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Nowa nawierzchnia 
asfaltowa

Kabaret Młodych
Panów na Dzień Kobiet

Najlepsi sportowcy 
2017 roku

Nabierają tempa prace 
przy budowie Centrum 

Przesiadkowego w Żarowie.
Kilka dni temu ułożona 

została pierwsza warstwa 
asfaltowa na zatoce przy bu-

Na swoim koncie mają 
ponad tysiąc występów, 

zdobyli ponad 50 nagród na 
przeglądach kabaretowych, 
w tym roku świętują swoje 
dziesiąte urodziny.

Mowa oczywiście o Kaba-

Są utalentowani i pełni sa-
mozaparcia. Ich najwięk-

szą pasją jest sport i to w tej 
dyscyplinie odnoszą znaczące 
sukcesy.

Swoją postawą udowadnia-
ją, że dzięki zaangażowaniu i 
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Burmistrz Leszek Michalak podpisał 
umowę na II etap budowy kanaliza-
cji w Mrowinach.

Jak się zachować i gdzie zgłosić 
znalezione zwierzęta bezdomne?

Znamy trzech finalistów Żarow-
skiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. 
Do obsadzenia pozostało jedno 
miejsce.

ciężkiej pracy można dojść do 
pełni sukcesu. 

Najlepsi zawodnicy i działa-
cze sportowi podczas spotka-
nia noworocznego w czwartek, 
1 lutego zostali nagrodzeni.

więcej na str. 3

Mistrz Polski Amatorów w szachach błyskawicznych. Damian Daniel został 
odznaczony w kategorii zawodnik amator senior.

Droga na odcinku przy dworcu zyskała nową nawierzchnię asfaltową.

dowanym Centrum Przesiad-
kowym.

Równocześnie trwają prace 
drogowe w obrębie skrzyżo-
wania, gdzie powstanie rondo.

więcej na str. 3

recie Młodych Panów, który 
rozbawi żarowską publicz-
ność z okazji Dnia Kobiet. 
Tegoroczne świętowanie od-
bywać się będzie pod hasłem 
„Uśmiech dla Julii”.

więcej na str. 7

Więcej
na str. 4
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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 zostały przez mieszkankę na 
maila z prośbą o informację.

Celina Sz. mieszkanka Żarowa: Czy jest możliwość zainstalowania paru czujników czystości powie-
trza w gminie i udostępniania na bieżąco jego pomiarów (chociażby do jednej z przeznaczonych do tego 
aplikacji)? Nie jest to wielki koszt, a w gminie znajduje się wiele obiektów sportowych zlokalizowanych 
na świeżym powietrzu, z których korzysta dość duża liczba osób - nawet w okresie grzewczym. Nigdy 

nie wiemy ile szkodliwych pyłów przedostaje się do naszych płuc, a za kilkanaście lat może być już za późno na profilaktykę i 
pozostanie nam jedynie leczenie - takie czujniki mogłyby uświadomić część ludzi, że nie każdego dnia ćwiczenia na powietrzu 
są dobrym pomysłem. 

Burmistrz Leszek Michalak: 
To pierwsza taka sugestia zgłoszona do Burmistrza, dlatego tym bardziej dziękuję za cenną uwagę. Rzeczywiście jest to bardzo 

ważna i uważam potrzebna inicjatywa, aby monitorować pomiar powietrza na terenie naszej gminy. Coraz więcej osób zauważa 
problem zanieczyszczenia powietrza, który negatywnie wpływa na całe środowisko naturalne, jak również na zdrowie człowieka, 
pogarsza je, a często nawet wywołuje choroby. Można się mierzyć z tym problemem na różne sposoby, jednak zgadzam się, że należy 
na bieżąco kontrolować sytuację.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na urządzenia, które sprawdzają stan powietrza i ilość zanieczyszczeń, wiele firm wypuszcza 
na rynek różne ich wersje. Można zatem znaleźć bardziej lub mniej dokładne czujniki jakości powietrza. Od rodzaju urządzenia na 
jakie się decydujemy, zależy później dokładność pomiaru i dane, jakie otrzymamy. Dlatego też jako gmina dokonany rozeznania na 
rynku w tym zakresie i po otrzymaniu kompleksowej informacji oraz pełnej kalkulacji kosztów zostanie podjęta decyzja o możliwości 
montażu urządzeń pomiarowych. 

Jako gmina przystąpiliśmy jeszcze w minionym roku do realizacji programu „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze gminy Żarów 
poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”, który jest spójny z programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach programu realizowane były przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów 
starej generacji i montażu nowych, przyjaznych środowisku źródeł ciepła. Jest to także pierwszy krok w kierunku monitorowania 
jakości powietrza. 

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

Występ zespołu Krukowianie podczas IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Hej 
Kolęda” w Gęsińcu pod Strzelinem.

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenia: Nr 22/2018 z dnia 01.02.2018r. oraz  
Nr 23/2018 z dnia 01.02.2018r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 
15.01.2018r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 18/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci 

STANISŁAWA BIAŁKA 
Wieloletniego Prezesa Rodzinnych Ogródków Działko-

wych „Relaks” w Żarowie

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia.

Burmistrz Leszek Michalak, radni Rady Miejskiej, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego i gminnych placówek w Żarowie 
oraz zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Re-

laks” w Żarowie.

Rozśpiewani Krukowianie

Rekrutacja do żłobka
i przedszkola

Okres wspólnych spotkań 
połączonych ze śpiewa-

niem kolęd dobiegł końca.
Zespół Krukowianie repre-

zentował gminę Żarów na IV 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
„Hej Kolęda” w Gęsińcu pod 
Strzelinem prezentując kolędy 
„Przekażcie sobie znak poko-
ju” oraz „Feliz navidad” i Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Siedliskach. - Każdy z uczest-
ników przeglądu prezentował 
się w dwóch utworach. Przygo-
towane przez Zespół „Lulaj Go 
Matko, lulaj”  i „Gore Gwiaz-
da” na tyle przypadły do gustu 
Jury konkursu, że w kategorii 
Zespołów Folklorystycznych 
przyznano naszej ekipie wy-
różnienie – mówi Małgorzata 
Miodowska z Krukowa.

