
Żłobek Miejski „Bajkowa 
Kraina” oficjalnie otwarty

Gazeta bezpłatna17 stycznia 2019 / Żarów / www.um.zarow.pl

Gazeta Żarowska
ISSN 1231-4552 01/160/2019

27. Finał WOŚP
w Żarowie

Kabaret SMILE
w Żarowie

Budżet na 2019 rok
uchwalony

Preferują skecze obycza-
jowe, bazujące na hu-

morze sytuacyjnym oraz na 
charakterystycznych posta-
ciach. 

Uwielbiają bawić się for-
mą. Szukają absurdów życia 

Rada Miejska w Żarowie 
na ostatnim posiedzeniu 

w starym roku uchwaliła bu-
dżet na 2019 rok.

Radni Rady Miejskiej przy-
jęli go jednogłośnie, choć 
podczas posiedzenia nie bra-
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Prezentujemy dane statystyczne z 
ewidencji ludności i USC – Żarów 
2018 w liczbach.

Uwaga! Zmiany w numerach te-
lefonów do Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Oddajemy w Państwa ręce podsu-
mowanie roku sportowego.

kowało dyskusji nad oma-
wianym projektem uchwały 
budżetowej. Uchwała została 
podjęta na sesji Rady Miej-
skiej w Żarowie, w czwartek, 
27 grudnia. 

więcej na str. 3

codziennego i przenoszą je 
na scenę. Już w marcu w Ża-
rowie wystąpi jeden z czoło-
wych kabaretów w Polsce, 
Kabaret SMILE. 

więcej na str. 7

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagra-

ła w tym roku już po raz 27.
Tradycyjnie do tej szlachet-

nej zbiórki przyłączyli się 
również chętnie mieszkańcy 
naszej gminy. W niedzielę, 
13 stycznia na ulice miasta i 

okolicznych wsi wolontariu-
sze wyposażeni w czerwone 
serduszka-naklejki i identy-
fikatory zbierali pieniądze na 
zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych.

więcej na str. 4

Wszyscy radni Rady Miejskiej zagłosowali za uchwaleniem budżetu gminy 
Żarów na 2019 rok przedstawionego na wniosek burmistrza Leszka Mi-
chalaka. 

Więcej
na str. 5
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Uwaga! Zmiana numerów
telefonów do Urzędu Miejskiego

Oddaj bezpłatnie świąteczną choinkę

To był piękny gest uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu nauczycieli oraz wychowaw-
ców udało się zebrać potrzebne pieniądze na rehabilitację Adasia. 

Posiadał przy sobie środki odurzające
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali 
17-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który posiadał 
przy sobie substancję psychotropową w postacie 0,53 grama 
cerfantanylu. Podejrzany został zatrzymany, a następnie po 
czynnościach oddany pod opiekę wychowawców Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach.

Włamał się na teren kopalni i ukradł olej 
napędowy
Do zdarzenia doszło na terenie kopalni w Siedlimowicach. 
- Otrzymaliśmy zawiadomienie od 35-letniego mieszkańca po-
wiatu świdnickiego, że nieznany sprawca z terenu kopalni, po 
uprzednim zdemontowaniu zabezpieczenia i odkręceniu kor-
ków wlewu paliwa z trzech samochodów ciężarowych marki 
Scania dokonał kradzieży oleju napędowego. Łącznie z każde-
go samochodów sprawca ukradł 150 litrów oleju napędowego, 
czym spowodował straty w wysokości około 2400 złotych – in-
formuje Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w 
Żarowie.

Pijany kierowca wjechał prosto w płot
40-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego został zatrzy-
many za jazdę pod wpływem alkoholu. - Do kolizji doszło 
na terenie ulicy Pankowickiej w Wierzbnej. Mężczyzna, który 
kierował pojazdem Daewoo Matiz, będąc w stanie nietrzeźwo-
ści – pierwsze badanie wykazało poziom 0,68 mg/l, a drugie 
0,92 mg/l w wydychanym powietrzu, wypadł z drogi i uderzył w 
przydrożny płot – mówi komendant policji Katarzyna Wilk.

Oszustwo na portalu aukcyjnym
Mieszkanka powiatu świdnickiego padła ofiarą kolejnego 
oszustwa na popularnym portalu aukcyjnym. - Zawiadomie-
nie otrzymaliśmy od 37-latki. Kobieta poinformowała policję, 
że nieustalony sprawca na internetowym portalu aukcyjnym, 
pod pretekstem sprzedaży towaru wprowadził zgłaszającą w 
błąd, co do zamiaru przekazania wystawionego do sprzedaży 
towaru. Suma strat poniesionych przez mieszkankę to kwota 
około 200 złotych – wyjaśnia Katarzyna Wilk z komisariatu 
policji w Żarowie.

