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Święto 3 Maja
w Żarowie

DNI ŻAROWA 2018

Ostatni etap prac 
przy skrzyżowaniu

W czwartek, 3 maja cała 
Polska obchodziła 227 

rocznicę uchwalenia konsty-
tucji majowej.

Także mieszkańcy gminy 
Żarów pamiętali o najważ-
niejszych wydarzeniach z 

Wielkimi krokami zbli-
ża się jedno z waż-

niejszych wydarzeń kultu-
ralnych Żarowa.

Święto miasta i gminy 
w tym roku zaplanowano 
w ostatni weekend maja. 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu, które jest organiza-

Kończy się kolejny etap 
prac przy budowie Zin-

tegrowanego Centrum Prze-
siadkowego i przebudowie 
głównego skrzyżowania w 
centrum miasta.

Przy rozjazdach ronda uło-
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Niebawem do jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej w gminie Ża-
rów trafi kolejny nowoczesny sprzęt 
ratowniczo-medyczny.

Gmina Żarów w czołówce. W opra-
cowanym przez ekspertów rankin-
gu finansowym samorządu tery-
torialnego jesteśmy w pierwszej 
dziesiątce gmin miejsko-wiejskich. 

Jolanta Kumor zwyciężyła w  
17. edycji konkursu komisji sportu 
kobiet polskiego komitetu olimpij-
skiego pod hasłem „Trenerka roku”.

żona została już pierwsza 
warstwa wiążąca masy bi-
tumicznej. Wyregulowano 
także wszystkie studzienki w 
tym miejscu i ułożono drugą 
warstwę ścieralną.

więcej na str. 4
Na zdjęciu zuchy z Zastrużańskiej Gromady Zuchowej „Dzielne Smoki” 
wraz z opiekunami.

Ułożenie nowej warstwy asfaltowej przy skrzyżowaniu w centrum miasta to 
już kolejny zrealizowany etap tej inwestycji.

Zespół VIDEO na zdjęciu  (Foto: http://epowiatostrolecki.pl/2014/09/09/na-
sze-sprawy/zespol-video-zagra-festynu-pn-szkoda-lata,59438/)

historii Polski. Najpierw, w 
intencji Ojczyzny odbyła 
się uroczysta msza święta w 
kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żaro-
wie.

więcej na str. 4

torem przedsięwzięcia przy-
gotowało dla mieszkańców 
dwa dni doskonałej zabawy.

Na scenie żarowskiego 
Parku wystąpią znani polscy 
artyści. Wśród nich zespoły: 
Happysad oraz VIDEO.

więcej na str. 7

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 zostało przez mieszkańca na 
maila, z prośbą o informacje. 

Marcin Z. mieszkaniec Żarowa: Panie Burmistrzu trwa przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej, 
Dworcowej, Mickiewicza, Krasińskiego. „Mini rondo” wraz z centrum przesiadkowym coraz bardziej na-
biera już kształtu, ale czy osoby, które je projektowały nie poniosła „ułańska fantazja”, podobnie jak te oso-

by co projektowały łącznik Świdnica-Żarów, gdzie m.in. źle zaprojektowano skrzyżowanie Żarów-Piotrowice i często tu dochodzi do 
kolizji. Czy osoby, które to projektowały zostawiły większy margines dopuszczalnej szerokości drogi, czy to wszystko jest zaprojekto-
wane w teorii tj. na styk? Czy przejeżdżające auta ciężarowe z naczepami będą swobodnie mieścić się na rondzie podczas skręcania, 
czy będą jeździć po krawężnikach? Dojazd z ronda do dworca PKP, PKS (centrum przesiadkowego) zwężył się i mam takie wrażenie, 
że dwa duże autobusy się nie wyminą jeśli jeden będzie wyjeżdżał a drugi wjeżdżał do centrum przesiadkowego. Czy brano też pod 
uwagę często zamykany przejazd kolejowy, który powoduje zatrzymywanie samochodów i długie kolejki? 

Burmistrz Leszek Michalak:
Projekt „Budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stę-

czyńskiego w Świdnicy”, czyli łącznika Świdnica-Żarów wykonany został przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Rzeczywiście jest 
to bardzo niebezpieczny odcinek drogowy. Umiejscowienie wiaduktu, niebezpieczne zjazdy i wjazdy, a często problemy z włączeniem 
się do ruchu to uciążliwości, z którymi muszą na co dzień borykać się kierowcy. Często w tym miejscu dochodzi do wielu kolizji i 
wypadków. Właścicielem tej części drogi jest Starostwo Powiatowe, do którego wielokrotnie, pomimo że droga przebiega po terenie 
gminy Żarów, zwracaliśmy się już z interwencją w tej sprawie, jednak do dziś problem nie został rozwiązany.

Rondo, które powstało w Żarowie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. Samo-
chody będę mogły swobodnie przejeżdżać po krawężnikach, ale jednocześnie rondo zaprojektowane zostało jako najazdowe, tak 
aby auta ciężarowe z naczepami mogły również swobodnie najechać na krawężniki. Część krawężników zaprojektowano także jako 
najazdowe. Wszystkie najazdowe krawężniki wykonane są z granitu po to, żeby można było po nich przejeżdżać. Rzeczywiście Pana 
stwierdzenie ze zwężeniem dojazdu z ronda do  dworca PKP, PKS jest trafne, ale na przedmiotowym odcinku nastąpiła korekta i 
przywrócenie jego pierwotnej szerokości. Dojazd z ronda do dworca PKP i PKS (Centrum Przesiadkowego) nie został zwężony, 
pozostał w starym przebiegu ulicy i nie będzie żadnego problemu, aby dwa duże autobusy wyminęły się na tym odcinku. 

Nie mamy wpływu na częstotliwość zamykania przejazdu kolejowego. O uciążliwości zamykania przejazdów kolejowych zlokalizo-
wanych na terenie Żarowa pisaliśmy wielokrotnie na łamach Gazety Żarowskiej. Przypomnę raz jeszcze odpowiedź, jaką otrzyma-
liśmy od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: „Czasy zamknięcia przejazdów muszą gwarantować pełne bezpieczeństwo wszystkich 
jego użytkowników - zarówno tych na drodze, jak i tych jadących w pociągu. Trzy przejazdy w Żarowie (położone w mieście) 
obsługiwane są z jednego posterunku. Dopóki przejazdy nie zostaną zamknięte, dyżurny ruchu nie może wyświetlić na semafo-
rze sygnału, zezwalającego na przejazd pociągu. Eliminuje to wyjazd pociągu przy otwartym przejeździe. Dłuższe zamknięcia 
mogą być w sytuacjach awaryjnych oraz podczas przejazdów składów towarowych jadących wolniej i dłużej. Praca obsługi jest 
tak zorganizowana, by przy obecnych urządzeniach czynności wykonywać szybko, zgodnie z procedurą  i bezpiecznie”.

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

Mistrzowie Pięknego Czytania

Na zdjęciu uczestnicy konkursu wraz z opiekunami: Iwoną Nieradka, Małgorzatą Nowak i Beatą Jurczak. 

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

ny na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów  
Nr 63/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

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 62/2018 z dnia 
20.04.2018r. 

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 sprzeda-
ży w oparciu o Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 18.04.2018r. 

