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Zmiana wizerunku 
Placu Wolności

w Żarowie

Piknik charytatywny 
„Nakręcamy Pomoc”

Trzecie Żarowskie 
Biegi Strefowe

Burmistrz Leszek Micha-
lak oraz radny Rady 

Miejskiej Norbert Gałązka 
spotkali się z mieszkańca-
mi Placu Wolności oraz uli-
cy Słowackiego, Puszkina i 

Mieszkańcy naszej gminy 
chętnie włączyli się w 

pomoc dla pogorzelców.
Podczas pikniku charytatyw-

nego „Nakręcamy Pomoc”, 
który odbył się w niedzielę, 
30 września na terenie Szkoły 

Marokańczyk Elasri Ab-
derrahim z czasem 

00:32,10 triumfatorem bie-
gu głównego Żarowskich 
Biegów Strefowych na dy-
stansie 10 kilometrów. 
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Inwestycje

Kultura

Sport

3

7

8

Ruszamy z budową kanalizacji na 
osiedlu domków jednorodzinnych w 
Żarowie. 

Zapraszamy na wystawę „XXX lat 
Żarowskiego Modelarstwa”.

Rusza Żarowska Liga Futsalu Elec-
trolux Cup sezon 2018/19. Właśnie 
wystartowały zapisy! To już 11. edy-
cja rozgrywek. 

Zwycięzca o ponad dwie mi-
nuty był lepszy od Ukraińca Pa-
vla Stepanenko. Sześć minut 
do pierwszego biegacza stracił 
Polak, Piotr Baranowski.

więcej na str. 8

Kwiatowej w Żarowie. 
Tematem spotkania były 

kolejne inwestycje, które 
będą realizowane na tym te-
renie. 

więcej na str. 4

Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie swoją pomoc 
na rzecz naszych mieszkańców 
poszkodowanych w trakcie po-
żaru, zaoferowały także przed-
siębiorstwa, zakłady i firmy.

więcej na str. 5

Więcej
na str. 3

Przy smażeniu frytek pomagali przewodniczący Rady Roman Konieczny 
i chłopcy z MOW.

Łącznie do mety dotarło 290 biegaczy

Na razie Plac Wolności w Żarowie nie jest dobrą wizytówką naszego mia-
sta. Już niebawem, dzięki przeprowadzonym inwestycjom miejsce to zmie-
ni swój wizerunek. 



Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało przez mieszkańca na facebook-u,  
z prośbą o informacje. 

Adam W.: Apel do władz gminy, żeby przed budynkiem poczty ustawić zakaz zatrzymywania się. 
Co chwilę jakiś cwaniak tam parkuje i żeby go ominąć trzeba przekroczyć podwójną ciągłą. 

Burmistrz Leszek Michalak:
Niestety nie można ustawić takiego znaku. Od kilku miesięcy kierowcy w Żarowie mogą korzystać z nowego ronda, które powstało 
w ramach realizacji dużego projektu unijnego „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadko-
wego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”. W związku z prze-
budową głównego skrzyżowania zmieniona została organizacja ruchu także przy ulicy Armii Krajowej w Żarowie. Wprowadzono 
nowe oznakowanie, które do dziś nie wszyscy użytkownicy ruchu drogowego przestrzegają. Pojawił się także problem parkowania 
samochodów wzdłuż ulicy Armii Krajowej przed budynkiem poczty, co stwarza bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze. Takie sy-
tuacje mogą doprowadzić do kolizji bądź wypadku w tym miejscu. 
Nowa organizacja ruchu wprowadziła poszerzenie pasa ruchu dojeżdżającego do ronda, aby upłynnić ruch samochodów w sytu-
acjach zamkniętego przejazdu kolejowego. Jednocześnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla osób zjeżdżających z ronda koniecz-
ne było zlikwidowanie miejsc parkingowych na wysokości poczty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wyżej wymienionym 
odcinku drogi zastosowane zostało oznakowanie poziome P4 – linia podwójna ciągła, której nie wolno przekraczać. W związku z 
tym nie możliwe jest zatrzymywanie pojazdów na wskazanej wysokości, poza miejscami specjalnie wyznaczonymi jako parking. W 
pobliżu poczty zostało utworzonych około 40 miejsc parkingowych, z których można korzystać. 
Obecnie został ustawiony znak informujący o zmianie organizacji ruchu, jednak pomimo zastosowania oznakowania poziomego i 
pionowego kierowcy nadal jeżdżą „na pamięć”. Tylko rozsądek kierowców pozwoli na zmianę ich przyzwyczajeń. Dlatego apelujemy 
do kierowców o przestrzeganie zasad i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. 

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy m.pawlik@um.zarow.pl z dopiskiem „pytanie do burmistrza”.
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

→ KUPIĘ mieszkanie dwupo-
kojowe na osiedlu w Żarowie. Tel. 
782 938 339

Święto naszych
seniorów

Żarowscy działkowcy 
odznaczeni

Żarowscy seniorzy pokazują nie tylko, że potrafią dobrze się bawić, ale 
udowadniają również, że są wciąż młodzi duchem.

Podczas zebrania działkowcy z Żarowa zostali odznaczeni brązową od-
znaką „Zasłużonego Działkowca”. 

Kierował samochodem pomimo zakazu
Funkcjonariusze komisariatu policji w Żarowie zatrzymali 
39-letniego mieszkańca, który kierował samochodem marki 
Mitsubishi, mając aktywny zakaz do kierowania pojazdami. 
Postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Świd-
nicy.

Zatrzymany za posiadanie marihuany
20-letni mieszkaniec został zatrzymany za posiadanie nar-
kotyków. - W wyniku przeszukania mieszkania zatrzymanego 
policjanci ujawnili i zabezpieczyli środek odurzający w postaci 
marihuany w ilości 109,60 grama. Mężczyzna został zatrzyma-
ny na terenie Wierzbnej – mówi Katarzyna Wilk komendant 
komisariatu policji w Żarowie.

Przywłaszczyła sobie znaleziony telefon?
Policjanci otrzymali zgłoszenie od 34-letniego mieszkańca, 
że nieznany sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowe-
go. - Przyjęliśmy zgłoszenie o przywłaszczeniu telefonu komór-
kowego, zagubionego na korytarzu budynku wielorodzinnego. 
Pokrzywdzony wartość telefonu oszacował na kwotę 900 zło-
tych. W toku podjętych czynności odzyskano utracony telefon 
komórkowy od 29-letniej mieszkanki Żarowa – mówi komen-
dant policji Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Agnieszki Jabczyk z rodziną za 
pomoc podczas charytatywnej zbiórki na rzecz pogorzelców

radny Rady Miejskiej Mariusz Borowiec

PODZIĘKOWANIE DLA OSP ŻARÓW
Serdeczne podziękowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarowa za bezpłatne przekazanie pięciu 

kompletnych nomexów. Jesteśmy jednostką OSP w Woli Trębskiej w województwie mazowieckim, gmina Szczawin 
Kościelny. Strażacy z Żarowa obdarowali naszą jednostkę cennymi, jak dla nas umundurowaniami. Zrobili to bezinte-
resownie i zupełnie za darmo, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Szczególne podziękowania kierujemy także do druha 
Rafała Dąbrowskiego za zorganizowanie całej akcji.

 Jednostka OSP  Wola Trębska

Tradycyjnie jak co roku 
członkowie żarowskiego 

Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów świętowali Dzień 
Seniora. Spotkanie było oka-
zją do wspólnej integracji, ale 
przede wszystkim dobrej za-
bawy.

