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Żarowianie w hołdzie 
bohaterom walczącym 

o niepodległość

Jarmark Bożonarodze-
niowy z atrakcjami

Budowa Centrum Prze-
siadkowego, kolejnych 

ścieżek rowerowych, mo-
dernizacje i remonty dróg, 
nowe chodniki i oświetle-
nie uliczne. 

Sporo ostatnio dzieje się 
w różnych częściach mia-

Już po raz kolejny Gminne 
Centrum Kultury i Spor-

tu w Żarowie zaprasza wy-
stawców z gminy Żarów i 
nie tylko do wzięcia udziału 
w Jarmarku Bożonarodze-
niowym. Zapisy ruszyły 20 
listopada.

U roczysta msza świę-
ta w intencji Ojczy-

zny i przemarsz ulicami 
miasta, okolicznościowe 
przemówienia, składanie 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Aktualności

Wydarzenia

Sport
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Dzięki udziałowi gminy Żarów w 
partnerskim projekcie, do druhów z 
OSP Pożarzysko trafił nowoczesny 
wóz ratowniczo-gaśniczy.

Już 8 grudnia ostatnie w tym roku 
nocne pływanie na basenie. Wy-
darzenie będzie miało charakter 
charytatywny.

Na półmetku rozgrywek kl. okrę-
gowej liderem jest Piast Nowa 
Ruda. Siedem punktów mniej po-
siadają Zjednoczeni Żarów. 

Więcej
na str. 3

W niedzielę, 17 grudnia na 
targowisku miejskim został 
zaplanowany Jarmark Bo-
żonarodzeniowy połączony 
z Miasteczkiem Świętego 
Mikołaja. Serdecznie za-
praszamy!

więcej na str. 7

Jak co roku, w dzień 11 listopada Żarowianie składają kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Na zdjęciu, kwiaty składają radni Rady Miejskiej:  Prze-
wodniczący Roman Konieczny, Iwona Nieradka i Kazimierz Kozłowski.

kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej oraz 
XIX Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej.

więcej na str. 4

sta i gminy. Koparki i ekipy 
budowlane można spotkać 
przy ul. Dworcowej, Ło-
kietka, Krasińskiego, Pia-
stowskiej, a także na terenie 
Mrowin, Pożarzyska i Im-
bramowic.

więcej na str. 5
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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 pytania, które nadesłane zostały przez mieszkańców na 
maila, z prośbą o informacje. 
Marcin Z. 1. Panie Burmistrzu dlaczego nie pomyślano o szatni dla dzieci? Za to jest szatnia dla inwalidów, z 
której chyba mało kto korzysta. Do szatni dla mężczyzn wchodzą rodzice z małymi dziećmi (dziewczynkami, 
chłopczykami), dzieci te płaczą, wolno się przebierają, wygłupiają się, tym samym blokują miejsca innym 
starszym osobom korzystającym z przebieralni oraz szatni, która nie jest duża i z reguły jedna osoba wchodzi 

na drugą. Są osoby starsze, które wychodząc z basenu chciałyby się pod prysznicami obmyć bez kąpielówek, ale przy dzieciach i sprzą-
taczkach (kobietach) nie mogą tego swobodnie zrobić albo się krępują. 

Burmistrz Leszek Michalak: Rozumiem Pana zakłopotanie i mogę zapewnić, że jeśli sytuacja tylko na to pozwala dzieci wraz z rodzicami 
mogą i korzystają także z szatni dla osób niepełnosprawnych. Małe dzieci przebywają pod opieką dorosłych opiekunów, najczęściej swoich 
rodziców, dlatego razem z nimi przebierają się w tym samym miejscu. W obecnej sytuacji nie ma możliwości wydzielenia osobnej szatni dla 
rodziców z dziećmi. 

2. Dlaczego tak często w Żarowie psuje się sauna sucha oraz parowa, w innych miejscowościach w saunach suchych piec polewa się 
wodą i nie ma żadnych problemów?

Burmistrz Leszek Michalak: Basen objęty jest gwarancją, w ramach której wykonawca inwestycji ma obowiązek naprawić wszystkie 
zdiagnozowane usterki. Oczywiście ma Pan rację, że na innych obiektach basenowych, jak również na pływalni w Żarowie, piec w saunie 
suchej można polewać wodą, ale klienci muszą to robić z umiarem. Na naszym basenie, na piec z kamieniami została wylana jednorazowo 
taka ilość wody, która przekroczyła dopuszczalne normy. Każdą awarię na basenie należy w pierwszej kolejności zgłosić głównemu wyko-
nawcy i tej procedury Gminne Centrum Kultury i Sportu zawsze przestrzega. Główny wykonawca ma określony czas na usunięcie usterki. 
Czasami zdarza się, że niektóre części należy sprowadzać prosto od producenta, co niekiedy wiąże się z wydłużeniem terminu naprawy. W 
połowie października udało się usunąć usterkę polegającą na uszkodzeniu grzałek w piecu w saunie suchej. W przypadku sauny parowej 
usterka dotyczy urządzenia generującego parę i podobnie jak w przypadku sauny suchej została ona również zgłoszona głównemu wyko-
nawcy, któremu został wyznaczony czas na naprawę. 

3. Maria mieszkanka Łażan: Panie Burmistrzu, czy to prawda, że zostały jeszcze oszczędności powstałe z inwestycji budowy kana-
lizacji w Łażanach? Jeśli tak, dlaczego środki te są przeznaczone na kanalizację w Mrowinach? Czy nie można za te pieniądze reali-
zować kolejnych inwestycji w Łażanach?

Burmistrz Leszek Michalak: Na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” gmina otrzymała 85 procent dofinansowania wraz ze zwrotem VAT. Jest to maksymal-
ne dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy na budowę kanalizacji w Łażanach i w całości zostało przeznaczone właśnie na to zadanie. Inwe-
stycja obejmuje swoim zakresem ułożenie kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem odcinków nowych sieci deszczowych i wodociągowych 
niezbędnych do wykonania jako kolizje oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Wartość całej inwestycji była jednak niższa, co spowodowało, 
że powstały oszczędności po przetargu, które trzeba byłoby bezzwrotnie zwrócić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki decyzji Ministra Środowiska i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a także dzięki wsparciu posła na Sejm RP Wojciecha Murdzka pieniądze te mogły zostać przeznaczone na realizację inwestycji w 
naszej gminie. Inwestycja w Łażanach dobiegła już prawie końca i wszystkie środki finansowe, które otrzymaliśmy na jej realizację zostały 
na nią w stu procentach przeznaczone. Pozostałych środków nie można było przeznaczyć na żadną inną inwestycję, tylko na zadania z 
zakresu kanalizacji. Wybrana została kanalizacja w Mrowinach.

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

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 204/2017 z dnia 10 listopada 
2017r. 

