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Remont dworca PKP
na finiszu

Tańczymy
dla Wiktora

Przebudowa 
dróg miejskich

Powoli dobiega końca re-
mont budynku dworca 

kolejowego w Żarowie.
Obiekt został zmodernizo-

wany zarówno w środku, jak 
i na zewnątrz. 

W tej chwili trwają ostatnie 

Zumba, trampoliny, aerobic, 
pokazy taneczne to tylko 

niektóre atrakcje, które cze-
kają na mieszkańców podczas 
akcji charytatywnej zorganizo-
wanej dla małego żarowianina 
Wiktora Rajczakowskiego.

Stare i zniszczone na-
wierzchnie drogowe 

przy ulicy Wojska Polskiego 
i Dworcowej w Żarowie do-
czekają się gruntownego re-
montu. 

Burmistrz Leszek Micha-
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Na szkolnym terenie przy 1 Maja 
rozpocznie się wkrótce budowa si-
łowni zewnętrznej i nowego placu 
zabaw dla najmłodszych. 

Przypominamy, że na działkach 
i ogródkach działkowych również 
obowiązuje bezwzględny zakaz 
spalania zeschłych liści, gałęzi czy 
innych odpadów. 

W Suwałkach piłkarze coraz śmie-
lej wypatrują boisk Ekstraklasy.

lak podpisał umowy z wy-
konawcą inwestycji Świd-
nickim Przedsiębiorstwem 
Budowy Dróg i Mostów.

więcej na str. 3 Dzięki zrealizowanym pracom remontowym budynek dworca kolejowego 
zyskuje nowy wygląd.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Kolejne zniszczone drogi 
już niebawem zyskają nowe nawierzchnie drogowe.

prace wykończeniowe. Inwe-
stycja zakładała gruntowną 
przebudowę dworca obiektu. 
Planowany termin jej zakoń-
czenia zaplanowany został 
na drugi kwartał 2018 roku.

więcej na str. 5

U tego radosnego pięciolatka 
zdiagnozowano i przeprowa-
dzono zabieg usunięcia guza 
mózgu komory IV. Obecnie 
maluch poddawany jest lecze-
niu za pomocą chemioterapii.

więcej na str. 5

Więcej
na str. 3
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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 mieszkańca na 
Facebooku z prośbą o informację.

Adam Z. mieszkaniec Żarowa: Obserwuję od dłuższego czasu prace i remonty, które realizowane są w 
Żarowie i cieszę się, że nasze miasto staje się coraz piękniejsze. Mam pytanie dotyczące ulicy Placu Wolności 
w Żarowie. Czy tam przewidziana jest jakakolwiek inwestycja? Czy teren ten w końcu zmieni swój wizeru-

nek? A stary i zniszczony plac zabaw zostanie wymieniony? 

Burmistrz Leszek Michalak:
Plac Wolności, podobnie jak kilkanaście innych ulic w Żarowie objęte są dofinansowaniem na przebudowę dróg. W pierwszej ko-

lejności ogłosiliśmy przetarg na modernizację dróg przy ulicach Wojska Polskiego i Dworcowej w Żarowie. W następnej kolejności 
remontowane będą kolejne drogi. Wśród nich jest także przebudowa nawierzchni drogowej przy Placu Wolności w Żarowie. Będzie 
to inwestycja realizowana w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont 
dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych”, na który pozyskaliśmy 3.399.858,37 złotych dofinansowania. Przetarg na remont pozostałych dróg 
został już także ogłoszony.

Na terenie przy Placu Wolności w Żarowie przebudowana zostanie droga, ale także planujemy tutaj zrealizować inne zadania. Bę-
dzie to budowa siłowni zewnętrznej z nowymi urządzeniami oraz strefy rekreacji, w ramach której planowane jest postawienie altany 
ogrodowej, stołu do gier z ławą, nowych ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Na placu zamontowany zostanie także nowy 
plac zabaw, który będzie ogrodzony, a na jego terenie wyłożymy nawierzchnię z kostki syntetycznej. W planach jest także wykonanie 
trawników i nowych nasadzeń krzewów. 

Plac Wolności zmieni swój wizerunek, ale prace rewitalizacyjne będą tutaj zrealizowane dopiero po zakończeniu przebudowy drogi 
i oddaniu jej do użytku mieszkańców. Po zakończeniu prac, dopiero kolejny wykonawca będzie mógł rozpocząć inwestycje, które 
zaplanowaliśmy na tym terenie. Przewidujemy, że będzie to trzeci bądź czwarty kwartał 2018 roku.

Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. (74) 858 05 91 
fax (74) 858 07 78 

e-mail: burmistrz@um.zarow.pl
www.um.zarow.pl

Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30,

a we wtorki w godz. 8.00-16.00
- Burmistrz przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek, w godz. 8.00-16.00.
- Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Romana Koniecznego bądź zastępcy 
Kazimierza Kozłowskiego w każdy wtorek

w godz. 14.00-16.00

DZIĘKUJEMY za udział w akcji
„Paka dla Zwierzaka”

W kasie UM Żarów można płacić kartą

Na zdjęciu klasa IVB wraz z wychowawcą Izabelą Osiecką i organizatorami 
akcji.

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 dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 
04.04.2018r. 

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 45/2018 z dnia 
26.03.2018r. 

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 47/2018 z dnia 
28.03.2018r. 

Maszyny do gier zabezpieczone
przez policję
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie wspólnie z 
funkcjonariuszami KPP Świdnica na podstawie materiałów 
operacyjnych dokonali kontroli salonu gier w Żarowie. - Po-
licjanci ujawnili tam i zabezpieczyli cztery automaty do gier o 
charakterze losowym należące do firmy we Wrocławiu, które 
są niedopuszczalne prawnie do użytkowania i nie posiadają 
wymaganej koncesji. Kwestionowane automaty zostały zabez-
pieczone w KPP Świdnica do czasu przekazania ich Służbie 
Celno-Skarbowej – wyjaśnia Katarzyna Wilk komendant 
komisariatu policji w Żarowie. 
Wypadek w Mielęcinie
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było powodem koli-
zji drogowej, do której doszło na drodze K5 na skrzyżowa-
niu Mielęcin-Gościsław. - W zdarzeniu uczestniczył 64-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickiego. Kierujący samochodem 
marki BMW nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu i uderzył 
w kierowany przez niego pojazd marki Daewoo. W wyniku zda-
rzenia mężczyzna odniósł obrażenia w postaci złamania trzonu 
mostka – informuje komendant Katarzyna Wilk.
Pijani rowerzyści

Mandatem zostali ukarani rowerzyści, którzy kierowali 
rowerem pod wpływem alkoholu. Pierwszy  z nich 53-letni 
mężczyzna został zatrzymany przy ul. Piastowskiej w Żaro-
wie, u którego badanie alkomatem wykazało 0,97 mg/l. Dru-
gi pijany rowerzysta to 25-latek, który kierował rowerem w 
stanie nietrzeźwości. Pierwsze badanie alkomatem wykazało 
0,27 mg/l, a drugie badanie 0,26 mg/l. - Apelujemy do wszyst-
kich uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów ruchu dro-
gowego. Pamiętajmy, że kierowanie jakimkolwiek pojazdem po 
spożyciu alkoholu może mieć tragiczne skutki – przypomina 
Katarzyna Wilk z komisariatu policji w Żarowie. 
Odpowiedzą za znieważenie
funkcjonariuszy

Funkcjonariusze KP Żarów podczas i w związku z wyko-
nywaniem obowiązków służbowych w trakcie interwencji 
zostali znieważeni słowami obelżywymi przez 31-letniego 
mężczyznę. Sprawca został zatrzymany w Pomieszczeniu dla 
Osób Zatrzymanych do wyjaśnienia.

Oprac. Magdalena Pawlik

Karmy, szampony, smy-
cze, środki czystości i 

inne akcesoria trafiły przed 
Świętami Wielkanocnymi do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Świdnicy.