Sprawca postrzelenia kota z zarzutami
Do zdarzenia doszło w styczniu 2018r. na Placu Wolności w Żaro-
wie. Nieznany sprawca postrzelił z wiatrówki kotkę i zostawił ran-
ną na ulicy. Ranne zwierzę zabezpieczyli mieszkańcy, a następnie 
przetransportowali je do lecznicy weterynaryjnej. Lekarz wetery-
narii stwierdził u kota uraz kręgosłupa i rdzenia kręgowego, pa-
raliż tylnych kończyn oraz porażenie pęcherza moczowego. Kot 
znajdował się pod opieką Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony 
Zwierząt w Jeleniej Górze, przebywał także w Przychodni Wete-
rynaryjnej w Oławie. Koszty leczenia kotki pokryła gmina Żarów. 
Jednak jego obrażenia okazały się na tyle poważne, że nie udało 
się uratować życia zwierzęcia i w lutym zapadła decyzja o uśpie-
niu kotki. Niedawno sprawca tego wydarzenia usłyszał zarzuty. 
- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdnicy zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątko-
wego w wysokości 2000 złotych wobec 52-letniego mieszkańca Ża-
rowa, podejrzanego o to, że strzelając z karabinka pneumatycznego 
pociskiem ołowianym kal. 4,5 mm, usiłował zabić kota. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności – wy-
jaśnia Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w Żaro-
wie.

Ukradł rower, bo stał niezabezpieczony
Funkcjonariusze policji w Żarowie otrzymali od 33-letniego 
mieszkańca Żarowa powiadomienie, że nieznany sprawca doko-
nał przywłaszczenia pozostawionego bez zapięcia roweru marki 
Kellys o wartości 3999 złotych. W toku czynności operacyjnych 
policjanci KP Żarów zatrzymali 17-letniego mieszkańca gminy 
Żarów podejrzanego o dokonanie przywłaszczenia wymienione-
go mienia.

Policjanci otrzymali narkotesty
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przekazał na rzecz Komi-
sariatu Policji, wcześniej zakupione ze środków przeznaczonych 
na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
narkotesty. - Testy NARK wykorzystywane są do wstępnej identy-
fikacji dużej grupy występujących na rynku środków odurzających 
i substancji psychotropowych. Narkotesty wykorzystywane będą 
przez funkcjonariuszy policji w trakcie kontroli pojazdów pod kątem 
obecności substancji psychoaktywnych w organizmie kierowcy, co 
pozwoli na dalsze podejmowanie działań w zakresie przeciwdzia-
łania narkomanii – wyjaśnia komendant policji w Żarowie Kata-
rzyna Wilk.

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żaro-

wie wybierała mistrzów 
pięknego czytania.

Do konkursu czytelnicze-
go, którego organizatorem 
byli nauczyciele szkolnej 
placówki Iwona Nieradka 
oraz Małgorzata Nowak w 
piątek, 20 kwietnia przystą-
pili uczniowie żarowskiej 
podstawówki. O tytuł mi-
strza pięknego czytania ry-
walizowali uczniowie klas 
I-III. Uczestnicy konkursu 
przed jury zaprezentowali 
swoje recytatorskie umiejęt-
ności. - Cieszę się, że wśród 
naszych uczniów nie brakuje 
miłośników czytania. Gratu-
luję i dziękuję wszystkim na-
uczycielom oraz opiekunom 
za trud włożony w przygo-
towanie dzieci do konkursu 
- mówiła Beata Jurczak 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

Wszyscy uczestnicy kon-

kursu zostali zwycięzcami 
czytelniczych zmagań. Jury 
brało pod uwagę tempo czy-
tania, odpowiednią dykcję i 
ogólne wrażenie. W nagro-
dę za udział w konkursie 
uczniowie otrzymali pa-

Żarowska Izba Historyczna
w nowym miejscu

W związku z przygotowaniem do zmiany bazy lokalo-
wej, Żarowska Izba Historyczna jest nieczynna od dnia 
30.04.2018 r. 

Wszelkie sprawy związane z tematyką historyczną i zabyt-
kową, prosimy kierować pod adres mailowy: izbazarow@
wp.pl lub nr tel. (74) 858-07-53. Już niebawem Żarowska 
Izba Historyczna będzie miała swoją siedzibę w budynku 
wyremontowanego dworca kolejowego w Żarowie.

miątkowy dyplom oraz upo-
minki przygotowane przez 

Urząd Miejski w Żarowie.
Magdalena Pawlik

- Sprzedam mieszkanie w Mrowinach o pow.110 m2 lub 
zamienię na 2-pokojowe mieszkanie w Żarowie

lub Jaworzynie Śląskiej. Tel.: 725 467 495
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Optymistyczne
Bajkowe

Przedszkole

Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Na uroczystości Gali Opty-
mizmu, która odbyła 

się w ramach XVII Kongresu 
Optymistycznych Przedszko-
li pod nazwą „Nowe Hory-
zonty – Regaty Optymizmu 
2018” Bajkowe Przedszkole z 
Żarowa uhonorowane zosta-
ło certyfikatem. 

Wyróżnienie na ręce dyrek-
tor żarowskiej placówki Elż-
biety Wierzyk przekazała 
Mirela Nawrot autorka pro-
gramu i liderka Optymizmu 
oraz ekspert w dziedzinie 
wychowania przedszkolnego. 
- W Kongresie Optymistycz-
nych Przedszkoli, który odbył 
się w dniach 12-14 kwietnia w 
Mielnie uczestniczyli nauczy-
ciele i dyrektorzy z 66 miast 
z całej Polski reprezentujący 
placówki należące do sieci 
Optymistycznych Przedszkoli. 
Wspólnie ze mną gminę Żarów 
reprezentowała także Mariola 
Król koordynator programu. 
Celem tegorocznego Kongre-
su było umożliwienie uczest-

nikom głębokiej refleksji do 
obecnych zjawisk i zmian w 
edukacji. W trakcie Kongresu 
odbyło się wiele interesujących 
wykładów. Uczestnicy mieli 
możliwość wzięcia udziału w 
wizytach studyjnych w przed-
szkolach koszalińskich, gdzie 
w pracy warsztatowej w ogól-
nopolskim zespole dyrektorów 
i nauczycieli wypracowali 
kolejne założenia do ogólno-
polskiego Programu Optymi-
styczne Przedszkole – mówi 
Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w 
Żarowie.

Do Żarowa dyrektor Elż-
bieta Wierzyk i nauczyciel-
ka Mariola Król przywiozły 
Certyfikat dla Bajkowego 
Przedszkola, które z sukcesem 
brało udział w warsztatach 
dydaktycznych w sieci uczą-
cych się przedszkoli SUPEŁ 
i pogłębiło wiedzę dotyczą-
cą strategicznych zagadnień 
psychologii pozytywnej.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu dyrektor Elżbieta Wierzyk i Mariola Król z Bajkowego Przed-
szkola wraz z Certyfikatem.  

Nowy budynek żłobka, który powstaje przy Bajkowym Przedszkolu będzie 
się nazywał „Bajkowa Kraina”. Niebawem zostanie także ogłoszony kon-
kurs na logo nowej placówki.

Mieszkańcy mogą obserwować inwestycję każdego dnia. I każdego dnia 
widać, że prace realizowane są w bardzo szybkim tempie. 

Umowę na ręce burmistrza Leszka Michalaka przekazał Mikołaj Pawlak 
dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Specjalistyczne zestawy, które trafią do strażaków pomogą druhom w 
udzieleniu pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym na miej-
scu zdarzenia, zgodnie z procedurami ratowniczymi. 

Jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej funkcjonujące 

na terenie gminy Żarów zo-
staną wyposażone w kolejny 
nowy sprzęt strażacki, który 
pozwoli ratować życie.

Wniosek gminy Żarów zo-
stał pozytywnie rozpatrzony 
i uzyskał dofinansowanie ze 
środków Funduszu Spra-
wiedliwości w wysokości  
43 164,00 złotych. Środki fi-
nansowe zostaną przekazane 
na zakup specjalistycznego 

sprzętu ratowniczo-medycz-
nego. Podpisaną umowę na 
ręce burmistrza Leszka Mi-
chalaka kilka dni temu prze-
kazał Mikołaj Pawlak dy-
rektor Departamentu Spraw 
Rodzinnych i Nieletnich. - 
Strażacy zazwyczaj jako piersi 
są na miejscu wypadku. Dlatego 
w tym roku za zgodą Ministra 
Sprawiedliwości uznaliśmy, 
że największym zadaniem na 
ten rok, spośród wielu innych, 
będzie doposażenie jednostek 

OSP w specjalistyczne sprzęty. 
Na województwo dolnośląskie 
przeznaczone było 6 milionów 
złotych do rozdysponowania, 
wpłynęło ponad 15 wniosków, 
dlatego pieniądze zostały po-
dzielone pomiędzy gminy ubie-
gające się o dofinansowania 
– mówił Mikołaj Pawlak z 
Departamentu Spraw Rodzin-
nych i Nieletnich.

Wśród sprzętu, który zasili 
gminne jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w naszej 
gminie będą defibrylatory i 
zestawy PSP R1 z deską orto-
pedyczną i szynami Kramera, 
które podniosą skuteczność 
prowadzenia działań ratow-
niczych, a także poprawią 
gotowość bojową żarowskich 
jednostek. Dofinansowanie 
w wysokości 99 procent na 
zakup sprzętów zostało przy-
znane na realizację programu 
„Wsparcie i rozwój systemu 
instytucjonalnego pomocy 

Obejrzyj relację z podpi-
sania umowy w Kronice 

Filmowej Gminy Żarów i na 
facebooku Gmina Żarów.

Nowy żłobek przy
Bajkowym Przedszkolu

osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom 
oraz realizacja przez jed-
nostki sektora finansów pu-
blicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną inte-
resów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków po-
krzywdzenia przestępstwem”. 
Środki własne po stronie gmi-
ny Żarów to jedynie 1 procent 
wartości tej inwestycji: 436 
złotych. - Strażacy to jeden z 

najtrudniejszych i najbardziej 
wymagających zawodów. Ra-
tują zdrowie i życie, walczą 
z ogniem, pomagają w wielu 
innych sytuacjach. Straż Po-
żarna jest wzywana do wy-
padków i kolizji, do usuwania 
powalonych na drogę drzew, 
do wyważania, drzwi gdy za-
chodzi podejrzenie, że w domu 
lub mieszkaniu ktoś zasłabł 
oraz do pomocy przy podto-
pieniach i zalaniach. Z tego 
względu ważne jest, aby stra-

żacy mogli w swojej służbie 
wykorzystywać nowoczesny 
i niezawodny sprzęt. A bez-
pieczeństwo mieszkańców to 
podstawa, dlatego od kilku lat 
systematycznie, przy współ-
udziale pozyskanych środków 
finansowych oraz własnych z 
budżetu naszej gminy, wypo-
sażamy jednostki w nowocze-
sny sprzęt - mówi burmistrz 
Leszek Michalak. 

Strażacy ochotnicy niejedno-
krotnie na miejscu zdarzenia 
pojawiają się jako pierwsi. Bez 
odpowiedniego sprzętu nie 
mogą podjąć działań związa-
nych z udzieleniem pierwszej 
pomocy ofiarom zdarzenia. 

Nowoczesny sprzęt strażacki 
ma trafić do jednostek OSP do 
końca czerwca. 

Magdalena Pawlik

Pierwsze roboty budowlane rozpoczęły się w lutym, a dziś widać, że inwestycja idzie pełną parą. Budynek w 
stanie surowym jest już gotowy, a w kolejnym etapie mają się rozpocząć prace instalacyjne.

Budowa żłobka, który po-
wstaje przy Bajkowym Przed-
szkolu to kolejne ważne zada-
nie inwestycyjne na terenie 
naszego miasta. Realizowane 
jest w ramach projektu „Roz-
budowa Przedszkola Miej-
skiego w Żarowie o budynek 
żłobka w systemie zaprojektuj 
i wybuduj”. - Wszystkie prace 
przebiegają zgodnie z opra-
cowanym harmonogramem. 
Praktycznie budynek w stanie 
surowym jest  już gotowy, a 
w następnym etapie monterzy 
przystąpią do prac instala-
cyjnych. Po uporządkowaniu 
terenu i zakończeniu prac in-
stalacyjnych będziemy konty-
nuować dalsze roboty – mówi 
Krystian Staworzyński pod-
wykonawca inwestycji KS In-
vest Dom.

Do zakończenia całego za-
dania pozostało jeszcze wiele 
prac, bo żłobek zgodnie z pod-
pisaną umową ma być gotowy 

do końca października. Prace 
postępują z dnia na dzień i choć 
jeszcze nie tak dawno, teren zo-
stał udostępniony wykonawcy, 
dziś widać, w jakim szybkim 
etapie inwestycja jest realizo-
wana. - Rzeczywiście, jeszcze 
nie tak dawno obserwowaliśmy, 
jak na plac budowy wjechały 
pierwsze ciężkie maszyny. Mi-
nęły dwa miesiące, a nasz nowy 
budynek wnosi się coraz bar-
dziej w górę. Codziennie tutaj 
przychodzimy i doglądamy in-
westycję, jednocześnie ciesząc 
się, że niebawem do dyspozycji 
dzieci będzie tak piękny i no-
woczesny żłobek. Przed nami 
jeszcze sporo prac, ale pierwsze 
efekty cieszą nas coraz bardziej. 
Zakończył się już także nabór 
dzieci do przedszkola i żłobka 
prowadzonego przez Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie. Ale w 
związku z trwającą budową 
żłobka wszystkie dzieci nie przy-
jęte od września 2018r. będą 

miały zapewnione miejsca w 
nowo otwartym Żłobku w Żaro-
wie. Rozpoczęliśmy także dzia-
łania związane z nazwą nowego 
obiektu, odbyły się konsultacje i 
ankietowanie wśród rodziców i 
pracowników przedszkola i zo-
stała wybrana nazwa „Bajko-
wa Kraina”. Ogłosimy również 
konkurs na logo nowego Żłobka  
– wyjaśnia dyrektor Elżbieta 
Wierzyk. 

W nowym budynku żłobka 
mają powstać dwie sale zabaw, 
jadalnie, sypialnie, szatnie, ła-
zienki dla dzieci oraz sala wi-
dowiskowa z przeznaczeniem 
na wspólne zabawy i uroczy-
stości. Projekt zakłada także 
budowę zaplecza kuchennego 
oraz szatni i toalety dla per-
sonelu. - Tempo prac budowy 
żłobka jest faktycznie szybkie, co 
nie ukrywam nas bardzo cieszy. 
W tak krótkim czasie na terenie 
przedszkolnym wznosi się już 
nowy budynek, w którym miej-

sce niebawem znajdą najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy. Umo-
wa przewiduje zakończenie in-
westycji do końca października, 
ale musimy pamiętać, że czekać 
nas będą jeszcze wszelkie pro-
cedury sanepidowskie i odbio-
rowe, co niewątpliwie będzie 
miało wpływ na oddanie żłobka 
do użytku – dopowiada bur-
mistrz Leszek Michalak.