Zniszczenia na terenie budowy domu jedno-
rodzinnego
Funkcjonariusze policji otrzymali zawiadomienie od miesz-
kańca powiatu świdnickiego, że nieznany sprawca na terenie 
budowy domu jednorodzinnego w Żarowie dokonał uszko-
dzenia dwóch okien połaciowych oraz rozbicia dachówek 
ceramicznych. Właściciel poniósł straty w wysokości ponad 
2.800 złotych.

Wypadek na krajowej „piątce”
Dwie kobiety trafiły do szpitala w wyniku wypadku, do któ-
rego doszło 8 stycznia 2019r. na  skrzyżowaniu drogi krajo-
wej nr 5 z łącznikiem autostradowym, w okolicy Mielęcina. 
- Kierująca samochodem marki Kia Ceed 46-letnia miesz-
kanka Wrocławia, podczas manewru wyprzedzania zespołu 
pojazdów ciężarowych czołowo uderzyła w nadjeżdżający z 
naprzeciwka samochód osobowy marki Kia Venga, kierowa-
ny przez 61-letniego mieszkańca Boguszowa-Gorce. Kobieta 
następnie odbiła się i uderzyła w wyprzedzany zespół pojaz-
dów ciężarowych marki Volvo, kierowany przez 28-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, od którego również się od-
biła, znów uderzając w jadący z naprzeciwka samochód mar-
ki Opel, którego kierowcą była 55-letnia mieszkanka powiatu 
świdnickiego. Obie kobiety przewieziono do szpitala Latawiec 
w Świdnicy, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna – mówi 
komendant Katarzyna Wilk. 

Oprac. Magdalena Pawlik

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 
08.01.2019r. 

Kiermasz charytatywny
dla Adasia Szczurka

Jeszcze przed Świętami Bo-
żego Narodzenia ucznio-

wie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
zorganizowali charytatywny 
kiermasz dla Adasia Szczurka 
– mieszkańca naszej gminy.

Była to już kolejna zbiór-
ka przeznaczona dla małego 
mieszkańca gminy Żarów. 
Tym razem, uczniowie ża-
rowskiej podstawówki wy-
konali świąteczne kartki i 
stroiki oraz dekorowali pier-
niki na bożonarodzeniowy 

stół. - Przed Świętami Bo-
żego Narodzenia uczniowie 
klas trzecich z naszej szkoły 
zorganizowali charytatyw-
ny kiermasz. Zebrana kwota 
1200 złotych trafiła na konto 
Adasia Szczurka. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na re-
habilitację chłopca. Składa-
my serdeczne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym za 
wkład w naszą akcję – mówią 
wychowawcy klas trzecich 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

O ile nie ma problemu w 
przypadku sztucznych 

drzewek, bo wystarczy 
ściągnąć ozdoby i schować 
choinkę do piwnicy lub na 
strych, o tyle trudniej jest 
w przypadku drzewek ży-
wych.

Jednak zamiast wyrzu-
cać na śmietnik, świątecz-
ne drzewko można oddać 
bezpłatnie. - Gmina Żarów, 

w przypadku braku możli-
wości zagospodarowania 
uschniętych choinek w przy-
domowych kompostowni-
kach, zapewni ich odbiór i 
zagospodarowanie. Fakt, od-
bioru należy w przypadkach 
budynków wielorodzinnych 
zgłaszać u administrato-
ra Spółdzielni Mieszkanio-
wej lub zarządcy wspólnoty 
mieszkaniowej, a w przypad-

ku budynków jednorodzin-
nych do żarowskiego Urzędu 
Miejskiego - mówi Tomasz 
Kuska Inspektor ds. gospo-
darki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Interwencje w tej sprawie 
można zgłaszać również 
telefonicznie pod nr tel. 
74/8580591 wew. 334 lub 
351.

