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Zapraszamy na
DNI ŻAROWA 

I ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ...

Ruszyła przebudowa 
ulicy Dworcowej

Ostatni weekend maja 
upłynie w naszym mie-

ście pod znakiem imprez, 
zabaw i festynów organi-
zowanych w ramach Dni 
Żarowa. 

W programie dwudnio-
wej imprezy każdy znajdzie 
coś dla siebie. Organiza-
torzy przygotowali w tym 

Miłość, wzajemne zro-
zumienie i szacunek to 

według jubilatów – Państwa 
Ireny i Leszka Winiarz, którzy 
świętowali 55-tą rocznicę ślu-
bu, recepta na wspólne szczę-

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z modernizacją uli-

cy Dworcowej w Żarowie.
Inwestycja, która realizo-

wana jest w ramach projektu 
„Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów na tere-
nie miasta Żarów poprzez 
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Inwestycje

Kultura

Sport

4

7

8

Do użytku strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mro-
winach oddany został nowy budy-
nek remizy. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie serdecznie zaprasza 
wszystkie dzieci 1 czerwca na 
wspólne świętowanie Dnia Dziec-
ka. 

Komplet punktów w trzech ostat-
nich kolejkach pozwala Zjednoczo-
nym osiągnąć przewagę w drodze 
do awansu do IV ligi.

remont dróg oraz zagospo-
darowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania 
im nowych funkcji społecz-
nych, edukacyjnych i rekre-
acyjnych”.

więcej na str. 6

Niebawem droga przy ul. Dworcowej w Żarowie zyska nową asfaltową na-
wierzchnię.

roku wiele nowych niespo-
dzianek, które gwaranto-
wać będą udaną zabawę. 
Oprócz koncertów zespo-
łów muzycznych i wokali-
stów Nullizmatyka, Video,  
Happysad, Marek Sierocki 
zaplanowano także szereg 
atrakcji dla całych rodzin. 

więcej na str. 7

ście małżeńskie.
Przeżyli razem długie lata, 

pełne radości, ale też wysiłku i 
trudu. Zawsze razem, pomimo 
płynącego nieubłaganie czasu. 

więcej na str. 4

Więcej
na str. 5

„Naszą siłą jest życie w zgodzie” - mówią zgodnie jubilaci Irena i Leszek 
Winiarz.



Yagi Poland Factory Sp. z o.o. firma z branży motoryzacyjnej dzia-
łająca na rynku polskim od ponad 10 lat oferuje pracę na stanowi-
sku:

OPERATOR MASZYN
MIEJSCE PRACY:  Yagi Poland Factory sp . z o.o.  ul. Fabryczna 3  
Żarów
WYMAGANIA: dyspozycyjność (praca w systemie trzyzmiano-
wym), gotowość podjęcia pracy od zaraz.   
Kandydatom  nie posiadającym kwalifikacji zawodowych zapewnia-
my przyuczenie do wykonywania zawodu.
OFERUJEMY: możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktu-
ry firmy, pakiet szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, wynagro-
dzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, pakiet świadczeń 
socjalnych, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  na adres :
sowinska@ypf.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietni  2016 R. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych  dla  potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko operator 
maszyn prowadzonej przez YAGI POLAND FACTORY  SP. Z O.O. 
UL. FABRYCZNA  3, 58-130 Żarów”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27.04.2016 r. (dalej „RODO”) informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YAGI PO-
LAND FACTORY  SP. Z O.O.   UL. FABRYCZNA 3  58-130 ŻARÓW

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeby aktu-
alnej rekrutacji – podstawa przetwarzania to Pani/Pana zgoda [art. 
6 ust. 1 lit. a RODO];

2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 
trwania rekrutacji i po  zakończeniu rekrutacji dane osobowe zosta-
ną usunięte w sposób trwały;

3) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usu-
nięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-
wie zgody przed jej wycofaniem

4) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy RODO;

5) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne w celu przepro-
wadzenia rekrutacji, jednakże w przypadku ich niepodania, nie bę-
dzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji z udziałem Pani/
Pana osoby;

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udo-
stępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 
podmioty upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między-
narodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.
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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 informacje. 

Katarzyna P. mieszkanka Żarowa: Panie Burmistrzu po ostatnich ulewach centrum Żarowa, a 
zwłaszcza rondo było zalane wodą. Czy sytuacje będą się powtarzać przy każdorazowych opadach 
deszczu? Czy nowa inwestycja jest odpowiednio zabezpieczona? Czy pomyślano o odpowiedniej 

infrastrukturze, która zapewnia odprowadzenie nadmiaru wody? Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zamknięta została część 
ulicy Armii Krajowej przy rondzie? 

Burmistrz Leszek Michalak:
Na terenie, gdzie powstało rondo wymieniona została w całości kanalizacja deszczowa, zostały również wykonane nowe 

wpusty uliczne. Cała infrastruktura zapewniająca właściwe odprowadzanie wody została w okolicach trwających inwestycji 
wymieniona. Przy przebudowie ronda zwiększyliśmy także ilość studzienek kanalizacyjnych. Jednak przy tak intensywnych 
opadach deszczu, które miały miejsce w Żarowie, żadna kanalizacja nie jest w stanie, w tak szybkim czasie, odprowadzić tak 
dużego nadmiaru wody. Przypomnę, że nie tylko centrum naszego miasta zostało zalane wodą. Zalane były piwnice w bu-
dynkach, tunel kolejowy, garaże i podwórka, a część ulic w pewnym momencie była zablokowana i nieprzejezdna. Wszystkie 
nasze jednostki OSP, zanim sytuacja została opanowana, pracowały do późnych godzin wieczornych. Po opadach deszczu 
woda spokojnie spłynęła do studzienek, a tam, gdzie była potrzeba została wypompowana przez strażaków. 

Tuż przy rondzie, ze względu na bezpieczeństwo, poszerzamy ulicę Armii Krajowej w celu upłynnienia ruchu. Droga ta 
została wykorytowana, a następnie zyska nową nawierzchnię asfaltową. Położono także nowe krawężniki i na łączniku przy 
tej części powstanie chodnik łączący zbieg ulic Armii Krajowej i Dworcowej. Dzięki tej inwestycji zyskamy dodatkowy pas 
ruchu dla oczekujących pojazdów, tuż przed wjazdem na rondo, kiedy zostanie zamknięty przejazd kolejowy. A jednocześnie 
samochody, które będę oczekiwały na wjazd nie będą blokowały drogi pojazdom skręcającym w ulicę Mickiewicza, Krasiń-
skiego czy też w kierunku Centrum Przesiadkowego. Jest to zadanie realizowane w ramach unijnej inwestycji „Wdrażanie 
strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i 
ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”. 