Nie zabrakło życzeń, podzię-
kowań i gratulacji, które na 
ręce naszych seniorów składał 
burmistrz Leszek Micha-
lak. - Od wielu lat aktywnie 
uczestniczycie w życiu naszej 
gminy. Bierzecie udział w wielu 
inicjatywach kulturalnych, ar-
tystycznych i edukacyjnych, a 
swoją postawą pokazujecie, że 
nowoczesny senior może czer-
pać z życia pełnymi garściami. 
Serdecznie dziękuję za Waszą 
aktywną postawę i życzę Wam 
dużo zdrowia, radości i spełnie-

nia wszystkich marzeń. Znajduj-
cie czas na realizację swoich pa-
sji i zainteresowań. Wszystkiego 
Najlepszego – życzył seniorom 
burmistrz Leszek Michalak.

Wspólna zabawa rozpoczę-
ła się od złożenia życzeń i 
wzniesienia toastu ze spełnie-
nie marzeń i pomyślność se-
niorów. O oprawę muzyczną 
zadbał jak zawsze Stanisław 
Wójcik, a na stołach nie za-
brakło kulinarnych specjałów 
przygotowanych przez panie 
ze Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów. Imprezę 
prowadziła przewodnicząca 
żarowskiego Związku Da-
nuta Kwiatkowska. Dzień 
seniora został sfinansowany 
ze środków budżetu gminy 
Żarów. 

Magdalena Pawlik

Dziesięciu działkowców z 
Rodzinnych Ogródków 

Działkowych „Relax” w Ża-
rowie zostało odznaczonych 
brązową odznaką „Zasłużo-
nego Działkowca”.

Odznaczenia, które zostały 
przyznane na spotkaniu w pią-
tek, 28 września wręczyli za-
służonym burmistrz Leszek 
Michalak, Jolanta Brońska 
z zarządu ROD „Relaks” oraz 
prezes zarządu Irena Ara-
basz. - Gratuluję wszystkim 
odznaczonym działkowcom i 

życzę wiele energii do dalszego 
działania na rzecz społeczności 
działkowców. Serdecznie dzię-
kuję za Wasze zaangażowanie, 
życząc spełnienia wszystkich 
planów i zamierzeń, satysfakcji 
z wykonywanych prac ogrod-
niczych oraz aktywnego wy-
poczynku w Waszych pięknych 
ogrodach – dziękował dział-
kowcom burmistrz Leszek 
Michalak.

Działkowcy podziękowania 
złożyli także nowej prezes za-
rządu Irenie Arabasz.

Działkowcy odznaczeni brązową odznaką
„ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”

Elżbieta Semik, Jolanta Brońska, Irena Arabasz, Krysty-
na Bogacka, Halina Książek, Józef Jasieczek, Ryszard 

Wróbel, Henryk Wasilewski, Wojciech Deperas, Stanisław 
Śmiałowski.

100 drzew na 100-lecie odzyskania 
niepodległości

Jeszcze w październiku każde sołectwo w gminie Ża-
rów otrzyma bezpłatnie 100 sadzonek drzew, które bę-
dzie można odebrać u sołtysa lub radnego. A mieszkańcy 
Żarowa mogą odebrać drzewka w sklepie ogrodniczym 
przy żarowskiej Biedronce. Drzewka zostały bezpłatnie 
przekazane przez Nadleśnictwo Świdnica.

Urszula Ganczarek
radna powiatu świdnickiego



Radny Rady Miejskiej Mariusz Borowiec
Jest to kolejna inwestycja długo wyczekiwana przez naszych miesz-
kańców. Na terenie domków jednorodzinnych powstały ścieżki ro-
werowe i chodniki, a teraz przyszedł czas na budowę kanalizacji 
sanitarnej pod planowane przyłącza. Będą to kolejne prace wod-
no-kanalizacyjne zrealizowane na tym terenie. W pierwszy etapie 
zadania zostały wykonane prace związane z budową sieci kana-
lizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic Wierzbowej, Brzozowej, 
Bukowej i Jodłowej w Żarowie. Teraz inwestycja swoim zakresem 
będzie obejmować kolejne ulice na osiedlu domków jednorodzin-
nych.
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Ruszył remont ulicy Kwiatowej 
w Żarowie

Budowa kanalizacji na osiedlu 
domków jednorodzinnych

Żarowscy działkowcy 
odznaczeni

Niebawem w tym miejscu ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę z wykonawcą inwestycji w 
obecności radnego Rady Miejskiej Mariusza Borowca. 

Na terenie miasta trwają 
prace związane z przebu-

dową dróg gminnych.
W tej chwili roboty koncen-

trują się przy ulicy Słowackie-
go, Placu Wolności, Puszkina, 
a kilka dni temu prace ruszyły 
także na ulicy Kwiatowej w 
Żarowie. Wszystkie inwesty-
cje realizowane są w ramach 
dużego projektu unijnego „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 rekreacyj-
nych”. - W związku z realizacją 
tych inwestycji drogi zostały 
zamknięte i trzeba liczyć się z 
utrudnieniami komunikacyjny-
mi. Jest to jednak przejściowa 
sytuacja i już niebawem drogi 
zyskają nowe nawierzchnie as-
faltowe, zgodnie z oczekiwania-
mi naszych mieszkańców. Ogło-
siliśmy już przetargi na remonty 
kolejnych dróg przy ulicy Spor-
towej, Zamkowej i Mickiewicza 
w Żarowie – mówi burmistrz 

Leszek Michalak.
Prace przy ul. Kwiatowej 

w Żarowie rozpoczęły się od 
zerwania starej i zniszczonej 
nawierzchni drogowej. Drogi 
przy ul. Słowackiego, Placu 
Wolności i Puszkina w następ-
nym etapie inwestycji zyskają 
nową nawierzchnię asfaltową, 
a dzięki temu zrobi się bez-
pieczniej i estetyczniej. Znikną 
dziury i wszelkie uciążliwości 
drogowe, które napotykali w 
tym miejscu kierowcy. 

Koszt remontu przy ul. Sło-
wackiego to kwota 304.290,62 
złotych, Placu Wolności kwota 
300 140, 61 złotych, Puszkina 
kwota 174 895,52 złotych, a 
Kwiatowej 188.107,04 złotych. 
Wszystkie inwestycje finanso-
wane są ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów i pozy-
skanego dofinansowania w wy-
sokości 3 867 257,09 złotych. 

Jest to kolejny etap prac dro-
gowych realizowany na terenie 
naszego miasta. 

Magdalena Pawlik

Rozpoczynamy kolejną 
inwestycją wodno-ka-

nalizacyjną na terenie na-
szego miasta.

Burmistrz podpisał umowę 
na budowę kanalizacji sani-
tarnej na ulicy Świerkowej, 
Modrzewiowej i Jesionowej 
w Żarowie. Pierwsze prace 
budowlane rozpoczną się już 
niebawem, a sama inwestycja 
ma potrwać do końca listopa-
da. Wykonawcą zadania jest 
żarowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji. - Ruszamy 
z kolejnymi pracami na osie-
dlu domków jednorodzinnych 
w Żarowie. Zakres rzeczowy 
podpisanej umowy obejmuje 
budowę kanalizacji sanitarnej 
na ul. Świerkowej oraz Mo-
drzewiowej wraz z wykona-
niem przepustów pod ścieżkę 

rowerową pod planowane 
przyłącza – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Budowa kanalizacji sani-
tarnej na ul. Świerkowej, 
Modrzewiowej i Jesionowej 
– I etap realizowana jest w 
ramach zadania inwestycyj-
nego „Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej na terenie 

Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Łażany – 
dotyczy budowy kanalizacji 
sanitarnej na ul. Świerkowa, 
Modrzewiowa i Jesiono-
wa w Żarowie”. Inwestycja 
kosztować będzie dokładnie 
253.195,50 złotych.

