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Budynki wspólnot 
mieszkaniowych

w remoncie

Droga w Mrowinach
z nową nawierzchnią

Jarmark historyczny 
w Wierzbnej

Trwa rewitalizacja budyn-
ków mieszkaniowych na 

terenie miasta. 
W tej chwili prace koncen-

trują się przy remoncie da-
chu budynku przy ul. Zam-

Zniszczona nawierzchnia 
drogowa, która powstała 

w związku z realizowaną w 
Mrowinach budową kanali-
zacji, doczekała się moder-
nizacji.

Droga, która w wyniku in-
westycji uległa zniszczeniu, 
została wyremontowana i zy-

Każdy, kto w sobotę, 14 lip-
ca odwiedził ruiny pałacu 

pocysterskiego w Wierzbnej, 
miał okazję przenieść się w 
czasie i posmakować śre-
dniowiecznych klimatów.

Odbył się tam jarmark 
średniowieczny, na którym 
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Trwa drugi etap przebudowy ulicy 
Dworcowej w Żarowie, od strony 
przejazdu kolejowego do ul. Wojska 
Polskiego. 

Uwaga! Zmiana godzin pracy dzia-
łu świadczeń rodzinnych. Sprawdź, 
kiedy będzie można złożyć wnio-
ski na świadczenia rodzinne. 

Od początku wakacji na boisku Or-
lik w Żarowie rozgrywane były pił-
karskie Mistrzostwa Świata.

atrakcji było co niemiara. 
Wśród nich warsztaty tkac-
kie, zielarskie, garncarskie, 
strzelanie z łuku, walki wo-
jów, pokaz mody średnio-
wiecznej, gry i zabawy ple-
bejskie, liczne kramy...

więcej na str. 7 

kowej 5 w Żarowie. Jest to 
pierwszy z 29 budynków 
wspólnot mieszkaniowych, 
które zostaną wyremonto-
wane.

więcej na str. 3

skała nową warstwę asfalto-
wą. Odtworzenie nawierzchni 
drogowej, regulacja urządzeń 
kanalizacyjnych na sieciach 
wodociągowych i uporządko-
wanie całego terenu to jeden 
z ostatnich etapów tej inwe-
stycji.

więcej na str. 3

Więcej
na str. 5

Walki wojów wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród przybyłych miesz-
kańców. 

Budynek przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie to pierwsza kamienica, która re-
montowana jest w ramach rewitalizacji miasta. 

Odtworzenie nawierzchni drogowej kończy pierwszy etap zadania związa-
nego z budową kanalizacji w Mrowinach. 
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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 facebooku,  
z prośbą o informacje. 

Bogdan R. mieszkaniec Żarowa: Kto odpowiada za sprzątanie miasta i gminy Żarów? Kto odpo-
wiedzialny jest za sprzątanie przy posesjach, budynkach i lokalach? Czy gmina podpisuje umowy 
z firmami sprzątającymi na realizację takiego zadania?

Burmistrz Leszek Michalak:
Urząd Miejski w Żarowie ma podpisane umowy na sprzątanie ulic, chodników, terenów zielonych i przy obiektach sportowych w 

miejscach, gdzie mamy obowiązek realizować to zadanie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że chodniki przylegające do posesji, lokali i 
budynków wspólnot mieszkaniowych należą do obowiązku sprzątania tychże wspólnot i właścicieli nieruchomości. W przypadku za-
uważenia miejsc, które zostały zaśmiecone lub zalegają tam odpady, które stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców (np. poroz-
bijane szkła po butelkach) należy zgłaszać takie przypadki do pracowników Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Trudniej kontrolować jest tak zwane dzikie wysypiska, a jeszcze trudniej namierzyć osoby, które podrzucają śmieci do lasu czy przy-
drożnych rowów. Pomocą mogą służyć mieszkańcy, którzy nierzadko mieszkają niedaleko takich miejsc, a którzy zwracają uwagę, 
gdzie kto i co wyrzuca.  Miejsca, w których najczęściej dochodzi do zanieczyszczania odpadami zostały objęte nadzorem. A wszystko 
po to, aby wykryć i doprowadzić do ukarania osób, którzy nielegalnie wyrzucają odpady. Przypominamy również, że takie sytuacje 
będą zgłaszane na policję. Pamiętajmy również, że w różnych miejscach, najczęściej w takich, do których podrzucane są śmieci, na 
terenie gminy Żarów zostały zamontowane fotopułapki. To urządzenia, które robią zdjęcia, gdy ktoś znajdzie się w ich zasięgu. Apa-
raty te rejestrują nie tylko wizerunek, ale również numery rejestracyjne samochodu, którym dana osoba przyjechała. Są efekty tych 
działań, bowiem kamery zainstalowane w urządzeniach zapisują zdjęcia osób, którzy podrzucają śmieci w nieodpowiednie miejsca. 

Każdy mieszkaniec gminy Żarów może bezpłatnie oddać dowolną ilość odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, który 
zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie. Tutaj Żarowianie mogą zostawiać odpady komunalne, RTV, AGD, tworzy-
wa sztuczne, zużyte opony od pojazdów osobowych, papier, tekturę, szkło i metale. Z punktu przystosowanego do magazynowania 
tego typu odpadów komunalnych korzystać mogą wszyscy mieszkańcy gminy Żarów, w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00, 
środę od godz. 14:00 do 18:00 i sobotę od 10.00 do 12.00. Dodatkowo w każdy ostatni piątek miesiąca mieszkańcy, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym mogą także oddawać odpady wielkogabarytowe. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia firma wywozowa zabie-
ra takie odpady spod nieruchomości. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zawierają oni umowy 
z firmą odbierającą odpady w celu wyzowu odpadów innych niż komunalne.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy m.pawlik@um.zarow.pl z dopiskiem „pytanie do burmistrza”.

W nagrodę za swoją pomoc, wrażliwość i zaangażowanie żarowscy krwio-
dawcy każdego roku wyjeżdżają na wspólną integracyjną wycieczkę.

Wycieczka w nagrodę Wakacyjna zbiórka krwi

Oszustwo na portalu OLX
32-letnia mieszkanka gminy Żarów zawiadomiła o oszustwie 
polegającym na wpłaceniu zaliczki w kwocie 80 złotych za za-
kup szczeniaka na portalu internetowym OLX. Poszkodowana 
do dnia dzisiejszego, pomimo wielokrotnych prób kontaktu 
ze sprzedającym, nie otrzymała zamówionego psa ani zwrotu 
pieniędzy. Suma strat to 80 złotych na szkodę zgłaszającej. - 
Niestety Internet staje się coraz większym polem do działania 
oszustów. Internetowi przestępcy wykorzystują naszą nieuwa-
gę i pośpiech. Pamiętajmy, aby być ostrożnym przy zawieraniu 
transakcji przez Internet i uważać na superokazje. Jeśli chcemy 
wziąć udział w aukcji internetowej, sprawdźmy najpierw wia-
rygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie ku-
pujących na jego temat. Chrońmy swoje dane osobowe i hasła 
dostępowe, zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości możemy 
skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego. Gdy jednak sta-
niemy się ofiarą przestępstwa zachowajmy wszystkie dokumen-
ty związane z transkacją – dowód przelewu na konto bankowe 
czy korespondencję mailową, a przede wszystkim zgłośmy się z 
powyższymi dokumentami na policję – przypomina Katarzyna 
Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie.

Ukradł kosiarkę spalinową
Funkcjonariusze policji ustalają tożsamość nieznanego spraw-
cy, który dokonał kradzieży kosiarki spalinowej. - Do zdarze-
nia doszło na terenie Mielęcina. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że 
nieznany sprawca po uprzednim przecięciu kłódki dostał się do 
wnętrza blaszanego garażu, skąd ukradł kosiarkę spalinową, 
okno dachowe oraz wózek gospodarczy. Łączna wartość strat 
została wyceniona na kwotę 700 złotych – mówi Katarzyna 
Wilk komendant policji w Żarowie. 