Dzięki wsparciu i pomocy 
mieszkańców gminy Żarów 
kolejna akcja zorganizowa-
na przez Urząd Miejski w 
Żarowie zakończyła się du-
żym sukcesem. - Dziękuję 
wszystkim miłośnikom zwie-
rząt, wszystkim darczyńcom 
i koordynatorom żarowskiej 
akcji. Podziękowania kieru-
ję również w stronę uczniów 
Szkoły Podstawowej w Żaro-
wie i młodzieży gimnazjalnej, 
ich nauczycieli i dyrekcji oraz 

pracowników INVEST-PARK 
Development i innych za-
kładów, które zaangażowa-
ły się w zbiórkę. To był nasz 
wspólny świąteczny prezent 
dla zwierzaków. Los zwierząt 
zależy od nas i naszej odpo-
wiedzialności, dlatego sądzę, 
że nie będzie to ostatnia taka 
akcja przeprowadzona w na-
szej gminie. Serdecznie dzię-
kuję w imieniu zwierzaków 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak. 

Los zwierząt jest w rękach 
ludzi. Wszyscy darczyńcy, 
którzy wspomogli zbiórkę 
zorganizowaną w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie znaleź-
li się w gronie osób, którym 

los bezdomnych zwierząt nie 
jest obojętny. 

Kolejna akcja pomocy dla 
zwierzaków zostanie jeszcze 
w tym roku ponownie zorga-
nizowana. Organizatorzy już 

dziś zachęcają do zaangażo-
wania się w kolejną zbiórkę 
i  odwiedzania schroniska 
i pomocy nie tylko podczas 
organizowanych zbiórek.

Magdalena Pawlik

Urząd Miejski w Żarowie 
wprowadza dla miesz-

kańców kolejne udogodnie-
nie.

Dokonując wpłat, w kasie 
UM będzie można płacić 
także kartą bankomatową. 
-  Mamy nadzieję, że przyj-
mowanie opłat w formie bez-
gotówkowej będzie dla miesz-
kańców wygodne, zaoszczędzi 

czas, zwiększy bezpieczeń-
stwo transakcji, a dla urzędu 
przełoży się na usprawnienie 
prac całej instytucji – mówi 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Za pomocą karty można 
uiszczać wszelkie opłaty, za 
wyjątkiem wpłat czynszów 
za lokale komunalne i po-
mieszczenia gospodarcze.

Kupię działkę budowlaną, w Żarowie o powierzchni
10-15 arów. Tel. 664 414 369
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Przebudowa dróg miejskich
Stare i zniszczone nawierzchnie drogowe przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej w Żarowie doczekają się gruntownego remontu. Burmistrz Leszek Michalak pod-
pisał umowy z wykonawcą inwestycji Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów.

Żarowskie ścieżki rowerowe
Sezon rowerowy w pełni. 

Pogoda za oknem dopisuje 
i Żarowianie chętnie wsiadają 
na rowery. Już niebawem do 
ich użytku udostępnione zo-
staną ścieżki rowerowe, które 
powstają na terenie naszego 
miasta.

W tej chwili w wielu miej-
scach Żarowa trwa budowa 
ścieżek rowerowych, nowych 
chodników, parkingów wraz z 
oświetleniem ledowym. Pro-
jekt budowy nowych dróg dla 
rowerzystów jest realizowa-
ny w ramach dużego zadania 
inwestycyjnego „Wdrażanie 
strategii niskoemisyjnych - bu-
dowa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie 
oraz budowa dróg rowero-
wych i ciągów pieszych wraz z 
oświetleniem na terenie miasta 
Żarów”, które obejmuje także  
przebudowę głównego skrzy-
żowania i budowę ronda. Inwe-

Gotowe są już parkingi przy ul. Krasińskiego w Żarowie.Powstająca ścieżka rowerowa przy ul. Wiejskiej w Żarowie.

Rondo w centrum miasta jest już gotowe. Teraz trwa budowa rozjazdów 
przy rondzie i chodników.

Droga przy ul. Dworcowej także doczeka się gruntownej przebudowy. 

Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę na przebudowę dróg w obec-
ności przedstawicieli firmy wykonawczej oraz radnej tego okręgu Iwony 
Nieradka.

Budowa ścieżek rowerowych ruszyła także na osiedlu domków jednoro-
dzinnych w Żarowie.

Inwestycje realizowane 
będą w ramach zadania 
„Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont 
dróg oraz zagospodarowanie 
terenów i przestrzeni publicz-
nych w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych”. Ulica Woj-
ska Polskiego i Dworcowa są 
to dwie pierwsze drogi, które 
zostaną zmodernizowane w 
ramach tego zadania. - Będą 
to kolejne inwestycje drogowe 
realizowane na terenie naszego 
miasta. Drogi, które zostaną 
przebudowane w ramach zada-
nia rewitalizacyjnego, na które 

stycje są już na półmetku. - To 
jedna z największych inwestycji 
realizowana na terenie miasta. 
Jest to zadanie unijne w ramach 
programu na niską emisję, dziś 
już mocno zaawansowane. W 
ostatnim etapie ścieżki zosta-
ną asfaltowane, a w tej chwili 
jako szutrowe są udostępnia-
ne mieszkańcom na poszcze-
gólnych odcinkach. Możemy 
obserwować, że przybywa ich 

coraz więcej – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wszystkie drogi dla rowe-
rzystów mają być gotowe do 
końca sierpnia. Prace w tej 
chwili prowadzone są przy 
ulicy Krasińskiego, Ogrodo-
wej, Nadbrzeżnej, Wiejskiej, 
Armii Krajowej oraz przy 
osiedlu domków jednorodzin-
nych w Żarowie. Mieszkańcy 
korzystają już z parkingów od 
strony ulicy Dworcowej i Kra-
sińskiego oraz chodników przy 
ulicach Chrobrego i Alei Kor-
czaka. Dobiegają końca także 
prace przy budowie Centrum 
Przesiadkowego, gotowe jest 
rondo, a w samym centrum 
miasta kontynuowane są re-
monty przy chodnikach. Kilka 
dni temu mieszkańcy mogli 
obserwować również rozbiórkę 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Krasińskiego w Żarowie. - 
W centrum naszego miasta re-

alizowane są cztery różne duże 
inwestycje. Jest to budowa Cen-
trum Przesiadkowego, ronda i 
rozjazdów, ścieżek rowerowych 
wraz z chodnikami, parkingami 
i oświetleniem ledowym oraz 
remont budynku dworca PKP. 
Prace postępują i myślę, że bę-
dzie to piękny teren, z którego 
wszyscy mieszkańcy będą dum-
ni. Ruszyły także prace przy 
rozbiórce budynku przy ulicy 
Krasińskiego w Żarowie, dla 
którego kosztorysy pokazywały, 
że koszt remontu byłby wyższy 
niż praktycznie wybudowania 
nowego domu. Po rozbiórce i 
uporządkowaniu tego terenu 
będziemy chcieli zapytać miesz-
kańców, jak widzą jego zago-
spodarowanie – dopowiada 
burmistrz Leszek Michalak.

Przypomnijmy, że łącznie 
na terenie miasta przybędzie 
dokładnie 8,20 kilometrów no-
wych dróg rowerowych. - W 
tej chwili wykonujemy chodniki 
przy ulicy Armii Krajowej, a po 
wyburzeniu budynku przy ul. 
Krasińskiego udrożnimy ruch 
w centrum miasta. Ruszyły też 
prace na osiedlu domków jedno-
rodzinnych, gdzie wykonywane 
są prace przy budowie ścieżek 
rowerowych – mówi Jakub 
Korona kierownik robót ze 
Świdnickiego Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów. 

