Dwa Trzy w 

Żarowie

III Rowerowe Potyczki Rodzinne
Żarowskie Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie i Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” zapraszają wszystkich 
amatorów dwóch kółek na wspólną przejażdżkę rowerami. Uczestnicy rowerowego happeningu będą mogli również wziąć udział w konkursie „III Rowerowe Potyczki 
Rodzinne 2017”, w którym do wygrania są cenne nagrody.

Jesteś osobą bezrobotną 
lub bierną zawodowo? 

Posiadasz orzeczenie o nie-
pełnosprawności? Pragniesz 
podnieść swoje kwalifikacje 
i zdobyć doświadczenie za-
wodowe? Chcesz zwiększyć 
umiejętności społeczno – 
zawodowe, wzmocnić zdol-
ności do poszukiwania pra-
cy? Jeśli tak, zapraszamy do 
udziału w projekcie! 

Projekt realizowany będzie 
w okresie od 01.09.2017r. do 
28.02.2019r. Adresowany jest 
do 20 osób (10 kobiet i 10 męż-
czyzn) z terenu Gminy Żarów, 
tj. 8 osób bezrobotnych (III 
profil) oraz 12 osób biernych 
zawodowo (w tym 2 osoby 
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności)

Głównym celem projektu 

jest włączenie społeczne 20 
mieszkańców Gminy Żarów, 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
poprzez aktywną integrację, 
zwiększającą umiejętno-
ści społeczno – zawodowe, 
wzmacniającą zdolności do 
poszukiwania pracy i do za-
trudnienia.

 W ramach projektu zosta-
ną zrealizowane następujące 
działania:
- praca socjalna oraz wypłata 
zasiłków celowych,
- poradnictwo psychospo-
łeczne i psychologiczne,
- analiza predyspozycji za-
wodowych,
- grupowe poradnictwo z do-
radcą zawodowym,
- trening kompetencji i umie-
jętności społecznych,

- poradnictwo grupowe w 
zakresie prawnych aspektów 
zatrudnienia,
- warsztaty w zakresie kom-
petencji cyfrowych,
- grupowa terapia rodzinna,
- organizacja szkoleń zawo-
dowych.

Jesteś zainteresowana/y?
Zapraszamy na spotkanie 

informacyjno – rekrutacyj-
ne, które odbędzie się w dniu 
15.09.2017r. o godz. 10.00 
w siedzibie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żarowie ul. 
Armii Krajowej 54, 58 – 130 
Żarów. Wszelkich informacji 
o rekrutacji i projekcie udzie-
lamy pod nr tel. 74 8580745. 
Postaw na siebie! Najlepsza 
inwestycja, to inwestycja w 
siebie!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie zaprasza na koncert Raz 

Dwa Trzy znanego zespołu muzycznego. 

Koncert zaplanowany został na 15 wrze-
śnia, o godz. 19.00, w hali GCKiS w Ża-
rowie przy ul. Piastowskiej 10A. Bilety 
w cenie 40 zł do nabycia w sekretariacie 
GCKiS. 

Bilety będzie można nabyć również w 
dniu koncertu zespołu.

UWAGA NAJEMCY GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH!
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Pocztą 

Polską S.A. od dnia 1 października 2017r. roku wpłaty za:

- odbiór odpadów komunalnych, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłatę za najem mieszkania wraz mediami, - opłatę za najem komórki,
- opłatę za wywóz nieczystości stałych,

należy uiszczać tylko w oddziale Poczty Polskiej S.A w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 42, 
a nie jak dotychczas w Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. w Żarowie. Wpłaty te nadal 
zwolnione będą z opłat.

Zachęcamy jednak do dokonywania powyższych wpłat przez internet, na konta bankowe 
Gminy wskazane w książeczce opłat. Bank Zachodni WBK S.A. od dnia 1 października 2017 
roku nie będzie w swoim Oddziale przyjmował wyżej wymienionych opłat.

Książeczki opłat pozostają bez zmian. Należy je wypełniać czarnym lub niebieskim kolorem 
w 2 egzemplarzach. Wpisana powinna być między innymi:

- kwota (cyframi oraz słownie), - miesiąc/rok, za który jest wnoszona opłata.
- imię, nazwisko i adres wpłacającego, - tytuł wpłaty.