Podobnie jak to miało miejsce 
w roku ubiegłym, „Krukowia-
nie” zaprosili na wspólne kolę-
dowanie mieszkańców swojej 
wioski. Tym razem gośćmi 
honorowymi byli zastępca bur-
mistrza Grzegorz Osiecki 
oraz radna Maria Tomaszew-
ska. Mieli oni okazję nie tyl-
ko posłuchać kolęd i wraz ze 
wszystkimi pośpiewać, ale i 

spróbować przepysznych kru-
kowskich wypieków. Chociaż 
wszyscy znamy i kochamy na-
sze kolędy, to okazuje się że nie 
zawsze potrafimy rozpoznać je 
już po pierwszych dźwiękach. 
Ale tu bezkonkurencyjna oka-
zała się mieszkanka Krukowa 
– Pani Katarzyna Banasik-
Bendlewska, która bezbłędnie 
odgadywała tytuły poszczegól-
nych utworów.  

Małgorzata Miodowska/oprac. 
Magdalena Pawlik

Uwaga producenci rolni!
Zbliża się I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Każdy rolnik, który 
chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien:
 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do 
Burmistrza  Miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2018 r. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2018 r. gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Bajkowe Przedszkole w Żarowie ogłasza nabór dzieci do 
żłobka i przedszkola. 

ŻŁOBEK: przyjmowane będą dzieci od 1 do 3 lat
- wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka (12.02-
23.02.2018r., w godz. 7.30-15.00)
- złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumenta-
mi (26.02-16.03.2018r., w godz. 7.30-15.00)
- posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wnio-
sków (23.03.2018r.)
- podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych (29.03.2018r.)
PRZEDSZKOLE: przyjmowane będą dzieci od 3 do 5 lat
- wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola 
(12.02. - 23.02.2018r., w godz. 7.30-15.00)
- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z doku-
mentami (26.02-16.03.2018r., w godz. 7.30-15.00)
- posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wnio-
sków (23.03.2018r.)
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych (29.03.2018r.)
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w po-
staci pisemnego oświadczenia (30.03-09.04.2018r.)
- podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych (12.04.2018r.)
Karty zgłoszeń dla rodziców znajdują się w kancelarii przed-
szkola. Będą wydawane przez nauczycielki poszczególnych 
grup oraz dyrektora przedszkola. Wypełnione karty należy 
składać w kancelarii przedszkola.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi
MAREK BARYŁKO

Swój sportowy talent rozwija w dyscyplinie sportowej w jeździectwie, w kategorii Za-
przęgi Parokonne. Od 2013 roku jest reprezentantem Kadry Narodowej Polski. Wielokrot-
nie reprezentował kraj na zawodach międzynarodowych w Austrii, Niemczech, Słowacji 
oraz Czechach na Litwie. Trzykrotnie był uczestnikiem Mistrzostw Świata Zaprzęgów 
Parokonnych. Za ostatni sezon został sklasyfikowany na 21 miejscu w rankingu Światowej 
Federacji Jeździeckiej.

DAMIAN DANIEL
Zawodnik GLKS Goniec Żarów. W 2017 roku zdobył Mistrzostwo Polski Amatorów w 
szachach błyskawicznych. Jest również brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw 
Polski, które rozgrywane były wśród uczelni technicznych w barwach Politechniki Wro-
cławskiej. 

ARTUR ADAMEK I MICHAŁ BIESZCZAD
Pasjonaci gry w szachy, od kilkunastu lat wspólnie prowadzą klub szachowy Goniec Ża-
rów, przez który w tym czasie przewinęło się ponad stu młodych zawodników. Dzięki ich 
działalności Żarów uważany jest za jeden z głównych ośrodków szachowych na Dolnym 
Śląsku, a w Żarowie od wielu lat organizowane są najważniejsze zawody juniorskie w 
naszym województwie. 

MARTYNA JANASZEK
Zawodniczka klubu AKS Strzegom. Rok 2017 przyniósł jej niezliczone sukcesy. Były to 
pierwsze miejsca zdobyte w: SuperLidze Judo Sobótka, SAKURA CUP w Skarbimierzu, 
Turnieju o Puchar Burmistrza Sławy, Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Judo 
rozgrywanych w Nowej Soli, XIX Memoriale Judo im. E. Brzegowego w Strzegomiu, 
SuperLidze Judo w Świdnicy, turnieju w Czechach, SuperLidze Judo w Oleśnicy oraz Tur-
nieju Mikołajkowym w Strzegomiu. 

PAWEŁ FAJDEK
To największy sukces sportowy minionego roku. Podczas rozgrywanych w 2017 roku w 
Londynie lekkoatletycznych mistrzostw świata zdobył złoty medal. Jest trzykrotnym mi-
strzem świata w rzucie młotem. Złoty medal wywalczył w 2013r. w Moskwie, w Pekinie 
w 2015r. i w Londynie w 2017 roku. 

ALEKSANDRA PORABIK
Zawodniczka UKS „Głęboka Purpura”. Wielokrotnie reprezentowała gminę Żarów w tur-
niejach rozgrywanych w kategorii Piłka Ręczna.

OLIWIA BRAŃKA
Sukcesy sportowe osiągnęła w akrobatyce sportowej i bieganiu. Do najważniejszych z 
nich należy 5 miejsce wywalczone podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w Akrobatyce 
Sportowej, 1 miejsce zdobyte na Mistrzostwach w Akrobatyce Sportowej Gminy Żarów 
oraz 6 miejsca w Międzywojewódzkich Zawodach w Akrobatyce Sportowej oraz Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska. Sukcesów nie brakowało również w drugiej kategorii sportowej 
– biegi. Najważniejsze z nich to 1 miejsca zdobyte podczas Świdnickiego Biegu Nowo-
rocznego, Biegu Mietkowskim,  I Charytatywnym Biegu „Budziki” w Świdnicy, Biegu 
dla dzieci na 400 m w Henrykowie oraz w rozgrywanych w Wałbrzychu The Castle Run 

Junior Wałbrzych na 600 m.

Najlepsi sportowcy 2017 roku
Są utalentowani i pełni samozaparcia. Ich największą pasją jest sport i to w tej 
dyscyplinie odnoszą znaczące sukcesy. Swoją postawą udowadniają, że dzięki 
zaangażowaniu i ciężkiej pracy można dojść do pełni sukcesu.