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

WAŻNE TELEFONY
● Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
74 858 05 91, 74 858 04 08
● Komisariat Policji w Żarowie ul. Ogrodowa 2
Policja 997 lub 112, komisariat 74 858 05 77
● Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
ul. Piastowska 10A,
74 858 07 53, 74 858 01 87
● Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ul. Armii Krajowej 54
74 858 07 45 lub 74 857 03 09 – Punkt Konsultacyjno-Do-
radczy
● Biblioteka Publiczna w Żarowie ul. Piastowska 10
74 858 05 40, 74 857 04 35
● Basen w Żarowie ul. Piastowska 10A
74 858 07 53 lub 74 858 01 87 wew. 30
● Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Słowiańska 16
74 858 06 10
● Żarowska Izba Historyczna (nowa siedziba Izby bę-
dzie mieścić się w bydynku wyremontowanego dworca 
PKP przy ul. Dworcowej), 74 858 07 53, 74 858 01 87
● Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie 
ul. 1 Maja 2: 74 858 04 82 i 74 858 03 82
ul. Piastowska 10: 74 858 02 24, 74 858 03 23,
74 857 05 93 
● Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
ul. Wojska Polskiego 43, tel 74 858 05 75 
● Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach
ul. Żarowska 45, tel. 74 850 72 97 
● Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu
ul. Zastruże 19A, tel. 74 858 08 08 
● Bajkowe Przedszkole w Żarowie ul. Łokietka 14
74 858 08 26 
● Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka
ul. Zamkowa 1, 793 39 08 54 
● Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie 
ul. Zamkowa 10, 74 858 04 03

Praca w Yagi Poland 
Factory

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 75/2018 z dnia 
10.05 .2018r. 

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

mieszkanie w Żarowie
lub Jaworzynie Śląskiej.

Tel.: 725 467 495

Kierowali  pojazdem bez uprawnień
Funkcjonariusze policji w Żarowie zatrzymali 22-letniego 
mieszkańca gminy Świdnica, który kierował pojazdem marki 
BMW, bez wymaganych uprawnień. Dokumenty zostały cof-
nięte na podstawie decyzji Starosty Świdnickiego, po prze-
kroczeniu dozwolonej ilości punktów karnych. 

Drugi z zatrzymanych 35-letni mieszkaniec Wrocławia zo-
stał zatrzymany w Żarowie. Kierował samochodem Citroen 
C4 Picasso pomimo zakazu prowadzenia pojazdów wyda-
nych przez Sąd. 

Niewybuch znaleziony podczas prac ziem-
nych
Kolejny niewybuch został znaleziony na terenie Żarowa. - 
Kierownik budowy powiadomił o ujawnieniu niewybuchu pod-
czas prac ziemnych przy rozbudowie zakładu DSSE Sp. z.o.o. 
Na miejscu potwierdzono, że jest to pocisk moździerzowy o 
średnicy 80 mm i długości 290 mm. Teren zakładu jest ogro-
dzony, całodobowo dozorowany przez agencję ochrony. Znale-
zisko zabezpieczono od osób postronnych do czasu przyjazdu 
patrolu saperskiego z Głogowa – mówi Katarzyna Wilk ko-
mendant komisariatu policji w Żarowie.

Oszustwo na portalu OLX
44-letnia mieszkanka gminy Żarów powiadomiła, że osoba 
podające się za mieszkankę Gdańska za pośrednictwem por-
talu OLX wprowadziła ją w błąd co do faktu sprzedaży pro-
duktu o wartości ponad 100 złotych. Żarowianka powyższą 
kwotę wpłaciła i do dnia dzisiejszego towaru nie otrzymała

Włamał się i ukradł rowery
Nieustalony sprawca włamał się do pomieszczenia gospodar-
czego i ukradł rowery. - Otrzymaliśmy powiadomienie od 44-
letniego mieszkańca Mrowin o włamaniu do pomieszczenia go-
spodarczego. Sprawca dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 
trzech rowerów marek Kross, Author i Head, powodując straty 
w łącznej wysokości 6000 złotych. Trwają czynności wyjaśnia-
jące w tej sprawie – wyjaśnia komendant Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

Uwaga emeryci!
W dniu 11.06.2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie klubu 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów odbędzie się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na które zapraszamy 
wszystkich członków związku.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Nasze miasto zmienia wizerunek
Wiele ostatnio inwestycji realizowanych jest na terenie naszego miasta. Jedne z nich wciąż jeszcze się nie zakończyły i wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi. 
Niektóre zadania są już gotowe i cieszą oko mieszkańców, a kolejne oczekują na swoją realizację. Bez wątpienia jednak, dzięki tym przedsięwzięciom, nasze miasto 
zyska nowy wygląd. Wśród nich budowa Centrum Przesiadkowego wraz z przebudową głównego skrzyżowania, nowe chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe, 
parkingi, remonty i modernizacje dróg, nowy żłobek, zagospodarowanie terenów zielonych i odnowiony budynek dworca kolejowego. Już widać, że Żarów staje się 
bardziej estetycznym miastem. Jeszcze chwila cierpliwości i sami będziemy mogli ocenić, jak nowa infrastruktura wpłynęła na zmianę wizerunku naszego miasta.

Przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie zakończyły się prace związane z budową pętli postojowej. 
Dzięki tej inwestycji poprawi się sytuacja komunikacyjna przy ulicy 1 Maja. Najważniejszym jej celem jest przede 
wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmłodszych. Koszt zadania, zgodnie z podpisaną umową wyniósł 96.395,10 
złotych. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Żarów.

W ramach budowy Centrum Przesiadkowego na terenie Żarowa powstają nie tylko nowe ścieżki rowerowe, ale 
także chodniki wraz z oświetleniem i nowymi parkingami. Inwestycja przy ul. Krasińskiego w Żarowie jest już na 
półmetku. Parkingi udostępniono kierowcom, chodniki też już prawie są gotowe, trwa jeszcze realizacje budowy 
nowej ścieżki rowerowej na tym odcinku ulicy. 