Pijany za kierownicą
Kierował motorowerem będąc w stanie nietrzeźwości. Funk-
cjonariusze policji w Żarowie zatrzymali 49-letniego miesz-
kańca powiatu świdnickiego, który kierował motorowerem pod 
wpływem alkoholu. Pierwsze badanie wykazało u niego 0,46 
mg/l, drugie badanie 0,66 mg/l, a trzecie 1,34 promila. Pojazd 
przekazano osobie wskazanej, a kierującego po wykonaniu 
czynności zwolniono.

Banknoty okazały się prawdziwe
W dniu 11 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa wsz-
częła postępowanie przygotowawcze w sprawie podrobienia, 
a następnie wprowadzenia do obiegu pięciu sztuk banknotów 
ujawnionych w banku w dniu 04 stycznia 2018 roku. - Otrzy-
maliśmy zawiadomienie z Banku Zachodniego w Żarowie, że 
mieszkaniec gminy Żarów próbował wprowadzić w obieg falsy-
fikaty banknotów. Pieniądze te po zatrzymaniu zostały przesłane 
do Departamentu Emisyjno Skarbcowego NBP celem wydania 
specjalistycznej ekspertyzy, co do ich autentyczności. Eksperty-
za wykonana przez NBP wykazała, że przedmiotowe banknoty 
są autentyczne – wyjaśnia komendant Katarzyna Wilk. 

oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam działki 
budowlane, Mrowiny ul. 

Kolejowa 1.
Tel. 74 858 94 99

Dają cząstkę siebie innym 
i nie robią tego dla wy-

różnień. Bezinteresowni bo-
haterowie tak inni mówią o 
krwiodawcach. 

Tych aktywnych i zaangażo-
wanych nie brakuje również 
w żarowskim Klubie Honoro-
wych Dawców Krwi. Od po-
nad 40 lat wspomagają najbar-
dziej potrzebujących, dzieląc 
się tym, co najcenniejsze. W 
podzięce za ten dar, corocznie 
żarowscy krwiodawcy wyjeż-
dżają na wspólną integracyjną 
wycieczkę. - Tym razem z wi-
zytą udaliśmy się do Muzeum 
Kopalni Węgla Kamiennego 
w Nowej Rudzie, które wspól-
nie zwiedzaliśmy. Czekała nas 
przejażdżka kolejką, podzi-
wialiśmy także wszystkie zgro-
madzone w muzeum maszyny 
górnicze. Kolejną atrakcją 

było zwiedzanie Ruin Fortu 
Karola w okolicach Gór Sto-
łowych, gdzie podziwialiśmy 
widoki z tarasu widokowego. 
A na koniec jeszcze mini zoo 
w Wambierzycach. Nasza wy-
prawa zakończyła się wspól-
nym integracyjnym ogniskiem. 
Pogoda dopisała i nasi krwio-
dawcy chętnie skorzystali z 
takiej formy wspólnego wypo-
czynku. To była nagroda nie 
tylko za aktywne włączenie 
się w działalność żarowskie-
go klubu krwiodawców, ale 
przede wszystkim pomoc dru-
giemu człowiekowi. Dzięku-
jemy burmistrzowi Leszkowi 
Michalakowi za wspieranie 
naszych działań - mówi Cze-
sław Giemza prezes żarow-
skiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi.

Magdalena Pawlik

Żarowski Klub Honorowych 
Dawców Krwi zaprasza na 

wakacyjną zbiórkę krwi. 
Akcja rozpocznie się we 

wtorek, 14 sierpnia o godz. 
9.00 w Zespole Szkół przy ul. 
Zamkowej 10 w Żarowie. - 
Krew darem życia! Choć każ-
dy z nas wie o tym doskonale, 
często mało kto decyduje się 
na jej oddanie, a zapotrze-
bowanie na ten bezcenny lek 
wzrasta, zwłaszcza w okre-
sie wakacyjnym. Pamiętaj-

my, że podczas wakacji krew 
jest naprawdę na wagę zło-
ta, bo zapotrzebowanie jest 
zwiększone, a zapasy szybko 
się kurczą - mówi Czesław 
Giemza prezes Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi w 
Żarowie.

Zbiórka potrwa do godz. 
13.00. Kolejna zaplanowana 
została dopiero na 16 paź-
dziernika. Krew będzie moż-
na oddawać również w ża-
rowskim Zespole Szkół. 

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

Działkowcy, którzy użytkują ogródki działkowe i za-
legają z opłatami wynikającymi z korzystania z działki 
proszeni są o uregulowanie swoich zaległości. - Zarząd 
ROD „Relaks” Żarów informuje, że 30.06.2018 r. minął 
termin zapłaty za użytkowanie działki. Jednocześnie 
przypominamy, że zgodnie z regulaminem Rodzinnych 
Ogródków Działkowych należy żywopłot i ogród dopro-
wadzić do stanu zgodnego z regulaminem ROD – mówi 
Jolanta Brońska z zarządu ROD „Relaks” w Żarowie.

Wszystkie zaległości można uregulować w biurze 
zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych przy  

ul. Wojska Polskiego 19 w Żarowie, w każdą środę,  
w godz. 16.00-18.00.
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Droga w Mrowinach
z nową nawierzchnią

Zniszczona nawierzchnia drogowa, która powstała w związku z realizowaną w Mrowinach budową kanalizacji, doczekała się modernizacji. Droga, która w wyniku 
inwestycji uległa zniszczeniu, została wyremontowana i zyskała nową warstwę asfaltową. Odtworzenie nawierzchni drogowej, regulacja urządzeń kanalizacyjnych na 
sieciach wodociągowych i uporządkowanie całego terenu to jeden z ostatnich etapów tej inwestycji.

Stara nawierzchnia drogowa była już bardzo zniszczona. Mieszkańcy wsi z 
niecierpliwością czekali na jej modernizację. 

Nowa droga niebawem udostępniona zostanie mieszkańcom i użytkowni-
kom ruchu drogowego. 

Gotowy jest budynek żłobka przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie. Teraz 
czas na realizację kolejnych prac.

Niedogodności drogowe, 
które były następstwem 
prac kanalizacyjnych dawa-
ły się już we znaki wszyst-
kim mieszkańcom oraz 
użytkownikom ruchu dro-
gowego. Teraz ten etap miesz-
kańcy będą mieli już za sobą. 
- Dziś kładziemy warstwę 
wiążącą masy bitumicznej, a 
w następnej kolejności będą 
regulowane studnie i zasuwy 

na sieci wodociągowej. Po 
kilku dniach ułożona zostanie 
kolejna warstwa asfaltowa. 
W drugim etapie inwestycji, 
który zaplanowany został na 
jesień, sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz deszczowej po-
prowadzone będą od centrum 
Mrowin w kierunku Żarowa, 
w okolice przejazdu kolejo-
wego. Po wykonaniu regula-
cji urządzeń kanalizacyjnych 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Konieczny

Dobiegają końca prace związane z 
pierwszym etapem budowy kanalizacji 
w Mrowinach. Zadanie to rozpoczęło 
się jeszcze w 2017 roku, a kończy je, 

tak jak przewidywała to podpisana z wykonawcą umowa, 
naprawa uszkodzonych nawierzchni drogowych oraz pod-
łączenie mieszkańców do nowo wykonanej kanalizacji. To 
nie była łatwa inwestycja, zważywszy na utrudnienia ko-
munikacyjne, które pojawiały się po wykopach. Czekaliśmy 
jednak na tę inwestycję długie lata, dlatego dzielnie znosi-
liśmy wszelki trud i niedogodności z nią związane. Cieszy-
my się, że już niebawem będziemy mogli poruszać się nową 
drogą w Mrowinach. Czekamy teraz z niecierpliwością na 
kolejny etap inwestycji. 

Trwają prace przy
budowie nowego Żłobka

Budynki wspólnot
mieszkaniowych w remoncie

Wakacyjna zbiórka krwi

Trwa rewitalizacja budyn-
ków mieszkaniowych na 

terenie miasta. W tej chwili 
prace koncentrują się przy 
remoncie dachu budyn-
ku przy ul. Zamkowej 5 w 
Żarowie. Jest to pierwszy 
z 29 budynków wspólnot 
mieszkaniowych, które w 
ramach projektu „Odnowa 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w ramach re-
witalizacji miasta Żarów na 
lata 2014-2020” zostaną wy-
remontowane.