Najlepsi zawodnicy i dzia-
łacze sportowi podczas 
spotkania noworocznego w 
czwartek, 1 lutego zosta-
li nagrodzeni i otrzymali 
odznaczenia „Sportowych 
Indywidualności Gminy Ża-
rów”. Za wybitne osiągnię-
cia sportowe burmistrz Le-
szek Michalak uhonorował 
w tym roku Marka Baryłko 
w kategorii zawodowiec, 
Damiana Daniela w kate-
gorii zawodnik amator se-
nior i Martynę Janaszek w 
kategorii zawodnik amator 
junior. Nagrody wyróżnienia 
zostały przyznane w katego-
rii zawodnik amator junior 
Aleksandrze Porabik oraz 
Oliwii Brańka. Uhonoro-
wani zostali także trenerzy 
i w tej kategorii burmistrz 
Leszek Michalak przyznał 
nagrody Arturowi Adam-
kowi i Michałowi Biesz-
czadowi. Nagrodę specjalną 
„Zasłużony dla żarowskiego 
sportu” otrzymał ubiegło-
roczny złoty medalista Pa-
weł Fajdek. – Efekty Wa-
szej pracy przynoszą radość 
mieszkańcom naszej gminy, 
ale również budzą nadzieję i 
inspirują młodych sportow-
ców, którzy dopiero rozpo-
czynają swoją przygodę ze 
światem sportu. Doceniamy 
Wasz talent, ciężką pra-
cę, odwagę i wolę dobrego 
współzawodnictwa. Serdecz-
nie gratulujemy sukcesów i 
życzymy dalszych wspania-
łych wyników – gratulowali 
laureatom burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny, Norbert Gałązka 

Wyróżnienia w tym roku powędrowały do najmłodszych miłośniczek sportu 
Aleksandry Porabik oraz Oliwii Brańka.

Wspólne zdjęcie nagrodzonych laureatów w konkursie „Sportowe Indywi-
dualności Gminy Żarów” wraz z organizatorami.

Zakład Colorobbia Polska został nagrodzony tytułem „Przyjaciela Roku”. 
Na zdjęciu nagrodę przedstawicielom firmy wręcza Tomasz Pietrzyk dy-
rektor GCKiS.

Przygotowywane są także kolejne miejsca parkingowe. 
Na placu tuż za targowiskiem miejskim powstaje nowa ścieżka rowerowa 
wraz z chodnikiem.

przewodniczący Komisji ds. 
Sportu, Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej, Kazimierz 
Bordulak przewodniczący 
Rady Sportu i Tomasz Pie-
trzyk dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 

Żarowie.
Nagrodę specjalną i tytuł 

„Przyjaciela Roku” przy-
znał również Tomasz Pie-
trzyk dyrektor żarowskiego 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu. Za zaangażowanie, 

wspieranie imprez i przed-
sięwzięć organizowanych 
przez Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu uhonorowana 
została firma Colorobbia 
Polska z żarowskiej podstre-
fy ekonomicznej. Nagrodę 

odebrali przedstawiciele fir-
my Łukasz Ziarnowski i 
Anna Pluta. - To wielki za-
szczyt pomagać i wspierać, 
zwłaszcza gdy dotyczy to in-
nych ludzi. Serdecznie dzię-
kujemy za przyznane wy-

różnienie i mamy nadzieję, 
że nasza współpraca dalej 
będzie rozwijać się w tak do-
brym kierunku – dziękował 
w imieniu Colorobbia Pol-
ska Łukasz Ziarnowski.

Magdalena Pawlik

Nowa nawierzchnia asfaltowa przy Centrum Przesiadkowym
Nabierają tempa prace 

przy budowie Centrum 
Przesiadkowego w Żaro-
wie. Kilka dni temu ułożo-
na została pierwsza war-
stwa asfaltowa na zatoce 
przy budowanym Centrum 
Przesiadkowym.

Równocześnie trwają pra-
ce drogowe w obrębie skrzy-
żowania, gdzie niebawem 
powstanie rondo. Tuż za tar-
gowiskiem miejskim także 
spotkać można koparki i 
ciężki sprzęt. Tam powstają 
kolejne miejsca parkingowe 
wraz z chodnikiem i ścież-
ką. - To dopiero początko-
wy etap realizacji tej dużej 
inwestycji, w ramach której 
przypomnę, powstanie Zin-

tegrowane Centrum Prze-
siadkowe, przebudowane 
zostanie skrzyżowanie ulic 
Dworcowej, Armii Krajowej, 
Krasińskiego i Mickiewicza 
i powstaną kolejne ścieżki 
rowerowe wraz z chodnika-
mi i oświetleniem. Dziś, na 
odcinku przy dworcu kole-
jowym układana jest pierw-
sza warstwa asfaltowa. Na 
ukończeniu są już prace 
wodociągowe przy budowie 
nowego ronda w centrum 
skrzyżowania i w ślad za 
nimi na placu budowy reali-
zowane będą wkrótce prace 
gazownicze. Drugim obsza-
rem budowanego Centrum 
Przesiadkowego są dodat-
kowe miejsca parkingowe 

i ścieżka rowerowa, któ-
re realizowane są przy ul. 
Dworcowej obok przejazdu 
w kierunku Piotrowic – wy-
jaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Wartość całej inwesty-
cji, która powstanie w ra-
mach projektu „Wdrażanie 
Strategii Niskoemisyjnych 
- budowa zintegrowanego 
centrum przesiadkowego w 
Żarowie oraz budowa dróg 

rowerowych, ciągów pie-
szych wraz z oświetleniem 
na terenie miasta Żarów” 
to kwota 5 114 351,75 zło-
tych, przyznane dofinanso-
wanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-
2020 to kwota 4 347 198,99 
złotych. 