Nowe drogi dla rowerzystów 
powstaną przy ulicach: Ar-

mii Krajowej, Alei Korczaka, 
Wiejskiej, Chrobrego, Krasiń-
skiego, na polnej drodze mię-
dzy ulicami Armii Krajowej a 
Przemysłową, Przemysłowej, 
Sikorskiego, Ogrodowej, Mic-
kiewicza, Cembrowskiego, 
Dębowej, Słowiańskiej, Talow-
skiego, Bukowej, Świerkowej, 
Modrzewiowej, Wierzbowej, 
Jodłowej, Brzozowej i Jaworo-
wej. Wartość całej inwestycji 
to kwota 5 114 351,75 złotych, 

przyznane dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020 
wynosi 4 347 198,99 złotych. 

Magdalena Pawlik

nasza gmina pozyskała unijne 
oraz rządowe dofinansowanie 
są stare i wymagają kapital-
nego remontu. Są to tylko dwie 
drogi z kilkunastu, które zosta-
ną gruntownie przebudowane. 
W kolejce czekają następne, a 
ich remont przyczyni się tak-
że do zmiany wizerunku mia-
sta. Ogłosiliśmy już przetargi 
na remont pozostałych dróg 
i mam nadzieję, że uda się te 
zadania zrealizować do końca 
października. Jako ostatnia 
zostanie przebudowana ulica 
Mickiewicza w Żarowie w tej 
części nie zmodernizowanej 
przez powiat świdnicki, kiedy 
powiat był jeszcze właścicie-
lem tej drogi – mówi burmistrz 

Leszek Michalak.
Wiele zadań realizowanych 

jest obecnie na terenie Żaro-
wa, dlatego remont dróg przy 
ul. Wojska Polskiego i Dwor-
cowej został zaplanowany w 
okresie wakacyjnym. Wy-
konawca ma czas do końca 
sierpnia, aby zrealizować te 
zadania. Oprócz ulicy Wojska 
Polskiego i Dworcowej wyre-
montowane zostaną jeszcze 
drogi przy ulicach: Kopernika, 
Kwiatowej, Mickiewicza, Pla-
cu Wolności, Puszkina, Sło-
wackiego, Sportowej i Zamko-
wej. Na remont kolejnych dróg 
zostały ogłoszone już przetar-
gi i tuż po podpisaniu umowy 
z wykonawcą robót rozpoczną 
się prace remontowe przy ko-
lejnych drogach w mieście. - 
W ramach prac przewidziane 
zostały nowe nawierzchnie mi-
neralno-bitumiczne. Wykona-
na zostanie także nowa kana-
lizacja deszczowa, krawężniki, 
studzienki oraz nowa warstwa 
podbudowy. Remont ulicy 
Dworcowej, zgodnie z podpi-

saną umową potrwa do końca 
lipca, a ulicy Wojska Polskiego 
do końca sierpnia – wyjaśnia 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Wartość inwestycji drogo-
wych przy ul. Wojska Pol-
skiego i Dworcowej to kwota 
1.337.876,74 złotych. Inwesty-
cje sfinansowane zostaną ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów i pozyskanego 
dofinansowania na zadanie 
„Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont 
dróg oraz zagospodarowanie 
terenów i przestrzeni publicz-
nych w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych”. Wartość ca-
łego zadania opiewa na kwotę 
5.866.510,15 złotych. 

Magdalena Pawlik

Radna Rady Miejskiej
Iwona Nieradka

W piątek, 6 kwietnia została 
podpisana umowa dotycząca 
wykonania nowej nawierzchni 
asfaltowej ulic Wojska Polskie-
go i Dworcowej. Jest to długo 
oczekiwana przez mieszkań-
ców inwestycja, a jednocze-

śnie ważna i kolejna drogowa w naszym mieście. Prace 
ruszą w okresie wakacyjnym, bo jest wówczas mniejsze 
natężenie ruchu. Każda budowa przynosi za sobą utrud-
nienia i uciążliwości dla mieszkańców, ale jest zapewnie-
nie wykonawcy, że prace przebiegną szybko i sprawnie. 
Remont dróg z pewnością poprawi komfort jazdy. Zrobi 
się bezpieczniej i estetyczniej.

Zobacz relację filmową 
w Kronice Filmowej Gminy 

Żarów i na Facebooku 
Gmina Żarów. 

Zobacz relację filmową 
w Kronice Filmowej Gminy 

Żarów i na Facebooku 
Gmina Żarów. 
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I etap budowy kanalizacji
w Mrowinach za nami

Uwaga rolnicy – 
zmiany w prawie

łowieckim

Odznaczenie „Złoty Dąb” ‘2018

Pierwszy etap prac kanalizacyjnych w Mrowinach ma się zakończyć nie-
bawem.

Jednym z ostanich zadań w ramach pierwszego etapu będzie całkowite 
odtworzenie nawierzchni.

Prace koncentrują się teraz na kolejnym odcinku ulicy Wojska Polskiego.

Powoli dobiegają końca prace w ramach pierwszego etapu budowy kanalizacji w Mrowinach. Do zakończenia 
całej inwestycji trzeba poczekać jeszcze dłuższą chwilę, jednak najważniejsze zaplanowane prace kanaliza-
cyjne zostały już w centrum Mrowin zrealizowane.

W tej chwili firma wyko-
nawcza realizuje prace na 
odcinku przy świetlicy wiej-
skiej. Mieszkańcy czekają 
jednak na odtworzenie znisz-
czonej nawierzchni drogowej, 
co już niebawem, zgodnie 
z zapowiedzią wykonawcy, 
nastąpi. - Roboty związane z 
budową kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami zosta-
ły już zrealizowane. Obecnie 
kończymy budowę sieci desz-
czowej, łącznie z wykonaniem 
przepięć i odprowadzeniem 
wód deszczowych. Na chwi-
lę obecną kanalizacja desz-
czowa jest wykonana w sie-
demdziesięciu procentach i 
przygotowujemy się już do 
procedur odbiorowych, je-
żeli chodzi o sieci sanitarne. 
Planowane jest tutaj odtwo-
rzenie całej drogi, po obydwu 
stronach będą krawężniki i 
te prace zostaną już wkrótce 
realizowane. Ten etap pla-
nujemy wykonać do połowy 
maja wraz z oddaniem sieci 
kanalizacji – wyjaśnia Paweł 
Zwoździak kierownik budo-
wy „PIEC-BUD” wykonaw-
ca inwestycji.

Budowa kanalizacji to spe-
cyficzna, ale również uciąż-
liwa inwestycja. Mieszkańcy 
Mrowin zapewniają jednak, 
że czekali na to zadanie od 
wielu lat, dlatego mówią, że 
przeczekają  wszelkie uciąż-
liwości z nią związane. - Rze-
czywiście dla nas mieszkańców 
jest to uciążliwa inwestycja, 
ale czekaliśmy na jej budo-
wę w naszej wsi długie lata. 

Cierpliwie czekamy na jej 
zakończenie. Najważniejsze, 
że dzięki temu będzie się żyło 
nam jeszcze lepiej – przyzna-
je Krystyna Popek sołtys 
Mrowin.

Drugi etap budowy kana-
lizacji, który rozpocznie się 
tuż po zrealizowaniu do koń-
ca wszystkich prac w ramach 
pierwszego etapu, sięgać 
będzie aż do Żarowa. Sieć 
wodociągowa będzie dopro-
wadzona do ulicy Słowiań-
skiej. - Przypomnę także, że 
najpierw w ramach pierwsze-
go etapu Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji wymienił całą 
sieć azbestowo-cementową. 
W tej chwili wykonawca koń-
czy już prace kanalizacyjne, a 
przed nami jest jeszcze całko-
wite odtworzenie nawierzch-
ni drogowej. Wówczas, po 
zakończeniu tej części prac i 
całkowitym uporządkowaniu 
tego terenu rozpocznie się 
drugi etap inwestycji. Za-
kłada on kontynuację prac 
na odcinku od ulicy Wojska 
Polskiego w Mrowinach aż 
do granicy z miastem Żarów. 
Prace te będą przebiegały już 
znacznie szybciej – mówi bur-
mistrz 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.

Obejrzyj relację w Kronice Filmowej Gminy Żarów
i na facebooku Gmina Żarów.