Nietrzeźwi kierowcy za kółkiem
Niskie temperatury, wcześnie zapadający zmrok, do tego przy-
mrozki, mgły i opady deszczu sprawiają, że jezdnia choć pozor-
nie wygląda na suchą i bezpieczną, taka nie jest. Niesprzyjające 
warunki pogodowe pogarszają widoczność na drodze. Dlatego 
siadając za kierownicą należy pamiętać, że każda pora roku 
wymaga od kierowców przygotowania samochodu, jak i inne-
go stylu jazdy. Zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym nale-
ży wykazać się dużą wyobraźnią oraz pokorą do jazdy. Często 
zapominają o tym kierowcy, którzy wsiadają do samochodu bę-
dąc pod wpływem alkoholu. - W ostatnim czasie funkcjonariu-
sze policji zatrzymali kolejnych nietrzeźwych kierowców. Jeden 
z nich 41-letni mieszkaniec Żarowa kierował pojazdem mecha-
nicznym marki Volkswagen Passat będąc w stanie nietrzeźwo-
ści. Kolejny to 25-letni obywatel Ukrainy, kierowca BMW, który 
w wydychanym powietrzu miał 0,52 mg/l. Obaj poniosą teraz 
konsekwencje takiego zachowania – mówi Katarzyna Wilk 
komendant komisariatu policji w Żarowie.

Nie bądźmy obojętni!
Każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób 
bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest ujemna tempe-
ratura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie or-
ganizmu. W związku z trwającym okresem zimowym 2017/2018, 
policjanci kolejny raz realizują działania dotyczące przeciwdziała-
nia zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych. 
- Apelujemy do wszystkich mieszkańców o informowanie policji o 
każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, 
przystanku, w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona na 
wyziębienie. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być może 
nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Infor-
macje można przekazywać telefonicznie na numer alarmowy 112, 
numer telefonu pogotowia policyjnego 997 lub do naszej jednostki 
policji w Żarowie – apeluje komendant Katarzyna Wilk.

Zatrzymany za posiadanie marihuany
Do trzech lat więzienia grozi 21-letniemu mieszkańcowi gminy 
Żarów, który posiadał przy sobie 0,17 grama marihuany. Młody 
mężczyzna, którego zatrzymali funkcjonariusze KP Żarów odpo-
wie teraz za swoje zachowanie przed sądem. Mieszkaniec gminy 
Żarów usłyszał już zarzut nielegalnego posiadania narkotyków.

Oprac. Magdalena Pawlik

Jarmark „Mikołajki w Naszym Partnerstwie”

Głosujemy na zespół 
Krukowianie

W dniu 03.12.2017 r. w Bagieńcu (Bagieniec 20, 58-140 
Jaworzyna Śląska - Fundacja Spichlerz Kultury) Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” wraz 
z uczestnikami projektu współpracy pn. Partnerska Akade-
mia Przedsiębiorczości organizuje Jarmark „ MIKOŁAJKI W 
NASZYM PARTNERSTWIE”. 

Wszystkich chętnych wystawców serdecznie zapraszamy 
do udziału w jarmarku.  Wystawcom zapewniamy miejsce w 
pięknym spichlerzu oraz gorącą herbatę.

Przypominamy, że trwa głosowanie na zespół Krukowia-
nie, którzy wystąpili na antenie Radio Wrocław. Zespół 

nagrał dziesięć utworów ludowych, które są prezentowane 
na antenie radia podczas Jesiennej Rundy Listy Przebojów 
Ludowych. W każdy niedzielny poranek, w godzinach od 
7:00 do 10:00 można usłyszeć utwory Krukowian, które są 
prezentowane wraz z innymi ludowymi kapelami. 

Aby zagłosować na zespół Krukowianie wystarczy za-
dzwonić do redakcji w czasie trwania audycji pod nr +48 
71/3399060. Wysyłać można też SMS-y pod nr 72280 z ha-
słem „RW Kapela Krukowianie” (koszt SMS 2,46 zł z VAT).

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Ulica Łokietka w trakcie remontu

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację inwestycji „Mo-
dernizacja ulicy Łokietka w Żarowie”.

Tak jeszcze kilka dni temu wyglądała stara nawierzchnia z płyt betono-
wych przy ul. Łokietka w Żarowie.

Mieszkańcy osiedla doczekają się w końcu zmodernizowanej drogi.

Trwają prace związane z przebudową ulicy Łokietka w Żarowie. Inwestycja rozpoczęła się od zerwania starej nawierzchni betonowej na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Bolesława Chrobrego do sklepu Polo Market. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo w związku z remontem droga przy ulicy Łokietka 
w Żarowie została zamknięta.

- Na czas realizacji prac 
droga przy ulicy Łokietka w 
Żarowie będzie całkowicie 
nieprzejezdna. W tej chwili 
rozkuwamy nawierzchnię sta-
rych płyt betonowych. Płyty 
będą rozkute na elementy, zo-
stanie wykonana stabilizacja 
betonowa, położona warstwa 
kruszywa i w końcowym eta-
pie położymy nową warstwę 
asfaltową. Inwestycja obej-
muje swoim zakresem także 
wykonanie nowych krawężni-
ków z każdej strony i wpustów 

deszczowych. Droga zyska 
nową nawierzchnię asfalto-
wą, co bezpośrednio wpłynie 
na komfort jazdy jej użytkow-
ników – wyjaśnia Radosław 
Rosiński Zakład Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowy 
ROKAM II wykonawca in-
westycji.

Zniszczoną nawierzchnię z 
płyt betonowych przy ulicy 
Łokietka w Żarowie zastąpi 
nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Droga zostanie przebudowana 
i przestanie być grząską pułap-

ką dla kierowców. Zwłaszcza, 
że teren przy ulicy Łokietka 
stanowi dojazd dla mieszkań-
ców do domu, ale także sklepu 
Polo Market. W tym roku, z 
uwagi na zbliżający się okres 
zimowy, zostanie przebudo-
wana tylko nawierzchnia dro-
gowa. Drugi etap inwestycji 
ma być zrealizowany w przy-
szłym roku i będzie zakła-
dał przebudowę także miejsc 
parkingowych. W miejscu 
tymczasowego przejścia dla 
pieszych zostanie również 

UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew
Od czerwca 2017r. obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Zaostrzają one 
obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel 
gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew, krzewów na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do gminy.
Co należy zrobić, aby zgodnie z nowymi przepisami wyciąć drzewo?
- Od 17 czerwca 2017r. bez zezwolenia można usunąć z działki drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie prze-
kracza:
    • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 
    • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego 
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie  burmistrza.
- Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte oraz 
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 
- Pracownik Urzędu Miejskiego w terminie 21 dni dokonuje oględzin drzewa. W terminie 14 dni od oględzin burmistrz w 
drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw co do usunięcia drzewa. Usunięcie drzewa może nastąpić tylko w 
przypadku, jeżeli sprzeciw nie został wniesiony w terminie 14 dni od dnia oględzin. Jeżeli sprzeciw nie został wniesiony 
w powyższym terminie, a drzewo nie zostało usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia oględzin, jego usunięcie może na-
stąpić tylko po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
- Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ma 
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usu-
nięte drzewo, burmistrz nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszcze-
nia opłaty za usunięcie drzewa. 
- Burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa, jeżeli:
- drzewo zostanie usunięte pomimo wydanego sprzeciwu i bez zezwolenia
- drzewo zostanie usunięte bez dokonania zgłoszenia
- drzewo zostanie usunięte w okresie 14 dni po dokonaniu oględzin, czyli przed terminem możliwości wniesienia sprze-
ciwu
- Przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, tak jak poprzednio przed usunięciem drzewa 
zobowiązane są do złożenia wniosku o pozwolenie na usunięcie drzewa.