Zgodnie z podpisaną umową 
w z wykonawcą inwestycji bu-
dowa nowego żłobka koszto-
wać będzie 2.660.490 złotych. 
Dofinansowanie w wysokości 
1 831 716,00 złotych zostało 
przyznane w ramach Oś prio-
rytetowa: Infrastruktura spój-
ności społecznej, Działanie: 
Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, Poddziałanie: 6.1.4 
Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną - ZIT AW. 

Zobacz relację w Kronice 
Filmowej Gminy Żarów i na 
facebooku Gmina Żarów. 
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Nr 
działki

Pow.
w   m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

44/41 97 SW1S/00019245/1
Sprzedaż na  

własność
4.000 zł 400 zł 9 05

Przetarg został ograniczony  na wniosek mieszkańców budynku 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, pokój nr 19,  w godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 
0201 9458  najpóźniej do dnia 08 czerwca 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  2.315 zł, kosztów 
dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę  mieszkaniową 
wielorodzinną symbol A.5 MW.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-
591 wew. 301 do dnia 08.06.2018r.
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.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 2, 4 i 6 przy ul. 

Sportowej w  Żarowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Święto 3 Maja w Żarowie

Członkinie Związku Kombatantów oraz młodzież z gimnazjum wraz z He-
leną Słowik dyrektor SP w Żarowie oraz Adamem Ciupińskim zastępcą 
dyrektora. 

Radni Rady Miejskiej w składzie: przewodniczący Roman Konieczny, Bar-
bara Zatoń i Tadeusz Reruch także upamiętnili tamte wydarzenia. 

Delegacja gminy Żarów podczas składania kwiatów pod Pomnikiem Pa-
mięci Narodowej: zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki i Sylwia Pawlik 
sekretarz gminy Żarów. 

Teraz prace będą kontynuowane w kierunku ulic: Krasińskiego, Mickiewi-
cza i Armii Krajowej, a w następnej kolejności również przy ul. Dworcowej. 

Centrum Żarowa zyskuje powoli nowy i bardziej estetyczny wizerunek. 

Ostatni etap prac przy przebudowie 
skrzyżowania

Biało-czerwone flagi, uro-
czysta msza święta, prze-

marsz patriotyczny ulicami 
miasta i złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej. Tak wyglądały 
obchody święta 3 Maja w 
Żarowie.

W czwartek, 3 maja cała 
Polska obchodziła 227 rocz-
nicę uchwalenia konstytucji 
majowej. Także mieszkańcy 
gminy Żarów pamiętali o naj-
ważniejszych wydarzeniach 
z historii Polski. Najpierw, 
w intencji Ojczyzny odbyła 
się uroczysta msza święta w 
kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żarowie. 
W programie obchodów za-
planowano także przemarsz 
patriotyczny ulicami miasta 
oraz złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Pamięci Naro-
dowej. To właśnie przy Po-
mniku Pamięci Narodowej 
Żarowianie spotykają się, aby 
złożyć kwiaty i symbolicznie 
oddać hołd twórcom tego ma-
jowego dokumentu. Wszyst-
kich mieszkańców przywitał 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza. - Konstytucja 
była mądrą i odważną próbą 
modernizacji naszego kraju, 
która umożliwiła powstanie i 
przetrwanie narodu polskiego 
przez okres zaborów, niewoli i 
okupacji. Był to pierwszy tego 
typu dokument w Europie, a 
drugi na świecie, który regu-
lował mechanizmy państwa. 
Konstytucja wpisała się w na-
szą rzeczywistość, ponieważ 
mówiła o suwerenności, nie-
zależności, niepodległości na-
szego kraju. To było kluczowe 
wydarzenie w historii naszej 
ojczyzny. Dziś, dziękuję rów-
nież naszym strażakom, którzy 
4 maja świętować będą Dzień 
Strażaka. Ratowanie życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego, 
niesienie pomocy tym, którzy 
jej potrzebują – to działania 
wpisane w codzienną strażac-
ką misję. W imieniu wszystkich 

mieszkańców naszej gminy ży-
czę, aby ta trudna służba była 
dla Was źródłem satysfakcji 
oraz powodem do dumy – mó-
wił Grzegorz Osiecki za-
stępca burmistrza.

Tradycyjnie złożono także 
wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem Pamięci Narodowej. 
Jako pierwsi hołd twórcom 
Konstytucji oddali Grzegorz 
Osiecki zastępca burmistrza 
oraz Sylwia Pawlik sekretarz 
gminy Żarów. Kwiaty pod 
pomnikiem składali także 
radni Rady Miejskiej, straża-
cy,  przedstawiciele Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu, 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Biblioteki Publicznej, 

komisariatu policji w Ża-
rowie, Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja”, 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi, nauczyciele szkół i 
przedszkoli wraz z uczniami 
i przedszkolakami, członki-
nie Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego koło w 
Żarowie, Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów, 
przedstawiciele Wspólnoty 
Samorządowej koło w Żaro-
wie, Prawa i Sprawiedliwości 
oraz zuchy z Zastrużańskiej 
Gromady Zuchowej „Dzielne 
Smoki” wraz z opiekunami. 

Kończy się kolejny etap prac przy budowie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego i przebudowie głów-
nego skrzyżowania w centrum miasta. Przy rozjazdach ronda ułożona została już pierwsza warstwa wiążąca 
masy bitumicznej. Wyregulowano także wszystkie studzienki w tym miejscu i ułożono drugą warstwę ścieral-
ną w obszarze Centrum Przesiadkowego.

Część modernizowanego 
terenu została już udostęp-
niona użytkownikom ruchu 
drogowego. - To jeszcze nie 
jest koniec całej inwestycji. W 
dalszej kolejności wykonaw-
ca zadania będzie realizować 
prace przy dojazdach do ron-
da od strony ulicy Krasińskie-
go, Mickiewicza, przejazdu 
kolejowego i Centrum Prze-
siadkowego. W ślad za tymi 
inwestycjami, rozpoczną się 
prace przy ulicy Dworcowej, 
Armii Krajowej w kierunku 
Urzędu Miejskiego, gdzie zo-
stanie wykonane poszerzenie 
jezdni, tak, żeby każdy samo-
chód mógł bezkolizyjnie skrę-
cić w ulicę Mickiewicza czy 
w stronę Centrum Przesiad-
kowego. Dlatego tworzymy 
tam trzy pasy przejazdowe. Po 
zakończeniu tej części inwe-

Obejrzyj relację filmo-
wą w Kronice Filmowej 

Gminy Żarów 
i na facebo-
oku Gmina 

Żarów.

stycji, przystąpimy do realiza-
cji kolejnego zadania przy ul. 
Dworcowej i Wojska Polskie-
go, gdzie wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Wartość całej inwestycji 
„Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych - budowa zin-
tegrowanego centrum prze-

siadkowego w Żarowie oraz 
budowa dróg rowerowych 
i ciągów pieszych wraz z 
oświetleniem na terenie mia-
sta Żarów” to kwota 5 114 
351,75 złotych, przyznane 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 wyno-
si 4 347 198,99 złotych. 