Magdalena Pawlik

Idziemy na wybory samorządowe
21 października

Wybory samorządowe 
odbędą się w niedzielę
21 października 2018r. 

Głosowanie trwa
od godz. 07.00
do godz. 21.00

W niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe, podczas których mieszkańcy dokonają wielu ważnych decyzji. Głos oddany w wyborach samorzą-
dowych jest tym ważniejszy, że dotyczy bezpośrednio nas i naszych codziennych spraw. W tym dniu podejmiemy decyzje, które warunkować będą rozwój naszej 
gminy przez kolejne lata. W wyborach samorządowych wyborcy będą mogli oddać aż cztery głosy. Będziemy wybierać Burmistrza, radnych Rady Miejskiej, Powiatu 
i Województwa. W każdym okręgu będzie do zdobycia jeden mandat i otrzyma go ten kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Zgodnie z nowymi przepisami 
nowa kadencja potrwa 5 lat.

SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ!!!
Wyborco nie wiesz jeszcze gdzie zagłosować? Sprawdź, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy, 
w której obwodowej komisji wyborczej oddasz Swój głos: 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Szkoła Podstawowa ul. Piastowska 10, Żarów 
(Okręg Nr 1) ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 2-12E (parzy-
ste), Bolesława Krzywoustego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, 
Księżnej Jadwigi Śląskiej, Piastowska, Spokojna
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - Przedszkole Miejskie ul. Władysława Łokietka 14, 
Żarów, (Okręg Nr 2) ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława 
Łokietka nr 8A-12C (parzyste)
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Szkoła Podstawowa ul. Piastowska 10, Żarów
(Okręg Nr 3) ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 
(nieparzyste)
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 - Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 10, Żarów
(Okręg Nr 4) ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, 
Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, 
Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - Szkoła Podstawowa ul. Ogrodowa 1, Żarów
(Okręg Nr 5) ulice: Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, 
Mickiewicza nr 1-33 (nieparzyste), Plac Wolności, Przemysłowa, Puszkina, Słowackiego, Sło-
wiańska, Strefowa, Różana, Fiołkowa
(Okręg Nr 6) ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), nr 14-40A (parzyste), Krasińskiego, 
Mickiewicza od nr 2-12 (parzyste)
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 - Szkoła Podstawowa ul. Armii Krajowej 60, Żarów
(Okręg Nr 7) ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-62 (parzyste) i nr 43-51 (nieparzyste), Dwor-
cowa, Generała Sikorskiego, Ogrodowa nr 4, 4A, 6 (parzyste), Szkolna, Wojska Polskiego, Par-
kowa
(Okrąg Nr 8) ulice: Armii Krajowej nr 55-71 (nieparzyste) i nr 76-80 (parzyste), Cicha, Ogrodowa 
nr 8-26, Sportowa, Zamkowa
7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - Świetlica Wiejska ul. Strzegomska 4, Łażany

(Okręg Nr 9) miejscowości: Kruków, Łażany
(Okręg Nr 10) miejscowości: Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów
8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 - Świetlica Wiejska ul. Wojska Polskiego 57, Mrowi-
ny
(Okręg Nr 11) miejscowości: Mrowiny
9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 - Świetlica Wiejska ul. Świdnicka 21A, Wierzbna
(Okręg Nr 12) miejscowości: Bożanów, Wierzbna
(Okręg Nr 13) miejscowości: Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice
10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 -  Szkoła Podstawowa ul. Żarowska 45, Imbramowice
(Okręg Nr 14) miejscowości: Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa
(Okręg Nr 15) miejscowości: Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże
11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 – Dom Pomocy Społecznej Żar-Med ul. Słowackiego 6, 
Żarów, Głosowanie na radnych z okręgu Nr 5

Tym kolorem oznaczone są lokale przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

KAŻDY WYBORCA OTRZYMA NASTĘPUJĄCE KARTY DO GŁOSOWANIA: 
1. na Burmistrza Miasta – karta biała (nazwisko na różowym tle) - aby głos był ważny postaw 
znak „x” obok nazwiska jednego kandydata
2. do Rady Miejskiej –  karta biała (nazwisko na szarym tle) - aby głos był ważny postaw znak 
„x” obok nazwiska jednego kandydata
3. do Rady Powiatu – karta biała (nazwisko na żółtym tle) - aby głos był ważny postaw znak 
„x” obok nazwiska jednego kandydata
4. do Sejmiku Wojewódzkiego – karta biała (nazwisko na niebieskim tle) - aby głos był ważny 
postaw znak „x” obok nazwiska jednego kandydata
Informacje na temat spisu wyborców Gminy Żarów można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, u Pani Katarzyny Pernach nr tel. 74 8 58 05 91 wew. 368.



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plAktualności/Inwestycje4

Zmiana wizerunku 
Placu Wolności

w Żarowie

Radny Rady Miejskiej 
Norbert Gałązka

Plac Wolności zmieni swój wize-
runek, ale prace rewitalizacyjne 
będą tutaj zrealizowane dopiero 
po zakończeniu przebudowy drogi 
i oddaniu jej do użytku mieszkań-
ców. Po zakończeniu prac, do-
piero kolejny wykonawca będzie 
mógł rozpocząć inwestycje, które 
zaplanowaliśmy na tym terenie. 

Niebawem będzie można skorzystać z urządzeń nowej siłowni 
zewnętrznej, która zostanie zamontowana na Placu Wolności. 
Wśród urządzeń będzie to steper, narciarz, orbitrek, twister 
potrójny, wioślarz oraz ławka podwójna. Na nowym placu za-
baw dla dzieci zamontowane będą również nowe urządzenia. 
Będzie to zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna i huś-
tawka wagowa, bujaki, karuzela oraz piaskownica. Będą to 
kolejne zadania zrealizowane na tym terenie, które zmienią 
wygląd tego miejsca. A przy okazji, dzięki wprowadzonej no-
wej organizacji ruchu, zrobi się tutaj bezpieczniej.

Burmistrz Leszek Micha-
lak oraz radny Rady 

Miejskiej Norbert Gałązka 
spotkali się z mieszkań-
cami Placu Wolności oraz 
ulicy Słowackiego, Puszki-
na i Kwiatowej w Żarowie. 
Tematem spotkania były 
kolejne inwestycje, które 
będą realizowane na tym 
terenie. 