Głosujemy na zespół 
Krukowianie

Będzie bezpieczniej
Na drodze w kierunku 

wjazdu do miejscowości 
Wierzbna wyciętych zostało 
17 sztuk topoli.

Drzewa rosły w bliskiej od-
ległości od jezdni, a spada-
jące z nich konary stwarzały 
zagrożenie dla pieszych i 
uczestników ruchu drogowe-
go. Wycinka drzew została 
przeprowadzona ze względów 
bezpieczeństwa. Topole zosta-
ły usunięte z drogi gminnej 
na podstawie decyzji Starosty 
Świdnickiego. - Przedmiotowe 
drzewa były dość dużych roz-
miarów i rosły blisko jezdni. 
Ponieważ są to drzewa dość 
kruche, przy często obecnie wy-
stępujących silnych wiatrach 

następowało odłamywanie ko-
narów drzew. Powodowało to 
zagrożenie bezpieczeństwa dla 
uczestników ruchu drogowe-
go oraz straty w uprawach na 
sąsiadujących polach. Dlatego 
zadecydowaliśmy o ich usunię-
ciu. Drzewa zostały wycięte na 
podstawie decyzji, jaką wydał 
Starosta Świdnicki. Zezwolenie 
uzyskaliśmy w zamian za doko-
nanie nowych nasadzeń. Nowe 
drzewa zostaną nasadzone w 
okresie wiosennym przyszłego 
roku. W tej chwili, nie planuje-
my podobnych działań, w ob-
rębie innych dróg – wyjaśnia 
Piotr Weiland kierownik Re-
feratu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

wykonane wyniesione przej-
ście dla pieszych na równi z 
istniejącym chodnikiem, które 
ułatwi poruszanie się osobom 
starszym i niepełnosprawnym 
oraz poprawi bezpieczeństwo 
na tym odcinku drogowym. 
- Ulica Łokietka doczekała się 
w końcu modernizacji. Myślę, 
że wszyscy Żarowianie mieli 
już dosyć przejeżdżania przez 
ten zniszczony odcinek drogo-
wy. Jest to kolejna inwestycja 
drogowa, którą realizujemy w 
tym roku. Spróbujemy także 
przygotować kolejne miejsca 
parkingowe na tym odcinku, 
raczej do parkowania wzdłuż 
na ten moment, bo rzeczywi-
ście jest to problem mieszkań-
ców tej ulicy. Dziękuję miesz-
kańcom za wszystkie sugestie i 
uwagi związane z realizacją tej 
inwestycji – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Zakończenie prac, zgodnie 
z podpisaną umową z wyko-
nawcą, zaplanowane zostało 
na drugi kwartał grudnia. Do 
tego czasu kierowcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami 
występującymi w tym miej-
scu. Inwestycja finansowana 

jest ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów. Prze-
budowa ulicy Łokietka kosz-

tować będzie dokładnie 300 
tysięcy złotych.

Magdalena Pawlik
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Darowizna
a obowiązek
podatkowy

Co do zasady otrzymanie da-
rowizny wiąże się z obowiąz-
kiem podatkowym w podatku 
od darowizn. Istnieje jednak 
szereg zwolnień z tego podat-
ku, o których mowa poniżej.

Kto musi płacić podatek 
od darowizny. Obowiązek 
taki mają osoby fizyczne, które 
otrzymały darowiznę o warto-
ści przekraczającej kwotę wol-
ną od podatku. Przy nabyciu 
darowizny obowiązek podat-
kowy powstaje - co do zasady 
- z chwilą złożenia przez dar-
czyńcę oświadczenia w formie 
aktu notarialnego, a w razie 
zawarcia umowy bez zacho-
wania przewidzianej formy - z 

chwilą spełnienia przyrzeczo-
nego świadczenia. W przypad-
ku darowizny niezgłoszonej do 
opodatkowania obowiązek po-
datkowy powstaje: 1) z chwi-
lą sporządzenia pisma, gdy 
darowiznę taką stwierdzono 
następnie pismem, 2) z chwilą 
powołania się przez podatnika 
przed organem podatkowym 
lub organem kontroli skarbo-
wej na fakt nabycia.

Wysokość kwot wolnych 
od podatku od darowizn. 
Podatkowi nie podlega nabycie 
majątku w drodze darowizny o 
czystej wartości nieprzekracza-
jącej kwoty wolnej, która wy-
nosi: 9.637 zł - dla osób nale-
żących do I grupy podatkowej; 
7.276 zł - dla osób należących 
do II grupy podatkowej; 4.902 
zł - dla osób należących do III 
grupy podatkowej.

Grupy podatkowe w podat-
ku od spadków i darowizn. 
Grupa I: małżonek, wstępni 
(rodzice, dziadkowie, pra-
dziadkowie), zstępni (dzieci, 
wnuki, prawnuki), pasierb, oj-
czym, macocha, rodzeństwo, 

teściowie, zięć, synowa; Gru-
pa II: zstępni rodzeństwa (np. 
dzieci siostry, wnuki brata), ro-
dzeństwo rodziców (np. ciotki, 
wujowie), zstępni i małżonko-
wie pasierbów, małżonkowie 
rodzeństwa i rodzeństwo mał-
żonków, małżonkowie rodzeń-
stwa małżonków, małżonko-
wie innych zstępnych (np. mąż 
wnuczki); Grupa III: pozostali 
nabywcy. 

Co istotne, przy obliczaniu 
kwoty wolnej od podatku su-
muje się wartość rynkową 
otrzymanej darowizny z warto-
ścią rzeczy i praw majątkowych 
nabytych przez obdarowanego 
od tej samej osoby (np. tytu-
łem darowizny, nieodpłatnego 
zniesienia współwłasności) w 
okresie 5 lat poprzedzających 
rok, w którym nastąpiło naby-
cie ostatniej darowizny.

Opodatkowaniu podlega 
nabycie majątku o wartości 
ponad kwotę wolną od podat-
ku. W takim przypadku podat-
nik jest zobowiązany do zło-
żenia we właściwym urzędzie 
skarbowym zeznania podatko-

wego o nabyciu rzeczy lub praw 
majątkowych (SD-3) w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania 
darowizny. Do zeznania należy 
dołączyć dokumenty mające 
wpływ na określenie podsta-
wy opodatkowania. Termin 
płatności podatku od spadków 
i darowizn wynosi 14 dni od 
dnia doręczenia podatnikowi 
decyzji organu podatkowego 
ustalającej wysokość podatku.

Obowiązek złożenia zezna-
nia nie występuje, gdy: 1) 
wartość rynkowa darowizny 
nie przekracza kwoty wol-
nej od podatku (z uwzględ-
nieniem zasady kumulacji 
wartości majątku nabytego 
ostatnio od tej samej osoby i 
w okresie poprzednich 5 lat), 
2) umowa darowizny jest 
zawarta w formie aktu nota-
rialnego. 