Magdalena Pawlik

Uprzejmie informuje-
my, że od dnia 1 lute-

go 2018r. będzie możliwy 
bezpośredni kontakt tele-
foniczny z konkretnym pra-
cownikiem/stanowiskiem 
pracy, bez potrzeby łącze-
nia się przez centralę tele-

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz 
Miasta Żarów informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą” na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z sie-
dzibą we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej 
wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Żarów, zaś organami właściwymi do wydania opinii i 
uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym 
m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości skła-
dania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 – piętro, pokój nr 20, nw godzinach pracy urzędu, w 
terminie 30 dni tj. od dnia 17 stycznia 2019r. do dnia 18 lutego 2019r. 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: burmistrz@um.zarow.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Żarów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r.o godz. 17.00 w sali kameralnej (I piętro) 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości.  Obwieszczenie zostaje umieszczone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w Gazecie Żarowskiej, na stronie internetowej www.
um.zarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

foniczną i wyboru numeru 
wewnętrznego. 

Przykładowo pracownik 
zajmujący się sprawami z 
zakresu oświaty i kultury w 
Urzędzie Miejskim w Żaro-
wie będzie miał numer tele-

fonu 74 858 03 40, wcześniej 
numer wewnętrzny 340.

Dodatkowe połączenia 
przez centralę telefoniczną 
– Sekretariat również dalej 
będą możliwe. 

Wykaz numerów we-

wnętrznych jest podany na 
stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie 
www.um.zarow.pl w zakład-
ce Urząd Miejski – Numery 
telefonów wewnętrznych. 

Magdalena Pawlik



LICZBA MIESZKAŃCÓW
Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego 
w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba 
mieszkańców. Na koniec grudnia 2018 roku ilość stałych 
mieszkańców gminy wynosiła 12.318, w tym 5.642 to 
mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6.676. Ilość kobiet 
w naszej gminie wynosiła 6.320, ilość mężczyzn 5.998, z 
tego 2.419 osób to osoby niepełnoletnie: 1.160 dziewczęta, 
a 1.259 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje 
Mrowiny – 997 osób, a najmniej Tarnawę – 29 osób.

W 2018 roku przyszło na świat 103 nowych mieszkań-
ców, z czego 52 to dziewczynki, a 51 chłopcy.

Najpopularniejszym imieniem męskim był Antoni, a 
damskim były Lena, Alicja oraz Zuzanna.

Najpopularniejszym szpitalem do porodu dzieci był szpi-
tal „Latawiec” w Świdnicy. Wydano 1.450 dowodów oso-
bistych.
RUCHY MIGRACYJNE
W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zamel-
dowano 459 osób, a na pobyt czasowy 151 osób. Dokonano 
119 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 109 na wniosek, 
a 10 wymeldowań z urzędu.
MAŁŻEŃSTWA I ROZWODY
Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie wynosiła 48, z czego 17 było cy-
wilnych, 26 wyznaniowych i 5 zawartych za granicą. Od-
notowano aż 17 rozwodów.
ZGONY
Do wieczności odeszło 145 osób. W Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Żarowie zarejestrowano 120 zgonów. Spośród 
145 osób zmarłych 108 osób było mieszkańcami miasta, 
a 37 wsi.
73 zmarłych to mężczyźni, a 72 kobiety. Najstarszy miesz-
kaniec, którego akt zgonu zarejestrowano w żarowskim 
urzędzie miał 100 lat, a najmłodszy 39 lat.

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z 
ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Gazeta Żarowskanr 01 / 17 stycznia 2018 3Gmina

Informacja dotycząca
postępowania w sprawie wydania 

decyzji środowiskowej
Poniżej informacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą” w Żarowie, którą przedstawia Burmistrz 
Miasta Żarów.

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym 

postępowaniem w sprawie 
wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Bu-
dowa zakładu dróg wraz z 
infrastrukturą” w Żarowie, 
biorąc pod uwagę obawy i 
interwencje mieszkańców 
gminy, informuję, że w dniu 
12 lutego 2019r. odbędzie się 
rozprawa administracyjna z 
udziałem wszystkich stron, 
tj. inwestora, ekspertów w 
dziedzinie ochrony środowi-

ska, radnych Rady Miejskiej i 
mieszkańców. 

Na podstawie ustawy o 
dostępie do informacji pu-
blicznej, nie mogę Państwu 
udostępnić raportu oddziały-
wania na środowisko przed-
stawionego przez inwestora, 
gdyż w rozumieniu przepisów 
nie stanowi on informacji pu-
blicznej. Zależy mi jednak, 
aby zainteresowani mieszkań-
cy mogli się z nim zapoznać, a 
następnie zadać merytoryczne 
pytania inwestorom i eksper-
tom. Udostępnienie Państwu 

pełnej dokumentacji, jaką 
posiada Gmina w tej sprawie 
możliwe jest tylko w ramach 
ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko. Wobec 
powyższego podjąłem decy-
zję o włączeniu mieszkańców 
na tym etapie, pomimo iż nie 
mamy jeszcze opinii żadnej 
instytucji opiniującej.