Dzięki projektowi rewitali-
zacji miasta budynki przesta-
ną straszyć swoim wyglądem 
i staną się wizytówką miasta. 
- Jest to kolejna inwestycja, 

i ułożeniu warstwy ścieralnej 
droga w Mrowinach już za kil-
ka dni zostanie udostępniona 
mieszkańcom wsi - wyjaśnia 
Paweł Zwoździak kierownik 
budowy „PIEC-BUD” wyko-
nawca inwestycji.

Odtworzenie nawierzchni 
drogowej zakończy pierwszy 
etap tej inwestycji. Tuż po 
wakacjach ma się rozpocząć 
drugi etap prac, który także 
wiązać się będzie z utrud-
nieniami komunikacyjnymi 
i zmianą organizacji ruchu. - 
Pierwsze prace kanalizacyjne 
realizowane jeszcze przy sta-
rej drodze w Mrowinach pole-

gały na zamianie starych rur 
azbestowo-cementowych na 
rury polietylenowe, ponieważ 
dochodziło do częstych awarii 
w tej części wsi. Zadanie to zo-
stało wykonane przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Żarowie i dopiero w minionym 
roku ruszyły pierwsze prace 
związane z budową kanaliza-
cji w Mrowinach. Zgodnie z 
podpisaną umową firma, która 
wykonuje to zadanie przystąpi 
do podłączenia mieszkańców i 
do odtworzenia infrastruktury 
obok drogi. Dopiero po zreali-
zowaniu wszystkich tych prac 
przystąpimy do przebudowy 

kolejnej części Mrowin – wy-
jaśnia burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Pierwszy etap budowy ka-
nalizacji w Mrowinach to 
koszt 1.999.000,00 złotych. 
Inwestycja finansowana jest 
ze środków własnych budżetu 

gminy Żarów i pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 
780.273,72 złotych. Drugi 
etap tej inwestycji pochłonie 
4.390.000,00 złotych. Łącz-
nie wszystkie trzy etapy kosz-
tować mają ponad 9 milionów 
złotych.  

realizowana z pozyskanych 
przez gminę Żarów środków 
unijnych, na terenie Żarowa. 
Pierwsze dwie umowy, które 
podpisaliśmy wspólnie z za-
rządcami wspólnot mieszka-
niowych dotyczyły remontów 
budynków przy ul. Zamkowej 
5 oraz Armii Krajowej 28-
30 w Żarowie. I te prace już 
ruszyły. W kolejce oczekują 
następne budynki, ale czeka-
my teraz na rozstrzygnięcia 
przetargowe i wyłonienie 
wykonawcy na realizację 
remontów oczekujących na 
modernizację budynków – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak. 

Dofinansowanie w wyso-
kości 1.573.354,76 złotych 
zostało przyznane na rewita-
lizację 27 budynków wspól-
not mieszkaniowych oraz 
dwóch budynków komunal-
nych przy ul. Mickiewicza 
21 oraz Sikorskiego 2 w Ża-
rowie. Zakres realizowanych 
prac jest bardzo duży i doty-
czyć będzie głównie remontu 
elewacji i wymiany pokrycia 
dachowego. Wszystkie zada-
nia, a jest ich bardzo dużo, 
będą realizowane na przeło-

mie 2018 i 2019 roku. Po za-
kończeniu prac przy ul. Zam-
kowej 5 oraz Armii Krajowej 
28-30 będą remontowane bu-
dynki wspólnot mieszkanio-
wych przy ul. Armii Krajo-
wej 16 i 12A, 12B i 12C oraz 
budynek komunalny przy ul. 
Mickiewicza 21 w Żarowie. 

Wartość całego zadania 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020” to 
kwota 3.042.796,86 złotych. 
Remonty budynków zostaną 
sfinansowane z pozyskane-
go dofinansowania, budżetu 
gminy Żarów i środków wła-
snych wspólnot mieszkanio-
wych. 

Magdalena Pawlik

Zakończył się pierwszy etap 
prac związanych z budową 

nowego budynku żłobka przy 
Bajkowym Przedszkolu w Ża-
rowie.

Budynek w stanie surowym 
jest już gotowy, zyskał także 
dach, a w tej chwili wykony-
wane są tam prace elektryczne 
i hydrauliczne. Zgodnie z pod-
pisaną umową, nowy obiekt 
oświatowy ma być gotowy 
późną jesienią, ale na dzień 
dzisiejszy nie wiadomo jesz-
cze, kiedy dokładnie dzieci 
zostaną do niego przyjęte. Bu-
dowa żłobka to kolejne zadanie 
realizowane przy współudzia-
le pozyskanych przez gminę 
Żarów środków unijnych. W 

ramach projektu „Rozbudo-
wa Przedszkola Miejskiego w 
Żarowie o budynek żłobka w 
systemie zaprojektuj i wybu-
duj” na terenie miasta powsta-
nie nowy budynek oświatowy 
przeznaczony do użytku naj-
młodszych mieszkańców. - Je-
steśmy już na etapie zakończe-
nia prac hydraulicznych i w tej 
chwili rozpoczną się już roboty 
tynkarskie wewnątrz budynku. 
Czekają nas jeszcze prace elek-
tryczne, a w następnej kolejno-
ści przystąpimy do wylania po-
sadzek. Niebawem pojawią się 
również zmiany na terenie przy 
powstającym budynku żłobka. 
W międzyczasie ruszy tutaj bu-
dowa chodników i dojść do no-

wej placówki – mówi Krystian 
Staworzyński podwykonawca 
inwestycji KS Invest Dom. 

Wszystkie prace przebiega-
ją zgodnie z opracowanym 
harmonogramem. Pierwsze 
roboty przy budowie budyn-
ku nowego żłobka ruszyły 
początkiem roku, Nie minę-
ło kilka miesięcy i na terenie 
Bajkowego Przedszkola wno-
si się kolejny nowy budynek. 
Projekt, w ramach którego 
realizowana jest inwestycja, 
zakłada budowę żłobka, który 
wyposażony zostanie w dwie 
sale zabaw, jadalnie, sypialnie, 
szatnie, łazienki dla dzieci oraz 
salę widowiskową z przezna-
czeniem na wspólne zabawy i 
uroczystości. Powstanie także 
zaplecze kuchenne oraz szatnia 
i toalety dla personelu. - Budo-
wa żłobka, który powstaje przy 
Bajkowym Przedszkolu to kolej-
ne ważne zadanie inwestycyjne, 
które realizowane jest na tere-
nie naszego miasta. Budynek 
został tak zaprojektowany, aby 
zapewnić dzieciom maksymalne 
bezpieczeństwo i wygodę. Bę-
dzie bardzo przestronny i funk-
cjonalny. Chcemy, aby edukacja 
w naszym przedszkolu była jak 
najbardziej efektywna i kom-
fortowa zarówno dla dzieci, jak 
i nauczycieli – podkreśla bur-
mistrz Leszek Michalak.

Koszt budowy nowego 
budynku żłobka to kwota 

2.660.490 złotych. Inwestycja 
jest finansowana ze środków 
własnych budżetu gminy Ża-
rów i pozyskanego dofinan-
sowania w wysokości 1 831 
716,00 złotych, które 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. 



Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w okresie od 
1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. dział świad-

czeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego będzie przyjmował interesantów:

- poniedziałek  – w godzinach 7.30 do 15.30
- wtorek  – w godzinach od 8.00 do 16.00
- środa, czwartek –  w godzinach od 7.30 do 15.30
- piątek  – nieczynne

Zmiana godzin pracy działu świadczeń rodzinnych wy-
nika z bardzo dużej ilości złożonych wniosków. W celu 
usprawnienia wydawania decyzji i wypłaty świadczeń 
konieczne jest wprowadzenie zmiany w obsłudze intere-
santów.
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Na zdjęciu Małgorzata Siemińska nowa kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie. 