Zwolnienia dla najbliższej 
rodziny.

Przy nabyciu rzeczy lub praw 
majątkowych w drodze darowi-
zny przez małżonka, zstępnych 
(dzieci, wnuków, prawnuków), 
wstępnych (rodziców, dziad-

ków), pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę, obdarowa-
ny może skorzystać z całkowi-
tego zwolnienia od podatku od 
spadków i darowizn. Warunek, 
jaki trzeba spełnić, aby sko-
rzystać ze zwolnienia od po-
datku: w ciągu 6 miesięcy od 
dnia nabycia darowizny należy 
zgłosić nabyte rzeczy lub pra-
wa majątkowe (na formularzu 
SD -Z2) właściwemu naczelni-
kowi urzędu skarbowego, a w 
przypadku darowizny środków 
pieniężnych należy dodatkowo: 
udokumentować ich otrzyma-
nie dowodem przekazania na 
rachunek bankowy nabywcy 
albo jego rachunek bankowy 
prowadzony przez spółdzielczą 
kasę oszczędnościowo-kredy-
tową lub przekazem poczto-
wym (jeżeli wartość majątku 
nabytego łącznie od tej samej 
osoby w okresie 5 lat, poprze-
dzających rok, w którym nastą-
piło ostatnie nabycie, doliczona 
do wartości rzeczy i praw ma-
jątkowych ostatnio nabytych, 
przekracza kwotę wolną od 
podatku).

Obowiązek zgłoszenia na-
bycia majątku w drodze da-
rowizny nie obejmuje przy-
padków, gdy: 

1) wartość majątku nabyte-
go łącznie od tej samej osoby 
w okresie 5 lat, poprzedzają-
cych rok, w którym nastąpiło 
ostatnie nabycie, doliczona do 
wartości rzeczy i praw mająt-
kowych ostatnio nabytych, nie 
przekracza kwoty wolnej od 
podatku (obecnie 9637 zł); 

2) nabycie następuje na pod-
stawie umowy zawartej w for-
mie aktu notarialnego. Jeżeli 
nabycie w drodze darowizny 
własności rzeczy lub praw ma-
jątkowych nie zostanie zgło-
szone w ciągu 6 miesięcy lub 
obdarowany nie udokumen-
tuje otrzymania środków pie-
niężnych w powyższy sposób, 
wówczas nabycie darowizny 
podlega opodatkowaniu na za-
sadach ogólnych.

apl. radc. Agnieszka Polewska
z Kancelarii „Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy
adwokacko – radcowska 

sp.p.” w Świdnicy

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA

Żarowianie w hołdzie bohaterom
walczącym o niepodległość

Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i przemarsz ulicami miasta, okolicznościowe przemówienia, składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Naro-
dowej oraz XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej. Tak wyglądały obchody Święta Niepodległości w Żarowie. Po oficjalnych przemówieniach, Żarowianie, jak co 
roku wyjątkowo uczcili 99. już rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pod żarowskim Pomnikiem 
Pamięci Narodowej złożo-
no wiązanki kwiatów oraz 
zapalono znicze w hołdzie 
tym, którzy zginęli walcząc 
o wolną Polskę. - Dzień 11 li-
stopada jest dla nas Polaków 
dniem szczególnym, albowiem 
w 1918 roku po 123 latach 
niewoli naród polski po wielu 
latach walki odzyskuje swo-
ją niepodległość. Państwo 
Polskie zaczyna pojawiać się 
na mapach Europy i świata. 
Polacy niemal od podstaw 
zaczynają organizować swo-
ją umęczoną przez zaborców 
Ojczyznę. Mamy szczęście 
żyć dziś w wolnym i demo-

kratycznym kraju. A czym dla 
nas współczesnych Polaków 
jest patriotyzm? Patriotyzm 
dziś to szacunek dla drugie-
go człowieka, patriotyzm to 
dobry przykład dla młodego 
pokolenia. Patriotyzm to pa-
mięć o tych, którzy dla Polski 
oddali to co mieli najdroższe. 
Dziś gromadzimy się tutaj, 
by uczcić pamięć bohaterów 
walczących o wolność naszej 
Ojczyzny - mówił podczas 
uroczystości burmistrz Le-
szek Michalak.

Pamięć o bohaterach na-
rodowych uczcili przedsta-
wiciele żarowskiego samo-
rządu: burmistrz Leszek 

Michalak, zastępca burmi-
strza Grzegorz Osiecki i se-
kretarz gminy Sylwia Pawlik, 
wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego Julian Golak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny i radni 
Rady Miejskiej, pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, biblioteki, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, senio-
rzy z Miejsko-Gminnego 
Koła Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, funkcjonariu-
sze policji i strażacy z tere-
nu całej gminy, dyrektorzy 
i uczniowie wszystkich pla-
cówek oświatowych, opie-
kunowie grup zajęciowych 
na świetlicach wiejskich, 
słuchacze żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
emeryci ze Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów, 
członkowie Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK, 
przedstawiciele Żarowskie-
go Stowarzyszenia „Edu-
kacja” i Placówki Wsparcia 
Dziennego „Cztery Pory 
Roku”, Fundacji „Nasze 
Dzieci”, żarowskiego od-
działu Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego, Stowa-
rzyszenia Labiryntarium.
pl, członkowie Wspólnoty 
Samorządowej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości, zuchy 
„Dzielne Smoki” z Próbnej 
Zastrużańskiej Gromady 
Zuchowej wraz z opiekuna-
mi oraz mieszkańcy gminy 
Żarów. 

Zgodnie z tradycją w świę-
to Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości do Żarowa 
zjeżdżają muzycy z całego 
regionu. To tutaj, w Żarowie 
odbywa się Festiwal Pie-
śni Patriotycznych. W tym 
roku dziewiętnasta już edy-
cja festiwalu w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie spotkała się z rekor-
dowo wysokim zaintereso-
waniem zespołów muzycz-
nych oraz solistów. Podczas 
festiwalu zaprezentowało 
się 207 uczestników z terenu 
Dolnego Śląska, w tym 26 
solistów i aż 12 chórów oraz 
zespołów. Corocznie Festi-
wal Pieśni Patriotycznych 
honorowym patronatem obej-

Wyniki XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznych oraz więcej zdjęć można znaleźć na stronach 
internetowych www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl oraz facebooku Gminne Cen-

trum Kultury i Sportu w Żarowie.

Hołd bohaterom walczącym o niepodległość naszego kraju złożyli także 
burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki i sekre-
tarz gminy Sylwia Pawlik.

Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem patriotycznego festiwalu Julian Golak 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odznaczył He-
lenę Słowik dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie 
Honorową Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskie-
go”. Gratulacje oraz kwiaty na ręce laureatki złożył także burmistrz Leszek 
Michalak. 