Magdalena Pawlik
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Charytatywna impreza dla Wiktorka

Gmina Żarów w pierwszej dziesiątce w Rankingu Finansowym

Dzięki realizacji projektu już niebawem wiele spraw urzędowych będziemy 
mogli bezpośrednio załatwić przez Internet. 

Ciasta i loteria fantowa – tutaj również nie brakowało chętnych.Tego dnia królował taniec. Każdy, kto mógł, tańczył na rzecz chorego 
chłopca z Żarowa. 

Na trampolinach tańczyli młodsi i starsi. Wszyscy tańczyli w szczytnym 
celu.

Sprawy urzędowe załatwimy przez Internet
Mieszkańcy gminy Żarów już niebawem będą mogli załatwić wiele spraw bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miejskiego. Kilka dni temu burmistrz Leszek Mi-
chalak podpisał umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania platformy bazowej e-Urząd, która ma usprawnić komunikację pomiędzy Urzędem a Obywatelem.

Zadanie to będzie reali-
zowane w ramach projektu 
„Rozwój e-usług publicz-
nych jako zwiększenie 
udziału mieszkańców w pro-
cesie decyzyjnym w Gmi-
nie Świebodzice, Gminie 
Żarów oraz Gminie Strze-
gom” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Platforma zintegrowanych 
usług publicznych ma zostać 
uruchomiona za kilka mie-
sięcy. - Jest to kolejny ważny 
projekt inwestycyjny reali-

zowany w tym roku w naszej 
gminie. Dzięki wdrożeniu 
nowoczesnych rozwiązań 
mieszkańcy będą mogli za-
łatwić wiele spraw w formie 
elektronicznej, bez koniecz-
ności wizyty w Urzędzie. Z 
pewnością usprawni to pracę 
urzędnikom, a przede wszyst-
kim przyniesie wiele korzyści 
dla naszych mieszkańców 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Dzięki realizacji projek-
tu uruchomione zostaną 
e-usługi publiczne, do któ-

rych Interesanci będą mieli 
dostęp. - Wdrożenie usług 
umożliwi załatwienie wielu 
spraw urzędowych drogą 
elektroniczną bez wycho-
dzenia z domu. Będzie to 
chociażby złożenie wniosku 
o wydanie wypisu/wyrysu 
z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go, wypełnienie deklaracji 
podatkowych online,  zare-
zerwowanie terminu ślubu, 
wizyty w Urzędzie Miejskim 
i wiele innych możliwości, 
które zostaną udostępnione 

mieszkańcom gminy Żarów 
– wyjaśnia Arkadiusz Ko-
walewski prezes zarządu 
4ASD Sp. z o.o.

Całkowita wartość projek-
tu to kwota 3 679 970,00 
złotych, z czego dofinan-
sowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, realizowanego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 wynosi  
2 351 500,83 złotych. 

Magdalena Pawlik

Zumba, trampoliny, ae-
robic, pokazy taneczne, 

licytacje gadżetów i fantów 
to tylko niektóre atrakcje, 
które towarzyszyły chary-
tatywnej akcji zorganizowa-
nej dla Wiktora Rajczakow-
skiego. U tego radosnego 
pięciolatka zdiagnozowano 
i przeprowadzono zabieg 
usunięcia guza mózgu ko-
mory IV. Obecnie maluch 
poddawany jest leczeniu 
za pomocą chemioterapii 
na oddziale onkologicznym 
w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach. Czeka go długotrwałe 
i trudne leczenie.

Charytatywną zbiórkę dla 
małego Żarowianina zorga-
nizowali Kids Dance oraz 
Bajkowe Przedszkole w 
Żarowie. Pomysłodawczy-
nią całej akcji była Pauli-
na Denker Jarosz. Akcję 
wspierali również Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Mi-
chalak, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, Wspól-

nota Samorządowa Koło w 
Żarowie, Electrolux Żarów, 
Daicel Safety Systems Eu-
rope, FRANC TEXTIL. 
Dzięki pomocy, życzliwo-
ści i hojności mieszkańców, 
firm i organizacji na lecze-
nie Wiktora uzbierano 14 
tysięcy 910.32 złotych,  
1 dolar i 2 euro. W tej kwo-
cie są także pieniądze zebra-
ne przez miłośników dwóch 
kółek w wysokości 563,20 
złotych podczas akcji Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”. Bez-
pośrednio na konto zostały 
również wpłacone 2 tysiące 
złotych przez firmę dekoria.
pl -  Tego dnia w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
królował taniec. Zumba, po-
kazy taneczne, trampoliny w 
wykonaniu Energia Fitness 
Klub, wspólny taniec z grupą 
Kids Dance, przedstawie-
nia przedszkolaków, stoiska 
dla najmłodszych, gorąca 
zupa, a na deser słodka ka-
wiarenka. Licytacje gadże-

tów i fantów podarowanych 
przez darczyńców cieszyły 
się ogromnym zainteresowa-
niem. Ogromnie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli 
się do akcji i wsparli zbiórkę. 
Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę pomysło-
dawczyni całej akcji - pani 
Pauliny Denker-Jarosz, dzię-
ki której cała akcja nabrała 
niesamowitego tempa. Dzię-
kujemy za wsparcie, pomoc i 
zaangażowanie Bajkowemu 
Przedszkolu z panią dyrektor 
Elżbietą Wierzyk na czele, 

wszystkim rodzicom, wycho-
wawcom, wolontariuszom, 
firmie Electrolux, Centrum 
Dekoria, Daicel Safety Sys-
tems Europe, AKA – Ła-
zienki, Systemy Grzewcze 
i Instalacyjne, Wspólnocie 
Samorządowej koło w Żaro-
wie oraz wszystkim pracow-
nikom Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Przede 
wszystkim dziękujemy Wam 
Żarowianie, bo bez Waszego 
udziału ta akcja nie odnio-
słaby takiego sukcesu. Teraz 
mocno wszyscy razem trzy-

mamy kciuki za powodzenie 
w leczeniu Wiktorka – mówi 
Tomasz Pietrzyk dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Eksperci z krakowskiej Re-
gionalnej Izby Obrachun-

kowej, Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
opracowali Ranking Finan-
sowy Samorządu Terytorial-
nego.

Ranking został opracowa-
ny w podziale na 5 kategorii: 
gminy wiejskie, gminy miej-
sko-wiejskie, gminy miejskie, 
miasta na prawach powiatu i 
powiaty ziemskie. 