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

808/8 971 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 24.670 zł 2.500 zł 9 00

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

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

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 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 17 sierpnia 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 związanych z przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedaży w kwocie  615 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania wsi działki przeznaczone są pod drogę oraz zieleń izolacyjną    –  symbol KD-Z ½, C.25 
Zl.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 17 
sierpnia 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.

Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej
ma nowego kierownika

Małgorzata Siemińska, która dotychczas pracowała jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, później pracownik socjalny i administracyjny, a od 2004 
roku na stanowisku kierownika działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Strzegomiu, została nowym kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 
Burmistrz Leszek Michalak zaakceptował rekomendowaną przez komisję konkursową kandydatkę na stanowisko kierownika OPS. Pani Małgorzata nowe stanowisko 
objęła z początkiem lipca, a dziś pytamy ją o to, jakie zmiany zamierza wprowadzić w żarowskim Ośrodku Pomocy Społecznej i za jakie zadania będzie odpowie-
dzialna.

→ Jakie zmiany w żarow-
skim OPS zamierza wpro-
wadzić nowa kierownik?

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie działa prężnie 
i prawidłowo, pracownicy są 
chętni do pracy i wdrażania 
nowych pomysłów, więc na 
pewno razem z załogą wy-
pracujemy nowe zadania do 
realizacji, które przyczynią 
się do rozwiązywania pro-
blemów społecznych gminy 
Żarów.

→ Od 1 sierpnia OPS w 
Żarowie wprowadza zmia-
nę godzin pracy działu 
świadczeń rodzinnych. Czy 
jest to pierwsza decyzja no-
wej kierownik?

Tak, była to jedna z pierw-
szych decyzji. Zmiana go-
dzin pracy działu świadczeń 
rodzinnych wynika z bardzo 
dużej ilości składanych wnio-
sków w okresie od 1 sierpnia 
do 30 listopada. Aby pracow-
nicy zdążyli wydać decyzje w 
ustawowym okresie i oczy-
wiście wypłacić świadczenia 
jak najszybciej, konieczne 
było zorganizowanie jednego 

dnia w tygodniu wolnego od 
obsługi klienta. Mieszkańcy 
zostali powiadomieni po-
przez umieszczenie ogłoszeń 
w lokalnej prasie, na stronie 
internetowej oraz poprzez 
wywieszenie ogłoszeń na ta-
blicach informacyjnych na 
terenach wsi. 

→ Jaką pomoc od OPS w 
Żarowie otrzymują potrze-
bujący mieszkańcy naszej 
gminy?

Mieszkańcy gminy Żarów 
mają w ofercie pomocowej 
duży pakiet wsparcia ze stro-
ny Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, udzielany w formie 

pieniężnej i nie pieniężnej. 
Forma pieniężna to wszel-
kiego rodzaju zasiłki: celo-
we, okresowe, stałe, dodatki 
mieszkaniowe, świadczenia 
rodzinne, fundusz alimenta-
cyjny, 500+ i teraz rozpoczy-
nający się program ”dobry 
start”. Bardzo duży nacisk 
kładziemy jednak na pomoc 
naszym mieszkańcom w for-
mie niematerialnej, bo to 
ona przede wszystkim wpły-
wa na fakt ich funkcjonowa-
nia w społeczności lokalnej. 
Rozwiązywanie problemów 
uzależnień, wsparcie rodzin, 
przeciwdziałanie bezrobo-

ciu, wsparcie osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałanie bezdom-
ności realizowane jest przez 
poradnictwo specjalistyczne 
(psycholog, terapeuta uza-
leżnień, radca prawny, psy-
choterapeuta), asystenturę 
rodziny z dysfunkcjami wy-
chowawczymi. Organizujemy 
wypoczynek letni i zimowy 
dla dzieci, tworzymy i reali-
zujemy programy socjotera-
peutyczne, realizujemy usługi 
opiekuńcze dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

→ Czy zaoferowana po-
moc mieszkańcom przyno-
si konkretne efekty?

Praca z klientem to długofa-
lowy proces. Codzienne stara-
nia pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej mają na celu 
pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie. Najbardziej 
cieszą nas sytuacje w naszej 
pracy, kiedy tracimy kontakt 
z naszym klientem, spotykamy 
go przypadkiem a to w skle-
pie, na ulicy, czy na pikniku 

Terminy składania 
wniosków

na świadczenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o ter-

minach składania wniosków na poniższe świadczenia 
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

- świadczenia rodzinne;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze ( 500+),
- świadczenie „Dobry start” (300+),
* od dnia 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny 

empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną 
(nie dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego),

* od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

UWAGA: Świadczenie dobry start przysługuje dla dzie-
ci rozpoczynających naukę od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą wyda-
wane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie od dnia 
16 lipca 2018 r. w pok. nr 1.

Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń moż-
na uzyskać w pok. nr 1 oraz telefonicznie pod numerem tel.  
(74) 85 80 745 wew. 364.

rodzinnym, który robi zakupy 
ze swoją żoną, spaceruje z 
dziećmi i uczestniczy w życiu 
lokalnym. I to jest nasz sukces 
zawodowy, bo ten klient, któ-
ry uczestniczył w programach 
związanych z uzależnieniami, 

korzystał z pomocy finansowej 
Ośrodka, a rodzina miała asy-
stenta rodziny, dzisiaj nie po-
trzebuje już naszej pomocy. 

Rozmawiała Magdalena 
Pawlik
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System Informacji 
Przestrzennej

w gminie Żarów

Ocalamy pamięć o obrońcach Ojczyzny

Mieszkańcy, którzy chcą 
sprawdzić przeznacze-

nie działki w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego nie muszą 
już przychodzić do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, aby 
uzyskać taką informację. 

Mogą to zrobić za pośred-
nictwem ogólnodostępnego 
systemu, który uruchomiony 
został na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Wystarczy tylko posia-
dać komputer lub urządzenie 
mobilne z dostępem do In-
ternetu. - System Informacji 
Przestrzennej, który urucho-
miony został na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie to wy-
godne i nowoczesne narzędzie 
pozwalające na uzyskanie in-
formacji o obowiązujących na 
terenie gminy Żarów miejsco-

wych planach zagospodaro-
wania przestrzennego. Dzięki 
temu systemowi każdy zainte-
resowany może w prosty i bar-
dzo przejrzysty sposób błyska-
wicznie zlokalizować działkę, 
numer adresowy oraz uzyskać 
informację o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego – mówi Anna 
Kołodziej kierownik Refe-
ratu Nieruchomości i Gospo-
darki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Korzystanie z Systemu In-
formacji Przestrzennej jest 
bezpłatne, a portal mapowy 
dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.um.zarow.pl 
w banerze System Informa-
cji Przestrzennej w Gminie 
Żarów pod adresem mpzp.
um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak i dy-

rektor Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej we Wro-
cławiu dr Andrzej Drogoń za-
chęcają mieszkańców Dolne-
go Śląska do wzięcia udziału 
w  projekcie „Ocalamy” - ak-
cji symbolicznego znakowa-
nia grobów bohaterów walk 
powstańczych i wyzwoleń-
czych pochowanych na tere-
nie Dolnego Śląska.

Celem tego projektu jest od-
nalezienie oraz odpowiednie 
oznakowanie grobów osób 
zaangażowanych w walkę 
podczas I wojny światowej, 
powstań śląskich i wielkopol-
skich, wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 roku oraz byłych 
legionistów i członków Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. 