Zwycięzca tegorocznego Festiwalu Pieśni Patriotycznych w kategorii „ II 
Chóry”: chór „Cantate Domino” pod przewodnictwem Jolanty Papińskiej.

mują parlamentarzyści. W 
tym roku honorowym patro-
natem objęli go posłowie na 

Sejm RP Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka oraz senator RP 
Wiesław Kilian.
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INWESTYCYJNA 
JESIEŃ

Trwa realizacja jednej z najważniejszych inwestycji na terenie miasta – budowy zintegrowanego Centrum Przesiad-
kowego w ramach którego powstanie rondo i przebudowane zostanie  skrzyżowanie ulic Dworcowej, Armii Krajowej, 
Mickiewicza i Krasińskiego. Równolegle, przy ulicy Dworcowej w Żarowie trwa także remont dworca PKP i przez 
kilka tygodni realizowane były tam prace przy wykonaniu przyłączy. Inwestycja będzie wiązać się z utrudnienia-
mi w ruchu drogowym, zwłaszcza, kiedy główne skrzyżowanie zostanie zamknięte. Zakres prac jest bardzo duży, 
zadanie ma się zakończyć w drugim kwartale 2018 roku. Na czas realizacji zadania przygotowana będzie zmia-
na organizacji ruchu, tak aby zmniejszyć utrudnienia dla mieszkańców. Wartość inwestycji to kwota 1.394.793,31 
złotych (85% środków to dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii 
Niskoemisyjnych).

Ciężki sprzęt zagościł również w Mrowinach. Tam, od ponad miesiąca trwają prace przy budowie kanalizacji w Mro-
winach. Jest to pierwszy etap zadania, realizowany od  sklepu do przejazdu kolejowego. Zakres prac jest bardzo 
duży, dlatego kolejne etapy będą realizowane w 2018 i 2019 roku. Mieszkańcy muszą być przygotowani na utrud-
nienia w ruchu drogowym. Ten etap prac w Mrowinach kosztować będzie 1.999.000,00 złotych. Łącznie, wszystkie 
trzy etapy pochłoną ponad 9 milionów złotych.

Na wsiach drogi zyskują nowe nawierzchnie asfaltowe. Prace realizowane są teraz przy przebudowie drogi dojazdo-
wej w Imbramowicach. Droga do użytku mieszkańców zostanie oddana za kilka tygodni. Prace pochłoną 73.257,21 
złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg w miejscowościach 
Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”. Koparki i sprzęt spotkać można również na terenie byłej bocznicy kolejowej, przy ul. Krasińskiego w Żarowie. Roz-

poczęła się tam budowa kolejnej ścieżki rowerowej. Pierwsza, kilka miesięcy temu powstała przy ul. Cembrowskie-
go w Żarowie. Umowy na wykonanie kolejnych nowych dróg rowerowych zostały już podpisane. Teraz rozpocznie 
się ich realizacja. Ich budowa potrwa do końca sierpnia 2018 roku. Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.838.249,04 
złotych. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Strategii Niskoemisyjnych. W ramach zadania, przy ul. Krasińskiego powstanie ścieżka rowerowa, chodnik, nowe 
miejsca parkingowe oraz oświetlenie. Przygotowywana jest także droga transportowa, którą będzie poruszał się 
ciężki sprzęt, a także stanowić będzie przejazd dla mieszkańców miasta. Cały teren zmieni swój wizerunek. 

Trwają także prace przy wykonaniu nowego oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do garaży przy ul. Piastowskiej 
w Żarowie. Inwestycja zakłada tutaj montaż ośmiu słupów oświetleniowych. W 2017 roku nowe słupy oświetlenio-
we zostały zamontowane także przy ul. Bukowej, Jodłowej, Wierzbowej, Dworcowej w Żarowie oraz w Mielęcinie 
(wyjazd na Imbramowice), Imbramowicach, Wierzbnej (ul. Kwiatowa), Krukowie (ul. Spółdzielcza), Kalnie oraz przy 
drodze na Gołaszyce. Całościowy koszt tych inwestycji to kwota 268.356,45 złotych.

Zakończyły się prace przy budowie nowego chodnika w Pożarzysku. W 2017 roku wykonaliśmy chodniki przy dro-
gach powiatowych, w których kosztach partycypowała gmina Żarów i Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego (w 
Wierzbnej, Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie) oraz przy drogach gminnych (w Bożanowie – w kierunku Kalna, 
Wierzbnej – ul. Świdnicka, Zastrużu – w kierunku na Mielęcin i Pyszczyn, Armii Krajowej, Brodatego, Krzywouste-
go, Ks. Jadwigi, H. Pobożnego i przy Szkole Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie). Koszt zrealizowanych prac 
opiewa na kwotę 610.092,70 złotych. 

Budowa Centrum Przesiadkowego, kolejnych ścieżek rowerowych, modernizacje i remonty 
dróg, nowe chodniki i oświetlenie uliczne. Sporo ostatnio dzieje się w różnych częściach 
miasta i gminy. Koparki i ekipy budowlane można spotkać przy ul. Dworcowej, Łokietka, 
Krasińskiego, Piastowskiej, a także na terenie Mrowin, Pożarzyska i Imbramowic.

Centrum Przesiadkowe i przebudowa skrzyżowania Budowa kanalizacji - Mrowiny

Przebudowa drogi - Imbramowice

Nowe chodniki – Pożarzysko

Ścieżki rowerowe – ulica Krasińskiego

Nowe oświetlenie – ulica Piastowska
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Nr działki Pow. Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Wysokość czynszu - 

wywołanie
Wys. wadium Godz. rozpocz.

od 63/4 do 
63/11

Łącznie 
1,4090 ha

SW1S/00026760/9 Dzierżawa na okres 3 lat
550 zł  za okres 1 

roku
60 zł 9 00

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

położonych w Zastrużu

1. Przetarg odbędzie się 27 grudnia 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 %  wywoławczego czynszu na konto: Bank Za-
chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 22 grudnia 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 dzierżawy, 
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. Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT.
7. W miejscowym planie zagospodarowania wsi 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 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.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami prze-
targu 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.

Dbamy o renowację 
gminnych zabytków

Zakończyły się prace 
renowacyjne zabytko-

wych obiektów na terenie 
gminy Żarów wpisanych do 
rejestru zabytków.

Kilka dni temu odbył się 
oficjalny odbiór konserwa-
torski zrealizowanych prac 
z udziałem pracowników 
Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, 
burmistrza Leszka Micha-
laka i proboszczów parafii 
w Mrowinach i Bukowie. 
Dzięki przekazanym z bu-
dżetu gminy Żarów środkom 
finansowym oraz datków 
samych parafian wykonane 
zostały prace, które zapo-
biegły dalszej degradacji i 
przywróciły utracony blask 
zabytkom. -  Cieszę się, że 
jako gmina możemy poma-
gać naszym parafiom w pra-
cach konserwatorskich. W 
tym roku o dotacje ubiegały 
się wyłącznie podmioty ko-
ścielne. Przeznaczyliśmy na 
te zadania 130 tysięcy zło-
tych z budżetu naszej gminy. 
To jest już czwarty rok, kiedy 
realizujemy program rato-
wania zabytków. Warto, bo 
dzięki temu obiekty pięknie-
ją, przywraca się im wartość 
estetyczną i materialną – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Dotacje z budżetu gminy 
Żarów na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Żarów 
otrzymały w tym roku pa-
rafie w Żarowie, Wierzbnej, 
Bukowie, Imbramowicach 
i Mrowinach. Pieniądze 
zostały w głównej mierze 
przeznaczone na kapitalne 
remonty ołtarzy i renowa-
cję zabytkowych figur, a w 
kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żaro-
wie na renowację organów. 
- W tym roku cieszymy się 
powrotem ołtarza bocznego 
„Ofiarowanie Pana Jezusa”. 
Został on poddany kapital-
nemu remontowi. Wyremon-

towany przy współudziale 
gminy Żarów (40 tysięcy zło-
tych), resztę pokryła parafia 
z ofiar mieszkańców, którym 
leży na sercu piękno tutejszej 
świątyni – mówi ks. Paweł 
Szajner proboszcz parafii 
p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mrowinach.