Na 616 gmin miejsko-wiej-
skich gmina Żarów znalazła 
się na wysokiej 9 pozycji. 
Dużo dalej od Żarowa na li-

ście rankingowej znalazły się 
Kąty Wrocławskie, zajmując 
41. pozycję, Strzegom – 43. 
pozycję i Jaworzyna Śląska, 
która uplasowała się dopiero 
na 396. pozycji. Przy oce-
nie finansów samorządów 
brano pod uwagę wskaźniki 
według danych na 2016 rok. 
Są to: udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, 
relacja nadwyżki operacyjnej 
do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem, obciąże-
nie wydatków bieżących wy-
datkami na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń, 

udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem - bez 
poręczeń, relacja zobowią-
zań do dochodów ogółem, 
udział podatku dochodowe-
go od osób fizycznych w do-
chodach bieżących. - Zawsze 
odpowiedzialnie podchodzi-
my do gospodarki finansowej 
gminy, staramy się realnie 
planować dochody i wydatki 
w gminnym budżecie. Dzięki 
utworzeniu Żarowskiej Pod-
strefy Ekonomicznej, prowa-
dzonych w niej inwestycji, 
powstaniu nowych fabryk i 
rozbudowie istniejących za-
kładów możemy dziś osiągać 

większe wpływy nie tylko z 
podatku od nieruchomości, 
ale również z udziałów w po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych, które obecnie 
wynoszą 37,98 %. Więcej za-
kładów pracy to także więcej 
miejsc pracy i niskie bezrobo-
cie na terenie naszej gminy. 
Wpływy podatkowe, które 
zasilają budżet gminy pozwa-
lają na dalszy rozwój lokalny, 
kolejne inwestycje oraz na re-
alizację gminnych zadań, któ-
re ukierunkowane są przede 
wszystkim na zaspokajanie 
potrzeb naszych mieszkań-
ców. Ważną kwestią, która 

ma wpływ na finanse gminy, 
to również umiejętne pozyski-
wanie środków zewnętrznych, 
w szczególności unijnych, z 
których nasza gmina w peł-
ni korzysta – mówi Renata 
Dawlewicz skarbnik gminy 
Żarów.

W rankingu gmin miej-
sko-wiejskich wyprzedzi-
ły nas: Dziwnów, Ożarów 

Mazowiecki, Myślenice, Ró-
żan, Międzyzdroje, Kleczew, 
Szczawnica i Zbąszynek. Z 
opracowaniem finansowym, 
który przygotowany został 
przez ekspertów na IV Euro-
pejski Kongres Samorządów 
można zapoznać się na stronie 
internetowej www.samorzad.
pap.pl

Magdalena Pawlik 
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

293/21 1.060 SW1S/00019315/3 Sprzedaż prawa własności 31.000 zł 3.100 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej
położonej w Łażanach przeznaczonej  pod zabudowę produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 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 08 czerwca 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  2.315 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol A.44 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 
08.06.2018r.
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, koniecz-
ne 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.

Sprawdź, czy twój
budynek ma tabliczkę

z numerem posesji

Plac przy Pomniku zmienił wizerunek

Funkcjonariusze policji w 
Żarowie przypominają 

właścicielom nieruchomo-
ści, administratorom bu-
dynków, dozorcom i użyt-
kownikom nieruchomości o 
obowiązku umieszczenia w 
odpowiednim miejscu  albo 
utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nierucho-
mości z nazwą ulicy, placu, 
miejscowości, jak również 
jej oświetlenia.

Apelują do właścicieli do-
mów o uzupełnienie braku-
jących oznaczeń. - Przypo-
minamy, że zgodnie z art. 64 
Kodeksu Wykroczeń właści-
ciel, administrator, dozorca 
lub użytkownik nieruchomo-
ści, ma obowiązek umieszcze-
nia w odpowiednim miejscu, 
albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomo-

ści, nazwą ulicy lub placu, 
albo miejscowości, a także o 
obowiązku oświetlenia tejże 
tabliczki. Nie stosowanie się 
do powyższych obowiązków 
może skutkować zastosowa-
niem kary grzywny w wyso-
kości do 250 złotych – mówi 
Katarzyna Wilk komendant 
komisariatu policji w Żaro-
wie.

Warto pamiętać, że prawi-
dłowe i widoczne oznakowa-
nie posesji jest sprawą bardzo 
istotną dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Często zda-
rza się, że pogotowie, straż 
pożarna czy policja szuka 
posesji przez kilka minut, 
ponieważ właściciel czy też 
administrator nie dopełnił 
obowiązku umieszczenia nu-
meru. W przypadku ratowa-
nia życia i zdrowia ludzkiego 
każda minuta ma znaczenie.

Magdalena Pawlik

Poniżej przytaczamy artykuł z kodeksu wykroczeń, który 
mówi o konsekwencjach braku oznakowania posesji.

Art. 64 
§ 1 Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto będąc właścicielem, 

administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomo-
ści, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z 
numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub 
placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł 
albo karze nagany.

§ 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nierucho-
mości.

Rowerowy Żarów
To była pierwsza taka akcja w tym roku, ale na pewno nie ostatnia, zorganizowana przez Żarowskie Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”. Żarowscy cykliści zainau-
gurowali sezon rowerowy. We wspólnej rowerowej przejażdżce ulicami Żarowa, Mikoszowej i Przyłęgowa w niedzielę, 22 kwietnia uczestniczyło wielu miłośników 
dwóch kółek.

Każdy, kto miał ocho-
tę mógł dołączyć do grupy 
chętnych rowerzystów. Przy 
okazji rozpoczęcia sezonu ro-
werowego mieszkańcy mogli 
wesprzeć leczenie Wiktora 
Rajczakowskiego, chłopca 
dotkniętego ciężką choro-
bą, wrzucając symboliczną 
złotówkę do puszki. Akcja 
zakończyła się sukcesem i 
wspólnie na leczenie małego 
Żarowianina udało się uzbie-
rać 563,20 złotych, 1 dolar 

i 2 euro. - Super udana im-
preza, frekwencja ponad 100 
osób, ale najważniejsze, że 
zebraliśmy środki na leczenie 
chorego Wiktorka. Brawo 
WY – czytamy na oficjalnym 
profilu facebookowym Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”.

Trasa rowerzystów przebie-
gała przez Łażany, Mikoszo-
wą, Przyłęgów i Żarów, a na 
zakończenie spotkania zor-
ganizowane zostało wspólne 

ognisko z pieczeniem kieł-
basek obok boiska Klubu 
Sportowego „Zjednoczeni 
Żarów”.

Więcej ciekawostek, infor-
macji oraz newsy o kolej-
nych akcjach rowerowych 
można także przeczytać na 
stronie internetowej Sto-
warzyszenia „Rowerowy 
Żarów” www.rowerowy-za-
row.pl i facebooku Rowero-
wy Żarów.

Magdalena Pawlik

Skwer przy Pomniku Pa-
mięci Narodowej w Żaro-

wie to miejsce szczególne dla 
wszystkich mieszkańców. To 
tutaj spotykają się wszyscy, 
w rocznicę kolejnych obcho-
dów święta 11 listopada oraz 
Konstytucji 3 Maja. To tutaj 
Żarowianie oddają hołd boha-
terom walczącym o niepodle-
głą Polskę. 

W minionym roku skwer 
nabrał nowego wyglądu, bo w 
miejscu starego chodnika po-
wstała nowa ścieżka z kostki 
betonowej. Teraz, na wiosnę 
zrobiło się tutaj bardziej koloro-
wo. To efekt prac, jakie zreali-
zowane zostały kilka dni temu. 

Cały skwer obsadzony zostały 
ozdobnymi krzewami i rośli-
nami. Teraz to taki estetyczny 
zakątek na żarowskim osiedlu. 
- To już kolejne miejsce na tere-
nie naszego miasta, które zyska-
ło nowy wygląd. Zakończyły się 
już prace związane z wiosen-

Tak wygląda skwer obsadzony kolorowymi roślinami. Teraz to kolejne miejsce w mieście, które zyskało nowy wygląd. 