Budynek dworca kolejowego wygląda jak nowy. Przede wszystkim nie straszy swoim wyglądem, a dzięki przepro-
wadzonym pracom stał się wizytówką naszego miasta. Obiekt został zmodernizowany zarówno w środku, jak i na 
zewnątrz. Remont dworca PKP pochłonął około 5 milionów złotych. Inwestycja sfinansowana została ze środków 
własnych PKP S.A. i środków budżetu państwa. 

Centrum Przesiadkowe i rondo są już gotowe. W tej chwili trwa jeszcze poszerzenie ulicy Armii Krajowej i cały teren 
tuż przy rondzie zostanie udostępniony do użytku mieszkańców. Inwestycja jednak nie jest w całości zakończona, 
dlatego na końcowy efekt musimy jeszcze trochę poczekać. 

Dzięki zrealizowanej pod koniec 2017 roku termomodernizacji budynek szkoły nie straszy już swoim wyglądem. Nie 
była to jedyna oświatowa inwestycja realizowana w naszym mieście. Kilka dni temu do użytku mieszkańców odda-
na została nowa pętla postojowa, a teraz na terenie szkoły trwa budowa nowego placu zabaw i montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej. Koszt budowy placu zabaw i siłowni wyniesie 157.000,00 złotych. 

Już niebawem do użytku mieszkańców udostępnione zostaną ścieżki rowerowe, które powstają na terenie naszego 
miasta. W tej chwili w wielu miejscach Żarowa trwa budowa ścieżek rowerowych, nowych chodników, parkingów 
wraz z oświetleniem ledowym. Projekt budowy nowych dróg dla rowerzystów jest realizowany w ramach dużego 
zadania inwestycyjnego „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego 
w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”, któ-
re obejmuje także przebudowę głównego skrzyżowania i budowę ronda. Wartość całej inwestycji to kwota 5 114 
351,75 złotych, przyznane dofinansowanie wynosi 4 347 198,99 złotych. 

PĘTLA POSTOJOWA PRZY BUDYNKU SP ŻARÓW NOWE CHODNIKI, ŚCIEŻKI, OŚWIETLENIE I PARKINGI

ODNOWIONY BUDYNEK DWORCA PKPNOWY PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PRZY BUDYNKU SZKOŁY

ŚCIEŻKI ROWEROWE NA TERENIE MIASTA CENTRUM PRZESIADKOWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA
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I ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ...

Burmistrz Leszek Michalak także złożył życzenia na ręce szczęśliwej pary. 

Tak prezentuje się remiza strażacka w Mrowinach. 

Ireneusz Kozieł prezes jednostki OSP Mrowiny podziękowania wręczył tak-
że radnym Rady Miejskiej. Na zdjęciu podziękowania odbierają radna Ewa 
Góźdź oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny. 

Remiza oddana do użytku 
strażaków

Miłość, wzajemne zro-
zumienie i szacunek to 

według jubilatów – Państwa 
Ireny i Leszka Winiarz, któ-
rzy świętowali 55-tą roczni-
cę ślubu, recepta na wspól-
ne szczęście małżeńskie.

Przeżyli razem długie lata, 
pełne radości, ale też wysił-
ku i trudu. Zawsze razem, 
pomimo płynącego nieubła-
ganie czasu. Małżonkowie 
odebrali medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie, 
które w imieniu prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy parze wręczył 
burmistrz Leszek Micha-
lak. Jubilaci świętujący 55-
lecie pożycia małżeńskiego 
otrzymali również okolicz-
nościowy list gratulacyjny, 
kwiaty, a także serdeczne 
życzenia. - Życzę Państwu 
kolejnych wspaniałych jubi-
leuszy. Jesteście dowodem na 
to, że wypowiedziane niegdyś 
słowa przysięgi: „Ślubuję Ci 
miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską”, przetrwały lata i 
nie utraciły swej mocy i swe-
go sensu - składał gratulacje 
dostojnym jubilatom bur-
mistrz Leszek Michalak.

Małżonkowie, podczas 
uroczystości odnowili tak-
że przysięgę małżeńską, 
oświadczając, że „nadal będą 
czynić wszystko, aby ich 
małżeństwo było zgodne, 
szczęśliwe i trwałe”. Chwi-
la ta przyniosła wiele wzru-
szeń i przywróciła nie jedno 

wspomnienie.
Irena i Leszek Winiarz 

sakramentalne „TAK” po-
wiedzieli sobie 55 lat temu. 
Poznali się w 1962 roku w 
Żarowie i była to miłość 
od pierwszego wejrzenia. 
Pan Leszek, aby być bliżej 
swojej ukochanej na stałe 
przeniósł się do Żarowa. W 
1963 roku narzeczeni wzię-
li ślub cywilny w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Jawo-
rzynie Śląskiej, a trzy mie-
siące później przysięgali 
sobie miłość w kościele w 
Piotrowicach. W 1968 roku 
przyszedł na świat ich syn 
Artur. W 1974 roku Pań-
stwo Winiarz dostali przy-
dział na mieszkanie w Ża-
rowie, a Pani Irena musiała 
przerwać pracę ze względów 
rodzinnych, którą ponownie 
podjęła od września 1978 
roku w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Żarowie, zatrudniając 
się jako sekretarka. Tam też 
przepracowała kilkanaście 
lat, a w 1989 roku przeszła 
na wcześniejszą emeryturę 
i poświęciła się całkowi-
cie wychowywaniu, nauce 
i rehabilitacji syna, którym 
opiekują się wraz z mężem 
do chwili obecnej. 

9 marca 2018 roku minęło 
55 lat, jak Państwo Irena 
i Leszek Winiarz zawarli 
związek małżeński, w któ-
rym cieszą się wzajemnym 
szacunkiem, zaufaniem i mi-
łością. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (działki o nr 503/2, 503/3, 503/4) 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dna 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1405 ) oraz uchwały Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 czerwca 2018r. do 21 czerwca 2018r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00  (pokój nr 20).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w  Żarowie, o godz. 14:00 (sala narad pokój nr 19). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą 
wnosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018r.

Zapisy do szkolnej świetlicy
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie ogłasza zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019:

→ 08.06.2018r. (piątek) od godz. 13.00 do godz. 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie przy ul. 1 Maja 2 będą wydawane karty do świetlicy szkolnej dla dzieci klas I-III.