Dzięki dodatkowym środ-
kom finansowym, które 
corocznie trafiają do para-
fii z terenu gminy Żarów, 
zabytki mają szansę odzy-
skać utracony blask. Choć 
potrzeb w tym zakresie jest 
jeszcze bardzo wiele, rato-
wane zabytki to prawdziwe 
architektoniczne perełki. 
- Dzisiaj jesteśmy uczest-
nikami w ramach komisji 
konserwatorskiej i odbioru 
prac, które zostały zakoń-
czone w kościele w Bukowie. 
Mamy zakończoną już strefę 
kompleksową prezbiterium. 
Zostały zakonserwowane 
także elementy gotyckie ka-
mieniarki i odświeżone oraz 
pomalowane tynki. To wnę-
trze zyskało już swój pier-
wotny wizerunek. W zasadzie 
każda wieś posiada kościółki 
i tego dziedzictwa i pracy 
przed nami jeszcze bardzo 
dużo – tłumaczy Maria 
Ptak kierownik Delegatu-
ry Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków.
Każdego roku parafie z 

terenu gminy Żarów otrzy-
mują z gminnego budżetu 
dodatkowe pieniądze na na-
prawę zabytków. - Dzięku-
jemy burmistrzowi i Radzie 
Miejskiej za przekazanie 
tych środków na takie zada-
nia. Dzięki temu mogliśmy 
wykonać elementy kamienne 
prezbiterium, zostały także 
zakonserwowane odtworzo-
ne elementy w Piecie, któ-
ra jest w ołtarzu bocznym, 
jak i drewniane zwieńczenie 
ołtarza bocznego w kapli-
cy bocznej – dopowiada ks. 
Mariusz Walas proboszcz 
parafii św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Bu-
kowie. 

Magdalena Pawlik

Dyrektor Departamentu Obszaru Wiejskich Paweł Czyszczoń na zdjęciu 
przekazuje kluczyki burmistrzowi Leszkowi Michalakowi. 

Kluczyki do nowego wozu i dowód rejestracyjny pojazdu burmistrz Leszek 
Michalak przekazał na ręce strażaków z Pożarzyska.

Na zdjęciu oficjalny odbiór konserwatorski zrealizowanych prac w Kościele 
w Zastrużu.

Strażacy z Pożarzyska odebrali 
kluczyki do nowego wozu

Nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy MAN trafił już oficjalnie do strażaków z jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Pożarzysku. Burmistrz Leszek Michalak przekazał druhom kluczyki do nowego samochodu 
podczas uroczystości w Burkatowie, gdzie podsumowano projekt „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”.

Projekt realizowany był 
wspólnie z gminami Brzeg 
Dolny, Dzierżoniów, Jaworzy-
na Śląska, Leśna, Męcinka, 
Siekierczyn, Strzegom, Świd-
nica, Udanin i Żarów. Łącznie, 
do jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w powiecie 
świdnickim trafiło 5 nowych 
samochodów ratowniczo-ga-
śniczych. Kolejne pięć wozów 
lekkich zasiliło Ochotnicze 
Straże Pożarne w pozostałych 
powiatach. Wartość całej in-
westycji opiewała na kwotę  
6 348 359,51 złotych. - Dzięku-
ję wszystkim gminom za udział 
w tym projekcie. Podziękowa-
nia kieruję także w stronę bur-
mistrza Leszka Michalaka za 
wsparcie w początkowym okre-
sie przystępowania do realizacji 
tego projektu. Rozpoczęliśmy 

wówczas pierwsze spotkania 
robocze z burmistrzem Żarowa. 
I to była dla mnie prawdziwa 
kuźnia informacji, jak mamy się 
przygotować do jego realizacji i 
jakie elementy będą w nim oce-
niane. Jestem przekonany, że te 
samochody i sprzęt w Waszych 
rękach będzie stanowił wielką 
wartość ratowniczą. Samocho-
dy już dzisiaj są potrzebne do 
działań ratowniczo-gaśniczych 
i jeśli tylko zakończycie proces 
szkolenia w zakresie ich obsługi, 
wozy będą wykorzystywane w 
Waszej codziennej służbie. Ży-
czę tyle powrotów, ile wyjazdów 
– podsumował projekt Tomasz 
Szuszwalak komendant PSP w 
Świdnicy, który był jednym z 
inicjatorów projektu. 

Podczas uroczystości bur-
mistrz Leszek Michalak prze-

kazał oficjalnie kluczyki na 
ręce druhów z OSP Pożarzysko 
Łukasza Brańka i Karola 
Kudła. Nowy wóz ratowni-
czo-gaśniczy, który trafił do 
Pożarzyska to sześcioosobowy 
MAN średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy, który kosz-
tował dokładnie 761.000.00 
złotych. Dofinansowanie w 
wysokości 509.440,00 złotych 
zostało przyznane z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. - To już trzeci nowy sa-
mochód, który będą w swojej 
służbie wykorzystywać nasi 
strażacy. Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pożarzysku 
znajduje się w Krajowym Sys-
temie Ratownictwa Gaśniczego, 
dlatego tak ważne jest, aby do 

swojej dyspozycji miała nowo-
czesny i niezawodny sprzęt – 
mówił burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Projekt „Zakup sprzętu do 
prowadzenia akcji ratowni-
czych i usuwania skutków 
zjawisk katastrofalnych lub 
poważnych awarii celem 
wsparcia jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
- projekt partnerski gmin 
pod przewodnictwem Gmi-
ny Świdnica” realizowany 
był w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 i współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. War-
tość całej inwestycji wyniosła  
6 348 359,51 zł, a dofinanso-
wanie 4 037 350,11 zł. 

Magdalena Pawlik
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Dbamy o renowację 
gminnych zabytków

Co Ty wiesz
o gminie Żarów?

Rekord dla Adasia 

Jarmark Bożonarodzeniowy z atrakcjami

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/12 1208 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 55.500 zł 5.550 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się 19 grudnia 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 15 grudnia 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.

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

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

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz 

Żarowska Izba Historycz-
na zapraszają do udziału 
w Wielkim Teście Wiedzy 
Historycznej „Co Ty wiesz 
o gminie Żarów?”. Konkurs 
zaplanowany został na po-
niedziałek, 4 grudnia 2017r. 
w sali kameralnej GCKiS 
przy ul. Piastowskiej 10A, o 
godz. 17:00. 