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowe Prawo 
łowieckie. Od tego czasu szacowanie szkód ło-

wieckich będzie przeprowadzać 3-osobowa komisja 
złożona z rolnika na którego ziemi doszło do szkody, 
przedstawiciela koła łowieckiego oraz sołtysa (jeśli w 
gminie nie ma sołectw, to urzędnika gminy).

W ustawie określono, że rolnik może żądać od koła 
łowieckiego odszkodowania za straty wyrządzone w 
uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny oraz spowodowane podczas polowania. 
Wniosek o oszacowanie takiego odszkodowania rolnik 
będzie mógł złożyć do urzędu gminy, a nie do koła ło-
wieckiego. Wniosek ten musi zostać złożony w terminie 
umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. Rolnik 
będzie musiał także powiadomić urząd gminy o plano-
wanej dacie zbioru płodów rolnych, na tydzień przed 
nim.

We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się na-
stępujące dane:

– imię i nazwisko albo nazwę gospodarstwa, które po-
niosło straty;

– adres miejsca zamieszkania rolnika;
– numer telefonu rolnika;
– wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
– wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy.
Komisja będzie musiała oszacować szkody w ciągu 

7 dni od złożenia przez rolnika wniosku. Sołtys lub 
urzędnik gminy będzie musiał powiadomić rolnika i 
koło łowieckie o terminie szacowania w ciągu 3 dni od 
złożenia wniosku. Szacowanie odbędzie się, nawet jeśli 
na miejscu szkód nie zjawi się rolnik lub przedstawiciel 
koła łowieckiego. Uniemożliwi to ewentualne opóźnia-
nie wypłacenia odszkodowania przez koło.

W ramach szacowania szkód komisja będzie musiała 
w protokołach zawrzeć informacje na temat zwierzyny, 
która wyrządziła szkody, rodzaj i stan uprawy oraz jej 
areał, jak również szacunkowy obszar lub masę uszko-
dzonych płodów. W protokole z szacowania ostateczne-
go musi znaleźć się też informacja o procencie znisz-
czonej uprawy oraz wysokości odszkodowania. Koło 
łowieckie ma 30 dni na wypłatę odszkodowania za tak 
oszacowaną szkodę.

Jeżeli rolnik uzna, że zaproponowana wysokość od-
szkodowania jest zbyt niska, to może zapisać to w proto-
kole oraz może odwołać się od decyzji komisji szacunko-
wej do lokalnego nadleśnictwa. Nadleśniczy ma tydzień 
na przeprowadzenie własnego szacowania szkód, w 
którym może uczestniczyć poszkodowany rolnik, sołtys 
oraz myśliwy z koła łowieckiego. Do tego zespołu może 
także zostać włączony członek izby rolniczej.

Rolnik będzie mógł także wyłączyć swoje ziemie z 
obwodu łowieckiego oraz składać do starostwa powia-
towego pisemne oświadczenia o zakazie wykonywania 
polowania na danej nieruchomości. Jednak wówczas 
koło łowieckie nie będzie musiało wypłacać odszko-
dowania za ewentualne szkody łowieckie na tej ziemi. 
Skuteczne wyłączenie nieruchomości z obwodu łowiec-
kiego będzie skutkowało przeniesieniem obowiązku 
szacowania szkód na marszałka województwa i wypłaty 
ze środków Skarbu Państwa.

Ponadto nowe prawo łowieckie umożliwia wypowie-
dzenia umowy dzierżawy kołu łowieckiemu w trakcie 
trwania dzierżawy. Może do tego dojść, jeżeli koło nie 
pozyska co najmniej 80% liczby zwierzyny grubej okre-
ślonej w rocznym planie łowieckim.

Umożliwiono także zmianę rocznego planu łowiec-
kiego w określonych sytuacjach, np. w przypadku wy-
stąpienia choroby zakaźnej zwierząt, która podlega 
obowiązkowemu zwalczaniu, czyli np. zwiększenie w 
planie poławiania dzików w związku z ASF.

Gabriela Nastałek-Żygadło
Referat Rozwoju UM w Żarowie

Przewodniczący Kapitu-
ły Odznaczenia „Złoty 

Dąb” zgodnie z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Żarowie 
w sprawie zasad i trybu 
przyznawania odznaczeń 
„Złoty Dąb” informuje, że 
w czasie Dni Żarowa zo-
staną przyznane kolejne 
odznaczenia.

Uhonorowane powyższym 
odznaczeniem mogą być 
osoby i organizacje szcze-
gólnie zasłużone dla Gmi-
ny. Odznaczenie może być 
przyznawane zarówno za 
działalność wieloletnią, 
jak też za pojedynczy czyn 
o wyjątkowym znaczeniu 
dla Gminy i jej mieszkań-

ców. Wniosek o nadanie 
odznaczenia kieruje się do 
Przewodniczącego Kapituły 
Odznaczenia.

Z wnioskiem o nadanie od-
znaczenia mogą wystąpić:

1. Radni Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Miasta Ża-

rów,
3. Organizacje społeczne i 

polityczne – zgłoszenia do-
konuje organ stowarzysze-
nia, organizacji lub związku 
zawodowego uprawniony do 
bieżącego kierowania dzia-
łalnością,

4. Indywidualne osoby 
(wniosek taki wówczas po-
winien być poparty czytel-

nymi podpisami 30 miesz-
kańców Gminy Żarów, wraz 
z podanymi ich numerami 
PESEL).

Powyższe osoby i orga-
nizacje zobowiązane są do 
poinformowania kandydata 
do odznaczenia, o zamiarze 
zgłoszenia jego kandydatu-
ry, który powinien wyrazić 
zgodę na kandydowanie do 
odznaczenia.

Wnioski o przyznanie 
odznaczenia dostępne są 
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2 i na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl

Wypełnione wnioski skła-
dać należy w Biurze Obsłu-
gi Klienta do dnia 04 maja 
2018 roku, do godz. 15:30.
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Tańczymy dla Wiktora
Zumba, trampoliny, aerobic, pokazy taneczne to tylko niektóre atrakcje, które czekają na mieszkańców pod-
czas akcji charytatywnej zorganizowanej dla małego żarowianina Wiktora Rajczakowskiego.

U tego radosnego pięcio-
latka zdiagnozowano i prze-
prowadzono zabieg usunię-
cia guza mózgu komory IV. 
Obecnie maluch poddawany 
jest leczeniu za pomocą che-
mioterapii na oddziale onko-
logicznym w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka w 
Katowicach. Czeka go dłu-
gotrwałe i trudne leczenie.

Charytatywną zabawę roz-
poczynamy w sobotę, 21 
kwietnia o godzinie 12.00 
w hali sportowej GCKiS w 
Żarowie i bawimy się do 
15.30. - Tego dnia będzie 
można spróbować swoich sił 
na trampolinach, zmierzyć 
się z zumbą czy po prostu 
potańczyć - mówi główny 
organizator i pomysłodawca 
całej akcji Paulina Denker 
Jarosz. Pakiet startowy to 
jedyne 10 zł. Każdy zakupio-
ny pakiet to również szansa 
na wylosowanie cennych na-
gród. 

Podczas imprezy odbędą 
się również gry, zabawy i 

konkursy dla najmłodszych, 
w których do wygrania czeka 
wiele atrakcyjnych fantów. 
Na miłośników słodkości 
będzie czekała kawiarenka, 
stoiska z pysznymi ciastami, 
watą cukrową oraz popcor-
nem. Cały dochód ze sprze-
daży zostanie przekazany na 
leczenie chorego chłopca. 

Do wspólnej zabawy za-
praszają główni organiza-
torzy: Kids Dance oraz Baj-
kowe Przedszkole. Akcję 
wspiera Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak, 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu, Electrolux Żarów, 
Daicel Safety Systems Euro-
pe, FRANC TEXTIL. - Już 
wielokrotnie pokazaliście, że 
można na WAS liczyć. Wie-
rzymy, że i tym razem Żaro-
wianie staną na wysokości 
zadania i wspólnymi siłami 
sprawimy, aby chłopczyk w 
pełni sprawnie mógł wkro-
czyć z powrotem na tory dzie-
ciństwa – dopowiada Pauli-
na Denker Jarosz.