W ramach tej inicjatywy 
groby osób aktywnie uczest-
niczących w tamtych wy-
darzeniach zostaną objęte 
ochroną prawną, będą ozna-
kowane specjalnym znakiem 
graficznym i zwolnione z dal-
szych opłat prolongacyjnych 

płaconych w okresach 20-
letnich. - Apelujemy również 
do mieszkańców naszej gminy 
o zgłaszanie miejsc pochówku 
i grobów, które kwalifikują 
się do oznakowania. Projekt 
jest całkowicie bezpłatny, ale 
źródłem wiedzy o takich gro-
bach, w których spoczywają 
bohaterowie walczący o naszą 
Ojczyznę, są przede wszystkim 
członkowie rodziny, dalecy 
krewni czy znajomi. Ocalmy 
od zapomnienia mogiły tych 
osób, a staną się one w przy-
szłości źródłem świadomości 
historycznej naszych wnuków. 
Zwracamy się do osób, które 
posiadają wiedzę o lokaliza-
cji, adekwatnych do założeń 
projektu grobów, kwater, 
upamiętnień. Informacje i 
ewentualne dokumenty po-
twierdzające udział zmarłych 
w wydarzeniach historycznych 
można dostarczyć do Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Pomożemy 
przygotować wniosek zgłosze-
niowy do Instytutu Pamięci 
Narodowej i udzielimy wszel-

kich niezbędnych informacji 
– informuje Tomasz Kuska 
Inspektor ds. gospodarki ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

W pierwszej kolejności 
uhonorowani zostaną boha-
terowie walk związanych z 
przypadającym w tym roku 
100-leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W ko-
lejnych latach organizatorzy 
akcji zamierzają uhonorować 
groby kolejnych bohaterów 
pochowanych na terenie Dol-
nego Śląska:  żołnierzy wrze-
śnia 1939 roku, żołnierzy 
Armii Krajowej i innych orga-

nizacji niepodległościowych, 
ofiar i tych, którzy opierali się 
systemowi komunistycznemu 
po 1945 roku. 

Informacji w tym temacie 
udziela Referat Komunalny 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie pod nr tel. 74 858 05 91 
wew. 334.

Magdalena Pawlik  

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową ulicy 

Wojska Polskiego w Żarowie od dnia 17 lipca 2018 roku 
zostanie zamknięty prawy pas ruchu od ulicy Sikorskie-

go do ulicy Dworcowej.

Na ulicy Wojska Polskiego zostanie wprowadzony 
ruch jednokierunkowy od ulicy Sikorskiego w kierunku 

ulicy Dworcowej, jednocześnie ulica Dworcowa od ulicy 
Armii Krajowej będzie ulicą ślepą do skrzyżowania z 

ulicą Wojska Polskiego.

Czy na wsi, czy w mieście
– w wakacje nie ma czasu na nudę!

Nie wszyscy mogą je spędzić na letnich obozach czy koloniach. Dla dzieci i młodzieży, które na czas letnich wakacji pozostały w Żarowie gminne placówki, przygo-
towały mnóstwo atrakcji. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu jest wiele. Wśród nich są oferty zajęć w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, Żarowskiego Stowa-
rzyszenia „Edukacja”, biblioteki oraz wakacyjne spotkania na terenach wiejskich.

Tradycyjnie jak co roku, w program wakacyjnych zajęć, wpisane jest wspól-
ne żeglowanie po Zalewie Mietkowskim. Organizatorzy tego projektu: bur-
mistrz Leszek Michalak oraz pracownicy żarowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zapraszają dzieci oraz młodzież nad zalew w Borzygniewie do 
wspólnej zabawy. W projekt zaangażowani są również strażacy jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Żarów, Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie oraz opiekunowie grup zajęciowych na świetlicach 
wiejskich. Dzięki uprzejmości starosty powiatu wrocławskiego i dyrektora 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Bo-
rzygniewie do dyspozycji dzieci są wszystkie wodne sprzęty. Na zdjęciu 
uczestnicy wakacyjnego żeglowania wraz ze swoimi opiekunami: radną 
Barbarą Zatoń, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzatą Sie-
mińską oraz Martą Wądołowską sołtysem Mikoszowej. 

Jak wakacje – to także wiele sportowych turniejów i zawodów. Tradycyjnie 
na sportowe zajęcia zaprasza Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
W ramach tych zajęć odbyły się już piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wielki 
finał wyłonił najlepszych zawodników. Przyznano nagrody dla najlepszego 
bramkarza, najwszechstronniejszego zawodnika i nadziei piłkarskiej. Skład 
zwycięzców: Kacper Żołędziewski, Kacper Stankowski, Dawid Marzec, 
Jakub Garbacz, Dominik Reda. 

Wakacje w mieście wcale nie są nudne. Przekonali się o tym uczestnicy 
letnich półkolonii, które corocznie dla najmłodszych mieszkańców gminy 
organizuje Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”.
W tym roku z takiej formy letniego wypoczynku skorzystało ponad 180 
dzieci. Organizacja letnich półkolonii współfinansowana jest ze środków 
finansowych budżetu gminy Żarów. Dzieci miały zapewniony atrakcyjny 
program. Były wyjazdy na basen, do Hydropolis i wioski indiańskiej we 
Wrocławiu oraz wycieczka na Ślężę. 

Podczas tegorocznych wakacji pracownicy Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie zaprosili dzieci na plenerowe warsztaty plastyczne. 
Uczestnicy zajęć pod czujnym okiem pana Jacka Szumańskiego specjali-
sty w dziedzinie plastyki, szlifowali swoje umiejętności. Narysowanie archi-
tektury, jak się okazało, wcale nie jest takie proste w rzeczywistości. 

Zainteresowaniem cieszą się także wakacyjne zajęcia w bibliotece. Pla-
cówka codziennie zaprasza najmłodszych na inne atrakcje. Wśród nich są 
zajęcia plastyczne, kalambury, rebusy, gry planszowe, wspólne oglądanie 
bajek, quizy oraz liczne zajęcia na temat ciekawostek z różnych krajów. 
Nie brakuje również wspólnych zabaw w bibliotece oraz na świeżym po-
wietrzu. Zajęcia w bibliotece odbywają się od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 10.00-13.00. 

Wodne zabawy – to chyba jedna z ulubionych atrakcji dzieci podczas wa-
kacji. Gdy za oknem świeci słońce, nie ma niczego przyjemniejszego niż 
wypoczynek nad wodą. Dzieci pływają na łódkach oraz żaglówkach i mogą 
do woli korzystać z wodnych atrakcji. W programie zajęć są również gry i 
zabawy oraz integracyjne ognisko. 

WYPOCZYNEK NAD WODĄ

WAKACJE Z GCKiS

WSPÓLNE ŻEGLOWANIE

WAKACYJNE ZAJĘCIA W BIBLIOTECEPÓŁKOLONIE Z ŻAROWSKIM STOWARZY-
SZENIEM „EDUKACJA”

PLENEROWE WARSZTATY PLASTYCZNE

Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej
ma nowego kierownika
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Trwa II etap przebudowy
ul. Dworcowej

Upiecz chleb, zostań mistrzem

Na zdjęciu uczestnicy spotkania na temat prowadzonej w gminie Żarów 
polityki senioralnej. 

Pierwszy etap tej inwestycji już się zakończył i kierowcy mogą poruszać się 
bezpieczną nawierzchnią drogową. 

Współczesny senior – jakie ma potrzeby?
Łatwiej niż przed telewizorem w domu, wypatrzyć ich z kijkami nordic-walking, na zajęciach fitness albo na kolejnej wycieczce. Nie lubią marnować czasu, działają na 
wielu płaszczyznach, a energii może pozazdrościć im niejeden z nas. Wiek emerytalny traktują jako czas realizacji własnych pasji, zdobywania nowych umiejętności, 
podróżowania i poznawania nowych ludzi. Mowa oczywiście o seniorach, którzy są ważną grupą społeczną w naszej gminie. Właśnie o ich potrzebach dyskutowano 
podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Sportu, biblioteki, Urzędu Miejskiego, Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia „Nasz Kruków”, radni i mieszkańcy gminy Żarów.