W tej chwili trwają tam 
remonty dróg, ale już nieba-
wem miejsce to znów zmieni 
swój wizerunek. Dodatkowo, 
zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców wprowadzona 
zostanie tam nowa organi-
zacja ruchu. - Plac Wolno-
ści, podobnie jak kilkanaście 
innych ulic w Żarowie objęte 
są dofinansowaniem na prze-
budowę dróg. Inwestycje te 
realizowana są w ramach du-
żego projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
na terenie miasta Żarów po-
przez remont dróg oraz zago-
spodarowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 
przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych”, na który pozyskaliśmy 
unijne dofinansowanie. Nie-
bawem również drogi przy 
ul. Słowackiego, Puszkina 

i Kwiatowej zyskają nową 
nawierzchnię asfaltową. Na 
terenie przy Placu Wolności 
w Żarowie przebudowana 
zostanie droga, ale także pla-
nujemy tutaj zrealizować inne 
zadania. Będzie to budowa 
siłowni zewnętrznej z nowymi 
urządzeniami oraz strefy re-
kreacji, w ramach której pla-
nowane jest postawienie alta-
ny ogrodowej, stołu do gier z 
ławą, nowych ławek, koszy na 
śmieci i stojaków na rowery. 
Na placu zamontowany zosta-
nie także nowy plac zabaw – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Podczas spotkania z miesz-
kańcami ustalono także, że 
na Placu Wolności wpro-
wadzony zostanie ruch jed-
nokierunkowy, a w miejscu 
kolizyjnego skrzyżowania 
przy Placu Wolności oraz 
ulicy Kwiatowej i Puszkina 
powstanie mini rondo, aby 
upłynnić ruch w tym miej-
scu. Wjazd będzie od strony 
ulicy Mickiewicza w Żaro-
wie. Ma powstać również 
parking na około 23 miejsc 
parkingowych. Zmiany te 
jednak zostaną wprowadzo-
ne po zakończeniu remontu 
dróg, który w tej chwili się 
tam odbywa. 

Plac Wolności w Żarowie niebawem zyska nową nawierzchnię asfaltową.

Wiceprzewodniczący Kazimierz Kozłowski na zdjęciu wręcza podziękowa-
nie radnej Ewie Góźdź.

Radni podsumowali
czteroletnią kadencję

W kadencji 2014-2018 w Radzie Miejskiej zasiadali: Mariusz Borowiec, Mieczysław 
Myrta, Paulina Trafas, Iwona Nieradka, Kazimierz Kozłowski, Tadeusz Pudlik, Waldemar 
Ganczarek, Maria Tomaszewska, Zuzanna Urbanik, Robert Kaśków, Tadeusz Reruch, 
Roman Konieczny, Barbara Zatoń, Norbert Gałązka, Ewa Góźdź.

57 zwołanych sesji Rady Miejskiej, 395 podjętych uchwał, 538 złożonych interpelacji, praca w komisjach ds. 
rolnictwa, budżetu i gospodarki, ochrony środowiska bezpieczeństwa i porządku publicznego, sportu zdrowia 
i pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz rewizyjnej, a także moc społecznego zaangażowania. Takim do-
robkiem VII kadencję kończą radni Rady Miejskiej. Podczas sesji Rady Miejskiej w czwartek, 4 października 
radni podsumowali czteroletnią pracę na rzecz gminy Żarów i jej mieszkańców. Na ich ręce przewodniczący 
Rady Roman Konieczny oraz wiceprzewodniczący Kazimierz Kozłowski złożyli serdeczne podziękowania. 
Radni otrzymali też pamiątkowe statuetki.

Bilans czterolecia na ła-
mach gazety przedstawia 
Roman Konieczny prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej

→ Kolejna sesja Rady 
Miejskiej w Żarowie od-
będzie się już po wybo-
rach samorządowych. W 
nowym składzie radnych. 
Jak ocenia Pan czterolet-
nią kadencję Rady?

Dobiegająca kadencja była 
dla naszego samorządu cza-
sem wyzwań, intensywnej i 
skutecznej pracy. Zrealizo-
waliśmy wiele przedsięwzięć, 
które wpłynęły na poprawę 
infrastruktury drogowej, 
sportowo-rekreacyjnej, bez-
pieczeństwa, jak również 
na podniesienie standardów 
szkolnictwa i ogólny rozwój 
naszej Małej Ojczyzny. W tym 
czasie sukcesywnie wzrasta-
ło zaangażowanie inwesty-
cyjne gminy Żarów. Dochód  
gminy w mijającej kadencji 
wzrastał w każdym roku bu-
dżetowym. Lata 2014-2018 
to czas wielu przedsięwzięć, 
które przez lata będą służyć 
naszym mieszkańcom. 

→ Czy to był pracowity 
czas dla radnych Rady 
Miejskiej? Jak często się 
spotykali, ile uchwał pod-
jęli i w jakich sprawach?

W ciągu kadencji uczestni-

czyliśmy w 57 sesjach Rady 
Miejskiej, podczas których 
przyjęliśmy 395  uchwał, 
złożyliśmy 538 interpelacji, 
zapytań i wolnych wniosków. 
W tej kadencji zaplanowana 
jest jeszcze jedna sesja Rady 
Miejskiej. Komisje obrado-
wały podczas 267 spotkań. 
Przyjęte  uchwały pozwo-
liły na realizację ważnych 
zadań dla rozwoju  Gminy. 
Pozwoliły przede wszystkim 
sięgnąć po środki z wielu 
źródeł, które były przezna-
czane  min. na poprawę 
infrastruktury drogowej, 
ścieżki rowerowe i ciągi pie-
szych, poprawę infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej, 
bezpieczeństwo, podniesie-
nie standardów szkolnictwa, 
uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej, wybudo-
wanie i remonty świetlic we 
wszystkich miejscowościach 
naszej gminy.

→  Czy radni Rady Miej-
skiej potrafili ze sobą do-
brze współpracować?

Tak, dobrze oceniam 
współpracę radnych. Jak 
zawsze zdarzały się roz-
bieżne zdania w różnych 
kwestiach, jednak meryto-
ryczne dyskusje, konstruk-
tywne rozmowy prowadziły 
na ogół do wspólnego, wy-
pracowanego stanowiska, 
co było widoczne podczas 

głosowań. Wiele spraw 
udało się domknąć podczas 
prac w komisjach, dlatego 
też podczas sesji nie było 
większych problemów z 
przyjęciem proponowanych 
projektów uchwał.

→ A co ze współpracą 
z burmistrzem Leszkiem 
Michalakiem? Jak wy-
glądała ta współpraca na 
przestrzeni czterech lat?

Burmistrz był obecny na 
każdej sesji i wielu komi-
sjach, również łączonych, 
na których omawiał nurtu-
jące nas problemy, pokazy-
wał zadania do realizacji w 
czteroletniej kadencji, co 
spotkało się z sympatią rad-
nych. Bardzo mądrze i roz-
sądnie podchodził do reali-
zacji stawianych zadań. To 
właśnie dobra współpraca 

rady z burmistrzem, konsul-
tacje, omawianie projektów 
uchwał z radnymi, pozwoliły 
przez te cztery lata z powo-
dzeniem wdrażać zadania, 
które ewidentnie wpłynęły 
na rozwój naszej Gminy, 
co chyba wszyscy widzą 
„gołym” okiem. Żarów w 
ostatnich latach zmienia 
się, pięknieje, przybywa 
wiele domów jednorodzin-
nych w mieście i na wsiach, 
a to oznacza, że ludzie chcą 
tu mieszkać i żyć - to bar-
dzo cieszy. Mądre działania 
Burmistrza powodują, że 
budżet każdego roku rośnie, 
wzrasta też zaangażowanie 
inwestycyjne. To dobrze 
wróży na przyszłość.

Rozmawiała Magdalena 
Pawlik
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Akcji towarzyszył rajd rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” Chętnych nie brakowało, 
a w przygotowaniu do rowerowej przejażdżki pomagała radna Rady Miejskiej Iwona Nieradka oraz członkowie 
Stowarzyszenia „Rowerowy Żarów” Michał Sobczyński i Zbigniew Wasik. Nie zabrakło także policjantów z ża-
rowskiego komisariatu policji, którzy znakowali rowery. - Cieszymy się, że nasze stowarzyszenie po raz kolejny już 
włączyło się w akcję charytatywną organizowaną na terenie naszego miasta. Dziś łączymy przyjemne z pożytecz-
nym. Aktywnie spędzamy niedzielne popołudnie i pomagamy naszym mieszkańcom – mówił prezes Stowarzyszenia 

„Rowerowy Żarów” Michał Sobczyński. 