Remont dworca PKP
na finiszu

Maluchy przyjęte do przedszkola

Rajdowe sukcesy żarowskiej drużyny

Powoli dobiega końca 
remont budynku dwor-

ca kolejowego w Żarowie. 
Obiekt został zmodernizo-
wany zarówno w środku, jak 
i na zewnątrz. 

W tej chwili trwają ostatnie 
prace wykończeniowe. Inwe-
stycja zakładała gruntowną 
przebudowę dworca obiektu. 
Planowany termin jej zakoń-
czenia zaplanowany został 
na drugi kwartał 2018 roku. 
- W budynku pojawiły się tak-
że udogodnienia dla osób o 
ograniczonej możliwości po-
ruszania się – m.in. pochylnie 
i poręcze. Z myślą o osobach 
niewidomych i niedowidzą-
cych zamontowane zostały 
specjalne ścieżki prowadzące 
i tablica multisensoryczna. Do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych dostosowane będą rów-
nież toalety. W ramach prac 
zamontowano monitoring, wy-
mieniono m.in. instalację oraz 
stolarkę okienną i drzwiową 
i odnowiono sztukaterię i hi-
storyczną klatkę schodową. 
Na terenie zmodernizowanego 
obiektu przewidziane zosta-
ło również pomieszczenie, w 
którym może być prowadzona 
sprzedaż biletów. Zagospoda-
rowany został także najbliższy 
teren wokół dworca, powstało 
m.in. kilka miejsc parkingo-
wych. Obecnie trwają ostatnie 
prace wykończeniowe – wy-

jaśnia Katarzyna Grzduk z 
Wydziału Prasowego Biura 
Komunikacji i Promocji Pol-
skie Koleje Państwowe S.A.

Remont się jeszcze nie za-
kończył, ale już dziś widać, 
że budynek dworca PKP 
odzyskał utracony blask. I 
nie straszy już swoim wy-
glądem. Niebawem dwo-
rzec udostępniony zostanie 
mieszkańcom. Cały wize-
runek ulicy Dworcowej w 
Żarowie także zmieni swój 
wizerunek. - Wkrótce zakoń-
czą się tutaj prace związane 
z budową Zintegrowanego 
Centrum Przesiadkowego. W 
ramach tego zadania przebu-
dowane zostało skrzyżowanie 
i powstało rondo. Większa 
część tych prac została już 
zrealizowana, ale inwestycja 
jeszcze się nie zakończyła. 
Trwa jeszcze także budowa 
ścieżek rowerowych, chod-
ników, parkingów wraz z 
oświetleniem na terenie na-
szego miasta. Dzięki temu 
nie tylko ulica Dworcowa w 
Żarowie, ale również centrum 
miasta zyska nowy wizerunek 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak. 

Remont dworca PKP po-
chłonie około 5 milionów zło-
tych. Inwestycja finansowana 
jest ze środków własnych 
PKP S.A. i środków budżetu 
państwa.

Niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu. 

Dzięki budowie nowego żłobka Bajkowe Przedszkole będzie mogło przyjąć 
więcej dzieci. Budowa nowego obiektu ma się zakończyć jeszcze w tym 
roku. 

Zakończył się już nabór 
dzieci do przedszkola i 

żłobka prowadzonego przez 
Bajkowe Przedszkole w Ża-
rowie. 

Z uwagi na dużą liczbę 
wniosków, ograniczoną licz-
bę miejsc w przedszkolu i nie 
spełnienie wszystkich kry-
teriów naboru nie wszystkie 
dzieci zostały przyjęte do 
placówki. - W naborze dzie-
ci do przedszkola sugerowa-
liśmy się kryteriami ściśle 
określonymi w przepisach 
prawa oświatowego. Przyję-
te zostały przede wszystkim 
dzieci zamieszkałe na terenie 
gminy Żarów, przedszkolaki, 
które już uczęszczały do na-
szej placówki, dzieci samot-
nych matek, wychowujące 
się w rodzinie wielodzietnej, 
niepełnosprawne, mające ro-
dziców niepełnosprawnych, 

objęte pieczą zastępczą i ro-
dziców pracujących. Odbyły 
się dwa posiedzenia komisji 
rekrutacyjnej 23 marca do 
przedszkola, podczas których 
analizowaliśmy wszystkie 
podania, biorąc pod uwagę 
kryteria określone w ustawie 
o prawie oświatowym. Ze 
względu na ograniczoną licz-
bę miejsc, na listę rezerwową 
do przedszkola wpisanych 
zostało 20 dzieci, które znaj-
dą miejsce w przedszkolu po 
zakończeniu budowy nowego 
żłobka – tłumaczy Elżbieta 
Wierzyk dyrektor Bajkowe-
go Przedszkola w Żarowie.

W piątek, 23 marca odbyło 
się także posiedzenie komi-
sji rekrutacyjnej do Żłobka 
w Żarowie. Na listę rezer-
wową do żłobka wpisanych 
zostało 28 dzieci. - W tej 
chwili trwa budowa budynku 

nowego żłobka, która praw-
dopodobnie zakończy się już 
w październiku. W związku 
z trwającą budową żłobka 
wszystkie dzieci nie przyję-
te od września 2018r. będą 
miały zapewnione miejsca w 
nowo otwartym Żłobku w Ża-
rowie – mówi dyrektor Elż-
bieta Wierzyk.

Jeszcze w tym roku budy-
nek Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie zostanie rozbu-
dowany o budynek żłobka. 
W nowym budynku żłob-
ka mają powstać dwie sale 
zabaw, jadalnie, sypialnie, 

szatnie, łazienki dla dzieci 
oraz sala widowiskowa z 
przeznaczeniem na wspólne 
zabawy i uroczystości. Pro-
jekt zakłada także budowę 
zaplecza kuchennego oraz 
szatni i toalety dla persone-
lu. Listy przyjętych dzieci 
do przedszkola i żłobka oraz 
dzieci wpisanych na listy 
rezerwowe zostały wywie-
szone w holu żarowskiej 
placówki. Protokoły z posie-
dzeń komisji rekrutacyjnych 
są dostępne na stronie inter-
netowej www.przedszkole-
zarow.pl

Oprócz startów w Dolno-
śląskiej Lidze Rajdowej 

żarowska załoga w składzie 
Grzegorz Reda i Marcin Czy-
żewski wystartowała w dwóch 
kolejnych rajdach. 

Pierwszym z nich była dru-
ga runda Rajdowego Pucharu 
Sudetów Darvit Wiosna Wa-
limska, która zakończyła się 
drugim miejscem w klasie i 
awansem w klasyfikacji rocz-
nej sezonu. Drugim startem 
była pierwsza runda Rally Ma-
sters Rajdowych Amatorskich 
Mistrzostw Dolnego Śląska, 
który zawodnicy zakończyli na 
piątym miejscu. - Nasza załoga 
uczestniczyła w drugiej rundzie 

Rajdowego Pucharu Sudetów 
Darvit Wiosna Walimska. Wio-
sna była tylko w nazwie, gdyż na 
trasie panowały zimowe warun-
ki. Temperatura rzędu -12 stop-
ni, śnieg, zaspy i lód wymagały 
nie lada koncentracji, aby cało 
stawić się na mecie. Do pokona-
nia był odcinek Walim-Glinno 
przejeżdżany  czterokrotnie. Ko-
lejny start zaledwie tydzień po 
Walimskiej Wiośnie to pierwsza 
runda Rally Masters - Rajdo-
wych Amatorskich Mistrzostw 
Dolnego Śląska. Bazą rajdu był 
Jawor, gdzie na uczestników 
czekało 6 odcinków specjalnych 
o łącznej długości 35 km! Był 
to pierwszy start naszej załogi 

w tak trudnej i wymagającej 
imprezie, w której udział wzięło 
niemal 140 załóg. Priorytetem 
była meta i zdobycie kolejnego 
cennego doświadczenia, jakim 
jest jazda po naprawdę szybkich 
odcinkach specjalnych. To już 
nie są imprezy odbywające się 
na bezpiecznych placach, tylko 
jazda z prędkościami powyżej 
100km/h między drzewami. Ża-
rowska załoga dotarła do mety 
na 5 miejscu w klasie, co dało 
cenne punkty, jak i dużo cennej 
nauki – opowiada Grzegorz 
Reda.