Aby wziąć w nim udział, na-
leży przesłać zgłoszenie drogą 
mailową na adres izbazarow@
wp.pl, najpóźniej do dnia  
1 grudnia 2017 roku, do godz. 
15:30. Ilość miejsc ograniczo-
na. Wielki Test Wiedzy Histo-
rycznej „Co Ty wiesz o gminie 
Żarów?” ma formę zamkniętą 
i składa się z 30 pytań. Łączna 
pula nagród: 300 zł. Serdecznie 
Zapraszamy do udziału !!!

Już po raz kolejny Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 

w Żarowie zaprasza wystaw-
ców z gminy Żarów i nie tylko 
do wzięcia udziału w Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym. Za-
pisy ruszyły 20 listopada.

W niedzielę, 17 grudnia na 
targowisku miejskim został 
zaplanowany Jarmark Bo-
żonarodzeniowy połączony 
z Miasteczkiem Świętego 
Mikołaja. Organizatorzy 
zapraszają rękodzielników, 
artystów, rzemieślników, re-
stauratorów. Dla wystawców 
przygotowano 20 stoisk.

Wszystkich zaintereso-
wanych wystawieniem do 
sprzedaży swoich produktów 
zapraszamy do kontaktu z 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie, ulica Pia-
stowska 10a. Zgłoszeń można 
dokonywać osobiście, tele-
fonicznie bądź za pośrednic-
twem poczty e-mail: sekreta-
riat@centrum.zarow.pl 

Osobą odpowiedzialną za 
prowadzenie zapisów jest 
pani Monika Wysowska. O 
udziale w Jarmarku decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Cały teren przy ul. Armii Krajowej w Żarowie został uporządkowany. I dziś 
cieszy się zupełnie nowym wyglądem.

Kolejny skwer w mieście zmienił wygląd
Cały skwer obsadzony zo-

stał ozdobnymi jesiennymi 
krzewami i roślinami. To 
kolejny taki estetyczny za-
kątek w mieście. Zagospo-
darowany skwer jest teraz 
przyjemną dla oka ozdobą 
ul. Armii Krajowej w Żaro-

wie. - Zakończyły się prace 
związane z jesiennymi na-
sadzeniami kwiatów. Skwer 
przy ul. Armii Krajowej w 
Żarowie zapełnił się ozdob-
nymi krzewami i jesiennymi 
roślinami. Cały teren został 
uporządkowany i dziś jest 

kolejną wizytówką nasze-
go miasta. To jeszcze nie 
wszystkie prace, które zosta-
ną zrealizowane w tym roku. 
Rozpoczęły się prace przy 
modernizacji skwerku na ża-
rowskim osiedlu. Nowy wy-
gląd zyska ścieżka przy Po-
mniku Pamięci Narodowej w 
Żarowie. W przyszłym roku 
zmodernizowany skwerek 
zostanie obsadzony ozdob-
nymi roślinami i krzewami. 
Dzięki takim działaniom na-
sze miasto zrobi się jeszcze 
piękniejsze, a co najważ-
niejsze cieszyć będzie swym 
widokiem nas wszystkich i 
przyjezdnych mieszkańców 
– mówi Michał Działowski 
z Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. 

Prace przy zagospodaro-
waniu skwerku na ul. Armii 
Krajowej w Żarowie koszto-
wały dokładnie 13.500 zło-
tych. Modernizacja terenu 
przy żarowskim Pomniku 
Pamięci Narodowej będzie 
kosztować 18.450 złotych. 
Wszystkie przedsięwzięcia 
są sfinansowane ze środków 
własnych budżetu gminy 
Żarów.

Zmiana wizerunku na-
szego otoczenia, zwłaszcza 
miejsca, w którym miesz-
kamy, pracujemy, uczymy 
się, cieszy nas wszystkich. 
Ważne tylko, aby szanować 
zmodernizowane miejsca, a 
przede wszystkim nie dewa-
stować. To nikomu przecież 
nie służy.

Magdalena Pawlik

Na skwerze przy ul. Armii Krajowej w Żarowie, w bliskim sąsiedztwie sklepu Rogatek, zrobiło się  bar-
dziej kolorowo. To efekt prac, jakie zrealizowane zostały kilka tygodni temu.

Czegoś takiego w Żarowie 
jeszcze nie było! Już 8 

grudnia ostatnie w tym roku 
nocne pływanie na basenie.

Tym razem miłośnicy kąpieli 
wodnych będą mieli zadanie 
specjalne - ustanowienie rekor-
du przepłyniętych długości ża-
rowskiego basenu. Wydarzenie 
będzie miało również charakter 
charytatywny. Podczas zma-
gań będzie prowadzona zbiór-
ka pieniężna na leczenie Ada-
sia, mieszkańca gminy Żarów.  
Każdy chętny 8 grudnia będzie 
mógł dołączyć do specjalnej 
sztafety, zmagania rozpoczną 
się o godzinie 20.00 i potrwają 
do północy. Zapisy do udziału 
prowadzi Krzysztof Dutkie-

wicz tel. 74 8580-753 w. 27 lub 
693 931 778. Zawodnicy w tym 
dniu będą mieli do swojej dys-
pozycji dwa tory, na których 
jednocześnie będą mogły znaj-
dować się maksymalnie dwie 
osoby. Każda przepłynięta 
długość zostanie skrupulatnie 
odnotowana i przeliczona na 
metry. Dla pływaków, którzy w 
tym dniu pokonają najdłuższy 
dystans będzie czekał puchar 
ufundowany przez burmistrza 
Żarowa, Leszka Michala-
ka i nagrody niespodzianki.  
Ustanowienie rekordu przepły-
niętych długości żarowskiego 
basenu: 8 grudnia 2017 r., go-
dzina 20.00, Basen Żarów ul. 
Piastowska 10b.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/7 1.037 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 40.200 zł 4.200 zł 9 10

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 22 grudnia 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, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania wsi działki przeznaczone są pod drogę oraz zieleń izolacyjną –  symbol KD-Z ½, C.25 
Zl.
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. 
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, po-
winna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Postąpienie wynosi 500 zł.

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

położonej w Wierzbnej  przeznaczonej pod zieleń izolacyjną i tereny komunikacji (brak możliwości zabudowy)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Piast Nowa Ruda 15 38 12 2 1 46-17
2.  Kryształ Stronie Śląskie 15 31 10 1 4 54-29
3.  Zjednoczeni Żarów 15 31 9 4 2 44-26
4.  Grom Witków 14 26 8 2 4 27-26
5.  Skałki Stolec 15 26 7 5 3 34-20
6.  LKS Bystrzyca Górna 15 24 7 3 5 27-17
7.  Victoria Tuszyn 15 23 7 2 6 32-23
8.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 15 22 6 4 5 27-33
9.  Granit Roztoka 15 21 7 0 8 24-23
10.  Zdrój Jedlina Zdrój 14 21 6 3 5 29-27
11.  Piławianka Piława Górna 15 18 5 3 7 28-24
12.  MKS Szczawno Zdrój 15 15 4 3 8 26-36
13.  Iskra Jaszkowa Dolna 15 14 4 2 9 33-36
14.  Orzeł Lubawka 14 10 3 1 10 23-50
15.  Pogoń Duszniki Zdrój 15 8 2 2 11 18-46
16.  Victoria Świebodzice 14 7 2 1 11 14-53

Zadyszka Zjednoczonych
Na półmetku rozgrywek kl. okręgowej liderem tabeli jest Piast Nowa Ruda. Siedem punktów mniej na 
koncie posiadają Zjednoczeni Żarów. Końcówka rundy jesiennej była dla podopiecznych Adama Ła-
giewki bardzo nieudana i daje dużo do myślenia w kontekście rzeczywistej wartości drużyny.