Magdalena Pawlik



Burmistrz
Leszek Michalak:

Minął kolejny rok wytężo-
nej pracy na rzecz naszych 
mieszkańców. W 2017 roku 
rozpoczęliśmy realizację 
priorytetowych inwestycji. 
Ze względu na ich rozmiar 
ich realizacja zakończy się w 

2018 roku. Pozyskaliśmy kolejne dofinansowania, które zostały 
przeznaczone na najważniejsze zadania inwestycyjne. Były to 
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie, 
przebudowa świetlic wiejskich w Mrowinach, Przyłęgowie i 
Mielęcinie, zakup dwóch nowych wozów strażackich, budowa 
kanalizacji w Łażanach i pierwszy etap w Mrowinach, remonty 
dróg, budowa ścieżek rowerowych i zintegrowanego centrum 
przesiadkowego oraz ronda. Tak duże wsparcie zewnętrzne na 
różnego rodzaju projekty dało możliwość zrealizowania więk-
szej ilości zadań i inwestycji. Między innymi dzięki temu od 
kliku lat sukcesywnie wzrasta budżet gminy, a plan na 2018 rok 
wyznaczony został zarówno w zakresie dochodów jak i wydat-
ków na rekordowym w historii gminy poziomie. 

Pozwoliło to także wydatkować środki z budżetu naszej gminy 
na realizację dodatkowych zadań. Były to remonty dróg w mie-
ście (ul. Łokietka i Strefowa), kolejnych chodników, alejek na 
cmentarzu w Żarowie i Wierzbnej, placówek oświatowych, sta-
dionu sportowego, oświetlenia ulicznego. Odnawialiśmy także 
zabytki w kościołach, dofinansowywaliśmy zadania z zakresu 
usług rehabilitacyjnych, wspieraliśmy organizacje pozarządo-
we i stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie 
gminy Żarów. Nie możemy także zapominać o rozwoju kultural-
nym naszej gminy. Wyjątkowe jubileusze, akcje charytatywne 
na rzecz najmłodszych mieszkańców naszej gminy, spotkania, 
prelekcje, wystawy i sportowy sukcesy, z których niewątpliwie 
największym był wywalczony przez Pawła Fajdka złoty medal 
mistrzostw świata. Emocji nie brakowało. Bardzo sprawnie 
działały także fundusze sołeckie, co widać po ilości inwestycji 
i zadań zrealizowanych na terenach wiejskich.
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PODSUMOWANIE 2017 ROKU

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żaro-
wie to była największa inwestycja oświatowa realizowana z 
pozyskanych środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego (koszt: 1.240.002,86 zł). Ze środków budżetu gminy 
Żarów zrealizowaliśmy remonty w SP Mrowiny (wymiana 
pokrycia dachu i kominów: 110.000,00 zł), SP Imbramowice 
(remont toalet: 80.000,00 zł) i SP Żarów (remont klas/holi i 
zagospodarowanie terenów zielonych: 146.000,00 zł).

Rok 2017 to kolejne inwestycje w zakresie bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców. Zakup dwóch nowych wozów 
strażackich dla OSP Wierzbna (koszt: 745.872,00 zł, w 
tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej: 80.000,00 zł i Krajo-
wego Systemu Ratownictwa Gaśniczego: 220.647,00 zł) i 
OSP Pożarzysko (koszt: 761.000,00 zł, w tym dofinanso-
wanie: 500.440,00 zł).

Trzy świetlice wiejskie w Mrowinach, Przyłęgowie i Mie-
lęcinie zostały kompleksowo wyremontowane. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 833.032,99 zł.

Kolejne ważne zrealizowane w 2017r. zadanie – bu-
dowa kanalizacji w Łażanach. Koszt zadania to kwota 
3.303.369,91 zł, z czego dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 
2.278.051,34 zł.

Nowy monitoring miejski w 2017r. został rozbudowany o kolejne kamery. Zostały one 
zainstalowane przy ul. Armii Krajowej (teren OPS, Bank Spółdzielczy i dwie kamery przy 
ŻOK), Chrobrego (dwie kamery przy placu zabaw i jedna przy skateparku) i Dworcowej. 
Koszt zadania wyniósł 40.977,45 zł. 

W 2017r. rozpoczęliśmy budowę garażu dla OSP Mrowiny. Koszt zadania to kwota 
450.000,00 zł. W ramach tych środków dodatkowo wykonano sieć wodociągową na ulicy 
Myśliwskiej w Mrowinach. 

Do użytku mieszkańców oddana została ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem i chodni-
kiem przy ul. Cembrowskiego w Żarowie. Koszt inwestycji to kwota 250.000,00 zł, w tym 
dofinansowanie 200.000,00 zł. 

Nowe nawierzchnie drogowe w 2017r. zyskały dwie drogi w Bukowie, trzy w Pożarzysku i w 
Imbramowicach. Koszt zadania wyniósł 490.000,00 zł, w tym dofinansowanie 226.800,00 
zł. Ze środków własnych budżetu gminy Żarów wyremontowane zostały drogi przy ulicach 
Łokietka (koszt 300.000,00 zł) i Strefowej (koszt 376.161,45 zł).

Zrealizowane i rozpoczęte inwestycje, kolejne pozyskane dofinansowania i dotacje, stabilna sytuacja finansowa, rosnące dochody gminy, wyjątkowe jubileusze, 
spotkania, szereg kulturalnych imprez i sportowe sukcesy. O tym, jaki był 2017 rok w gminie Żarów z parlamentarzystami, samorządowcami, dyrektorami, prezesami 
i kierownikami gminnych jednostek, przedsiębiorstw i zakładów oraz mieszkańcami gminy Żarów mówił podczas spotkania noworocznego w czwartek, 1 lutego 
burmistrz Leszek Michalak. Dziś na łamach gazety podsumowujemy kolejny rok i podejmowane w nim inicjatywy.
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Nowy Rok, nowe inwestycje
Budowa Centrum Przesiadkowego w Żarowie, wykonanie dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem, budowa kanalizacji w Mrowinach i Kalnie, rewi-
talizacja miasta, zdegradowanych terenów i przebudowa dróg w mieście, zagospodarowanie terenów wolnej przestrzeni w Żarowie, rewitalizacja parku miejskiego z 
boiskiem sportowym, budynków wspólnot mieszkaniowych, budowa kolejnych chodników, oświetlenia ulicznego, rozbudowa żłobka miejskiego, budowa boiska przy 
szkole w Imbramowicach, otwarte strefy aktywności na wsi, rozbudowa świetlic wiejskich i renowacja zabytków. To kilka z najważniejszych zadań inwestycyjnych, 
które będą realizowane w 2018 roku na terenie gminy Żarów. Część z nich już się rozpoczęła i zadania będą kontynuowane również w tym roku. Otrzymaliśmy także 
potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania na kolejne zadania, które także rozpoczną się w 2018 roku. O planach na nowy rok mówił burmistrz Leszek Michalak 
podczas tradycyjnego spotkania noworocznego.