To już trzecia edycja kon-
kursu, w którym we wspól-
nej zabawie mogą uczest-
niczyć zespoły rodzinne. 
- Startujemy z kolejną edycją 
rodzinnej zabawy. Zapra-
szamy całe rodziny do rywa-
lizacji w grze terenowej łą-
czącej wysiłek fizyczny oraz 
intelektualny. Trasa prze-
jazdu tym razem przebiegać 
będzie z Żarowa przez Mi-
koszową, Przyłęgów, Łaża-
ny do Żarowa. Start i meta 
zawodów jak zawsze zloka-
lizowana będzie w ogródku 
przy Szkole Podstawowej na 

ul. Ogrodowej w Żarowie. W 
każdej wymienionej miejsco-
wości uczestnicy będą mieli 
okazję wykazać się wiedzą z 
zakresu Pierwszej Pomocy 
Medycznej, wiedzy z zakresu 
zasad ruchu drogowego czy 
drobnej rywalizacji sporto-
wej. Impreza przewidziana 
jest dla całych rodzin, wa-
runkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie drużyny składa-
jącej się z dziecka i osoby 
dorosłej (mama, tata, wujek, 
babcia itp.). Dla najlepszych 
drużyn przewidziane są na-
grody – bony na zakupy do 

sklepu rowerowego. Na za-
kończenie zapraszamy na 
wspólne ognisko i pieczenie 
kiełbasek – mówi Michał 
Sobczyński prezes Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”.

Każdy, kto ma ochotę w 
taki właśnie sposób spędzić 
sobotnie popołudnie może 
dołączyć do grupy chęt-
nych rowerzystów. Zbiórka 
z rowerami w sobotę, 16 
września o godz. 13.30 przy  
Szkole Podstawowej w Ża-
rowie na ul. Ogrodowej.

Rowerowa akcja organi-

Po 1000 zł otrzyma najlep-
szy biegacz i biegaczka na 

dystansie 10 km w zbliżają-
cych się Żarowskich Biegach 
Strefowych. Wydarzenie 
sportowe zaplanowano na 
1 października, a głównym 
sponsorem imprezy jest 
Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-
PARK” sp. z o. o. oraz projekt 
WSSE Aktywnie.

Z okazji szesnastolecia 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” 

będzie można spróbować 
swoich sił na dwóch dystan-
sach – 5 i 10 km. Po biegu, 
wśród uczestników do rozlo-
sowania będą cenne nagrody, 
m.in. zmywarka firmy Elec-
trolux. Start i meta zlokali-
zowana będzie na ul. Armii 
Krajowej. Biegi dla dzieci 
odbędą się na boisku lek-
koatletycznym przy Szkole 
Podstawowej w Żarowie (ul. 
1 Maja 2), tam też powstanie 
miasteczko biegowe, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla 
siebie. W gwarantowanym 

pakiecie startowym (opłata 
do 15 września) na uczest-
ników czeka m.in. okolicz-
nościowa koszulka sportowa 
oraz medal.

Żarowskie Biegi Strefowe 
do tej pory wsparli: Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „INVEST-PARK” 
sp. z o. o., WSSE Aktywnie, 
Dekoria, Yagi, Bridgestone, 
Electrolux, AKS, Daicel Sa-
fety Systems Europe, Ther-
maflex, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego. 

Krzysztof Dutkiewicz

UWAGA! Utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 1 października zaplanowano imprezę sportową „Żarowskie Biegi Strefowe” 

na trasie: Start: ul. Armii Krajowej (koło Urzedu Miejskiego), ul. Przemysłowa, ul. Fa-
bryczna, ul. Kwiatowa, Plac Wolności, ul. Hutnicza, ul. Krasińskiego, ul. gen Władyslawa 
Sikorskiego, ul. Armii Krajowej – meta. W związku z organizacją imprezy nastąpią utrud-
nienia w ruchu. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej 
organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

zowana jest przy wsparciu 
Burmistrza Miasta Żarów, 

Żarowskiego Stowarzysze-
nia „Edukacja” i Komisaria-

tu Policji w Żarowie.
Magdalena Pawlik
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/6 1.002 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 40.000 zł 4.000 zł 9 00

808/9 1.012 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 40.000 zł 4.000 zł 9 05

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 10

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 15

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 20

808/15 1.944 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 71.000 zł 7.100 zł 9 25

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 30

1. Przetargi odbędą się w dniu 03 października 2017r. w siedzibie Urzędu 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 29 września 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 wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.093,26 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę 
oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol C.26 
MN i C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 
29.09.2017r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.