W akcję włączyli się także żarowscy samorządowcy, którzy postawili na terenie szkoły Wspólnotową Kawiarenkę. 
Można było skosztować waty cukrowej, którą serwował Piotr Zadrożny instruktor nauki jazdy, popcornu smażone-
go przez Bartosza Żurka i pysznych ciast, które rozeszły się w ekspresowym tempie. Stanowisko z tymi pyszno-
ściami było chętnie oblegane przez uczestników pikniku. Przy tym stanowisku czuwały radne Rady Miejskiej Barba-
ra Zatoń oraz Ewa Góźdź, a także mieszkanka ulicy Mickiewicza w Żarowie Małgorzata Nowak oraz mieszkańcy, 
którzy pomagali przy prowadzeniu kawiarenki Wspólnoty Samorządowej Ziemi Żarowskiej. 

Długa kolejka ustawiała się również przy stanowisku, gdzie smażone były frytki. Dla naszych mieszkańców serwo-
wał je przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny oraz chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Mrowinach. Na uczestników pikniku czekały także kiełbaski prosto z grilla, które serwowali Grzegorz Osiecki 
zastępca burmistrza oraz radny Rady Miejskiej Mariusz Borowiec. Nie zabrakło również loterii fantowej przygoto-
wanej przez Bibliotekę Publiczną w Żarowie. - Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy wspomogli 
naszą zbiórkę i włączyli się w pomoc dla pogorzelców. To już kolejna taka impreza charytatywna zorganizowana na 
terenie naszej gminy – dziękował burmistrz Leszek Michalak.

Wśród uczestników rajdu rowerowego, podczas pikniku, rozlosowano cenne nagrody. Wśród nich były dwa rowe-
ry ufundowane przez żarowską firmę Daicel Safety Systems Europe oraz Żarowskie Stowarzyszenie „Rowerowy 
Żarów”, a także zaproszenia do japońskiej restauracji ufundowane również przez żarowski Daicel Safety Systems 
Europe  i wiele innych cennych nagród. Na zdjęciu nagrodzeni mieszkańcy wraz z organizatorami pikniku.

Dodatkową atrakcją podczas pikniku charytatywnego był konkurs kulinarny „Wielkie grillowanie” z Electrolux, który 
odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żarów. Udział w nim wzięło pięć drużyn. Konkurs został 
podzielony na dwie kategorie: Rodzina oraz Drużyna. Wszyscy uczestnicy kulinarnego konkursu otrzymali atrakcyj-
ne nagrody – sprzęt AGD ufundowany przez Electrolux Poland z żarowskiej podstrefy ekonomicznej. 

Piknik charytatywny „Nakręcamy Pomoc”
Mieszkańcy naszej gminy chętnie włączyli się w pomoc dla pogorzelców. Podczas pikniku charytatywnego „Nakręcamy Pomoc”, który odbył się w niedzielę, 30 
września na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie swoją pomoc na rzecz naszych mieszkańców poszkodowanych w trakcie pożaru, zaoferowały 
także przedsiębiorstwa, zakłady i firmy. Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji. Każdy mógł wybrać coś dla siebie, a przy okazji rów-
nież wrzucić kilka groszy do puszek przygotowanych na tę okoliczność.

Podczas pikniku charytatywnego „Nakręcamy Pomoc”, „Wielkiego Grillowania” z Electrolux i III Żarowskich Biegów Strefowych 
uzbieraliśmy dokładnie: 8.901,06 złotych, 6 euro i 50 centów. DZIĘKUJEMY!!! Pieniądze zostaną przekazane na rzecz pogorzelców.

~ PODZIĘKOWANIE ~
- Dziękujemy za wpłacone środki finansowe na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkań-
ców: indywidualnym mieszkańcom, grupie radnych Rady Miejskiej, zakładom i przedsiębiorstwom: 
SMART WORK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WYJAZDOWA POMOC PEDIATRYCZNA 
KRYSTYNA MICHALAK, MARTECH HENNIG SPÓŁKA JAWNA, ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWY DRÓG I MOSTÓW, TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKS PRE-
CISION BALL POLSKA SP. Z O.O., YAGI POLAND FACTORY SP. Z O.O., POLSKA CERAMIKA OGNIO-
TRWAŁA ŻARÓW S.A., LAPIS SP. Z O.O., BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP.  
Z O.O., PARAFIA ŻARÓW.
- Dziękujemy sponsorom fantów i nagród: DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O., AKS 
PRECISION BALL POLSKA SP. Z O.O, SKLEP MIĘSNY „U DOROTKI”, ELECTROLUX POLAND SP. 
Z O.O., URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, MAREK MICHALAK 
RZECZNIK PRAW DZIECKA, STOWARZYSZENIE „ROWEROWY ŻARÓW”, ALFA. HURTOWNIA ART. 
BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I ZABAWEK, MAŁGORZATA NIEWADA FOTOGRAF, GMINNE CEN-
TRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE, URZĄD MIEJSKI W ŻAROWIE, ORKA.PHU.SKLEP WIE-
LOBRANŻOWY NOCOŃ Z. I SPÓŁKA, PORTAL DOBA.PL
- Dziękujemy za wsparcie, pomoc i zaangażowanie:
-radnym Rady Miejskiej: Roman Konieczny, Mariusz Borowiec, Ewa Góźdź, Iwona Nieradka, Bar-
bara Zatoń, Zuzanna Urbanik oraz osobom, które pomagały przy prowadzeniu kawiarenki Wspól-
noty Samorządowej Ziemi Żarowskiej
- Wspólnocie Samorządowej Ziemi Żarowskiej
- pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie
- pracownikom Biblioteki Publicznej za prowadzenie loterii fantowej
- policjantom z KP Żarów za znakowanie rowerów
- Stowarzyszeniu „Rowerowy Żarów” za zorganizowanie rajdu rowerowego i ufundowanie roweru 
- młodzieży z Ośrodka Wychowawczego Mrowiny
- wszystkim  jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Żarów
- osobom, które upiekły ciasta i chleby
- pracownikom Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
- Jackowi Marczyńskiemu za wsparcie organizacyjne
- jury w konkursie „Wielkie Grillowanie”: Małgorzata Siemińska, Liliana Rabczyńska i Marta Mar-
czyńska
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Lp.
Nr 

działki
Pow. łączna

w ha
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

1.
997/2
996/4

1,4369 ha
SW1S/00080418/3
SW1S/00081270/3

Sprzedaż 
na  własność

610.000 zł 61.000 zł 9 10

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej

niezabudowanej położonej w Żarowie przy ulicy Talowskiego przeznaczonej
pod zabudowę produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się  04 grudnia 2018 r. 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 30 listopada 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 zostanie zwrócone 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 (1% ceny wywoławczej postąpienia).
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 zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.230 zł, kosztów dokumentacji w 
wysokości 400 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produk-
cyjno-usługową symbol 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. 301 do dnia 30.11.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu 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 uczest-
nik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upo-
ważniającego 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 zobo-
wiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
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Mieszkańcy wsi podzielili
fundusze sołeckie

Inauguracja UTW
Nie mają już 20 lat, ale 

aktywnością przebijają 
niejednego studenta. Po raz 
dziesiąty Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Żarowie zain-
augurował rok akademicki.