Obwieszczenie burmistrza 
w tej sprawie ukaże się w dniu 

17 stycznia 2019 r. w Gazecie 
Żarowskiej, w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy 
Żarów i na słupach ogłosze-
niowych. Od tego dnia będą 
mieli Państwo możliwość 
zapoznać się ze wszystkimi 
dokumentami w tej sprawie 
posiadanymi przez Gminę.

Dokumenty będą wyłożone 
w Urzędzie Miejskim w Żaro-
wie w godzinach pracy, przez 
okres 30 dni, tj. do dnia 18 
lutego 2019r.

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

Budżet na 2019 rok uchwalony

Pamiętajmy
o terminach

Żarów 2018 w liczbach
Rada Miejska w Żarowie na 

ostatnim posiedzeniu w 
starym roku uchwaliła budżet 
na 2019 rok.

Radni Rady Miejskiej przy-
jęli go jednogłośnie, choć pod-
czas posiedzenia nie brakowa-
ło dyskusji nad omawianym 
projektem uchwały budżeto-
wej. Uchwała została podjęta 
na sesji Rady Miejskiej w Ża-
rowie, w czwartek, 27 grudnia. 
Budżet na 2019 rok jest niższy 
od budżetu uchwalonego rok 
temu, ale zakłada kolejne wie-
lomilionowe środki finansowe, 
które zostaną przeznaczone na 
realizację inwestycji na terenie 
gminy Żarów. Przyjęta uchwa-
ła budżetowa zakłada dochody 
budżetu gminy na rok 2019 
w wysokości 60.492.817,22 
złotych, wydatki budżetu 
natomiast ustalono na kwotę 
65.695.935,94 złotych. Wśród 
nich kwotę 14.324.390,74 zło-
tych zaplanowano przeznaczyć 
na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne. - W nowym budżecie za-
pisane zostały kolejne zadania 
inwestycyjne, które planujemy 
zrealizować z myślą o naszych 
mieszkańcach. Zakończyliśmy 

duże przedsięwzięcia, związa-
ne z budową ronda i Centrum 
Przesiadkowego, ścieżek rowe-
rowych, Żłobka Miejskiego oraz 
dużym zadaniem kanalizacyj-
nym w Mrowinach. W tym roku 
będziemy kontynuować zadania 
dotyczące rewitalizacji naszego 
miasta w zakresie remontów 
dróg gminnych na terenie Ża-
rowa, odnowy budynków miesz-
kalnych i modernizacji stadionu 
miejskiego. Czekają nas także 
nowe inwestycje, co związane 
jest z pozyskaniem przez gminę 
prawie 12 milionów złotych na 
budowę kanalizacji w Kalnie, 
Mrowinach oraz w Żarowie z 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wiele innych za-
dań inwestycyjnych – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Tak przygotowany i opra-
cowany budżet gminy Żarów 
uzyskał również pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu 
oraz wszystkich stałych ko-
misji Rady Miejskiej. Został 
także poparty przez klub 
radnych „Wspólnota”. -  Ana-
lizując projekt uchwały budże-

towej oraz materiały towarzy-
szące stwierdzamy, że projekt 
uchwały został opracowany 
w oparciu o przepisy Ustawy 
o finansach publicznych oraz 
dostosowany do potrzeb Gmi-
ny, zarówno w zakresie zadań 
bieżących, jak i realizowanych 
inwestycji. Świadczy o tym 
chociażby znaczna ilość i róż-
norodność realizowanych za-
dań i zakupów inwestycyjnych, 
na które gmina zamierza prze-
znaczyć w roku 2019 ponad 14 
mln zł. W szczególności jest to 
kontynuacja zadań realizowa-
nych między innymi w ramach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 
związanych z uporządkowa-
niem gospodarki ściekowej 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie naszego 
miasta i na terenach wiejskich. 
Ponadto budżet na rok 2019 
wpisuje się w strategię dalsze-
go rozwoju naszej Gminy. Po-
zytywnie należy ocenić również 
wielkość dochodów ujętych w 
przyszłorocznym budżecie i w 
latach następnych, w tym pla-
nowanych do pozyskania środ-
ków zewnętrznych na inwesty-
cje, które stanowią w latach 
2019 -2021 kwotę blisko 16,5 