Kolejny start zaplanowany 
został pod koniec maja na 1.ral-
ly pickup design - 2. runda tar-

mac masters 2018, która odbę-
dzie się w Gryfowie Śląskim.  
Z każdego startu relację można 
zobaczyć na YouTube, Facebo-
oku i przeczytać w Gazecie 
Żarowskiej. 

Zawodnicy składają serdecz-
ne podziękowania dla Zywer 
Auto, Auto-Shop, Parkowa 
Bowling&Pizza oraz Strefa 
Okazji.

Oprac. Magdalena Pawlik
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Zapraszamy do 
udziału w konkursie 

„Moja Mama”

Spalanie odpadów na działkach 
zabronione

Masz zadłużenie 
czynszowe?

Skorzystaj z pomocy 
Gminy

Trwają prace przy budowie 
pętli postojowej

Przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie kontynuowane są prace związane z budową pętli 
postojowej. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę sytuacji komunikacyjnej przy ulicy 1 Maja. Choć do zakoń-
czenia całego zadania pozostało jeszcze wiele prac, można już zaobserwować, jak będzie wyglądać pętla 
postojowa.

- To bez wątpienia inwe-
stycja bardzo potrzebna i 
podnosząca bezpieczeństwo. 
Najważniejszym jej celem jest 
przede wszystkim rozłado-
wanie korków przed szkołą i 
łatwiejszy dojazd do placów-
ki. U zbiegu ulic 1 Maja, Si-
korskiego i Wojska Polskiego 
tuż przed godziną ósmą rano, 
kiedy rodzice przywożą do 
szkoły swoje dzieci, panuje 
chaos komunikacyjny. Pętla, 
która powstaje przy szkolnej 
placówce ma usprawnić tę sy-
tuację i wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa najmłodszych 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Wkrótce na przyszkolnym 
terenie przy ul. 1 Maja w Ża-
rowie rozpocznie się także 
kolejna inwestycja. Burmistrz 
Leszek Michalak kilka dni 
temu podpisał umowę na bu-
dowę placu zabaw z siłownią 
zewnętrzną. Zadanie to bę-
dzie realizowane w ramach 
projektu „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów – za-

gospodarowanie terenów i 
przestrzeni w celu przywró-
cenia funkcji społecznych”. 
Koszt tego zadania wynie-
sie 157.000,00 złotych. Do 
użytku mieszkańców oddane 
zostaną urządzenia siłowni 
zewnętrznej, a dla najmłod-
szych nowoczesny plac zabaw 
z nowymi urządzeniami. Pro-
jekt przewiduje również mon-
taż altan ogrodowych, stołów 
do gier, nowych ławek, koszy 
na śmieci, stojaków rowero-
wych, tablic z regulaminem 
placu zabaw i siłowni ze-
wnętrznej oraz wykonanie 
trawników, nawierzchni z 
kostki syntetycznej i nasadze-
nia krzewów. Wszystkie te 
zadania mają zostać zrealizo-
wane do połowy czerwca.

Łączny koszt wszystkich in-
westycji realizowanych przy 
żarowskiej podstawówce to 
kwota 253.395,10 złotych 
wydatkowane ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów.

Magdalena Pawlik

Przy żarowskiej podstawówce trwa kolejna ważna inwestycja.

Dzięki budowie pętli postojowej poprawi się sytuacja komunikacyjna. 

Przed nami kolejna, 12. już, 
edycja Regionalnego Kon-

kursu Plastyczno-Literackiego 
„Moja Mama”, którego celem 
jest rozwijanie twórczej wy-
obraźni uczniów oraz umie-
jętności wyrażania swoich 
uczuć w formie prac plastycz-
nych i literackich. 

Organizatorami konkursu 
są: Poseł na Sejm RP – Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka 
oraz Publiczna Szkoła Podsta-

wowa Specjalna nr 10 w Wał-
brzychu.

Konkurs, który obejmuje 
swoim zasięgiem 5 powiatów 
naszego regionu, cieszy się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów szkół 
podstawowych i szkół specjal-
nych. Lista uczestników oraz 
laureatów jest bardzo długa. 
W poprzedniej edycji jury oce-
niło 1405 prac plastycznych 
oraz 275 literackich z 94 szkół 

Najemcy lokali komunal-
nych znajdujący się w 

trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, zdrowotnej, którzy z 
powodów życiowych wpadli 
w pętlę zadłużenia mogą ko-
rzystać z różnych form po-
mocy Gminy Żarów. 

Oprócz znanych wszystkim 
możliwości wyjścia z zadłu-
żenia takich jak: rozkładanie 
długów na raty, czy możli-
wość umorzenia odsetek, w 
przypadku spłaty należności 
głównej w wyznaczonym 
terminie, Gmina zachęca do 
kolejnej formy pomocy, jaką 
jest odpracowanie zadłuże-
nia czynszowego. - Stwo-
rzyliśmy dłużnikom posia-
dającym zadłużenie powyżej 
trzech miesięcy, możliwość 
odpracowania swoich dłu-
gów poprzez wprowadzenie 
programu spłaty zadłuże-
nia czynszowego w formie 
świadczeń rzeczowych. 
Aby skorzystać z tej formy 
pomocy dłużnik składa w 
Urzędzie Miejskim wniosek, 
po zatwierdzeniu którego 
zawierana jest umowa. Za-
płata czynszu stanowiącego 
zadłużenie następuje w for-
mie świadczenia rzeczowego, 

które polega na wykonywa-
niu prostych prac takich jak: 
prace porządkowe na terenie 
miasta i gminy Żarów, czy 
drobne prace remontowe, 
malarskie i konserwatorskie. 
Jednocześnie dłużnik zobo-
wiązuje się do należytego i 
terminowego wykonywania 
czynności objętych zakre-
sem świadczeń rzeczowych, 
ścisłego przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosowanie się do 
poleceń osób, pod których 
nadzorem i kierownictwem 
praca będzie wykonywana. Z 
tej formy pomocy skorzystało 
już 14 osób, obecnie 6 osób 
odpracowuje swoje zadłu-
żenie czynszowe – wyjaśnia 
Agata Krawiec kierownik 
Referatu Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Zachęcamy wszystkich, któ-
rzy mają zadłużenie wzglę-
dem gminy, do skorzystania 
z tej formy pomocy. Wszel-
kich niezbędnych informacji 
udziela Referat Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, pokój nr 15, 
tel. 74/858-05-91, wew. 344.

Magdalena Pawlik naszego regionu. Tegoroczny 
temat konkursu nawiązuje do 
znanego wierszyka i brzmi: 
Mamo, mamo, coś Ci dam! – 
napisz/namaluj, jaki prezent 
podarował(a)byś swojej ma-
mie z okazji jej święta.

Konkurs tradycyjnie po-
dzielono na 6 kategorii: pla-
styczną dla uczniów klas 0-I, 
plastyczną dla uczniów klas 
II-III, literacką i poetycką dla 
uczniów klas IV-VI, a tak-
że plastyczną i literacką dla 
uczniów szkół specjalnych. 
Prace konkursowe można 
składać w sekretariacie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 10 (ul. Ogro-
dowa 5a, 58-306 Wałbrzych) 
bądź w sekretariacie Biura 
Poselskiego Posłanki Izabe-
li Katarzyny Mrzygłockiej 
(ul. 1 Maja 3, 58-300 Wał-
brzych, tel. 505 034 718), w 
nieprzekraczalnym terminie 
do 27 kwietnia 2018 roku 
(piątek). Wręczenie nagród 
odbędzie się 21.05.2018r., o 
czym osoby nagrodzone zo-
staną poinformowane telefo-
nicznie.