→ pobrane karty należy zwrócić do sekretariatu szkoły przy ul. 1 Maja 2 do 22.06.2018r. 
Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, które ze względu na godziny pracy swoich rodziców, będą przebywały dłużej niż 

do godz. 13.00, zostaną zorganizowane zajęcia przedszkolne do godz. 16.00.
Uczniowie/dzieci dowożeni z miejscowości: Bożanów, Kalno, Kalno-Wostówka, Wierzbna, Łażany, Przyłęgów, Miko-

szowa, Mielęcin, Zastruże, Kruków, Pyszczyn po zajęciach szkolnych, do czasu odjazdu autobusu, objęci są obligatoryjnie 
opieką świetlicy lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w oddziale przedszkolnym.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinach ma nową remizę strażacką. Dotychczasowy garaż stary i zniszczony 
był już w bardzo złym stanie technicznym.

Kluczyki do nowej remizy 
w sobotę, 12 maja na ręce pre-
zesa jednostki OSP Mrowiny 
Ireneusza Kozieł przekazał 
burmistrz Leszek Michalak. 
Wcześniej obiekt uroczyście 
poświęcił ksiądz Paweł Szaj-
ner proboszcz parafii p.w. 
Matki Bożej Królowej Polski 
w Mrowinach. - Poświęcimy 
dziś również wysiłek i codzien-
ny trud osób, które zaanga-
żowały się w powstanie tego 
obiektu. Prosimy Boga, aby 
służył on całej wspólnocie 
wiejskiej, a przede wszystkim 
druhom z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mrowinach. 
Niech wszyscy, którzy będą się 
tu gromadzić umacniają się we 
wzajemnej życzliwości – mówił 
ks. Paweł Szajner tuż przed 
poświęceniem nowej remizy.

W intencji strażaków zosta-
ła również odprawiona msza 
święta, w której uczestniczyły 
poczty sztandarowe Ochot-
niczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy Żarów. Podczas 
uroczystości gospodarze im-
prezy: przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Konieczny 
i prezes OSP Mrowiny Irene-
usz Kozieł wręczyli podzięko-
wania osobom, przy wsparciu 
których powstał nowy obiekt. 
Wyróżnienia otrzymali bur-
mistrz Leszek Michalak, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny, 

skarbnik gminy Żarów Re-
nata Dawlewicz, Andrzej 
Kiczecki prezes Przedsię-
biorstwa Wodno-Ściekowego 
w Żarowie oraz byli prezesi 
OSP w Mrowinach Stanisław 
Wójcik i Czesław Paluch. W 
ramach podziękowania wrę-
czono także statuetki radnym 
Rady Miejskiej za zgodną de-
cyzję w sprawie przekazania 
środków finansowych na tę 
inwestycję. - Dziękujemy za 
Wasze wsparcie, zaangażowa-
nie i pomoc, która dla nas jest 
nieoceniona. To ważne, aby 
mieć tak  dobrych doradców 
w gminie. Ten obiekt będzie 
służył całej naszej społeczno-
ści strażackiej. Pomieści na-
sze sprzęty, samochód i inne 
wyposażenie, które do tej pory 
musiało przebywać w ciasnym 
i starym pomieszczeniu – dzię-
kował Ireneusz Kozieł prezes 
OSP Mrowiny.

Wstęgę przy nowej remizie 
przecinali burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Roman 
Konieczny, prezes OSP w 
Mrowinach Ireneusz Kozieł, 
prezes zarządu OSP Grzegorz 
Opioła, Stanisław Wójcik 
były prezes OSP Mrowiny, 
Anna Kalinowska projektant 
i druh z młodzieżowej druży-
ny strażackiej OSP Mrowiny. - 
Cieszę się, że dziś nowy obiekt 
został uroczyście przekazany 

strażakom. Mam nadzieję, że 
będzie dobrze Wam służył, a w 
niedalekiej przyszłości pomy-
ślimy także nad zagospodaro-
waniem miejsca przy remizie 
– mówił burmistrz Leszek 
Michalak.

Budowa nowego garażu dla 

OSP Mrowiny realizowana 
była w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Budowa świetlicy 
wiejskiej w Mrowinach”. Koszt 
zadania to kwota 450.000,00 
zł. Inwestycja została sfinan-
sowana ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów.

Obejrzyj fotorelację filmową w 
Kronice Filmowej Gminy Żarów 

oraz na facebooku Gmina Żarów.

Na zdjęciu dostojni jubilaci wraz z rodziną i burmistrzem Leszkiem Micha-
lakiem. 

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

INFORMACJE
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

378/79 3.475 SW1S/00037801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
60.000 zł 6.000 zł 9 00

378/81 3.200 SW1S/00037801/9
Sprzedaż prawa uż. 

wieczystego
53.000 zł 5.300 zł 9 05

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

położonych w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową

1. Przetargi odbędą się w dniu 19 czerwca 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 15 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 wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygo-
towaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.213,48 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarial-
nych.  
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 
15.06.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Uroczystość otwarcia budynku dworca PKP zaplanowana została na czwartek, 24 maja o godz.17.00. 
Podczas uroczystości w budynku wyremontowanego dworca otwarta będzie wystawa poświęcona 

żarowskiej kolei, zaprezentowana zostanie nowa siedziba Żarowskiej Izby Historycznej i wręczone zostaną 
nagrody w konkursie plastycznym „Koleją przez świat – przystanek Dworzec w Żarowie”. Serdecznie zapra-

szamy wszystkich mieszkańców na tę ważną dla naszej społeczności uroczystość.

Otwarcie dworca PKP w Żarowie
Mieszkańcy gminy Żarów, ale także wszyscy przyjezdni pasażerowie od 24 maja będą mogli korzystać z po-
mieszczeń i poczekalni budynku dworca kolejowego w Żarowie. Trwający od kilku miesięcy remont dworca 
PKP dobiegł końca.

Budynek jest nowocze-
sny, bardziej funkcjonalny, 
a przede wszystkim dosto-
sowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki 
przeprowadzonym pracom 
nie straszy swoim wyglądem 
i dziś jest piękną wizytów-
ką naszego miasta. Remont 
dworca PKP pochłonął około 
5 milionów złotych. Inwe-
stycja finansowana była ze 
środków własnych PKP S.A. 
i środków budżetu państwa.