mln zł, w tym ponad 5 mln zł 
w roku 2019. Wykazane w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej 
i wyliczone na podstawie pro-
gnozowanych wielkości relacje 
spłat zobowiązań finansowych 
i kosztów ich obsługi, okre-
ślone w ustawie o finansach 
publicznych nie przekraczają 
dopuszczalnego poziomu za-
dłużenia, biorąc pod uwagę 
kwoty ujęte w projekcie bu-
dżetu na rok 2019 na spłatę 
pożyczek i wykup obligacji, 
na poziomie blisko 2.162.000 
zł. Należy również zaznaczyć, 
że w dniu 27 listopada 2018 r. 
Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu wydał pozytywną opi-
nię o projekcie uchwały budże-
towej na rok 2019, o projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Żarów przedstawionej wraz z 
projektem uchwały budżetowej 
na rok 2019 oraz o możliwości 
sfinansowania deficytu Gminy 
przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 
2019 – podkreślała radna Iwo-
na Nieradka przewodnicząca 
klubu radnych „Wspólnota Sa-
morządowa”.

Znaczną część wydatków budżetowych będą stanowić wydatki inwestycyj-
ne, co oznacza kontynuację i realizację kolejnych ważnych zadań inwesty-
cyjnych na terenie naszej gminy.

Uchwała budżetowa to najważniejszy dokument finansowy, który radni 
uchwalają każdego roku kalendarzowego. 

Podatek rolny, od nieruchomości,
leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upływa 15 marca 2019 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2019 r.
III rata  - termin płatności upływa 16 września 2019 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2019 r.

Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2019 r.
II rata – termin płatności upływa 16 września 2019 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytko-
wanie gruntów 
– termin płatności upływa 31 marca 2019 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 upływa 30 czerwca 2019 roku

„Opłata śmieciowa”:
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za 
odpady zmieszane. 

Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następne-
go miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy 
uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęca-
my jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem In-
ternetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.
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27. Finał WOŚP w Żarowie

Od godzin porannych wolontariusze WOŚP „pukali do serc” mieszkańców. Jako pierwsze na wspólną zabawę za-
prosiło Bajkowe Przedszkole i Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Żarowie. Były jasełka w wykonaniu dzieci, licytacja, 
rozstrzygnięcie konkursu na ozdobę bożonarodzeniową, pyszności w świątecznej kawiarence i występ przedszko-
laków ze specjalnym programem artystycznym, który zaprezentowany został po raz pierwszy podczas uroczystego 
otwarcia Żłobka Miejskiego. Dodatkową atrakcją była wizyta grupy strzeleckiej „ADHD” z replikami broni. To była 
wspaniała niespodzianka, nie tylko dla samych dzieci.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie zagrali i zaśpiewali w Gminnym Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie lokalni artyści. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Kids Dance, Dziecięca Orkiestra Nienadęta, 
Senior Ryci, Żarowianie i zespół ŚLAD. Były też międzynarodowe jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla 
najmłodszych, podczas których bawiąc się można było wspierać świąteczną akcję w Żarowie. Nasi mieszkańcy 
chętnie wrzucali datki do puszek również podczas licytacji, gdzie można było nabyć bardzo cenne przedmioty.

Orkiestrowe granie w Żarowie to były również występy dzieci oraz młodzieży, którzy nie tylko śpiewali, ale grali także 
na instrumentach muzycznych. Tradycyjnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można było wspomóc kupując 
ciasta upieczone przez panie z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nabyć drobiazgi w WOŚP-owskiej 
loterii i wziąć udział w licytacji przedmiotów ufundowanych przez darczyńców. Wśród atrakcji były również gry plan-
szowe, w które można było zagrać w żarowskiej bibliotece.

Licytacja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród świątecznych 
gadżetów można było wylicytować rower ufundowany przez żarowską firmę AKS Precision Ball Polska, książkę 
Magdy Gessler z jej autografem, rejsy łodzią Jamesa Bonda, vouchery od kosmetyczek, kalendarze, zegarki, ko-
szulkę Patryka Klimali, wspólne wędkowanie z Zastępcą Burmistrza, talon na kręgle z Burmistrzem Miasta Żarów, 
vouchery na występ kabaretu Smile w Żarowie, basen oraz ferie w GCKiS i wiele innych oraz gadżety orkiestrowe.