Regulamin konkursu oraz 
zgoda rodziców na udział w 
konkursie znajdują się do 
pobrania na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl

Wiosna to okres, w któ-
rym wyraźnie wzrasta 

liczba pożarów łąk i nieużyt-
ków, powstających w więk-
szości wskutek lekkomyśl-
nych podpaleń. Wiele osób 
wypala trawy i nieużytki rol-
ne tłumacząc swoje postę-
powanie chęcią użyźnienia 
i oczyszczenia gleby. Jest to 
całkowicie błędne myślenie, 
ponieważ wypalanie traw 
prowadzi do nieodwracal-
nych zmian w środowisku 
naturalnym. 

Przypominamy, że na 
działkach i ogródkach dział-
kowych również obowiązuje 
bezwzględny zakaz spalania 
zeschłych liści, gałęzi czy 
innych odpadów. - Wypa-
lanie liści czy pozostałości 
po letnich uprawach jest nie 
tylko nieprzyjemne, ale czę-
sto po prostu niebezpieczne. 
Ładna pogoda sprzyja pierw-
szym wiosennym porządkom 
w przydomowych ogródkach 
oraz na działkach rekreacyj-
nych. Przypominamy jednak 
o zakazie wypalania odpadów 
zielonych. Możemy je bez-

płatnie oddać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Armii 
Krajowej 34 w Żarowie. W 
związku z tym spalanie trawy i 
liści w przydomowych ogród-
kach, a także innych odpadów 
powstałych po wiosennych 
porządkach jest zupełnie nie-
zasadne i zabronione. Za tego 
typu działania grozi surowa 
kara, mandat w wysokości 
500 złotych, a nawet grzywna 
5000 złotych – przypomina 
Michał Działowski z Refe-
ratu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Pożary traw są niebezpiecz-
ne dla życia i zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz środowiska na-
turalnego. Zagrażają lasom, 
domom mieszkalnym i za-
budowaniom gospodarczym, 
bezpowrotnie niszczą faunę i 
florę. Stwarzają też niebezpie-
czeństwo dla podróżujących, 
gdyż dym z palących się w 
przydrożnych rowach traw, 
znacznie ogranicza widocz-
ność, co może doprowadzić 
do groźnych wypadków i 
kolizji. Pożary traw angażują 
również wiele zastępów ra-
towniczych, których pomoc 
może być potrzebna w tym 
samym czasie w innym miej-
scu, gdzie naprawdę zagrożo-
ne jest życie i zdrowie ludzi.

Przypominamy, że w świetle prawa spalanie odpadów zaka-
zuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków. Osoby, które 
spalają odpady zielone, liście lub gałęzie w ogrodzie działko-
wym mogą zostać ukarane mandatem w wysokości nawet do 
500 zł lub grzywną 5000 zł. Zapis o zakazie wypalania traw i 
liści istnieje również w każdym regulaminie Ogrodów Działko-
wych, który każdy działkowiec powinien przestrzegać. Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści 
się w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 34 (przy elewatorach 
zbożowych) i czynny jest w każdy poniedziałek godz. 16.00-
18.00, środę godz. 14.00-18.00 oraz sobotę godz. 10.00-
12.00. Można tam bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń oddać 
odpady zielone, liście, trawę, gałęzie.



skim gimnazjum rozegrany 
zostanie także turniej sza-
chowy.
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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 59.000 zł 5.900 zł 9 00

961/15 1.183 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 61.000 zł 6.100 zł 9 05

961/19 1.081 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na  własność 56.000 zł 5.600 zł 9 10

961/20 1.054 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 55.000 zł 5.500 zł 9 15

1. Przetargi odbędą się w dniu 17 maja 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 14 maja 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 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 działki przeznaczone są 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 
14.05.2018r.
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 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. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 08.03.2018r.

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

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

Święto Konstytucji 3 Maja w Żarowie

Festiwal Origami Piłkarska wiosna

Wyniki piłkarskie

Spalanie odpadów na działkach 
zabronione

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie zapra-

sza na Ogólnopolski Festiwal 
Origami „Bajki zakute w pa-
pierze”, który odbędzie się w 
sobotę, 28 kwietnia 2018r. w 
Żarowie.

Od pięciu lat GCKiS jest or-
ganizatorem tego pięknego i 
kolorowego konkursu, które-
go Honorowym Patronem jest 
niezmiennie Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak oraz 
Polskie Towarzystwo Origami 
„Papierowe Fantazje” i portal 
internetowy OrigamiArt. 

Każdego roku napływają do 
nas prace od ok. 200 uczest-
ników z całej Polski. Laureaci 
konkursu oprócz statuetek na-
gradzani są również nagroda-
mi rzeczowymi. Ponadto, od 
tego roku, wręczana będzie 
również nagroda GRAND 
PRIX i pięć wyróżnień dla 
uczestników konkursu z mia-

sta i gminy Żarów. Zespołowi 
jurorskiemu przewodniczyć 
będzie wiceprezes PTO, in-
struktor origami Adam Szew-
czyk. Pod okiem pana Adama 
odbędą się również warsztaty 
origami dla miłośników sztu-
ki składania papieru i tych, 
którzy stawiają pierwsze kroki 
w origami. Warsztaty odbędą 
się w dniu 28 kwietnia 2018, 
w godzinach od 11.00-13.00. 
Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Festiwalu Ori-
gami do pobrania ze strony 
internetowej www.centrum.
zarow.pl oraz www.um.za-
row.pl

W tym roku obchodzić 
będziemy 227. roczni-

cę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

Z tej okazji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
do wspólnego świętowania, 
które rozpocznie się uroczy-
stą mszą świętą w intencji 
Ojczyzny. W programie ob-

chodów zaplanowano także 
przemarsz patriotyczny uli-
cami miasta oraz złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej.  - Majo-
we Święta są dniami polskiej 
jedności. Spotkajmy się, by 
okazać radość i dumę z na-
szej Ojczyzny. Zachęcamy 
gorąco wszystkich mieszkań-

ców do przybycia z rodzina-
mi, by tego dnia wspólnie z 
nami włączyć się w obchody 
tego patriotycznego święta – 
zaprasza burmistrz Leszek 
Michalak.

Ale to nie jedyne atrakcje 
przygotowane przez orga-
nizatorów z okazji Święta 3 
Maja. Jak co roku w żarow-

Trwają prace przy budowie 
pętli postojowej

Program uroczystości 3 Maja:
11.15 - zbiórka Pocztów Sztandarowych
11.30 - msza święta w intencji Ojczyzny w Ko-
ściele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Żarowie
12.30 - przemarsz patriotyczny ulicami miasta
13.00 - uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Na-
rodowej (okolicznościowe przemówienie Burmi-
strza Miasta Żarów i składanie wiązanek)

Piłkarskie zmagania wzno-
wiła wałbrzyska okrę-

gówka z udziałem KS Zjedno-
czonych Żarów.

Na inauguracji piłkarskiej 
okręgówki żarowianie po-
dejmowali w meczu wyjaz-
dowym beniaminka Granit 
Roztoka. Po niezwykłym 
dreszczowcu Zjednoczeni za-
ledwie zremisowali 3:3 .

Poniżej oczekiwań kibiców 

przebieg miała pierwsza poło-
wa w konfrontacji z Zamkiem 
Kamieńcem Ząbkowickim. 
Biało-niebiescy schodzili do 
szatni z jednobramkową stra-
tą. Zjednoczeni mieli sobie 
coś do udowodnienia, po tym 
jak w poprzednim sezonie 
Kamieniec w ostatniej kolejce 
pozbawił żarowskich piłkarzy 
awansu do IV ligi. Motywacja 
była na tyle duża, iż w drugiej 

części spotkania Zjednoczeni 
strzelili dwie bramki i zain-
kasowali na swoje konto trzy 
punkty.