W gminie Żarów nie brakuje miłośników dwóch kółek. Cykliści uczestniczą w każdej rowerowej akcji organizowanej 
przez Żarowskie Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”. 

nymi nasadzeniami kwiatów. 
Skwer przy żarowskim Pomniku 
Pamięci Narodowej zapełnił się 
ozdobnymi krzewami i koloro-
wymi kwiatami. Zasiana została 
tam również trawa. Zrobiło się 
bardziej zielono i kolorowo. Był 
to drugi etap prac zrealizowa-

ny w tym miejscu. W minionym 
roku, przy osiedlowym skwerze 
wykonano nową ścieżkę z kostki 
betonowej. Skwer został także 
przebudowany, skuto starą na-
wierzchnię z płyt betonowych 

i położoną nową nawierzchnię 
chodnikową. Teraz, teren zy-
skał nowe nasadzenia – mówi 
Michał Działowski z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
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Sprawdź, czy twój
budynek ma tabliczkę

z numerem posesji
Rekord Gitarowy 2018 
we Wrocławiu pobity 

DNI ŻAROWA 2018

Na zdjęciu uczestnicy bicia rekordu gitarowego we Wrocławiu – reprezen-
tanci Żarowa. Foto: Piotr Soprych.

Gwiazdą sobotniego wieczoru podczas Dni Żarowa będzie również zespół Happysad (Foto: https://zszywka.pl/p/
happysad--zespol-w-ktorym-sie-zakoc-22377717.html)

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 00

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 05

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 10

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 15

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

położonych w Wierzbnej  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

1. Przetargi odbędą się w dniu 24 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 21 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 powy-
żej 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  1.093,26 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 
21.05.2018r.
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. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.11.2016r., 13.01.2017r., 07.04.2017r., 09.06.2017r., 03.10.2017r., 24.11.2017r., 06.03.2018r.

Tradycyjnie 1 maja gitarzy-
ści GCKiS z Żarowa wraz ze 

swoim instruktorem Ryszar-
dem Fidlerem wzięli udział we 
wspólnym graniu „Hey Joe” 
na wrocławskim Rynku. Zna-
jomość podstawowych akor-
dów C/G/D/A/E oraz oczywi-
ście posiadanie gitary dawało 
możliwość wzięcia udziału w 
największej orkiestrze gitaro-
wej świata. 

W hołdzie oddanym Hen-
drixowi zagrany został utwór 
„Hey Joe”. Od 16 lat na im-
prezę zaprasza Leszek Ci-
choński - inicjator. Godzina 
10-ta to przyjazd pierwszych 
gitarzystów. W tym roku za-
grało 7411 gitarzystów na róż-
nych gitarach - ukulele, banjo, 
gitary klasyczne, akustyczne 
i udało się. Cieszymy się, że 

Żarów czynnie uczestniczy 
w tym przedsięwzięciu. Na 
scenie przez cały dzień wy-
stępowali: Crash, Andrzej 
Nowak & Złe Psy, Sebastian 
Riedel & Cree, Perfect, Le-
szek Cichoński & Jose Tor-
res, Leburn Maddox, Egon 
Poka, Jacek Krzaklewski 
(Perfect), Wojciech Hoffman 
(Turbo), Ryszard Sygitowicz, 
Krzysztof Misiak, Wojtek 
Pilichowski oraz wielu innych 
gitarowych mistrzów z Polski 
i ze świata. W przyszłym roku 
będziemy również, a już dzisiaj 
ZAPRASZAMY do zapisów 
sekcji wszelakich instrumen-
tów strunowych, prowadzonej 
w GCKiS przez instruktora 
Ryszarda Fidlera. 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu

Wielkimi krokami zbliża się jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Żarowa. 
Święto miasta i gminy w tym roku zaplanowano w ostatni weekend maja. Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, które jest organizatorem przedsięwzięcia przygotowało 
dla mieszkańców dwa dni doskonałej zabawy.

Na scenie żarowskiego Par-
ku wystąpią znani polscy 
artyści. Wśród nich zespo-
ły: Happysad, jeden z  naj-
popularniejszych polskich 
zespołów, który ma na kon-

cie ponad 1000 koncertów 
w całym kraju, 3 platynowe 
i 4 złote płyty oraz rekordy 
frekwencji w kilkunastu po-
pularnych klubach w Polsce 
oraz VIDEO, którego prze-

boje „Bella”, „Idę na plażę”, 
„Soft”, „Papieros”, „Środa 
czwartek”,  „Szminki róż”, 
„Fantastyczny lot”, „Wszyst-
ko Jedno” oraz „Ktoś Nowy” 
zna każdy z nas.



Disco dance, hip-hop czy modern jazz to tylko niektóre style 
tańca, jakie mogliśmy podziwiać podczas I Turnieju Tanecz-

nego o puchar Burmistrza Miasta Żarów. W sobotę, 21 kwiet-
nia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu zaprezentowało się 
46 młodych tancerzy z terenu gminy Żarów.

Jury w składzie: Lubomir Szmid (przewodniczący), Ryszard 
Fidler (członek jury) i Aneta Witkowska (członek jury) po obej-
rzeniu wnikliwie wszystkich występów tanecznych, zwracając 
szczególną uwagę na układ choreograficzny, technikę tańca, 
estetykę i dobór kostiumów, wyraz artystyczny oraz muzykal-
ność tancerzy wyłoniła zwycięzców poszczególnych kategorii: 
Anna Chodyniecka, Nadia Godlewska, Amelia Suwalska, 
Julia Kozaczek, 
Milena Bednarz, 
Łucja Skrzypek, 
Maja Śliwa, Maja 
Hauke, Zuzanna 
Wróbel, Barbara 
Bagińska, Maja 
Kołodka, Karoli-
na Zięba, Wero-
nika Komaniec-
ka, Anna Mucha.
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Dołączyć do Piasta
Jedenaście punktów przewagi nad drugim zespołem w tabeli i tylko siedem kolejek do zakończenia sezonu. 
Wydaje się, że dla Piasta Nowa Ruda, to wystarczający kapitał, aby coraz poważniej przygotowywać się do 
występów w IV lidze. O drugie miejsce premiowane awansem do rozgrywek wyższego szczebla walczą Zjed-
noczeni Żarów. Kandydatów jest jednak dużo więcej...

W starciu dwóch najlep-
szych drużyn wałbrzyskiej 
okręgówki górą Zjednocze-
ni Żarów! Biało-niebiescy 
na boisku rywala, pokonali 
Nową Rudę 1:3. Dla Piasta 
była to pierwsza porażka w tej 
rundzie, a druga w sezonie. 

Znakomitego wyniku i zbli-
żenia się do lidera nie wyko-
rzystali żarowianie w starciu 
z Victorią Tuszyn. Remis 2:2 
dla podopiecznych Adama 
Łagiewki był dość szczęśli-
wym rozwiązaniem, bo do 
przerwy 2:0 prowadził Tu-

szyn. 
MKS Szczawno-Zdrój nie 

wykorzystało atutu własnego 
boiska, przegrywając ze Zjed-
noczonymi 0:2. Dla żarowian 
było to bardzo ważne zwycię-
stwo, potwierdzające własną 
wartość. 

Oprócz wyraźnie liderują-
cego Piasta, szansę na promo-
cję mają Zjednoczeni Żarów  
(2. miejsce, 48. punktów), 
LKS Bystrzyca Górna  
(3. miejsce, 45 punktów), 
Kryształ Stronie Śląskie  
(3. miejsce, 45 punktów). 