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2018 rok 
nie zapomnieliśmy również o naszych wsiach. 
Będzie to budowa oświetlenia ulicznego w 
Łażanach, Wierzbnej, Siedlimowicach i Mro-
winach, budowa kanalizacji w Mrowinach i 
nowych chodników, budowa obwodnicy Poża-
rzyska, dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
(drogi w Pyszczynie, Mielęcinie, Mikoszowa-
Przyłęgów, Mrowinach, Bukowie, Pożarzysku, 
Gołaszycach, Wierzbnej, Łażanach i Żarowie 
– ul. Księżnej Jadwigi), zakup nowego wozu 

strażackiego dla OSP Imbramowice, adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w 
Mrowinach, budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach, powstanie otwar-
tych stref aktywności w Pyszczynie, Przyłęgowie, Krukowie, Mielęcinie i Imbramowicach, 
rozbudowa świetlic wiejskich w Łażanach, Bukowie, Mrowinach i Wierzbnej, renowacja za-
bytków oraz scalenie gruntów.

Budowa Centrum Przesiadkowego w Żarowie (szacunkowy koszt zadań: 6.012.684,00 
zł, w tym dofinansowanie 4.347.199,01 zł. Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 
roku)

Rewitalizacja miasta i przebudowa dróg w Żarowie oraz 
zagospodarowanie terenów przestrzeni w mieście (dotyczy 
ulic: Dworcowa, Kopernika, Kwiatowa, Mickiewicza, Plac 
Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowa, Wojska Pol-
skiego, Zamkowa. Koszt zadania to kwota 2.625.616,00 zł, 
w tym dofinansowanie 1.816.168,00 zł)

Wykonanie dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem w Żarowie (termin zakończenia to koniec sierpnia 
2018 roku, do użytku mieszkańców oddane zostanie ponad 8 km ścieżek rowerowych, ponad 4 km chodników i 76 sztuk 
słupów oświetleniowych ledowych)

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (w ramach tego zadania zrewitalizowany ma 
zostać teren Placu Wolności w Żarowie: przebudowa ścieżek pieszych, montaż urządzeń 
rekreacji – place zabaw, siłownia zewnętrzna, strefa seniora wraz z montażem ławek, al-
tanek i stołu do gier oraz ulica 1 Maja – tutaj zagospodarowany będzie teren przy Szkole 
Podstawowej, wykonamy nowe trawniki i nasadzenia, powstanie nowy plac zabaw oraz 
siłownia zewnętrzna)

Budowa kanalizacji w Mrowinach (II etap ma potrwać do 
końca sierpnia 2018r., szacunkowy koszt zadania to kwo-
ta 4.500.000, 00 zł, planowane dofinansowanie to kwota 
3.109.131,72 zł, w tym etapie zostanie skanalizowana po-
została część ulicy Wojska Polskiego aż do Żarowa)

Rewitalizacja Parku Miejskiego z boiskiem sportowym (koszt zadania to kwota 
1.562.947,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 841.331, 00 zł. W ramach zadania 
powstaną nowe trybuny i szatnie dla sportowców)

Rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych – 29 
budynków (koszt zadania to kwota 3.271.979, 28 zł, w tym 
dofinansowanie 1.600.000,00 zł)

Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych 
(chodniki w Żarowie, Wierzbnej, Zastrużu, Bukowie, Im-
bramowicach, Łażanach, Pożarzysku. Koszt zadania to 
kwota 877.315,83 zł, w tym dofinansowanie 30.000,00zł). 

STARTUJEMY Z DUŻYMI INWESTYCJAMI W NASZEJ GMINIE:



Przewodniczący Rady
Miejskiej
Roman Konieczny

Tak jak wcześniej zapowiada-
liśmy, w tym roku zrealizowany 
zostanie kolejny etap budowy ka-
nalizacji w Mrowinach. Zakres 
prac, który obejmować będzie 
budowę kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami, modernizację sieci 

wodociągowej z przyłączami oraz usunięcie kolizji z kanali-
zacją deszczową jest bardzo duży, dlatego zadanie podzielone 
zostały na trzy etapy. Inwestycja zrealizowana zostanie w ra-
mach zadania inwestycjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – etap II”. Mieszkańcy 
naszej wsi wciąż będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ru-
chu drogowym, jednak jest to wielkie przedsięwzięcie, dlate-
go trzeba uzbroić się w cierpliwość i doczekać końca zada-
nia. Czekaliśmy w końcu na tę inwestycję długie lata. Drugi 
etap zadania, zgodnie z podpisaną umową przewiduje prace 
do końca sierpnia 2018 roku. Na miejscu inwestycji wszelkie 
prace nadzoruje kierownik budowy – Paweł Zwoździak nr tel. 
785 701 657, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Często, 
wspólnie z sołtysem wsi Krystyną Popek spotykamy się z kie-
rownikiem budowy i zgłaszamy swoje wątpliwości oraz uwagi 
naszych mieszkańców.
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Podpisaliśmy umowę
na II etap budowy

kanalizacji w Mrowinach

Jak pomóc bezdomnym zwierzętom
– ważne informacje

Zaginione koty i psy to bardzo poważny problem. Jeśli 
widzisz zabłąkane zwierzę, działaj! Byłeś świadkiem wy-

padku drogowego, w którym ucierpiało zwierzę, a może za-
uważyłeś rannego kota bądź psa? Sprawdź, jak powinieneś 
postąpić w takiej sytuacji. 

Gdzie zgłaszamy znalezione zbłąkane,
bezdomne zwierzę?

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wy-
łapywanie należy do zadań własnych gminy. Co roku radni 
Rady Miejskiej uchwalają Program opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W ramach takiego 
programu gmina jest zobowiązana do szeregu działań, w tym 
do zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroni-
sku, opieki nad wolno żyjącymi kotami, odławiania bezdom-
nych zwierząt oraz ich sterylizacji albo kastracji. 
→ W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie 
zgłaszamy interwencję do Michała Domańskiego pod nr 
tel. 74 85 80 591 wew. 367.

→ Po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie 
(po godz. 15.30) oraz w weekendy dzwonimy do przedsta-
wiciela schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę 
– pana Arkadiusza Gruszowskiego nr tel. 533 567 804. 