W gminie Żarów obecnie 
zamieszkuje 12341 mieszkań-
ców, z czego 3076 osób, czyli 
około 25 procent społeczeń-
stwa to osoby powyżej 60 
roku życia. Miasto pomiesz-
kuje 1781 seniorów, natomiast 
na wsiach 1295. Starszych 
Polaków, w tym również na-
szych mieszkańców przybywa 
coraz szybciej. A z prognoz 
wynika, że będziemy żyć co-
raz dłużej. Między innymi o 
prowadzonej w gminie Żarów 
polityce senioralnej rozma-
wiano podczas spotkania w 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu. Jedną z największych 
grup nieformalnych na terenie 
naszej gminy stanowi Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, który 
aktywnie działa od 2009 roku. 
- Do UTW w Żarowie może za-
pisać się każdy senior w wieku 
50+, składka członkowska wy-
nosi jedynie 15 złotych na cały 
rok. Nie możemy narzekać na 
nudę. W ofercie naszych zajęć 
jest basen, aerobic, zajęcia re-
habilitacyjne, informatyczne, 
językowe, gimnastyka, zumba. 
Bierzemy również udział w or-

ganizowanych akcjach chary-
tatywnych, wyjeżdżamy na wy-
cieczki krajowe i zagraniczne, 
spotykamy się towarzysko przy 
muzyce, organizujemy Andrzej-
ki, Dzień Kobiet, zakończenie 
roku akademickiego w plene-
rze przy ognisku, bierzemy tak-
że udział w imprezach organi-
zowanych przez Urząd Miejski 
i GCKiS – wylicza Krystyna 
Markiewicz prezes UTW w 
Żarowie.

Dodatkową ofertę dla miesz-
kańców, jak i seniorów ma 
także Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. - Za-
praszamy seniorów również do 
naszego Związku Emerytów, 
składka członkowska wynosi 
30 złotych na rok, a do naszej 
organizacji może zapisać się 
każdy, kto ma tylko na to ocho-
tę. Nie ma żadnych ograniczeń 
wiekowych. Organizujemy 
Dzień Matki, Dzień Kobiet i 
wiele innych uroczystości. Są 
także potańcówki, mamy rów-
nież swój zespół śpiewaczy, 
który reprezentuje naszą gminę 
podczas lokalnych imprez, pik-
ników i festiwali. Swoją siedzi-

bę mamy w budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54 w Żarowie, 
a spotykamy się we wtorki i 
czwartki, w godz. 9.00-12.00 
– zachęca Danuta Kwiat-
kowska prezes Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów. 
Dalej jest również oferta dla 
seniorów realizowana przez 
bibliotekę i GCKiS. - Zapra-
szamy seniorów na spotkania 
autorskie, mamy bogatą ofertę 
książkową w naszej bibliotece, 
książki „na telefon”, audio-
booki, punkt biblioteczny w 
szpitalu w Żarowie, Dyskusyj-
ny Klub Książki. Pomagamy 
seniorom również w obsłudze 
komputera, organizujemy ka-
raoke, Narodowe Czytanie, 
ściśle współpracujemy z UTW, 
udostępniamy lokal na spotka-
nia seniorów – informuje Sta-
nisława Biernacka dyrektor 
biblioteki w Żarowie. Wśród 
propozycji, również w ofercie 
GCKiS seniorzy znajdą wiele 
atrakcyjnych zajęć. - Są to za-
jęcia w ramach UTW (basen, 
chór Senyor-Rici, gimnastyka, 
język niemiecki, rękodzieło), 

zajęcia w pracowni plastycz-
nej i ceramicznej, dzień babci 
i dziadka, warsztaty origami 
w ramach Ogólnopolskiego 
Festiwalu Origami, prelekcje 
historyczne, zawody w bule, 
nordic walking i nie dawno 
organizowane Młyny Sztuki – 
mówi Tomasz Pietrzyk dy-
rektor GCKiS w Żarowie. 

Nie tylko w mieście senio-
rzy mogą aktywnie spędzać 
swój wolny czas. Na terenach 
wiejskich również działa-
ją organizacje, skupiające 
seniorów. Przykładem jest 
Kruków, który dzięki inicja-
tywie utworzenia stowarzy-
szenia prowadzi szereg zajęć 
dla swoich mieszkańców. 
Są to spotkania opłatkowe, 
krukowskie kolędowanie, 
zabawy karnawałowe, Dzień 
Kobiet i Mężczyzn, cotygo-
dniowe ćwiczenia ogólno-
rozwojowe: Seamm-Jasani, 
Boabom, Czikung, koncerty 
gongowo-misowe, próby ze-
społu Krukowianie, dbanie o 
tereny zielone, paczki miko-
łajkowe dla dzieci czy reali-
zacja projektów z funduszy 

zewnętrznych oraz funduszu 
sołeckiego. Takich przykła-
dów na terenie naszej gminy 
jest wiele. Prężnie działają 
Koła Gospodyń Wiejskich w 
Łażanach, Wierzbnej, Poża-
rzysku, Kalnie, Imbramowi-
cach, Bukowie oraz stowa-
rzyszenia wiejskie założone 
przez aktywnych mieszkań-
ców: Stowarzyszenie Roz-
woju Lokalnego „Kalinów”, 
„Nasz Kruków”, „Mrowiny 
na Swoim”, Przyjaciół Buko-
wa „Nasz Buków”, Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Mikoszowa 
„Mała Ojczyzna”, Miłośni-
ków Łażan „Przyjazna Wieś” 

i „Nasze Dzieci - Wspólna 
Szkoła” w Zastrużu. Szereg 
akcji społecznych proponu-
ją także parafie gminy. Są to 
chociażby festyny, pikniki, 
pielgrzymki czy wycieczki 
krajoznawcze. 

Przypominamy, że o wszyst-
kich okolicznych imprezach 
można dowiedzieć się za po-
średnictwem Gazety Żarow-
skiej, strony internetowej UM 
Żarów i GCKiS Żarów oraz 
facebooku. Na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl 
dostępny jest także aktualny 
kalendarz imprez. 

Magdalena Pawlik

Jeszcze w czerwcu zakoń-
czył się remont pierwszego 

odcinka drogowego przy ul. 
Dworcowej w Żarowie. Droga 
zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową, zrobiło się este-
tyczniej i bezpieczniej. W tej 
chwili prace remontowe re-
alizowane są w kolejnej części 
ulicy Dworcowej, od strony 
przejazdu kolejowego do ul. 
Wojska Polskiego. Na czas re-
montu droga została zamknię-
ta i wprowadzono tymczaso-
wą organizację ruchu. 

Inwestycja ta, podobnie jak 
poprzednia, realizowana jest w 
ramach dużego projektu „Re-
witalizacja zdegradowanych 
obszarów na terenie miasta Ża-
rów poprzez remont dróg oraz 
zagospodarowanie terenów i 
przestrzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych”, 
który objęty jest dofinansowa-
niem unijnym. -  Ulica Dwor-
cowa jest pierwszą z kilkunastu 
dróg, które zostaną przebudo-
wane. Podpisaliśmy już umo-
wę na remonty i wymianę na-
wierzchni kolejnych dróg przy 

ulicach Puszkina, Słowackiego, 
Kopernika, Placu Wolności i 
Kwiatowej. Prace te rozpocz-
ną się w następnej kolejności. 
Dzięki realizacji tego zadania 
drogi gminne w naszym mieście 
zostaną kompleksowo prze-
budowane, co wpłynie przede 
wszystkim na poprawę komfor-
tu jazdy użytkowników ruchu 
drogowego – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Tuż po zakończeniu prac przy 
ul. Dworcowej, remontowany 
będzie kolejny odcinek ulicy 
Wojska Polskiego, a następnie 
ulica Kopernika w Żarowie. W 
ramach całego zadania prze-
budowane zostaną drogi przy 
ulicach: Puszkina, Słowackie-
go, Kopernika, Placu Wolno-
ści, Kwiatowej, Dworcowej, 

Wojska Polskiego, Sportowej, 
Zamkowej i Mickiewicza. 
Remont ulicy Dworcowej w 
Żarowie pochłonie dokładnie 
912.229,51 złotych, a wartość 
całego zadania, w ramach któ-
rego pozyskaliśmy unijne dofi-
nansowanie opiewa na kwotę 
5.866.510,15 złotych. Będą 
to kolejne inwestycje zreali-
zowane w centrum naszego 
miasta, gdzie przez ostatnich 
kilka miesięcy dużo się działo. 
Zakończyła się tutaj już budo-
wa Centrum Przesiadkowego i 
ronda, do użytku mieszkańców 
oddano budynek dworca PKP, 
nowe parkingi i niektóre ścież-
ki rowerowe wraz z nowym 
oświetleniem. Budowa kolej-
nych ścieżek rowerowych jest 
jeszcze w trakcie realizacji. 