Żarowski sztab 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracował intensywnie. Wolontariusze mieli ręce 
pełne roboty. To dlatego tegoroczne świąteczne granie zakończyło się tak dobrym wynikiem. Żarowianie pokazali, 
że mają wielkie serca. Chętnie wrzucali datki do puszek wolontariuszy, ale nie pożałowali również grosza podczas 
licytacji, która odbyła się w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz Bajkowym Przedszkolu w Żarowie. 
Na zdjęciu muzycy z zespołu ŚLAD, który zagrał specjalnie dla wszystkich uczestników w GCKiS.

Jak każdego roku, dużą publiczność zebrało Bajkowe Przedszkole oraz żłobek miejski „Bajkowa Kraina” w Żaro-
wie. Na wszystkich uczestników czekała licytacja, występ przedszkolaków oraz kiermasz kartek okolicznościowych 
wykonanych przez nauczycielki przedszkola. Były też zabawy i konkursy dla dzieci oraz słodkie pyszności w świą-
tecznej kawiarence.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku już po raz 27. Tradycyjnie do tej szlachetnej zbiórki przyłączyli się również chętnie mieszkańcy naszej gmi-
ny. W niedzielę, 13 stycznia na ulice miasta i okolicznych wsi wolontariusze wyposażeni w czerwone serduszka-naklejki i identyfikatory zbierali pieniądze na zakup 
nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Na wszystkich uczestników wspólnej zabawy czekało mnóstwo atrakcji przygotowa-
nych przez żarowski sztab WOŚP, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Bajkowe Przedszkole i Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina”. W sumie żarowski sztab zebrał 
rekordową kwotę 32.456,91 złotych.

Organizatorzy 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękują za pomoc i zaangażowanie wolontariuszom, fundatorom 
gadżetów na licytację, uczestnikom, artystom i wszystkim, którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie.

Dziękujemy wszystkim za udział i Waszą ofiarność!!!



Najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów będą mieli tutaj swój mały raj. Nowy budynek 
żłobka, który we wtorek, 8 stycznia oficjalnie udostępniono i przekazano do użytko-
wania jest nowoczesny i co najważniejsze dostosowany do potrzeb dzieci. Jest to kolejna nowoczesna placówka oświatowa na terenie naszego miasta.
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Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina”
oficjalnie otwarty

W nowym budynku żłobka powstały dwie sale zabaw, jadalnie, sypialnie, szatnie, łazienki dla dzieci oraz sala wido-
wiskowa z przeznaczeniem na wspólne zabawy i uroczystości. Projekt zakładał także budowę zaplecza kuchenne-
go oraz szatni i toalety dla personelu. Koszt budowy nowego budynku żłobka to kwota 2.858.812 złotych. Inwesty-
cja została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Żarów i pozyskanego dofinansowania w wysokości  
1 831 716,00 złotych, które zostało przyznane w ramach Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej, Dzia-
łanie: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW.

Dopełnieniem całej uroczystości był występ artystyczny przedszkolaków z grupy „Tygryski”. To było wspaniałe wi-
dowisko, przygotowane przez nauczycielki Bajkowego Przedszkola. Dzieci zaprezentowały się profesjonalnie, nie 
czując żadnej tremy przed zgromadzoną publicznością. Występ został nagrodzony wielkimi owacjami. 

Obiekt, podczas uroczystego otwarcia poświęcił ksiądz dziekan Piotr Ważydrąg proboszcz parafii pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Żarowie. Wstęgę przecinali Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha, burmistrz Leszek 
Michalak, Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie, Krystian Staworzyński podwykonawca 
budowy żłobka, Wiktor Dynowski inspektor nadzoru budowlanego, Elżbieta Wierzyk dyrektor Żłobka Miejskiego 

„Bajkowa Kraina” oraz Katarzyna Kozów z Rady Rodziców. Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny przekazują na ręce Elżbiety Wierzyk dyrektor Żłobka Miejskiego 

„Bajkowa Kraina” symboliczny klucz do nowego obiektu. 