Zakres prac, które zostały 
tutaj zrealizowane, obejmo-
wał renowację elewacji i po-
szycia dachowego, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz wykonanie nowych in-
stalacji. - W budynku poja-
wiły się także udogodnienia 

dla osób o ograniczonej moż-
liwości poruszania się - m.in. 
pochylnie i poręcze. Z myślą 
o osobach niewidomych i nie-
dowidzących zamontowane 
zostały specjalne ścieżki pro-
wadzące i tablica multisenso-
ryczna. Do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych dostosowane 
są również toalety. W ramach 
prac zamontowano monito-
ring, wymieniono m.in. insta-
lację oraz stolarkę okienną i 
drzwiową i odnowiono sztu-
katerię i historyczną klatkę 
schodową. Zagospodarowany 
został także najbliższy teren 
wokół dworca, powstało m.in. 
kilka miejsc parkingowych - 
wylicza Katarzyna Grzduk 
z Wydziału Prasowego Biura 
Komunikacji i Promocji Pol-

Dotacje
dla działających

stowarzyszeń 

I ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ...

W imieniu Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” umowę odebrały Hele-
na Słowik i Stanisława Biernacka.

Wyremontowany budynek dworca PKP w Żarowie wygląda jak nowy. Uli-
ca Dworcowa w Żarowie, gdzie powstało także zmodernizowane Centrum 
Przesiadkowe, zyskała nowy wizerunek. 

Jak co roku, wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”.

Pieniądze na działalność otrzymał żarowski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów.

Nazwa
stowarzyszenia

Realizowane zadanie Kwota

Żarowskie
Stowarzyszenie

„Edukacja”

Organizacja letniego 
wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży

50.000 

złotych

Stowarzyszenie
„Rowerowy 

Żarów”

Organizacja imprez i spotkań 
z mieszkańcami gminy 

Żarów mających na celu 
upowszechnianie turystyki 

rowerowej, poznawanie 
regionu oraz przepisów o ruchu 

drogowym

3.000 

złotych

Związek 
Emerytów
Rencistów
i Inwalidów

Organizacja imprez i spotkań 
kulturowych dla osób 

samotnych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych

2.000 

złotych

skie Koleje Państwowe S.A. 
Przed Nami uroczysta 

chwila otwarcia wyremon-
towanego dworca kolejowe-
go w Żarowie, gdzie rów-
nież swoją nową siedzibę 
będzie miała Żarowska Izba 

Historyczna. To tutaj zosta-
ną przeniesione wszystkie 
eksponaty, które do tej pory 
znajdowały się w budyn-
ku dawnego Żarowskiego 
Ośrodka Kultury.

Magdalena Pawlik

Skrzyżowanie otwarte, ulica Dworcowa zamknięta
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów informuje, że od dnia 09.05.2018r. został przywrócony ruch na ul. 

Mickiewicza, Krasińskiego i Armii Krajowej.
Natomiast od dnia 10.05.2018r. zamknięta dla ruchu jest ulica Dworcowa od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wojska Pol-

skiego z możliwością dojazdu do targu od ulicy Wojska Polskiego. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy! Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach inwestycji.

Burmistrz Leszek Micha-
lak podpisał umowy na 

wsparcie finansowe działań 
realizowanych przez stowa-
rzyszenia funkcjonujące na 
terenie gminy Żarów.

Tym razem środki finan-
sowe, w ramach rozstrzy-
gniętego konkursu, trafiły 
do Stowarzyszenia „Rowe-
rowy Żarów”, Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja” 
i Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Na reali-
zację zadań, które podejmo-
wane są dla mieszkańców 
przeznaczonych zostało 55 

tysięcy złotych. Są to już ko-
lejne pieniądze, które w tym 
roku zasiliły organizacje 
pozarządowe działające w 
gminie Żarów. - Jak każdego 
roku, wspieramy stowarzy-
szenia i organizacje poza-
rządowe, przeznaczając na 
ich funkcjonowanie wsparcie 
finansowe. Działające stowa-
rzyszenia znają się dobrze na 
swojej pracy, znają potrzeby 
mieszkańców, a co najważ-
niejsze wydatkują, najlepiej 
jak mogą, przeznaczone pie-
niądze – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

WSPIERAMY STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE:
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Nawałnica przeszła nad Żarowem

Pociski
moździerzowe

znalezione podczas 
prac ziemnych

Ruszyła przebudowa
ulicy Dworcowej

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją ulicy Dworcowej w Żarowie. Inwestycja, która realizowana jest 
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 funk-
cji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych” to już kolejne zadanie, które uruchomione zostało na terenie 
blisko centrum naszego miasta.

Inwestycja rozpoczęła się od zerwania starej warstwy asfaltowej.

W związku z prowadzonymi pracami droga przy ul. Dworcowej została za-
mknięta. Zgodnie z podpisaną umową remont ma potrwać do końca lipca. Cztery pociski moździerzowe znalezione zostały podczas prac ziemnych 

prowadzonych przy ulicy Ogrodowej w Żarowie. 

Tak wyglądały znalezione niewybuchy.

O znalezisku w Żarowie rozpisywały się wszystkie media. Informacji w tym 
temacie telewizji TVN24 udzielał także burmistrz Leszek Michalak.

Opady deszczu były tak intensywne, że ulice zamieniały się w potoki, co 
spowodowało, że studzienki nie nadążały z przyjmowaniem wody.

Kierowcy muszą uzbroić się 
w cierpliwość, bo w związku 
z remontem droga przy uli-
cy Dworcowej w Żarowie 
została zamknięta. - To jest 
już piąta inwestycja realizo-
wana na tym terenie. W tej 
części miasta trwa budowa 
Centrum Przesiadkowego, 
ścieżek rowerowych i nowych 
chodników wraz z oświetle-
niem. Zakończył się remont 
budynku dworca kolejowe-
go oraz rozbiórka budynku, 
który groził już zawaleniem. 
Rozpoczęliśmy prace zwią-
zane z modernizacją dróg, w 
ramach rewitalizacji miasta. 
Jest to unijny program finan-
sowany ze środków unijnych, 
środków skarbu państwa i 
częściowo środków gminnych. 
W ramach tych środków ulica 
Dworcowa będzie miała wy-
mienioną nawierzchnię, ale 
też na ulicy Dworcowej wy-
konana zostanie nowa kana-
lizacja deszczowa. Podpisana 
jest też umowa na wymianę 
nawierzchni przy drodze na 
ulicy Wojska Polskiego. Je-
steśmy w trakcie wyłaniania 
wykonawcy na remonty ko-
lejnych ulic w ramach rewi-
talizacji miasta: Kopernika, 
Kwiatowej, Mickiewicza, 
Placu Wolności, Puszkina, 
Słowackiego, Sportowej i 
Zamkowej – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Stara i zniszczona na-
wierzchnia drogowa w końcu 
doczekała się gruntownego 
remontu. W ramach zadania 
rozebrane zostaną istnieją-
ce warstwy nawierzchni, 
zdemontowane studzienki i 
wykonana będzie nowa re-
gulacja studzienek, nowa 
kanalizacja deszczowa, kra-
wężniki, studzienki. Poło-
żona zostanie również nowa 
warstwa podbudowy. 