Już po raz trzeci w zabyt-
kowym młynie w Siedli-

mowicach zostanie zorgani-
zowany Festiwal Mąki. Tym 
razem miłośnicy chleba, 
dobrego jedzenia i wyśmie-
nitej zabawy spotkają się 8 
września.

Pieczesz chleb, uważasz, 
że robisz to dobrze? Ten kon-
kurs jest dla ciebie. Po raz 
kolejny Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie na Najlepszy 
Chleb Domowego Wypieku 

„Chlebowzięci”. Konkurs or-
ganizowany jest w ramach III 
Festiwalu Mąki. W tym roku 
po raz pierwszy przyznana 
zostanie nagroda specjalna 
dla najlepszego piekarza z te-
renu gminy Żarów. 

Uczestnikami konkursu 
mogą być osoby wypiekające 
amatorsko chleb w warun-
kach domowych. Każdy mi-
łośnik domowego wypieku 
może zgłosić dwa chleby o 
dowolnej gramaturze. Oce-
nie będzie poddawany smak, 
kolor i zapach. Jury także bę-

dzie brało pod uwagę wraże-
nie ogólne chlebów. 

Laureatów poznamy 8 wrze-
śnia podczas III Festiwalu 
Mąki, który organizowany 
jest na terenie gminy Żarów 
w zabytkowym i wciąż dzia-
łającym młynie w Siedlimo-
wicach.

Więcej szczegółów znaj-
dą państwo w regulaminie 
Konkursu dostępnym na 
stronach internetowych 
www.um.zarow.pl i www.
centrum.zarow.pl

Na sobotę, 28 lipca zaplanowany został koncert w ramach Festiwalu Bachowskie-
go. Na terenie kościoła w Pożarzysku w godz. 11.00-12.30 odbędzie się Śniadanie 

na Trawie. Organizatorzy seredecznie zapraszają wszystkich mieszkańców.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

378/77
378/78
378/79
378/80
378/81

20.115 SW1S/00037801/9
Sprzedaż prawa użytkowania  

wieczystego
650.000 zł 65.000 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 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 31 sierpnia 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  6.067,40 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol B.5 P/U oraz strefę 
ochronną gazociągu.
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 31.08.2018r.
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 prze-
targu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży kompleksu 5 działek  gruntowych

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

Jarmark historyczny 
w Wierzbnej

Upiecz chleb, zostań mistrzem

Każdy, kto w sobotę, 14 
lipca odwiedził ruiny pałacu 
pocysterskiego w Wierzbnej, 
miał okazję przenieść się w 
czasie i posmakować średnio-
wiecznych klimatów. Odbył 
się tam jarmark średnio-
wieczny, na którym atrakcji 
było co niemiara. Wśród nich 
warsztaty tkackie, zielar-
skie, garncarskie, strzelanie 
z łuku, walki wojów, pokaz 
mody średniowiecznej, gry 
i zabawy plebejskie, licz-
ne kramy, średniowieczna 
kuchnia, a w finale koncert 
zespołu Ochra Drum. 

Oficjalnego otwarcia jar-
marku średniowiecznego do-
konali Andrzej Sośnierz oraz 
burmistrz Leszek Michalak. 
- To pierwsza taka impreza na 
terenie zabytkowego pałacu w 
Wierzbnej i mamy nadzieję, 
że nie ostatnia. Serdecznie 
zapraszamy naszych miesz-
kańców oraz przyjezdnych 
gości do udziału w licznych 
warsztatach przygotowanych 
specjalnie z tej okazji. Czeka-
ją na nas wspaniałe atrakcje 
przygotowane przez organi-
zatorów imprezy. Dziś każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie 
i z pewnością nie będzie się 
nudzić – mówił burmistrz 
Leszek Michalak.

Na wszystkich odwiedzają-
cych jarmark czekało wiele 
atrakcji. Na terenie przypa-
łacowym rozstawione zosta-

ły różnorodne stanowiska 
a r tystyczno-edukacyjne. 
Oferta jarmarku była boga-
ta. Prowadzone były pokazy 
garncarskie, ceramiczne, a 
dla chętnych adeptów rycer-
skiego rzemiosła ćwiczenia 
fechtunku i przymierzanie 
zbroi. Na tych, którzy nie 
lubią walczyć mieczami cze-
kała kolejna atrakcja, czyli 
łucznictwo, do którego ko-
lejka nie malała. Ci, którzy 
pragnęli zabrać ze sobą nie-
zwykłą pamiątkę z tego jar-
marku, mogli własnoręcznie 
zrobić pieczęć okoliczno-
ściową z gliny, przygotowa-
ną specjalnie na to wydarze-
nie. Jak wiemy ziemniaków 
w średniowieczu nie było, 
za to różnych rodzajów 
kasz było pod dostatkiem, 
co można było sprawdzić na 
stanowiskach ze smakołyka-
mi kulinarnymi. W trakcie 
jarmarku odbył się także po-
kaz mody średniowiecznej, a 
wieczorem bitwa o Wierzb-
ną i koncert zespołu Ochra 
Drum. Podziw u wszystkich 
wzbudziły również zaciekłe 
walki rycerzy w uzbrojeniu z 
różnych epok. 

Nie brakowało także stoiska 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
Wierzbnej, na którym można 
było się raczyć smakołykami 
przygotowanymi przez go-
spodynie. 

Magdalena Pawlik

Nowe urządzenia zabawowe zostaną niebawem oddane do użytku na-
szych najmłodszych mieszkańców, a od września korzystać z nich będą 
uczniowie placówki. 

Teren szkoły dzięki przeprowadzanym inwestycjom znów zyskał nowy wi-
zerunek. 

Smakołykami podczas jarmarku częstowały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Wierzbnej.

Po raz pierwszy w Wierzbnej odwiedzający mieli okazję zobaczyć średnio-
wieczne rzemiosło oraz turnieje rycerskie. 

Każdy chciał też postrzelać z prawdziwego łuku. 

Siłownia i nowy plac zabaw 
prawie gotowe

Współczesny senior – jakie ma potrzeby?
Na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul. 1 Maja w Żarowie kończy się budowa nowego 
placu zabaw i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Była to już kolejna inwestycja oświatowa realizowana 
przy szkolnej placówce.

Pod koniec 2017 roku bu-
dynek szkoły zyskał nowy 
wygląd dzięki przeprowa-
dzonej termomodernizacji, 
powstała także pętla postojo-
wa, co wpłynęło na poprawę 
sytuacji komunikacyjnej przy 
ul. 1 Maja, a w tej chwili po-
wstaje nowy plac zabaw i si-
łownia zewnętrzna, z której 
korzystać będą mogli wszy-
scy mieszkańcy. Inwestycja 
realizowana jest w ramach 
zadania „Budowa placu za-
baw z siłownią zewnętrzną 
– rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów - zagospoda-
rowanie terenów i przestrzeni 
w celu przywrócenia funkcji 
społecznych”.  - Jest to kolejny 
etap prac realizowany w tym 
miejscu. Do użytku naszych 
najmłodszych mieszkańców 
już niebawem oddany zosta-
nie nowoczesny plac zabaw, 
a dla tych nieco starszych 
urządzenia siłowni zewnętrz-
nej, z których korzystać będą 
mogli naturalnie nasi wszyscy 
mieszkańcy. Zagospodarowa-
ny został także odpowiednio 
teren przy szkole, pojawiły 
się nowe ławki, stojaki rowe-

rowe, ogrodzenie, nawierzch-
nia z kostki syntetycznej oraz 
nasadzenia krzewów. Zrobiło 
się estetyczniej i schludnie, 
choć inwestycja nie jest jesz-
cze w całości zrealizowana. 
To będzie strefa relaksu dla 
wszystkich – mówi burmistrz 
Leszek Michalak. 