Dla wszystkich gości przygotowano również okolicznościowy tort, który wyglądem przypominał nowy budynek Żłob-
ka. Symbolicznego cięcia dokonali burmistrz Leszek Michalak i dyrektor Elżbieta Wierzyk. - Dziś spełniło się 
moje marzenie. Nasze przedszkole zostało rozbudowane o budynek żłobka. Piękny, nowoczesny obiekt, w którym 
miejsce znajdą najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. Serdecznie dziękuję prezydentowi Wałbrzycha Romanowi 
Szełemejowi, włodarzom naszej gminy, przedstawicielom firmy wykonawczej, projektantom, kierownikowi budowy 
i pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie za pomoc, zaangażowanie i wszelką pracę przy powstaniu nowego 
budynku żłobka. Dla całej naszej społeczności przedszkolnej, dzieci i ich rodziców to wspaniały prezent noworoczny. 
Obiecujemy dbać z należytą starannością o nową placówkę i rozwijać wszelkie umiejętności maluchów – dziękowa-
ła dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” Elżbieta Wierzyk. 

W uroczystości otwarcia nowego Żłobka uczestniczyło wielu zaproszonych gości, gratulując tak wspaniałego obiek-
tu. To tutaj maluchy mogą do woli oddawać się radosnej zabawie. - W 2015r. pomysł budowy żłobka poprzez roz-
winięcie funkcjonalne dotychczasowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi wniosła na konkursie na stanowisko 
dyrektora obecna dyrektor Elżbieta Wierzyk. Pewnie pomysł byłby tylko pomysłem, gdyby nie zaproszenie gmin 
powiatu świdnickiego, w tym Żarowa przez prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja do wspólnego pozyskiwa-
nia środków unijnych przeznaczonych na rozwój gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wraz z całym zespołem 
dzisiaj, działając w imieniu swoim własnym oraz Rady Miejskiej, z olbrzymią radością przekazuję obiekt nowoczesny, 
spełniający zarówno potrzeby, jak i marzenia. Życzę, aby zawsze pracowało Wam się jak najlepiej, a rodzice i dzieci 
odwzajemniali się życzliwością i uśmiechem – mówił podczas otwarcia burmistrz Leszek Michalak.

Życzenia na ręce dyrektor Żłobka Elżbiety Wierzyk oraz burmistrza Leszka Michalaka składali także zaproszeni 
goście. Wśród nich prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Urszula Ganczarek radna powiatu świdnickiego, 
która odczytała list w imieniu Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, włodarze gmin oraz przedstawiciele 
instytucji z terenu powiatu świdnickiego, dyrektorzy, nauczyciele szkół oraz kierownicy jednostek funkcjonujących 
na terenie naszej gminy i przedstawicielki Rady Rodziców Przedszkola. 
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Budynek przy ul. Armii
Krajowej 21 po remoncie

Jesteś zainteresowany 
wymianą starego

pieca? Złóż deklarację

Zima na drogach
– ważne telefony

Bezpłatne dyżury specjalistów

Gmina Żarów wspólnie z 
gminami z terenu Aglo-

meracji Wałbrzyskiej przy-
stąpiła do przygotowania 
wspólnego wniosku o do-
tację ze środków Unii Euro-
pejskiej na wymianę kotłów 
opalanych paliwem stałym 
(np. koks, węgiel, ekogro-
szek) na bardziej przyjazne  
środowisku źródła ciepła 
(gaz sieciowy, gaz butlowy, 
pellet, energia elektryczna, 
pompa ciepła, instalacja fo-
towoltaiczna jako uzupełnie-
nie nowego źródła ciepła). 

W ramach projektu moż-
liwe będzie dofinansowa-
nie modernizacji systemów 
grzewczych (np. wymiana 
kotła, instalacji grzewczej) w 
budynkach jednorodzinnych 
oraz lokalach mieszkalnych 
w budynkach wielorodzin-
nych. Przewidujemy, że na 
ten cel mieszkańcy będą mo-
gli otrzymać dotację w mak-
symalnej wysokości 25 tys. zł 
dla budynku jednorodzinne-
go i 10 tys. zł dla mieszkania 
w budynku wielorodzinnym 
(wartości mogą ulec zmianie). 
- Aby gmina mogła w imieniu 
mieszkańców złożyć wniosek 
o dotację, prosimy Państwa o 
zgłaszanie wstępnej deklara-
cji udziału w projekcie, która 
pozwoli nam na prawidłowe 
przygotowanie wniosku o do-
tację. Bez Państwa aktywnego  
udziału nie zrealizujemy pro-