Wartość inwestycji przy 
ul. Dworcowej w Żarowie 
to kwota 912.229,51 złotych. 
Przebudowa drogi zostanie 
sfinansowana ze środków 
własnych budżetu gminy 
Żarów i pozyskanego dofi-

Podczas prowadzonych 
prac ziemnych przy bu-

dynku Szkoły Podstawowej 
przy ul. Ogrodowej w Ża-
rowie we wtorek, 15 maja 
znalezione zostały cztery 
pociski moździerzowe po-
chodzące z okresu II wojny 
światowej. 

Niebezpieczne znalezi-
sko zostało zabezpieczone 
wstępnie przez funkcjona-
riuszy z Komisariatu Policji 
w Żarowie, po czym zabrane 
przez Patrol Saperski z Gło-
gowa. Wszyscy uczniowie 
placówek oświatowych oraz 
nauczyciele i pracownicy z 
budynku przy ul. Ogrodowej 
i Armii Krajowej 58 zostali 
ewakuowani. W sumie było 
to około 200 osób. - Dokład-
nie 30 marca informowaliśmy 
o niebezpiecznym znalezisku 
z czasów II wojny światowej 
w postaci granatów moź-
dzierzowych, które odkryte 
zostały na rolniczym polu w 
Imbramowicach. Po niespeł-

na półtora miesiąca podobne 
odkrycie dokonane zostało w 
Żarowie przy Szkole Podsta-
wowej na ulicy Ogrodowej. 
Informujemy, że odnaleziony-
mi militariami były rosyjskie 
granaty moździerze kaliber 
82 mm typ O-832 z czasów 
II wojny światowej. Wszystkie 
uzbrojone były w zapalniki 
ebonitowe typu MP-82. Zwra-
camy się z gorącą prośbą do 
mieszkańców gminy Żarów: 
Jeśli odnajdziecie niewybuchy 
pocisków, bomb lub granatów 
z czasów wojny, to natych-
miast poinformujcie o tym 
Komisariat Policji w Żarowie 
nr tel. (74) 858 05 77 lub Pa-
trol Saperski w Głogowie tel. 
(76) 836-43-03, (76) 836-49-
53. Pamiętajmy, że tego typu 
znaleziska pozostawione sa-
mopas mogą doprowadzić do 
wybuchu i straszliwej tragedii 
– mówi archeolog Bogdan 
Mucha z Żarowskiej Izby 
Historycznej.

Magdalena Pawlik

Kilkanaście dni temu nad 
Żarowem przeszła gwał-

towna burza z gradem.
Skutki nawałnicy odczuli 

mieszkańcy naszego miasta, 
ale również innych gmin po-
wiatu świdnickiego. Na tere-
nie miasta podtopione zostały 
ulice w okolicach remontowa-
nego dworca PKP i budowane-
go centrum przesiadkowego. - 
W walce z żywiołem pomagali 
strażacy z terenu gminy Ża-
rów oraz Państwowej Straży 
Pożarnej ze Świdnicy. Zalane 
były piwnice w budynkach, 
tunel kolejowy, garaże i po-
dwórka. Woda  wdzierała się 
do podbasenia krytej pływalni 
i piwnic budynków, zatykała 
także studzienki kanalizacyjne, 
co powodowało, że ulice były 
zalane. Część ulic w pewnym 

momencie była zablokowana i 
nieprzejezdna. Nikomu nic się 
nie stało. Opady, choć krótko-
trwałe były bardzo intensyw-
ne, stąd strażacy wielokrotnie 
interweniowali. Wszystkie na-
sze jednostki, zanim sytuacja 
została opanowana, praco-
wały do późnych godzin wie-
czornych – informuje Michał 
Domański Inspektor ds. woj-
skowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Najwięcej jednak pracy 
mieli strażacy w rejonie re-
montowanego centrum prze-
siadkowego. Interwencje 
zgłaszane były przy ulicy 
Zamkowej, Krasińskiego, 
Rybackiej, Krętej, Dworco-
wej, Armii Krajowej, Pia-

stowskiej, Cembrowskie-
go, Hutniczej, Klonowej i 
Mickiewicza. W gotowo-
ści bojowej byli strażacy z 
OSP Pożarzysko, Buków, 
Żarów, Wierzbna, Mrowin 
oraz Imbramowic. - Jak za-
wsze możemy liczyć na po-
moc strażaków. Dziękuję 

wszystkim druhom, służbom 
porządkowym, pracownikom 
jednostek gminnych, a tak-
że mieszkańcom za pomoc 
przy usuwaniu skutków na-
wałnicy, która przeszła nad 
Żarowem – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

nansowania na zadanie „Re-
witalizacja zdegradowanych 
obszarów na terenie miasta 
Żarów poprzez remont dróg 
oraz zagospodarowanie te-
renów i przestrzeni publicz-

nych w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych”. Wartość ca-
łego zadania opiewa na kwo-
tę 5.866.510,15 złotych. 
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Dzień Dziecka na
żarowskim basenie

Pociski
moździerzowe

znalezione podczas 
prac ziemnych

Czas na Dynię
Nr działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

293/23 7006 SW1S/00019315/3 Sprzedaż prawa własności 310.000 zł 31.000 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 19 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 15 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 wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z 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 
15.06.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Kształt i kolor nie ma zna-
czenia. Liczy się waga! 

Mimo, iż pomarańczowe, 
dyniowe święto dopiero za 
parę miesięcy, aby wygrać 
konkurs na najcięższą dy-
nię o jej hodowli koniecznie 
trzeba pomyśleć już dzisiaj.

Ubiegłoroczny wygrany 
okaz ważył aż 170 kilogra-
mów. Pobić ten rekord z 
pewnością nie będzie łatwo. 
Ci, którzy chcą spróbować, 
powinni pomyśleć o posa-
dzeniu dyni już teraz. - Jeśli 
nie uda się wyhodować dynio-
wego olbrzyma z mniejszych 
pomarańczowych kulek, moż-

na zrobić dyniowe rzeźby lub 
pływające lampiony łódki. 
Spośród nich wybierzemy i 
nagrodzimy te najładniejsze 
i najciekawsze – mówi Anna 
Suchodolska zastępca dy-
rektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

W tegorocznej 3. edycji 
Święta Dyni pojawią się 
też nowe konkursy i liczne 
niespodzianki dla małych 
i dużych. Do zobaczenia  
6 października. Na imprezę 
zaprasza Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz Wierzbna.