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

położonych w Wierzbnej  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wygrana Zjednoczonych
Po serii remisów, wreszcie przyszedł czas na wygraną w meczu wyjazdowym. Zjednoczeni gonią ligową 
czołówkę. Liderem wałbrzyskiej okręgówki z kompletem punktów został Grom Witków.

Po pierwszej połowie na 
boisku w Piławie Górnej, 
Zjednoczeni mieli z tyłu gło-
wy wynik z dwóch poprzed-
nich spotkaniach (remisy z 
Pogonią Duszniki-Zdrój oraz 
z Zamkiem Kamieńcem Ząb-
kowickim). Już w pierwszej 
akcji meczu, podopieczni 
Adama Łagiewki straci-
li bramkę. Na szczęście gol 
samobójczy gospodarzy, po-
zwolił uspokoić sytuację na 
boisku. Remis do przerwy z 
jedną z najsłabszych drużyn 

w lidze z pewnością nie speł-
niał oczekiwań kibiców oraz 
samych zawodników. 

Po zmianie stron poziom 
nerwów wcale nie opadł. 
Na zdobytą bramkę przez 
gości, autorstwa Tomasza 
Florczaka odpowiedzieli 
miejscowi. Na szczęście ża-
rowianie zdołali przywieźć 
komplet punktów. Ozdo-
bą meczu było ustalające 
wynik trafienie Konrada 
Sajdaka, który popisał się 
solową akcją i po minięciu 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Grom Witków 5 15 5 0 0 14-3
2.  Piast Nowa Ruda 5 13 4 1 0 14-9
3.  Zjednoczeni Żarów 5 11 3 2 0 13-7
4.  Zdrój Jedlina Zdrój 5 10 3 1 1 16-8
5.  Granit Roztoka 5 9 3 0 2 8-6
6.  Victoria Tuszyn 5 9 3 0 2 10-7
7.  Kryształ Stronie Śląskie 5 9 3 0 2 19-8
8.  Skałki Stolec 5 8 2 2 1 12-4
9.  LKS Bystrzyca Górna 5 7 2 1 2 7-7

10.
 Zamek Kamieniec 
 Ząbkowicki

5 7 2 1 2 12-17

11.  Pogoń Duszniki Zdrój 5 4 1 1 3 4-9
12.  Orzeł Lubawka 5 4 1 1 3 9-18
13.  Victoria Świebodzice 5 3 1 0 4 2-21
14.  Iskra Jaszkowa Dolna 5 2 0 2 3 6-11
15.  MKS Szczawno Zdrój 5 1 0 1 4 9-13

16.
 Piławianka Piława   
 Górna

5 1 0 1 4 7-14

trzech rywali wpakował pił-
kę do bramki.

Zawodnicy Piławianki 
mogą pluć sobie w brodę. 
Do tej pory nie wygrali ani 
jednego spotkania, a mogli 
utrzymać chociażby remis 
w pojedynku ze Zjednoczo-
nymi. Okazja do zdobycia 
pierwszych trzech punktów 
w ligowej tabeli będzie już w 
najbliższy weekend w Witko-
wie, choć będzie to nie lada 
wyzwanie, gdyż tamtejszy 
Grom póki co gromi rywali 
i po tej kolejce obejmuje pro-
wadzenie w tabeli.

Zjednoczeni na rozkładzie 
jazdy w kolejnym meczu mi-
strzowskim mają silną ekipę 
z Nowej Rudy. Piast z pew-
nością po rocznej przerwie 
będzie chciał jak najszybciej 
uzupełnić szeregi IV ligi. W 
awans wierzą również dzia-
łacze Zjednoczonych, którzy 

na występy w rozgrywkach 
klasy wyższej, czekają już 
dwa lata. Jedno jest pewne, 
żarowianie, aby marzyć o 
awansie nie mogą już sobie 
pozwolić na gubienie punk-
tów. 

Piławianka Piława Górna - 
Zjednoczeni Żarów 2:3 (1:1).

Zjednoczeni: Wielg –  
K. Hruszowiec, Borowiec, 
Szuba, Kvostenko, Flor-
czak (‘75 Jernutowski), 
Bobrecki, (‘80 Skorek), 
Czoch, Łagiewka, Sajdak, 
Andrzejewski. 