Gdzie zgłaszamy znalezione martwe zwierzę?
Padła zwierzyna na drodze jest nie tylko problemem este-
tycznym, ale stanowi również zagrożenie dla poruszających 
się nią kierowców. Wystarczy chwila nieuwagi lub jazda z 
nadmierną prędkością, aby najechać na zwłoki i wpaść w 
poślizg. - Znalezione martwe zwierzę zgłaszamy do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, do Referatu Komunalnego, nr tel. 74 
8580 591, wew. 347 lub 351. Niedopuszczalne jest natomiast 
pozostawienie na drodze zwierzęcia rannego. Przepisy wy-
raźnie określają, że kierowca ma obowiązek udzielić pomocy 
lub powiadomić odpowiednie służby o potrąceniu zwierzęcia 
– mówi Piotr Weiland kierownik Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

→ W przypadku zaobserwowania martwego zwierzęcia 
na drodze lub w jej obrębie na terenie gminy Żarów należy 
zgłosić ten fakt telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie w godzinach pracy nr tel. 74 85 80 408, 74 85 80 591 
wew. 351, 334, 347, poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
w godz. 7.30-15.30, a we wtorki w godz. 8.00-16.00. W po-
zostałych godzinach informację prosimy przekazywać do 
Komisariatu Policji w Żarowie nr tel. 74 85 80 577.

Wszystkie informacje na temat tego, jak zachować 
się w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia, 
gdzie i do kogo zgłaszać takie interwencje, co zrobić, 
gdy znajdziemy martwe zwierzę, znajdują się na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl w banerze pod nazwą 

„Jak pomóc zwierzętom bezdomnym
– ważne informacje” oraz facebooku Gmina Żarów.

Pierwszy etap budowy kanalizacji w Mrowinach, który rozpoczął się jeszcze w 2017 roku zakończy się od-
tworzeniem uszkodzonych nawierzchni asfaltowych. W drugim kwartale 2018 roku ruszy drugi etap tej in-
westycji, który zakłada prace na odcinku ulicy Wojska Polskiego. Zakres prac jest bardzo duży, dlatego całe 
zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

OGŁOSZENIE PRASOWE
Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 
1073  z późn. zm.) ogłaszam, iż dnia 23 listopada 2017 r. Rada Miejska w Żarowie podjęła Uchwałę Nr XLV/327/2017 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. 
    Jednocześnie w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:
- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej sporządzenie prognozy oddzia-
ływania na środowisko dla potrzeb projektu ww. Studium;
- o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;
    Studium jest opracowywane w granicach administracyjnych gminy Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w terminie do dnia 1 marca 2018r.
Wnioski można wnosić:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na 
adres e-mail: studium@um.zarow.pl
    Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz numer ewidencyjny działki).
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.
Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Leszek Mi-
chalak podpisał umowę na 
drugi etap tej inwestycji z 
wykonawcą: Lider Konsor-
cjum Przedsiębiorstwem 
Budowy Pieców Przemysło-
wych „PIEC-BUD”. Zakres 
zadania obejmować będzie 
budowę kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami, moderni-
zację sieci wodociągowej z 
przyłączami, usunięcie koli-
zji z kanalizacją deszczową, 
odtworzenie nawierzchni 
asfaltowych oraz wykona-
nie zasilania przepompowni 
ścieków. - W minionym roku 
rozpoczął się pierwszy etap 
budowy kanalizacji w Mrowi-
nach. Inwestycji, która była 
długo wyczekiwana przez 
mieszkańców tej wsi. Całe za-
danie zostało podzielone na 
trzy etapy. Pierwszy z nich, 
zgodnie z podpisaną umową 

ma się zakończyć w połowie 
maja. Drugi etap tego zada-
nia przewiduje prace kana-
lizacyjne, które potrwają do 
końca sierpnia. W tej chwili 
wykonawca inwestycji reali-
zuje prace na odcinku przy 
Szkole Podstawowej. W kolej-
nym etapie prace prowadzone 
będą przy ul. Wojska Polskie-
go, a w trzecim etapie zosta-
nie skanalizowana pozostała 
część wsi – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Pierwszy etap budowy ka-
nalizacji w Mrowinach kosz-
tować będzie 1.999.000,00 
złotych, przyznane dofinan-
sowanie to kwota 780.273,72 
złotych. Drugi etap tej inwe-
stycji pochłonie 4.390.000,00 
złotych. Łącznie wszystkie 
trzy etapy kosztować mają 
ponad 9 milionów złotych.

Magdalena Pawlik

Pamiętajmy o nowych terminach!
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upływa 15 marca 2018r. II rata - termin płatności upływa 15 maja 2018r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2018r. IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2018r.
Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2018r. II rata – termin płatności upływa 15 września 2018r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – termin płatności upływa 31 marca 2018r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media - płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca - roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2018 roku
„Opłata śmieciowa”:
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane. Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następ-
nego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do 
dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.

Podpisanie umowy na realizację drugiego etapu budowy kanalizacji w Mro-
winach.

Zakres prac realizowanej inwestycji jest bardzo duży, dlatego zadanie po-
dzielone zostało na trzy etapy.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/9 1.012 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 40.000 zł 4.000 zł 9 00

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 05

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 10

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 15

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 20

1. Przetargi odbędą się w dniu 06 marca 2018r. 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 02 marca 2018r. 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 postą-
pienie 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 przygo-
towaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.093,26 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą 
działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki 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 
02.03.2018r.
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 przedło-
żyć 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 warun-
kami 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. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.11.2016r., 13.01.2017r., 07.04.2017r., 09.06.2017r., 03.10.2017r., 24.11.2017r.

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

położonych w Wierzbnej  przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Kabaret Młodych Panów na Dzień Kobiet

Zagrali o puchar
 Dolnośląskiego 

Związku Szachowego

Na swoim koncie mają ponad tysiąc występów, zdobyli ponad 50 nagród na przeglądach kabaretowych, w tym roku świętują swoje dziesiąte urodziny. Mowa oczywi-
ście o Kabarecie Młodych Panów, który rozbawi żarowską publiczność. Po raz kolejny burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny 
i Gminne Centrum Kultury i Sportu zapraszają na wyjątkowy Dzień Kobiet. Tegoroczne świętowanie odbywać się będzie pod hasłem „Uśmiech dla Julii”.