W 19. kolejce podopieczni 
Adama Łagiewki wybrali się 
do Dusznik-Zdroju, gdzie po-
dejmowali miejscową Pogoń. 
Patrząc na układ tabeli fa-
worytem zdecydowanie byli 
Zjednoczeni. Przedostatnia 
drużyna w tabeli nie zdołała 
sprawić niespodzianki.  Poje-
dynek zakończył się pewnym 
zwycięstwem żarowskich pił-
karzy 4:1.

Zjednoczeni zajmują trzecie 
miejsce w tabeli wałbrzy-
skiej okręgówki i posiadają 
tyle samo punktów  co drugi 
Kryształ Stronie Śląskie. Bia-
ło-niebiescy mają do rozegra-
nia jedno spotkanie więcej.  
Lider z Nowej Rudy ma dwa-
naście punktów przewagi.

W najbliższej kolejce (21.04, 
godz. 16:00) Zjednoczeni Ża-
rów na własnym stadionie 
podejmą dwunastą drużynę 
w tabeli, Piławiankę Piławę 
Górną.

Krzysztof Dutkiewicz

Kl. A
Czarni Sieniawka - Wierzbianka Wierzbna 
2:1
Wierzbianka Wierzbna – Zieloni Łagiew-
niki 0:1

Kl. B
Zryw Łażany – Huragan Olszany 10:0
Zieloni Mrowiny – Nysa Kłaczyna 2:3
Sokół Kostrza – Błyskawica Kalno 3:1
Błyskawica Kalno – Zryw Łażany 3:5
Huragan Olszany – Zieloni Mrowiny 1:3

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

INFORMACJE



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plSport8

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

378/74 4.913 SW1S/00037801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
97.000 zł 9.700 zł 9 25

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o 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 14 maja 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 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  1.213,48 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol B.5 P/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 14.05.2018r.
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 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. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 27.03.2018r.

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

położonej w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową

Bramkostrzelny Klimala
W Suwałkach piłkarze coraz śmielej wypatrują boisk Ekstraklasy. Wszystko za sprawą bardzo dobrej passy, 
którą napędza bramkostrzelny Patryk Klimala.

Radość Patryka Klimali ze zdobycia kolejnej bramki, 
źródło www.gol24.pl

Pięć meczy w ciągu piętna-
stu dni mają za sobą zawod-
nicy Wigry Suwałki. Trzy 
wygrane, remis i porażka, to 
bilans bardzo dobry. Suwal-
czanie są na drugim miejscu 
w tabeli NICE 1 Ligi i do 
lidera Miedzi Legnica tracą 
osiem punktów. Oczywiście 
w klubie nie chcą mówić o 
awansie, a skupiają się na naj-
bliższych meczach. Mieszka-

niec Kalna, Patryk Klimala 
w ostatnich meczach zdobył 
trzy bramki. Co ważniejsze 
wszystkie trafienia dały zwy-
cięstwo ekipie z Suwałk (1:0 
z Rakowem Częstochowa 
oraz 2:1 ze Stomilem Olsz-
tyn). Łącznie wychowanek 
KS Zjednoczonych Żarów 
ma już na swoim koncie dzie-
więć trafień.

Krzysztof Dutkiewicz

Fajdek z minimum na 
Mistrzostwa Europy

Sukces Żarowianki Sezon tenisowy rozpoczęty

Awans nie w tym roku

Trzykrotny mistrz globu w 
rzucie młotem Paweł Faj-

dek wygrał mityng w Miami, 
uzyskując w najlepszej pró-
bie wynik 79,43 m.

W zawodach w Miami 
wychowanek ULKS Zielo-
ny Dąb Żarów dwukrotnie 
przekroczył granicę 79 me-
trów. Tym samym wypełnił 
minimum Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki na mi-
strzostwa Europy w Berli-

nie (7–12 sierpnia), które w 
rzucie młotem wynosi 74 m. 
Osiągnięty rezultat wysunął 
Fajdka na czoło światowej 
listy młociarzy w sezonie. 
Radość z prowadzenia nie 
trwała długo, gdyż podczas 
Igrzysk Commonwealthu, 
Brytyjczyk Nick Miller uzy-
skał 80,26 m., poprawiając aż 
o 2,71 m swój dotychczasowy 
rekord kraju (77,55 m).

Krzysztof Dutkiewicz

Rzeczy wielkie najlepiej 
robić podczas maratonu 

w Paryżu! Małgorzata Mo-
czulska wśród kobiet zajęła 
75 miejsce, poprawiając re-
kord życiowy!

Na starcie stanęło prawie 
50 000 zawodniczek i zawod-
ników. Trasa nie należała do 
najłatwiejszych, a mimo to 
Moczulska może cieszyć się 
z nowego rekordu życiowe-
go, który na dzień dzisiejszy 
wynosi 3.13.55. 

- Paryż dziś był gorący i 
bezchmurny. Wiem, że stać 
mnie na więcej. Ogromna ra-
dość z osiągniętego rezulta-
tu – relacjonuje mieszkanka 
Żarowa.

W tym roku organizatorzy 
paryskiego maratonu posta-
nowili, że kobiety ruszą na 
trasę wcześniej, by najszyb-
sza z nich pojawiła się na 

mecie o podobnej porze co 
triumfator męskich zmagań. 
Pierwsza z pań Saina, ukoń-
czyła bieg tuż za pierwszym 
mężczyzną Lonyangatą. 

Całe podium w obydwu 
kategoriach zdominowali za-
wodnicy z Keni.

Krzysztof Dutkiewicz

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie za-

prasza na korty tenisowe.
Do Państwa dyspozycji 

są dwa korty o nawierzch-
ni ziemnej, zlokalizowane 
przy boisku Orlik w Żarowie 
(Osiedle Piastów).

Korty czynne są codziennie 
od godz. 8:00 rano do zmro-
ku. Rezerwacja pod nume-
rem tel. 74 8580 753 wew. 30 
(kasa basenu). Cena: 15 zł/
godz. bez względu na wiek - 
płatność w kasie krytego ba-
senu w Żarowie, ul. Piastow-
ska 10B. Zapraszamy!

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny Ranking
Duże 

punkty
Pkt.

1
MDK Fabryczna Polonia 

Wrocław - III
2219 17.0 37.0

2 KSz Miedź Legnica - II 2124 14.0 31.0

3
Wrocławski Klub Szachowy 

HETMAN
2067 14.0 29.0

4 WIEŻA Pęgów - II 2166 12.0 30.0

5 GLKS Goniec Żarów 2004 12.0 27.5

6 Biały Król Wisznia Mała - II 2011 11.0 26.5

7
MUKS MDK Śródmieście 

Wrocław
2079 10.0 26.5

8 SKFiS Kudowianka 1576 10.0 26.0
9 UKS Debiut Przedwojów 2030 10.0 25.0

10 UKS Pogoń Oleśnica 1999 8.0 25.5

11 UKS GIECEK Radków 2015 7.0 26.5

12 MGLKS Parnas Oława 1800 7.0 19.5

Goniec Żarów ostatecznie 
nie awansowal do II ligi 

szachowej. O wszystkim de-
cydowała ostatnia runda.

W Żarowie spotkały się 
wszystkie drużyny rywa-
lizujące w rozgrywkach. 
Goniec w ostatniej rundzie 
podejmował lidera MDK 
Fabryczna Polonia III Wro-
cław. Po przegranej 3:2 
żarowianie spadli na piąte 
miejsce. Z awansu cieszą 
się zawodnicy MKD Pa-
brycznej II Wrocław oraz 
KSz Miedź II Legnica. 

MDK Fabryczna Polonia 
Wrocław III - GLKS Goniec 
Żarów 3-2 Jakub Żeber-
ski - Damian Daniel 1-0 

Piotr Marko - Woj-
ciech Kowalczuk 0-1 
Radosław Dytman - 
Marek Szmyd ½ - ½ 
Magdalena Pawic-
ka - Czesław Stec 1-0 
Natalia Rogacka - Klara 
Czaplewska ½ - ½