Uroczystość, która odby-
ła się w piątek, 28 września 
otworzyła prezes żarowskiej 
uczelni dla seniorów Krysty-
na Markiewicz. - Spotykamy 
się na progu nowego roku aka-
demickiego. Myślę, że będzie 
on owocny, a przede wszystkim 
przyjemny. U nas każdy może 
wybrać to, co mu najbardziej 
odpowiada i zostać z nami tyle, 
ile chce. Atrakcyjny program 
uniwersytetu zachęca do przy-
łączenia się do nas. Tu nie ma 
określonego czasu edukacji. 
Niektórzy są z nami już dzie-
sięć lat, ale też ciągle przybywa 
nowych słuchaczy – mówiła 
Krystyna Markiewicz pre-
zes UTW w Żarowie.

Uniwersytet jest prężnie 
działającą grupą, która oprócz 
regularnych zajęć angażuje się 
również w wiele imprez kul-
turalnych oraz sportowych. 
Wspólnym spotkaniom słu-
chaczy zawsze towarzyszy 

uśmiech i pozytywna energia. 
Tegoroczny rok akademicki 
będzie dla słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku wyjąt-
kowy. Niebawem będą święto-
wać dziesięciolecie swojego 
funkcjonowania. - Życzę Wam, 
aby Uniwersytet Trzeciego 
Wieku działał jeszcze przez 
długie lata i dalej tak prężnie 
się rozwijał, jak dotychczas. 
Tutaj możecie nauczyć się cze-
goś nowego, bawić się, spędzać 
miło czas. Będzie to jubileuszo-
wy rok akademicki. Czas pod-
sumowań, tego co już zostało 
wypracowane, ale to także czas 
snucia planów na przyszłość. 
Już dziś dziękuję Wam za ak-

tywne uczestnictwo w życiu 
naszej gminy i życzę dalszej 
realizacji planów oraz zamie-
rzeń – gratulował seniorom 
burmistrz Leszek Michalak.

Nie tylko wykłady z róż-
nych dziedzin nauki, nie tyl-
ko warsztaty komputerowe, 
ale także ćwiczenia ruchowe 
i gimnastyka - to zajęcia, w 
których od lat uczestniczą 
studenci-seniorzy. Co roku 
seniorzy z żarowskiej uczelni 
mają okazję uczestniczyć w 
zajęciach poszerzających ich 
wiedzę, umiejętności i pozwa-
lające spędzać aktywnie swój 
wolny czas.

Magdalena Pawlik

Wiele z zaplanowanych na 
2019 rok zadań pokrywa się 
lub są kontynuacją zadań re-
alizowanych w roku bieżą-
cym. Wśród nich będą to re-
monty i wyposażenie świetlic 
wiejskich, budowa nowych 
chodników, zakup wiat przy-
stankowych i sprzętu dla jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych czy zagospodaro-
wanie terenów wokół budyn-
ków świetlic wiejskich. Nie 
zabraknie również cyklicz-
nych imprez, które corocznie 
organizują mieszkańcy wsi. 
- Wspólnie z mieszkańcami 
zadecydowaliśmy, aby prze-
znaczyć pieniądze na remont 
kapliczki w Bożanowie, do-
posażenie świetlicy wiejskiej, 
zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy, zakup paliwa 
do kosiarki i zakup urządzeń 
siłowni. Naszą wspólną decy-
zją jest także organizacja za-
bawy mikołajkowej dla dzieci. 
Jesteśmy małą miejscowością 

Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich wsiach gminy Żarów w sprawie podziału środków z funduszu 
sołeckiego. Zgodnie z ustawą, fundusz sołecki w wysokości 340.089,12 złotych został podzielony przez 
mieszkańców wsi.

na terenie naszej gminy, ale 
dzięki jednogłośnym decy-
zjom przeznaczyliśmy pienią-
dze na realizację potrzebnych 
inwestycji na terenie Bożano-
wa – mówi Agnieszka Ma-
zur sołtys Bożanowa.

Mieszkańcy wsi zadecydo-
wali, jakie przedsięwzięcia 
zostaną zrealizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego 
na 2019 rok. - Podzieliliśmy 
pieniądze na potrzeby naszej 
wsi. Będzie to montaż oświe-
tlenia, budowa kolejnych frag-
mentów chodnika na terenie 
naszej wsi, utrzymanie tere-
nów zielonych, zakup sprzętu 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej, doposażenie świetlicy 
wiejskiej oraz wsparcie dla 
Koła Gospodyń Wiejskich i 
klubu sportowego – zaznacza 
radna Zuzanna Urbanik z 
Wierzbnej. 

Realizacja zadań, jakie 
mieszkańcy wsi wyznaczy-
li w ramach funduszu so-
łeckiego rozpocznie się w 
przyszłym roku. W każdej 
miejscowości mieszkańcy 
postawili na realizację zadań 
inwestycyjnych, co pozwoli 

na skorzystanie przez nich 
z dodatkowych środków fi-
nansowych przeznaczonych 
przez burmistrza. - Fundusz 
sołecki daje możliwość akty-
wizacji społeczeństwa, które 
przecież najlepiej zna potrze-
by miejscowości, w których 
mieszka. Dzięki zadaniom 
realizowanym z funduszu so-
łeckiego poprawiamy warun-
ki życiowe naszych mieszkań-

ców poprzez budowę nowych 
chodników czy oświetlenia, 
wspieramy aktywność wiej-
skich stowarzyszeń, klubów 
sportowych, kół gospodyń 
wiejskich i Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz do-
posażamy świetlice wiejskie i 
zmieniamy wygląd wsi - przy-
znaje burmistrz Leszek Mi-
chalak. 

Magdalena Pawlik

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Wspaniała atmosfera, doborowe towa-
rzystwo i dużo ciekawych zajęć.

Nikt nie zna potrzeb swoich wsi, jak ich mieszkańcy. Dzięki zgodnym de-
cyzjom corocznie na terenach wiejskich w naszej gminie realizowane są 
zadania z funduszu sołeckiego.

We wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczył burmistrz Leszek Micha-
lak oraz zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki.
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Wystawa „XXX lat Żarowskiego 
Modelarstwa”

Ekipa Busem przez świat w Żarowie

Mieszkańcy wsi podzielili
fundusze sołeckie

Święto Dyni
w Wierzbnej

„Mamut kultury” dla Żarowskiej 
Orkiestry Dętej

Na zdjęciu nagrodzeni muzycy z Żarowskiej Orkiestry Dętej. 

Święto Dyni to impreza, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Podczas 3. Święta Dyni najmłodsi, ale również dorośli rywalizowali w konkursie na najlepsze dyniowe przebranie.

Od 1988 roku przy Świe-
tlicy Środowiskowej na 

Osiedlu „Piastów” działała 
modelarnia „Harcek”.

W 2001 roku przekształciła 
się w Uczniowski Klub Spor-
towy „Harcek” działający 
przy Szkole Podstawowej w 
Żarowie. Od samego począt-
ku opiekunem modelarzy był 
Jerzy Ciupiński. Modelarze 
żarowscy odnieśli szereg 
sukcesów w zawodach regio-
nalnych, ogólnokrajowych 
oraz międzynarodowych. 