W ubiegłym roku Żaro-
wianki świętowały swój 
dzień w towarzystwie ka-
baretu Jurki. Tym razem 
11 marca Żarów odwiedzi 
Kabaret Młodych Panów, 
zdobywca licznych nagród 
i wyróżnień na ogólnopol-
skich przeglądach kabare-

towych. Ich skecze i pio-
senki prezentowane były 
w programach telewizyj-
nych na antenach Telewi-
zji Polskiej, Polsatu, TVN 
i innych. - Dzień Kobiet to 
wyjątkowe święto, wyjątko-
wy więc powinien być pre-
zent dla każdej z nich. Dla 

wszystkich Żarowianek z 
tej okazji wystąpi tym ra-
zem Kabaret Młodych Pa-
nów. Serdecznie zapraszamy 
mieszkanki naszej gminy 
do uczestnictwa w tym wy-
darzeniu. Niech to będzie 
chwila przyjemności dla 
wszystkich kobiet - mówi 

burmistrz Leszek Micha-
lak. 

Podczas świętowania bę-
dzie można także wesprzeć 
leczenie Julii Malik z Ża-
rowa. Każdy, kto zechce 
wspomóc leczenie chorej 
dziewczynki, będzie mógł 
wrzucić swoje datki do 
puszki, która zostanie wy-
stawiona podczas imprezy. 
Organizatorem dnia kobiet 
pod hasłem „Uśmiech dla 
Julii” jest Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu, przy 
współpracy Żarowskiej 
Wspólnoty Samorządowej.

Występ Kabaretu Mło-
dych Panów zaplanowano 
na 11 marca na godzinę 
17.00 w hali widowiskowo-
sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Bilety w cenie 35 złotych 
będą do nabycia od 19 lute-
go w kasie basenu przy ul. 
Piastowskiej 10A w Żaro-
wie, od godz. 16:00.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu: młodzi szachiści z 
arcymistrzem szachowym Marci-
nem Tazbirem.

Dwóch młodych zawodni-
ków klubu Goniec Żarów 

wzięło udział w VI Turnieju 
Szachowym o puchar Dolno-
śląskiego Związku Szachowe-
go rozegranym w dniach 20-27 
stycznia w Kudowie Zdrój.

Janek Molecki oraz Maciej 
Kaczmarzyk przebywali w 
tym czasie na obozie szacho-
wym w Kudowie Zdrój i przy 
okazji wzięli udział w turnieju, 
w którym łącznie udział wzię-
ło ponad 100 młodych szachi-
stów. 

Nasi zawodnicy zagrali w 
grupie B (juniorzy posiada-
jący ranking PZSzach 1400-
1600). Ostatecznie Janek 

zakończył turniej na 26 miej-
scu, a Maciej na 30 miejscu 
w gronie 45 osób.

Nieco lepiej młodym za-
wodnikom poszło w turnieju 
szachów błyskawicznych, 
gdzie Janek zajął 17 miejsce, 
a Maciej 20 miejsce.

Klub Szachowy Goniec 
Żarów

Trzeci w Rajdowym 
Pucharze Sudetów 

Dużym sukcesem zakończył 
się dla żarowianina Grze-

gorza Redy udział w pierwszej 
rundzie Rajdowego Pucharu 
Sudetów Darvit VI Walimska 
Zimówka. 

Podczas sportowych zawo-
dów rozgrywanych w Walimiu 
reprezentant gminy Żarów pi-
lotowany przez Marcina Czy-
żewskiego ukończył rajd na 
trzecim miejscu. To duży suk-
ces, zważywszy na panujące 
tam warunki zimowe, co jesz-
cze bardziej podwyższało po-
przeczkę. - To był debiut naszej 
załogi na prawdziwym odcinku 
drogowym, gdzie każdy błąd 
mógłby zakończyć udział w za-
wodach. Odcinek liczył 3.5km 
i przejeżdżany był trzykrotnie. 
Pierwszy przejazd, zachowaw-
cza jazda i piąty czas w klasie. 
Na drugim przejeździe popra-
wiliśmy czas o 9 sekund, awan-

sując na 3 miejsce w klasie. Po 
tym przejeździe, od drugiego 
do czwartego miejsca dzieliły 
nas setne sekundy! Trzeci, a 
zarazem ostatni przejazd już w 
bardzo trudnych warunkach, 
mgła oraz osadzająca się szadź 
nie ułatwiały jazdy. Jedziemy 
zachowawczo, w ciemno, mo-
mentami mając przed sobą bia-
łą ścianę. Na mecie meldujemy 
się z trzecim czasem co oznacza, 
że rajd kończymy również na 
trzecim miejscu. To napawa nas 
dużym optymizmem na dalszą 
część sezonu. Dziękujemy na-
szym sponsorom za wsparcie – 
opowiada Grzegorz Reda.

W tym sezonie, żarowską 
załogę rajdowców wspierają 
Strefa Okazji z Żarowa, Bow-
ling&Pizza Żarów oraz sklep 
Auto-Shop oferujący części sa-
mochodowe. 

Magdalena Pawlik

Pomyślnie rozpoczął się dla Grzegorza Redy nowy sezon. Żarowianin zajął 
3 miejsce w Rajdowym Pucharze Sudetów.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/8 1.147 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 60.000 zł 6.000 zł 9 00

961/9 1.482 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 78.000 zł 7.800 zł 9 05

961/15 1.183 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 10

961/16 1.224 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 64.000 zł 6.400 zł 9 15

961/17 1.203 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 63.000 zł 6.300 zł 9 20

961/18 1.216 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 64.000 zł 6.400 zł 9 25

961/19 1.081 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 57.000 zł 5.700 zł 9 30

961/20 1.054 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 56.000 zł 5.600 zł 9 35

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

położonych w Żarowie przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej  przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

1. Przetargi odbędą się w dniu 08 marca 2018r. 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 05 marca 2018r. 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 postą-
pienie 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 przygoto-
waniem 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. 339 i 301 do dnia 
05.03.2018r.
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 przedło-
żyć 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 warun-
kami 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.