Krzysztof Dutkiewicz

 Skałki Stolec 9-0  Victoria Świebodzice 
 Orzeł Lubawka 4-0  LKS Bystrzyca Górna 
 Granit Roztoka 4-2  Kryształ Stronie Śląskie 
 Zamek Kamieniec 
 Ząbkowicki 

3-1  Iskra Jaszkowa Dolna 

 Pogoń Duszniki Zdrój 0-1  Grom Witków 
 Piławianka Piława Górna 2-3  Zjednoczeni Żarów 
 Piast Nowa Ruda 2-2  Zdrój Jedlina Zdrój 
 Victoria Tuszyn 2-1  MKS Szczawno Zdrój 

Wyniki 5. kolejki

Tabela wałbrzyskiej kl. O

Czołówka szachistów
w Żarowie

Wierzbianka
w defensywie

Żarów w dniach 23-24 wrze-
śnia będzie po raz kolejny 

gospodarzem Mistrzostw 
Dolnego Śląska Juniorów w 
szachach klasycznych.

Zawody rozegrane zostaną 
systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund. W mistrzo-
stwach mają prawo udziału 
zawodnicy zrzeszeni w klu-
bach szachowych Dolnego 
Śląska oraz niezrzeszeni sza-
chiści będący mieszkańcami 
Dolnego Śląska, zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy. 

Pierwsza runda ruszy 23 
września o godz. 9.30 w hali 
sportowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Na święto dolnośląskich 
szachów zapraszają organiza-
torzy: Dolnośląski Związek 
Szachowy, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz klub szachowy Goniec 
Żarów.
Harmonogram turnieju:
23.09.2017 sobota

8:00 - 9.15 - Przyjęcie uczest-
ników (potwierdzenie udzia-
łu)
9.30 - Uroczyste otwarcie mi-
strzostw
9.30 - 11.30 I runda
11.30 - 13.30 II runda
13.30 - 14.30 przerwa obiado-
wa
14.30 - 16.30 III runda
16.30 - 18.30 IV runda
24.09.2017 niedziela
9.00 - 11.00 V runda
11.00 - 13.00 VI runda
13.00 - 14.00 przerwa obiado-
wa
14.00 - 16.00 VII runda
16.20 - Uroczyste zakończenie 
mistrzostw

Oprócz nagród pieniężnych, 
pucharow, dyplomów, najlep-
szy chłopiec i najlepsza dziew-
czynka do lat 8 zdobędą prawo 
do wyjazdu na Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Niemiec 
do lat 8 w Sebnitz w terminie 
8-14.10.2017.

Krzysztof Dutkiewicz

Klub szachowy Goniec Żarów zaprasza na treningi.
Zajęcia szachowe:
wtorek, piątek, godz. 16:00-18:00
Miejsce: Miejskie Przedszkole w Żarowie (wejście od tyłu).

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wenus Nowice 4 10 3 1 0 19-9

2.
 Cukrownik/Polonia 
 Pszenno

4 10 3 1 0 13-6

3.  LKS Wiśniowa 4 9 3 0 1 10-9
4.  Zieloni Łagiewniki 4 7 2 1 1 11-9
5.  Herbapol Stanowice 4 7 2 1 1 14-13
6.  Ślężanka Tąpadła 3 6 2 0 1 10-5
7.  Darbor Bolesławice 4 5 1 2 1 6-7
8.  Unia Jaroszów 4 4 1 1 2 6-7
9.  Delta Słupice 3 3 1 0 2 8-9

10.  LKS Dobrocin 3 3 1 0 2 6-9
11.  Czarni Sieniawka 4 3 1 0 3 8-13
12.  LKS Marcinowice 3 1 0 1 2 4-7

13
 Wierzbianka 
 Wierzbna

4 0 0 0 4 6-18

Nie tak wyobrażali sobie 
początek sezonu piłka-

rze Wierzbianki Wierzbnej, 
występujący w kl. A. Benia-
minek w czterech kolejkach 
nie zdołał zgromadzić żad-
nego punktu. 

Stawkę w ligowej hierar-
chii otwiera Venus Nowice, 

który 5:2 wygrał na boisku 
Wierzbianki. Tylko gorszym 
bilansem bramek ustępują im 
piłkarze z Pszenna. Cukrow-
nik miał trudną przeprawę z 
bardzo dobrze spisującymi 
się w tym sezonie Herbapo-
lem Stanowice. Ostatecznie 
Pszenno wygrało 4:3. 