Wspaniałe osiągnięcia mo-
delarzy z Żarowa podziwiać 
będzie można na wystawie w 
Żarowskiej Izbie Historycz-
nej już od 12 października 
2018 roku. Żarowska Izba 
Historyczna oraz Klub UKS 
„Harcek” Żarów” serdecz-
nie zapraszają na wystawę 
„XXX lat Żarowskiego Mo-
delarstwa”. Wystawa dostęp-
na bezpłatnie dla wszystkich 
zainteresowanych w Żarow-
skiej Izbie Historycznej przy 
ul. Dworcowej 3 w dniach 
od 12 do 31 października 
2018r. ZAPRASZAMY !!!

Odwiedzili najpiękniejsze 
parki narodowe, szukali 

złota i tropili rosomaki. Spo-
tkali dziesiątki niedźwiedzi, 
pływali kajakami po lodow-
cu i trafili na morderstwo w 
Twin Peaks.

Tym razem zawitają do Ża-
rowa i opowiedzą o swoich 
przygodach. Ola i Karol Le-
wandowscy, autorzy bloga 
Busem Przez Świat w ponad 
70 dni pokonali starym bu-
sem prawie 20.000 kilome-
trów przez drogi i bezdroża 
Alaski i Kanady. Zmierzyli 
się ze szlakiem do autobusu z 
Into The Wild i odnaleźli Po-
laka w motelu widmo. Z nimi 
poznasz Północ taką, jaka jest 
naprawdę – dziką, nieprzewi-
dywalną i uczącą pokory. Na 
spotkaniu opowiedzą o swo-
ich przygodach oraz zdradzą 
sposoby na tanie podróżo-
wanie po Alasce i Kanadzie. 
- Nazywamy się Karol i Ola 
Lewandowscy, mamy 29 lat 

i jesteśmy podróżującą parą. 
Podróżujemy po świecie na-
szym starym kolorowym bu-
sikiem i zawsze staramy się 
robić to jak najtaniej. Prawie 
nigdy nie podróżujemy sami - 
nasz bus jest 9-osobowy, więc 
zabieramy ze sobą przyjaciół, 
czytelników naszego bloga i 
przypadkowo poznanych lu-
dzi - dzięki temu jest taniej i 
weselej. W sumie podróżowa-
ło z nami już ponad 100 osób. 
W 8 lat odwiedziliśmy ponad 
50 państw na 5 kontynentach 

i przejechaliśmy ponad 200 
tysięcy kilometrów – mówią 
podróżnicy.

Spotkanie z Olą i Krzysz-
tofem zostało zaplanowane 
na 12 października na go-
dzinę 18.00 w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10a, I piętro. 
Podczas spotkania będzie 
można zakupić książki Ka-
rola Lewandowskiego, a 
także zdobyć autograf po-
dróżników.

Magdalena Pawlik

Prawdziwa Złota Polska Jesień w kolorach pomarańczu zawładnęła Wierzbną w 
minioną sobotę.  W ciepłych promieniach październikowego słońca ogrzewały 
się tłumy przybyłych na tą imprezę. Dorośli delektowali się dyniowymi smakoły-
kami przy muzyce zespołu „Ślad”. Było smacznie, radośnie i bardzo kolorowo.

Na najmłodszych czekały 
liczne atrakcje m.in. ozda-
bianie dyniowych babeczek, 
zabawa z wesołą FIFI czy 
sadzenie biało czerwonych 
tulipanów. Na wszystkie 
dzieci, które przyniosły tego 
dnia dyniowe rzeźby czekały 
nagrody. Po raz pierwszy na-
grodziliśmy też tych, którzy 
specjalnie na tę okazję przy-
szli ubrani w dyniowych ko-
lorach. Wśród dzieci pierw-
sze miejsce zajęła Natalia 
Momot z Żarowa, drugie Ju-
lia Morawska z Wierzbnej, a 
trzecie Hania Wajsarowicz 
z Dzierżoniowa. Przyzna-
ne zostały także nagrody za 
najlepsze przebranie osobom 
dorosłym. W tej konkurencji 
najlepsza była Pani Joan-
na Kuczwara z Wrocławia, 
drugie miejsce zajęła Pani 
Izabella Niżyńska z Poża-
rzyska, a trzecie Dyniowe 
Siostry z Kalna. 

Ogromne zainteresowanie 
budziły dwa pozostałe dy-
niowe konkursy. Na konkurs 
na najlepsze leczo z dyni 
zgłoszonych zostało 9 dań. 
To jedyne i najwspanialsze 
leczo należało do nie poko-
nanych w tym sezonie Pań 

Za swoją dotychczaso-
wą działalność na rzecz 

kultury muzycy z Żarow-
skiej Orkiestry Dętej zo-
stali nagrodzeni statuetką 
„Mamuta Kultury”. Na-
groda została wręczona 
w piątek, 5 października 
podczas inauguracji roku 
kulturalnego w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Podziękowanie wręczali 
muzykom burmistrz Le-
szek Michalak, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny, radna 
Iwona Nieradka oraz To-
masz Pietrzyk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie. - W 
tym roku Żarowska Orkie-
stra Dęta obchodzi 70-lecie 
swojego funkcjonowania. 

To piękny i wyjątkowy jubi-
leusz. Serdecznie gratuluję 
dotychczasowych osiągnięć 
artystycznych i jednocześnie 
serdecznie dziękuję za wszel-
kie działania artystyczne, 
zaangażowanie, życzliwość i 
stałą obecność w życiu kultu-
ralnym naszej gminy. Świad-
czy o tym wspaniała historia 
Orkiestry wypełniona wielo-
ma sukcesami, nagrodami i 

nie zliczonymi koncertami, a 
także reprezentowanie naszej 
gminy również poza granica-
mi naszego kraju – gratulo-
wał muzykom burmistrz Le-
szek Michalak.

Zwieńczeniem spotkania 
był koncert zespołu The 
Postman, który wystąpił 
dla wszystkich miesz-
kańców w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wierzbnej. Drugie miej-
sce zajęło Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kalna, a trzecie 
otrzymała Pani Agnieszka 
Seremet z Pastuchowa. 

W konkursie na najcięższą 
dynię zgłoszonych zostało 
8 okazów. Dynia Pana Łu-
kasza Żółkiewskiego ze 
Śmiałowic z wagą 139 kg 
zdeklasowała konkurencję i 
zajęła pierwsze miejsce. Dru-
gie miejsce zajął Pan Michał 
Starak z Olszan z dynią wa-
żącą 39 kg, a trzecie Pan An-
drzej Nowak z Wierzbnej, 
którego dynia ważyła 28 kg. 
Dzięki ofiarności i wsparciu 
sponsorów nikt tego dnia nie 

wyszedł z pustymi rękoma. 
Każdy został nagrodzony za 
swój wkład i pracę, jaką wy-
konał zarówno w przygoto-
wywaniu dyniowego leczo, 
jak i pielęgnacji dyniowego 
olbrzyma. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponso-
rom, a w szczególności firmie 
Electrolux, dekoria.pl, AMS, 
Intermarche, Leroy Merlin 
Polska oraz Pani Jowicie 
Kopaczewskiej. Zapachom, 
kolorom i smakom na tego-
rocznej edycji nie było koń-
ca. Widzimy się za rok. W 
tak samo pomarańczowych, 
wspaniałych humorach.