Chemik w grze

Wróciły z medalami

Zjednoczeni wznowili 
treningi

Za nami Międzywojewódz-
ki Turniej Noworoczny w 

Akrobatyce Sportowej. W 
świdnickim czempionacie z 
dużymi sukcesami wystąpiły 
żarowskie akrobatki z sekcji 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Na najwyższym stopniu po-
dium stanęła Laura Blusie-
wicz (kat. do lat 7, ćwiczenia 
indywidualne) oraz Moni-
ka Skrzypiec (kat. 8-9 lat, 
ćwiczenia indywidualne). 
Srebrne krążki zawisły na 
szyjach Zofii Sułek (kat. 8-9 
lat, ćwiczenia indywidualne) 
i Weroniki Komanieckiej 

(kat. 10-11 lat, ćwiczenia in-
dywidualne). 

Pozostałe wyniki żarow-
skich akrobatek: kat. 10-11 
lat, ćwiczenia indywidual-
ne: IV miejsce -  Angelarna 
Alhmrez, V miejsce – Han-
na Anusz. Kat. sportowa 
trójki dziewcząt: IV miejsce 
- Aleksandra Szykowna, 
Zuzanna Anusz, Róża Kul-
pińska. V miejsce - Karo-
lina Ziemkiewicz, Oliwia 
Brańka, Zofia Marczyń-
ska. Kat. dwójki żeńskie: X 
miejsce – Zuzanna Depta, 
Joanna Kolenda.

Krzysztof Dutkiewicz

Coraz bliżej wielkiego finału
Znamy trzech finalistów Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. Do obsadzenia pozostało jedno miejsce. 
Wszystko rozstrzygnie ostatnia kolejka rundy zasadniczej.

Pewnym udziału w wielkim 
finale X. edycji Electrolux 
Cup jest ubiegłoroczny mistrz 
ligi Wektor Świdnica, srebrny 
medalista poprzedniego sezo-
nu Cannabis oraz czterokrotny 
triumfator rozgrywek KKZ 
Zaskoczeni Żarów. 

Bezpośredni pojedynek po-
między Perlaże RAKSER-
WIS, a Gryfem Burkatów za-
decyduje o awansie do ścisłego 
finału. To właśnie te dwie dru-
żyny staną naprzeciw siebie w 
ostatniej kolejce. Piłkarzom 
Perlaże wystarczy remis. Gryf 
Burkatów, aby zostać finalistą 
Electrolux Cup musi to spo-
tkanie wygrać.

Już dziś zapraszamy do do-
pingu. Mecze 11. kolejki Elec-
trolux Cup odbędą się w sobo-
tę, 10 lutego w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Wielki 
finał będzie miał miejsce 17 
lutego. Tego dnia oprócz spor-
towych emocji związanych z 
wyłonieniem zwycięzcy tego-
rocznych rozgrywek, organi-
zatorzy zaplanowali konkurs 
z cennymi nagrodami dla 
kibiców. Pierwszy gwizdek 
spotkań finałowych zabrzmi o 
godz. 16:00.
Organizatorem rozgrywek jest 
GCKiS w Żarowie. 
11. kolejka Electrolux Cup 
10.02.2018r.

15:00 Wektor Świdnica – Tur-
bokozaki
15:40 Perlaże RAKSERWIS – 
Gryf Burkatów
16:20 Serie A – Wierzbianka 
Wierzbna

17:00 Electrolux Żarów – Kuź-
nia Talentów
17:40 Darbor Bolesławice – 
AUTO-SHOP Żarów
18:20 Cannabis – KKZ Zasko-
czeni Żarów

Dużą szansę na udział w finale mają debiutujący w rozgrywkach piłkarze 
PERLAŻE Rakserwis

Po przerwie świąteczno-
noworocznej do rywa-

lizacji powrócili siatkarze 
występujący w 49. edycji 
Powiatowej Ligi Siatkówki 
TKKF.

Bez większych problemów 
męski zespół Chemika Żarów 
rozprawił się z Vollegang Wi-

toszów Dolny, pewnie zwy-
ciężając 3:0.

Mecz kontrolny rozegrała 
żeńska drużyna żarowskiego 
klubu (na zdjęciu). Na boisku 
rywala Chemik zmierzył się z 
kadetkami Olimpii Jawor. W 
dwumeczu triumfowały siat-
karki z Żarowa.

Zjednoczeni Żarów rozpo-
częli okres przygotowaw-

czy do rundy rewanżowej na 
boiskach kl. Okręgowej.

Piłkarze trenują na wła-
snym obiekcie oraz w hali 
sportowej GCKiS w Żarowie. 
Dzięki oddaniu do użytku 
boiska bocznego ze sztucz-
ną nawierzchnią, większość 
meczy przygotowawczych 
uda się rozegrać w Żarowie. 

W pierwszych trzech spo-
tkaniach kontrolnych Zjed-
noczeni dwukrotnie scho-

dzili z boiska pokonani. 
Zwycięstwem zakończył się 
ostatni pojedynek z przedsta-
wicielem opolskiej klasy A 
Rudatom Kępa.

Rozpoczęcie rundy wiosen-
nej zaplanowano na weekend 
24-25 marca. Przypomnijmy, 
iż po rundzie jesiennej zespół 
Adama Łagiewki znajduje 
się na trzeciej pozycji, tracąc 
do lidera Piasta Nowa Ruda 
siedem punktów.

Krzysztof Dutkiewicz

Data Miejsce Spotkanie Wynik

20.01.2018 Żarów
Zjednoczeni Żarów
– Zdrój Jedlina-Zdrój
(kl. O)

5:6

27.01.2018 Żarów
Zjednoczeni Żarów
– Unia Bardo (IV liga) 1:2

3.02.2018 Żarów
Zjednoczeni Żarów
– Rudatom Kępa (kl. A) 5:3

7.02.2018 Żarów
Zjednoczeni Żarów
– Karolina Jaworzyna 
Śl. (IV liga)

10.02.2018 Dzierżoniów 
Lechia Dzierżoniów
(III liga)
– Zjednoczeni Żarów

14.02.2018 Żarów
Zjednoczeni Żarów
- Ślęża Sobótka (kl. B)

17:02.2018 Żarów 
Zjednoczeni Żarów
– Venus Nowice (kl. A)

24.02.2018 Żarów
Zjednoczeni Żarów
– Grom Witków (kl. O)

Termin do 
utalenia

Żarów
Zjednoczeni Żarów
– Polonia Stal Świdnica
(III liga)