Magdalena Pawlik

Zjazd rurą na czas, wodny 
aerobic, mecz piłki wod-

nej, skoki, nurki i pluski, to 
tylko niektóre atrakcje, jakie 
przygotował żarowski basen 
dla swoich najmłodszych 
klientów w dniu ich święta.

Już 1 czerwca (piątek) 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu serdecznie zaprasza 
wszystkie dzieci na wspólne 
świętowanie. 

Zabawy z animatorem za-
czynamy o godz. 17.00 i 
bawimy się razem do godz. 
19.00.

Tego dnia obowiązywać 
będą specjalne promocyjne 
wejścia na basen 5 złotych: 
za pierwszą rozpoczętą go-
dzinę obowiązują przez cały 
dzień i dotyczą dzieci i mło-
dzieży do 18 roku życia.

ZAPRASZAMY

Zapraszamy na DNI ŻAROWA 
Ostatni weekend maja upłynie w naszym mieście pod znakiem imprez, zabaw i festynów organizowanych w ra-
mach Dni Żarowa. W programie dwudniowej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy przygotowali 
w tym roku wiele nowych niespodzianek, które gwarantować będą udaną zabawę. Oprócz koncertów zespołów 
muzycznych i wokalistów Nullizmatyka, Video, Happysad, Marek Sierocki zaplanowano także szereg atrakcji dla 
całych rodzin.

Święto miasta i gminy 
rozpocznie uroczysta sesja 
Rady Miejskiej, na której 
zostaną wręczone Złote 
Dęby. Po oficjalnym otwar-
ciu Dni Żarowa na scenie 
zaprezentują się najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy – 
przedszkolaki z Bajkowego 
Przedszkola i Przedszko-
la Niepublicznego Chatka 
Małolatka. Po nich przyj-
dzie czas na występy senio-
rów z zespołu Żarowianie i 
chóru Senyor-Rici. Gwiaz-
dą pierwszego dnia święta 
miasta będzie VIDEO. Na 
koniec wystąpi zespół Wal-
ter Band, który poprowadzi 
zabawę pod chmurką. Dru-
gi dzień Dni Żarowa to pre-
zentacje szkół i zespołów 
działających przy GCKiS. 
Nie zabraknie także kon-
certu Żarowskiej Orkiestry 
Dętej. Niespodzianką dla 
wszystkich mieszkańców 
będzie wspólne zdjęcie Ża-
rowian. Gwiazdą sobotnie-
go wieczoru będzie zespół 
HAPPPYSAD, a dyskotekę 
pod gwiazdami poprowadzi 
Marek Sierocki. 

Magdalena Pawlik 

SZCZEGÓŁY
NA PLAKACIE:
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Awans coraz bliżej
Komplet punktów w trzech ostatnich kolejkach oraz porażka LKS Bystrzycy Górnej pozwala Zjednoczonym osiągnąć przewagę ośmiu 
punktów nad najgroźniejszym rywalem w drodze do awansu do IV ligi.

Przy piłce Mariusz Baziak

Iście hokejowym rezulta-
tem zakończyła się konfron-
tacja Zjednoczonych Żarów, 
którzy na własnym obiekcie 
podejmowali Zdrój Jedlinę-
Zdrój. Żarowianie trafiali 
do siatki rywala aż dwuna-
stokrotnie. Przeciwnik zdo-
łał zdobyć tylko dwa celne 
trafienia. Na listę strzelców 
wpisali się: Goździejew-

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Piast Nowa Ruda 25 65 21 2 2 76-27

2.  Zjednoczeni Żarów 25 57 17 6 2 77-37

3.  LKS Bystrzyca Górna 25 49 15 4 6 53-23

4.  Kryształ Stronie Śląskie 25 48 15 3 7 85-51

5.  Skałki Stolec 25 45 13 6 6 60-39

6.  Grom Witków 25 43 13 4 8 52-49

7.  Victoria Tuszyn 25 42 13 3 9 50-34

8.  Granit Roztoka 25 37 12 1 12 47-47

9.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 25 34 9 7 9 47-55

10.  Zdrój Jedlina Zdrój 25 30 9 3 13 45-68

11.  MKS Szczawno Zdrój 25 29 8 5 12 48-56

12.  Piławianka Piława Górna 25 28 8 4 13 43-45

13.  Iskra Jaszkowa Dolna 25 22 6 4 15 47-60

14.  Orzeł Lubawka 24 18 5 3 16 37-70

15.  Pogoń Duszniki Zdrój 24 14 4 2 18 27-74

16.  Victoria Świebodzice 25 7 2 1 22 24-83

ski 4, Uszczyk 3, Sajdak 
2, Chłopek 1, Łagiewka 1, 
Wojnowski 1. 

Zaledwie cztery dni po me-
czu z Jedliną, Zjednoczeni 
rozegrali zaległe spotkanie 
w lidze okręgowej. Przeciw-
nikiem na Stadionie Miej-
skim w Żarowie była ekipa 
Orła Lubawki.  Obydwie 
drużyny walczą w sezonie 
o odmienne cele. Żarów 
liczy na awans do rozgry-
wek wyższego szczebla, 
Orzeł marzy, aby pozostać 
w wałbrzyskiej okręgówce. 
Rywal zaprezentował się z 

Walka o różne cele

Mistrzowie
województwa

Osaca dla Fajdka

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wenus Nowice 20 52 17 1 2 81-28
2.  Ślężanka Tąpadła 19 36 11 3 5 51-33
3.  Zieloni Łagiewniki 20 36 11 3 6 35-31
4.  Cukrownik/Polonia Pszenno 19 36 11 3 5 47-27
5.  Delta Słupice 19 35 11 2 6 52-50
6.  Darbor Bolesławice 19 31 9 4 6 46-37
7.  Unia Jaroszów 20 29 9 2 9 51-51
8.  LKS Wiśniowa 19 27 8 3 8 35-38
9.  Herbapol Stanowice 19 27 8 3 8 47-40
10.  Czarni Sieniawka 20 21 6 3 11 40-49
11.  LKS Marcinowice 19 12 3 3 13 32-50
12.  Wierzbianka Wierzbna 20 10 3 1 16 34-79
13.  LKS Dobrocin 19 9 2 3 14 28-66