Magdalena Pawlik

Otwarcie wystawy, niedziela 14 października 2018r.
o godz. 17.00 w Żarowskiej Izbie Historycznej
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Lp.
Nr 

działki
Pow. łączna

w ha
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

1.
997/4
1063/4

2,3516 ha
SW1S/00080418/3
SW1S/00081020/3

Sprzedaż 
na  własność

980.000 zł 98.000 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej

niezabudowanej położonej w Żarowie przy ulicy Talowskiego przeznaczonej
pod zabudowę produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się 04 grudnia 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 30 listopada 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 zostanie zwrócone 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 (1% ceny wywoławczej postąpienia).
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 zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.230 zł, kosztów dokumentacji w 
wysokości 400 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produk-
cyjno-usługową symbol 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. 301 do dnia 30.11.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu 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 uczest-
nik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upo-
ważniającego 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 zobo-
wiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Wcześniejszy przetarg odbył się w dniu 21.08.2018r.

Trzecie Żarowskie Biegi Strefowe
Marokańczyk Elasri Abderrahim z czasem 00:32,10 triumfatorem biegu głównego Żarowskich Biegów Strefowych na dystansie 10 kilometrów. Zwycięzca o ponad 
dwie minuty był lepszy od Ukraińca Pavla Stepanenko. Sześć minut do pierwszego biegacza na mecie stracił Polak, Piotr Baranowski. W kategorii pań najlepsza oka-
zała się Krystyna Kolomiets z Ukrainy (00:39,20). Podium uzupełniły Danuta Piskorowska (00:40,12) i kolejna Ukrainka – Nina Nedashvirska (00:42,44). Sponsorem 
głównym biegowego święta w Żarowie była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” oraz projekt WSSE Aktywnie.

Najlepszy biegacz i biegacz-
ka na dystansie 10 km otrzy-
mali 500 zł.

Zwycięzcami biegu krótsze-
go na dystansie 5 kilometrów 
zostali Mateusz Demczyszak 
i Anna Ficner.

Martyna Wichot oraz 
Adam Anusz zwyciężyli 
wśród biegaczy Gminy Ża-
rów.

W kategorii drużynowej firm 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej triumfowali 
pracownicy Electrolux Żarów 
przed Tristone Flowtech Wał-
brzych oraz Yagi Żarów.

Wśród uczestników w wie-
lu kategoriach wiekowych 
nie zabrakło doświadczonych 
zawodników, którzy biegają 
w maratonach, ale także 
początkujących biegaczy i 
najmłodszych miłośników 
sportu. Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali pamiąt-
kowe medale, a w pakiecie 
gwarantowanym znalazła się 

m.in. okolicznościowa koszul-
ka. Do mety dotarło w sumie 
290 biegaczy.

Sportowa impreza wpisana 
była w obchody siedemna-
stolecia żarowskiej podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”.

Po biegu wśród wszyst-
kich uczestników rozloso-
wano cenne nagrody, m.in. 
zmywarka firmy Electrolux. 
Nie obyło się także bez bie-
gów dla dzieci, które miały 
miejsce na boisku lekkoatle-
tycznym przy Szkole Pod-
stawowej w Żarowie. Na 
starcie zobaczyliśmy ponad 
stu zawodników, rywalizują-
cych w różnych kategoriach 
wiekowych. Na trasie 5 km 
swój przemarsz mieli również 
uczestnicy nordic walking. W 
miasteczku biegowym każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Imprezami towarzyszącymi 
były: Wielkie Grillowanie 
oraz akcja Nakręcamy Pomoc 

– przejazd rowerowy. Te dwie 
akcje wsparły pomocą pogo-
rzelców z Żarowa. Zebrana 
kwota to 8.901,06 złotych,  
6 euro i 50 centów!

Organizator Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie pragnie serdecznie 
podziękować sponsorowi 
głównemu 3. Żarowskich Bie-
gów Strefowych Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Invest-Park” oraz projekt 
WSSE Aktywnie.

Słowa podziękowania na-
leżą się również pozostałym 
firmom, które wsparły spor-
towe wydarzenie: Yagi, Brid-
gestone, Electrolux, AKS, 
Daicel Safety Systems Eu-
rope, Uzdrowisko Szczaw-
no-Jedlina, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego, JAKO, PCO 
Żarów, Centrum Pucharowe 
“T.M” s.c.

W organizację włączyły się 
również: Urząd Miejski w 
Żarowie, grono pedagogiczne 

i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie, Ochotnicze Straże 
Pożarne z terenu gminy Ża-
rów, Oczyszczalnia Żarów, 
Marzena Maziak Team, 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Marokańczyk Elasri Abderrahim zwycięzcą biegu głównego 3. Żarowskich 
Biegów Strefowych

Dekoracja najlepszych pań na dystansie 10 km

Wektor Świdnica zwycięzcą poprzedniej edycji Electrolux Cup

Dobre przetarcie przed ligą

Zagraj w Electrolux Cup!

Dobry występ zanotowali 
siatkarze TKKF Chemik 

Żarów w silnie obsadzonym 
turnieju w Nowym Targu.

Już po raz ósmy Nowy Targ 
był gospodarzem Ogólnopol-
skiego Turnieju Piłki Siatko-
wej. Przez dwa dni na trzech 
halach rywalizowało łącznie 
19 drużyn. 

- W turnieju wzięły udział 
ekipy z całej Polski, jak rów-
nież polonijna drużyna z 
Wiednia. Przygotowujemy się 
do występów w Powiatowej 
Lidze TKKF. Takie turnieje 
są zawsze dobrym sposobem 
na sprawdzenie w jakiej pre-
dyspozycji są chłopcy i nad 

czym musimy jeszcze popra-
cować – wyjaśnia prezes 
żarowskiego Chemika Kazi-
mierz Bordulak.

Ostatecznie Chemik Żarów 
zakończył rywalizację w tur-
nieju na 9. pozycji. Zwycię-
stwo przypadło drużynie z 
Krakowa.

TKKF Chemik Żarów: 
Ireneusz Pękała, Tomasz 
Dyczek, Tomasz Chli-
palski, Mateusz Demcio, 
Krzysztof Jachimowicz, 
Wojciech Wyciesz, Marcin 
Turzan, Piotr Hędrzak. 

Krzysztof Dutkiewicz

Rusza Żarowska Liga Fut-
salu Electrolux Cup se-

zon 2018/19. Właśnie wy-
startowały zapisy! To już 11. 
edycja rozgrywek. 

Zgłoszenia drużyn biorą-
cych udział w rozgrywkach 
w poprzednim sezonie do 15 
października. Nowo powsta-
łe drużyny mogą zapisać się 
do 9 listopada. Szczegóły na 
www.electroluxcup.zarow.pl

Wszystkie mecze rozgry-
wane będą w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie przy ul. 
Piastowskiej 10A. Start 1. 
kolejki - 24 listopada. Za-
kończenie rozgrywek zapla-

nowano na koniec lutego. 
Sponosrem głównym jest 
Electrolux Żarów. Organiza-

tor: Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Po sześciu kolejkach spo-
tkań piłkarskiej klasy B 

są już tylko dwie drużyny, 
które dotąd nie znalazły po-
gromcy. Mowa o LKS Marci-
nowice oraz Zielonych Mro-
winy. 

IV Liga Dabro-Bau Polo-
nia-Stal Świdnica - Zjedno-
czeni Żarów 3:1
kl. A - LKS Gilów – Wierz-
bianka Wierzbna 2:2
kl. B - Zieloni Mrowiny – 
Zryw Łażany 2:1
MKS II Szczawno-Zdrój – 
Błyskawica Kalno 5:0

WYNIKI PIŁKARSKIE

w Żarowie.
Pełne wyniki na www.datasport.pl