W trzech ostatnich me-
czach żarowianie zdobyli 
zaledwie jeden punkt, tracąc 
dwanaście goli, strzelając 
przy tym tylko pięć bramek. 
Biało-niebiescy przegrali 
dwa pojedynki z Kryształem 
Stronie Śl. (1:5), LKS By-
strzycą Górną (3:6). Remi-
sem 1:1 zakończył się ostatni 
pojedynek rundy jesiennej z 
drużyną LKS Skałki Stolec. 

Bilans meczów z czoło-
wymi drużynami ligi jest 
niezbyt korzystny i można 
wywnioskować, że to co po-

zwala inkasować punkty na 
ligowych średniakach, na po-
tentatów już nie wystarcza. 
Co gorsza Zjednoczeni opu-
ścili strefę drużyn premiują-
cych do awansu rozgrywek 
wyższego szczebla. 

Wyniki 15. kolejki:
Piławianka Piława Górna 

– Victoria Świebodzice 5:1, 
Piast Nowa Ruda – Pogoń 

Zimą trener Adam Łagiewka (na zdjęciue) będzie miał ciężki orzech do 
zgryzienia. 

Zuzanna Anusz zmierza po zwycięstwo na dyst. 300 m

Duszniki Zdrój 2:0, Victo-
ria Tuszyn – Zamek Kamie-
niec Ząbk. 0:2, Zdrój Jedlina 
Zdrój – Orzeł Lubawka (go-
ście zrezygnowali z wyjazdu 
na mecz), Zjednoczeni Żarów 
– Skałki Stole 1:1, Grom Wit-
ków – LKS Bystrzyca Górna 
0:1, Iskra Jaszkowa Dolna – 
Kryształ Stronie Śl. 2:4

Krzysztof Dutkiewicz

Niepodległościowe 
bieganie

Karolina z pucharem Runda zakończona

Uczniowie szkół gminy Ża-
rów uczcili 99. rocznicę 

odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, biorąc udział w 
biegach przełajowych.

Wydarzenie miało charak-
ter rywalizacji. Startowano w 
dziesięciu kategoriach wieko-
wych. Na mecie na wszystkich 
uczestników czekały pamiąt-
kowe wklejki oraz odblaski. 
Najlepsi przełajowcy otrzy-
mali medale i dyplomy, a zwy-
cięzcom wręczono sportowe 

bidony. Zawody zorganizowa-
ło Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie oraz ULKS 
Piast 2008 Żarów. Imprezę 
wsparł Thermaflex Izolacji.

Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii: Lena Podolak, Zu-
zanna Anusz, Róża Kulpiń-
ska, Elżbieta Chodyniecka, 
Martyna Wichot, Borys 
Król, Karol Nartowski, Ad-
rian Choiński, Dawid Redli-
ca, Kamil Wołek.

Krzysztof Dutkiewicz

Świetna sportowa atmos-
fera towarzyszyła siatkar-

skiemu turniejowi mężczyzn, 
rozegranym w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Na starcie 
zaprezentowało się pięć ze-
społów, w tym dwie ekipy 
żarowskiego Chemika.

Turniej był przetarciem 
przed rozpoczęciem 49. edycji 
Powiatowej Ligii TKKF, która 
inaugurację miała 21 listopa-
da. 

Rozgrywki otworzył Bur-
mistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak. W sumie odbyło 
się dziesięć pasjonujących 
pojedynków. W ostatecz-
nym rozrachunku zwyciężyli 

siatkarze Karoliny Jaworzy-
na Śląska, którzy uzyskali 
komplet czterech zwycięstw. 
Podium uzupełnili: Strzelec 
Wołów i Chemik I Żarów, a na 
kolejnych pozycjach znaleźli 
się zawodnicy portalu Swidni-
ca24.pl oraz Chemik II Żarów. 

- To ostatni turniej zorgani-
zowany przez ognisko TKKF 
w tym roku. Bardzo serdecznie 
dziękuję Kazimierzowi Ko-
złowskiemu wiceprzewodni-
czącemu Rady Miejskiej w Ża-
rowie, Tadeuszowi Pudlikowi 
członkowi komisji sportu oraz 
Tadeuszowi Dalgiewiczowi za 
pomoc w organizacji turnieju. 
Rozgrywki sędziowali Zbi-

gniew Sionko oraz Andrzej 
Niczyporuk – podsumowuje 
prezes Chemika Żarów Kazi-
mierz Bordulak. 

Warto zauważyć, że żarow-
ski klub nieprzerwanie funk-
cjonuje od 1976 roku. Jeszcze 
w XX wieku był m.in. trzyna-
stokrotnym z rzędu zwycięzcą 
rozgrywek Powiatowej Ligi 
TKKF w Świdnicy. 

Turniej zorganizował TKKF 
Chemik Żarów oraz GCKiS w 
Żarowie. 

Chremik I Żarów: I. Pękała, 
T. Dyczek, M. Chlipalski,  
M. Żyła, W. Wyczes,  
J. Szran.

Chemik II Żarów: W. Cha-
ręża, T, Smereka, K. Jachi-
mowicz, J. Kruk, Z. Dobro-
wolski.

Po spadku z rozgrywek A-
klasy, miniona runda dla 

Mrowin była bardzo udana.
Siedem zwycięstw, dwa 

remisy oraz cztery poraż-
ki pozwoliły zdobyć łącznie 
dwadzieścia trzy punkty. Pro-
wadzący Górnik II Wałbrzych 
zgromadził ich trzydzieści 
pięć. Strata do drugiego Zagłę-
bia Wałbrzych wynosi zaled-
wie sześć punktów. Zdecydo-
wanie gorzej idzie drugiemu 
spadkowiczowi Zrywowi Ła-
żany. Początek rundy na bo-
iskach B-klasy dla zawodni-
ków Łażan okazał się bardzo 
bolesny. Brak zdobyczy punk-
towej przez długi czas plaso-

wał Zryw na ostatnim miejscu 
w ligowej tabeli. Ostatecznie 
w stawce czternastu zespołów 
Łażany kończą rundę na dwu-
nastej pozycji. Do dobrej dys-
pozycji przez kilka ostatnich 
lat zdołali nas przyzwyczaić 
piłkarze Błyskawicy Kalno, 
osiągając dziewiąte miejsce w 
rozgrywkach. 

W klasie A zdecydowanie 
prowadzenie zawodników Ve-
nus Nowice. Beniaminek roz-
grywek Wierzbianka Wierzb-
na z siedmioma punktami na 
koncie zajmuje 11 pozycję. 
Stawkę trzynastu zespołów 
zamyka LKS Marcinowice. 

Krzysztof Dutkiewicz