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Górnik II Wałbrzych 21 55 17 4 0 104-25
2.  MKS II Szczawno Zdrój 22 49 16 1 5 98-37
3.  Zagłębie Wałbrzych 21 47 15 2 4 57-23
4.  Zieloni Mrowiny 22 45 14 3 5 74-39
5.  Tęcza Bolesławice 22 38 11 5 6 60-54
6.  Nysa Kłaczyna 22 36 10 6 6 44-39
7.  Karolina II Jaworzyna Śląska 21 34 11 1 9 53-46
8.  Sokół Kostrza 22 26 8 2 12 53-73
9.  LKS Piotrowice Świdnickie 22 24 6 6 10 58-47
10.  Zryw Łażany 22 22 6 4 12 50-69
11.  Błyskawica Kalno 22 19 5 4 13 28-66
12.  Płomień Dobromierz 22 16 4 4 14 34-73
13.  Grom Panków 22 15 4 3 15 39-74
14.  Huragan Olszany 21 7 2 1 18 17-104

Z czterema medalami Mi-
strzostw Województwa 

LZS wracają szachiści Gońca 
Żarów.

Na najwyższym stopniu po-
dium stanęła Jowita Dranka 
oraz Damian Daniel. Srebr-
ny medal dla Weroniki Ko-
manieckiej. Brązowy krą-
żek zawisł na szyi Oskara 
Lesiaka. 

Wyniki szachistów Gońca 
Żarów: seniorki: 1 miejsce 
Jowita Dranka, 6 - Eweli-
na Dominik, juniorki star-
sze: 4 - Natalia Dominik, 
młodziczki: 2 - Weronika 
Komaniecka, seniorzy: 1 - 

Damian Daniel, 8 - Łukasz 
Reichel, 10 - Marek Szmyd, 
13 - Przemysław Borowski, 
juniorzy młodsi: 3 - Oskar 
Lesiak, 6 - Maciej Kacz-
marzyk, młodzicy: 5 - Jan 
Molecki.

W stawce szesnastu gmin, 
Żarów zakończył rywaliza-
cję na czwartej pozycji. Zwy-
cięstwo dla Radkowa, który 
na podium wyprzedził Oła-
wę oraz Kamienną Górę.

Mistrzostwa rozegrane w 
Ścinawce Średniej były jed-
nym z finałów w ramach XIX 
Dolnośląskich Igrzysk LZS. 

Krzysztof Dutkiewicz

W Japońskiej Osace 
rozpoczął się cykl 

IAAF Challenge dla młocia-
rzy. Ostatnią edycję wygrał 
Paweł Fajdek i tym razem 
podopieczny Jolanty Kumor 
zaczął od zwycięstwa.

Wygraną dała mu próba 
na 78,51. Drugi był Węgier 
Bence Halasz – 77,24, a 
trzeci brązowy medalista 
olimpijski z Rio de Janeiro 
(2016) Wojciech Nowicki – 
76,66. Lider światowej tabeli 
Brytyjczyk Nick Miller był 
dopiero dziesiąty – 66,55.

Zawody z cyklu IAAF 
Challenge, to najbardziej 

prestiżowe mitingi lekko-
atletyczne dla młociarzy w 
sezonie, ustępują w hierarchii 
tylko Diamentowej Lidze. 

Krzysztof Dutkiewicz

Tabela kl. A

Tabela kl. B

Wierzbianka Wierzbna  
jest na liście drużyn 

walczących o utrzymanie w 
piłkarskiej kl. A. O awans do 
rozgrywek wyższego szcze-
bla walczą rewelacyjnie 
spisujący się w rundzie wio-
sennej zawodnicy Zielonych 
Mrowiny.

Z nieoficjalnych informacji 
wynika, iż awansem nie są 
zainteresowane dwie pierw-
sze drużyny kl. B;  Górnik 
II Wałbrzych oraz MKS II 
Szczawno Zdrój. Zgodnie z 
regulaminem promocję do 
rozgrywek wyższego szcze-
bla otrzymuje zwycięzca ligi. 
Jednak jak już wielokrotnie 
bywało w wyniku różnych 
podziałów grup, awansów i 
spadków z innych lig sporto-
wych, możliwość gry w roz-
grywkach wyższego szczebla 
otrzymuje nawet druga siła 
sezonu. Czy Zieloni Mrowiny 
znajdą się w gronie drużyn, 
które zobaczymy w nowym 
sezonie na boiskach kl. A? Z 
pewnością na to pytanie bę-
dziemy musieli poczekać dłu-
go po zakończeniu rozgrywek 
piłkarskich.

Krzysztof Dutkiewicz

bardzo dobrej strony, jednak 
podopiecznym Adama Ła-
giewki udało się osiągnąć 
założony cel i zainkaso-
wać kolejne trzy punkty. Po 
bramkach Goździejewskie-
go oraz Szewczyka, Zjedno-
czeni pokonali lubawskiego 
Orła 2:0.

W 25. kolejce oprócz poje-
dynku Zjednoczonych Żarów 
z Victorią Świebodzice oczy 
wszystkich kibiców żarow-
skiej piłki nożnej skierowa-
ne były też na inny pojedy-
nek. Lider Piast Nowa Ruda 
na własnym obiekcie po-

dejmował najgroźniejszego 
przeciwnika Zjednoczonych 
w drodze do awansu LKS 
Bystrzycę Górną. 

Victoria Świebodzice ma 
już tylko matematyczne 
szanse, aby uniknąć widma 
spadku. Dwa zwycięstwa i 
jeden remis plasują zawod-
ników świebodzickiego klu-
bu na szarym końcu tabeli. 
Mecz pod całkowitą kontro-
lą Zjednoczonych zakończył 
się skromnym zwycięstwem 
1:0. Zdecydowanie zawiodła 
skuteczność pod bramką ry-
wala, a jedyną bramkę zdo-

był Adam Łagiewka. 
Piast Nowa Ruda ograł 3:1 

LKS Bystrzycę Górną. Taki 
rezultat pozwolił Zjedno-
czonym Żarów zbudować 
ośmiopunktową przewagę.

Do końca sezonu pozostało 
pięć kolejek. Wydaje się, iż 

decydujące dla losów awan-
su Zjednoczonych będą trzy 
najbliższe spotkania. Bia-
ło-niebiescy podejmą Grom 
Witków, Kryształ Stronie 
Śląskie oraz LKS Bystrzycę 
Górną.

Krzysztof Dutkiewicz