Wśród urządzeń siłowni 
zewnętrznej do dyspozycji 
mieszkańców jest wyciąg 
górny i prasa nożna, jeździec 
i wioślarz, drążek i poręcze, 
orbitrek i biegacz oraz surfer 
i twister. Oprócz urządzeń 
zabawowych przeznaczonych 
dla dzieci, na przyszkolnym 
terenie dostępne będą altany 
ogrodowe, stoły do gier w 
szachy, warcaby i chińczyka, 
nowe ławki, kosze na śmieci 
i stojaki rowerowe. Zamonto-
wane zostało również nowe 
ogrodzenie z tablicą regula-
minową placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej. Teren, gdzie za-
montowano nowy plac zabaw 
pokryty został bezpieczną na-
wierzchnią syntetyczną. 

Wszystkie inwestycje są fi-
nansowane ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów. 

Budowa nowego placu zabaw 
i montaż siłowni kosztować 

będą 157 tysięcy złotych.
Magdalena Pawlik
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

66/22 1136 SW1S/00081229/8 Sprzedaż na własność 55.900 zł 5.590 zł 9 20

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

położonej przy ulicy 1 Maja w  Żarowie  przeznaczoną pod zabudowę
 mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Zgodnie z opinia geologiczną podłoże gruntowe działki jest niestabilne, zbudowane z nasypu niekontrolowanego (zalecana płyta 
betonowa) – opinia do wglądu w siedzibie UM w Żarowie

1. Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19. 
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 17 sierpnia 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 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 1.054,85 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 50 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – sym-
bol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie pra-
ce inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na 
przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Kolejne sukcesy
żarowskich rajdowców

Zbierz drużynę i zagraj 
nocą na Orliku

Młodzieżowy mundial

Czwarte miejsce w drugiej 
rundzie Tarmac Masters 

2018 w Gryfowie Śląskim, 
trzecie miejsce zdobyte na 3 
Rundzie Rajdowego Pucharu 
Sudetów „Walimskie Lato” 
oraz drugie miejsce w klasie 
pierwszej w ukończonym 1. 
Rally M3Racing – 3. Runda 
Tarmac Masters 2018 w Lu-
binie. Takim wynikiem ża-
rowska drużyna w składzie 
Reda/Czyżewski kończy ko-
lejne rywalizacje sportowe. 

Osiągnięte wyniki zapew-
niają im wysokie drugie 
miejsce w klasyfikacji rocz-
nej. - Końcem maja nasza za-
łoga pojawiła się na starcie 
Rally Pickup Design - drugiej 
rundy Tarmac Masters 2018. 
Do przejechania było 6 odcin-
ków o łącznej długości 35km. 
Z odcinka na odcinek żarow-
ska załoga przyspieszała tra-
cąc coraz mniej do czołówki, 
jednak priorytetem była meta 
i cel ten został osiągnięty. 
Kolejnym startem zaledwie 
tydzień po Tarmacu była 3 
Runda Rajdowego Pucha-
ru Sudetów Walimskie Lato, 
organizowana przez Walim 
Rajdowy. Tu do pokonania 
były 4 próby w okolicach 
Rzeczki. Rywalizacja w klasie 
była bardzo zacięta i na me-
cie załoga Reda/ Czyżewski 
zameldowała się na trzecim 
miejscu w klasie ze stratą 1,5 
sekundy do drugiego i prze-
wagą 0,57 sek. nad czwartą 
załogą! Odbył się także uro-

czysty start w Lubińskim Ryn-
ku. W niedzielę rozpoczęło się 
prawdziwe ściganie na dwóch 
odcinkach, które załogi poko-
nywały w 3 pętlach, co dawa-
ło ponad 33km jazdy na czas. 
W klasie pierwszej stawiło 
się 6 załóg rywalizujących 
o kolejne punkty w sezonie. 
Odcinki były bardzo szybkie 
i wymagające. Już na pierw-
szym odcinku z rywalizacji 
odpadło dwóch konkurentów 
(wypadek oraz awaria) i od 
tej pory żarowska załoga pla-
sowała się na trzecim miej-
scu w klasie, poprawiając 
swoje czasy na każdej pętli, 
tym samym nie podejmując 
zbędnego ryzyka. Na ostat-
nim odcinku tuż przed metą 
nasza załoga przejechała 
obok załogi walczącej o zwy-
cięstwo, którą wyeliminowała 
awaria. Tym samym Reda/ 
Czyżewski ukończyli rajd na 
2 miejscu w klasie pierwszej 
i jednocześnie awansowali w 
połowie sezonu na 2 lokatę w 
klasyfikacji rocznej – mówi 
Grzegorz Reda zawodnik 
żarowskiej drużyny.

Żarowscy rajdowcy skła-
dają tradycyjnie serdeczne 
podziękowania dla STREFA 
OKAZJI, AUTO ZYWER, 
AUTO-SHOP oraz agencji 
reklamowej GEOSPACE. 
Kolejna 4 runda odbędzie się 
pod koniec sierpnia w Nowej 
Rudzie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Sukces za sukcesem. Żarowska załoga w składzie Reda/Czyżewski mają 
za sobą kolejne udane starty. 

Biegi 
Strefowe
na start!

Wyścig rowerowy, marsz Nordic Walking, biegi dla 
najmłodszych, bieg na 5 km i w końcu rywalizacja na 
dystansie 10 kilometrów. Tak zapowiadają się Żarow-
skie Biegi Strefowe. Imprezę sportową zaplanowano 
na koniec września. Trwa rejestracja zawodników.

Z okazji siedamnastole-
cia żarowskiej podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „In-
vest-Park” już 30 września 
wszyscy miłośnicy biegów 
będą mogli spróbować swo-
ich sił.

Na najlepszych biegaczy i 
biegaczek na dystansach 5 
oraz 10 kilometrów czekają 
nagrody finansowe.

Start zaplanowano przy ul. 

Armii Krajowej w Żarowie. 
Biegi dla dzieci odbędą się 
na boisku lekkoatletycznym 
przy Szkole Podstawowej w 
Żarowie (ul. 1 Maja 2), tam 
też zlokalizowane będzie 
miasteczko biegowe, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla 
siebie.

Czekamy na Twoje zgło-
szenie! Zapisy na portalu da-
tasport.pl

Krzysztof Dutkiewicz

Od początku wakacji na 
boisku Orlik w Żarowie 

rozgrywane były piłkarskie 
Mistrzostwa Świata. W 
imprezie skierowanej dla 
dzieci wzięło udział wielu 
małych sportowców. 

O zwycięstwie decydowa-
ły rzuty karne. Jedenastki 
lepiej wykonywali repre-
zentanci Rosji, pokonując 
Panamę. W meczu o brąz 
Japonia lepsza od Korei Płd. 

NAGRODY indywidualne: 
Najlepszy bramkarz - Bar-
tosz Buchowski. Nadzie-
ja piłkarska - Alan Lulek 
Najwszechstronniejszy za-
wodnik: Brajan Iżykowski 
Skład zwycięzców: Kac-
per Żołędziewski, Kacper 
Stankowski, Dawid Ma-
rzec, Jakub Garbacz, Do-
minik Reda. 

Rozygrywki zorganizo-
wało Gminne Centrum 

Zwycięzcy poprzedniej edycji Young Team

Zapraszamy wszystkich 
miłośników piłki noż-

nej do udziału w 9. Noc-
nym Turnieju Centrum 
Masters. 

Pierwszy gwizdek rozle-
gnie się w piątek, 31 sierp-
nia o godz. 20.30 na boisku 
Orlik w Żarowie. Najlep-
sze drużyny oraz laureaci 

klasyfikacji indywidualnej 
zostaną nagrodzeni cenny-
mi nagrodami. Zgłoszenia 
do 27 sierpnia. 

Regulamin, formularz 
zgłoszeniowy oraz oświad-
czenia dla niepełnoletnich 
na stronie organizatora 
www.centrum.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz

Kultury i Sportu w Żaro-
wie. Juz dziś zapraszamy 
do udziały w pozostałych 
zajęciach. Wakacje wciąż 

trwają! Szczegółowy pro-
gram na www.centrum.za-
row.pl

Krzysztof Dutkiewicz