Zdrój Jedlina Zdrój 3-1 Victoria Świebodzice
MKS Szczawno Zdrój 0-2 Zjednoczeni Żarów
Victoria Tuszyn 0-2 Grom Witków
Piast Nowa Ruda 3-2 Iskra Jaszkowa Dolna
Piławianka Piława Górna 1-1 Kryształ Stronie Śląskie
Pogoń Duszniki Zdrój 0-1 LKS Bystrzyca Górna
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 0-3 Skałki Stolec
Granit Roztoka 2-1 Orzeł Lubawka

Wyniki 23. kolejki:

Zarówno Piast Nowa Ruda  
(1. miejsce, 59 punktów) oraz 
Kryształ Stronie Ślaskie mają 
rozegrane jedno spotkanie 
więcej od swoich najgroź-
niejszych rywali. Wydaje się, 
iź najgroźniejszym przeciw-
nikiem w walce o awans dla 
Zjednoczonych jest LKS By-
strzyca Górna. Drużyna spod 
tamy wciąż zadziwia. Mimo, 
że zimą wielu zawodników 
opuściło szeregi kadrowe 
LKS-u, wiosną gra jak z nut. 

Do weekendu majowego 
Bystrzyca zbudowała serię 
siedmiu zwycięstw z rzędu z 
imponującym bilansem bram-
kowym 20:2. 

Jedno jest pewne, na błędy 
i zgubienie punktów Zjedno-
czeni nie mogą już sobie po-
zwolić.

W najbliższą sobotę, 12 
maja o godz. 17:00 Żarów na 
własnym stadionie podejmie 
10. drużynę w lidze Zdrój Je-
dlinę-Zdrój.

Prestiżowa nagroda 

Udany połów
w Imbramowicach

Dolnośląski finał

Dni Żarowa na sportowo

I Turniej Taneczny

Wyniki piłkarskie

Jolanta Kumor trenerką roku 2017, fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

Dla żarowian było to bardzo ważne zwycięstwo, potwierdzające własną 
wartość. 

Jolanta Kumor, której pod-
opiecznym jest trzykrotny 

mistrz świata w rzucie mło-
tem Paweł Fajdek, zwycię-
żyła w 17. edycji konkursu 
komisji sportu kobiet pol-
skiego komitetu olimpij-
skiego pod hasłem „Trener-
ka roku”.

W ubiegłym roku Paweł 
Fajdek, trenowany przez 
Jolantę Kumor sięgnął po 
trzeci tytuł mistrza świa-
ta oraz czwarty raz z rzędu 
triumfował w zmaganiach 
uniwersjadowych. Nagrodę 
laureatce wręczyła siedmio-
krotna medalistka olimpijska 
Irena Szewińska. 

Sportowy talent Fajdka od-
kryła Jolanta Kumor, zosta-
jąc pierwszym trenerem mło-
ciarza. Od wieku juniora z 
Fajdkiem pracował Czesław 
Cybulski, legenda polskiego 
rzutu młotem, który szkolił 
najlepszych zawodników w 
kraju Szymona Ziółkow-
skiego oraz Anitę Włodar-
czyk. Kumor współpracę z 
wychowankiem wznowiła 
w 2016 roku po nieudanych 
Igrzyskach Olimpijskich w 
Rio de Janeiro. Wspólnych 
celów mają wiele, a najważ-
niejszy, to medal olimpijski 
w Tokio w 2020 roku. 

Krzysztof Duktiewicz

Ponad dwudziestu zawod-
ników wystartowało w 

spławikowych zawodach 
wędkarskich, organizowa-
nych przez żarowskie koło 
wędkarskie.

Wśród złowionych ryb 
przeważały karpie, płocie 
i leszcze. Zawodnicy po-
dzieleni zostali na kadetów, 
juniorów i seniorów. We 
wszystkich kategoriach wie-
kowych wyłonieni zostali 
zwycięzcy, na których cze-
kały dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Zdobywcą pierw-

szego miejsca w kategorii 
kadetów był Kacper Moryl. 
Wśród juniorów triumfował 
Bartosz Frydlewicz. Naj-
lepszym seniorem okazał się 
Piotr Kondratowicz. 

Laureaci zawodów wędkar-
skich będą reprezentować ża-
rowski Związek Wędkarski 
w okręgowych eliminacjach 
regionu wałbrzyskiego.  

Największą rybą mi-
strzostw był leszcz o dł. 45,5 
cm, złowiony przez Adriana 
Dróżdża. 

Krzysztof Dutkiewicz

Kl. A
Ślężanka Tąpadła – Wierzbianka Wierzbna 3:2

Kl. B
Zieloni Mrowiny – Płomień Dobromierz 2:1

Zryw Łażany – Sokół Kostrza 1:4
Zagłębie Wałbrzych – Błyskawica Kalno 9:0

Duży sukces odniosła dru-
żyna Gońca Żarów pod-

czas turnieju „Złotej wieży” 
rozgrywanego w ramach 
dolnośląskiego finału LZS. 
Impreza ta, to także jeden 
z finałów w ramach XIX Dol-
nośląskich Igrzysk LZS. 

Goniec Żarów reprezentu-
jący powiat świdnicki, jak co 
roku rywalizował w tych za-
wodach o najwyższe lokaty. 
Ostatecznie zajął wysokie 3. 
miejsce. W finale wojewódz-
kim udział wzięło 11 zespo-
łów. Skład żarowskiej druży-
ny: Wojciech Kowalczuk, 
Marek Szmyd, Łukasz Re-
ichel (seniorzy), Ernest Soj-
ski (junior) i Jowita Dranka 
(kobieta). 

Dwa najlepsze zespoły 
UKS Giecek Radków oraz 

UKS Debiut Przedwojów 
reprezentować będą nasze 
województwo w finale cen-
tralnym rozgrywek „Złotej 
Wieży”. 

Zawody te są jednym z naj-
starszych turniejów szacho-
wych w Polsce i w Europie. 
Początek datowany jest na 
1958 rok. 

Krzysztof Dutkiewicz

Nazwa Data Godz. Miejsce Uwagi

Zawody Wędkarskie o puchar 
Burmistrza Miasta Żarów

26.05.2018 8:00
Staw Miejski w Żarowie,
ul. Wyspiańskiego

bez opłat, zawody dla wszytkich, brak 
wymagań dot. karty PZW, zapisy w dniu 
zawodów

Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy o 
puchar Burmistrza Miasta Żarów

26.05.2018 9:30
Boisko Orlik w Żarowie,
ul. Piastowska 10A

wymagana opłata, regulamin i formularz na 
www.centrum.zarow.pl

XII Memoriał im. Edwarda 
Sypniewskiego w piłce siatkowej 
mężczyzn

26.05.2018 10:00
Hala sportowa GCKiS w 
Żarowie, ul. Piastowska 10A

turniej na zaproszenia

Turniej deblowy tenisa ziemnego 26.05.2018 10:00
Korty tenisowe GCKiS w 
Żarowie, al. Korczaka 

bez opłat, zapisy w dniu zawodów

Turniej koszykówki ulicznej 26.05.2018 10:00
Boisko Orlik w Żarowie,
ul. Piastowska 10A

bez opłat, zapisy w dniu zawodów, składy 
3-osobowe

Zapraszamy do udziału oraz kibicowania podczas imprez sportowych, organizowanych w ramach Dni Żarowa 2018. Poni-
żej przedstawiamy harmonogram wydarzeń.