jektu na terenie naszej gmi-
ny – mówi Kamil Nieradka 
z Referatu Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Wstępną deklarację udziału 
w projekcie można złożyć za 
pośrednictwem Internetu, ko-
rzystając z adresu http://za-
row.badanie.net/ lub w wer-
sji papierowej na formularzu 
zgłoszenia. Aby móc złożyć 
deklarację za pośrednictwem 
Internetu w pierwszej kolej-
ności należy uzyskać hasło, 
które udostępni Państwu pra-
cownik Urzędu Miejskiego w 
Żarowie Pan Kamil Nierad-
ka, tel. 74 8580 084 wew. 375, 
e-mail: k.nieradka@um.za-
row.pl Formularz drukowany 
zgłoszenia dostępny jest w 
Urzędzie Miejskim w Żaro-
wie, w pokoju nr 8. Wstępną 
deklarację udziału w projek-
cie można będzie składać w 
terminie do 15.02.2019r.  

Złożenie deklaracji nie gwa-
rantuje uzyskania dotacji, ale 
osoby, które rzetelnie wypeł-
nią deklarację mogą liczyć 
na preferencje w sytuacji 
uzyskania przez projekt dofi-
nansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Przed wypeł-
nieniem zgłoszenia uprzejmie 
prosimy o uważne zapozna-
nie się z instrukcjami wypeł-
niania. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt z Panem 
Kamilem Nieradka tel. 74 
8580 084 wew. 375.

Zimowa aura dała nam się już kilka dni temu we znaki. 
Pogoda jest nieprzewidywalna, dlatego warto wie-

dzieć, gdzie zgłaszać pilne interwencje.
Przypominamy także, że właściciele posesji i zarządcy 

osiedli mają obowiązek sprzątać śnieg z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości i osiedlowych uliczek. 
Konieczne jest także posypywanie chodników piaskiem, a 
także usuwanie z dachu sopli i śniegu.

Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można 
zgłaszać:

• w Urzędzie Miejskim w Żarowie, Referat Komunalny, 
tel. 74 858 05 91 wew. 334 w dniach: poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30 oraz we wtorek 
8.00-16.00

• w firmie „RAKER” Marcin Borgosz, tel. 723 506 558 
(po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie)

• za odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Ża-
rów odpowiada Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego i 
tam należy zgłaszać wszelkie interwencje: tel. 746 622 920 
wew.25. 

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

INFORMACJE

Dobiegły końca prace przy remoncie kolejnego budynku na terenie naszego miasta. Podobnie jak poprzednie 
kamienice, budynek przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie wyremontowany został w ramach projektu „Odno-
wa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”.

Remont polegał na wy-
mianie pokrycia dachowego 
z dachówki. Zrealizowa-
ne prace zostały oficjalnie 
zatwierdzone przez Agatę 
Krawiec kierownik Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, 
Teresę Miśkiewicz z Zakła-
du Gospodarki Lokalowej, 
inspektora nadzoru budow-
lanego, kierownika budowy 
oraz przedstawiciela wyko-
nawcy inwestycji. - Budynek 
przeszedł odbiór techniczny 
i wszystkie prace oficjalnie 
zatwierdzono w obecności 
inspektorów i kierowników 
budowy. Była to już kolejna 
taka inwestycja, zrealizowa-
na w ramach programu rewi-
talizacji miasta. W następnej 
kolejności czekamy na remont 
budynku przy ul. Sikorskiego 2 
w Żarowie. Ogłoszony został 
już przetarg, w którym wy-
łoniony zostanie wykonawca 
zadania – wyjaśnia Agata 
Krawiec kierownik Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzę-

du Miejskiego w Żarowie.
Remont dachu budynku przy 

ul. Armii Krajowej 21 w Ża-
rowie kosztował 118.790,91 
złotych. Zrealizowane prace 
cieszą także mieszkańców 
tego budynku, którzy od 
dawna czekali na wymianę 
dachu. - Inwestycja przebie-
gała zgodnie z opracowanym 
harmonogramem zadań. Pra-
ce zostały wykonane rzetelnie 
i fachowo, budynek po re-
moncie doczekał się odbioru 
technicznego. Mieszkańcy tej 
kamienicy również nie zgłosi-
li żadnych zastrzeżeń i są za-
dowoleni z końcowego efektu 
– mówi Teresa Miśkiewicz 
z Zakładu Gospodarki Loka-
lowej w Żarowie.

Całkowita wartość projektu, 
w ramach którego realizo-
wane są remonty budynków 
wynosi 2 845 126,18 złotych. 
Gmina pozyskała na te zada-
nia dofinansowanie w wyso-
kości 1.573.354,76 złotych. 

Magdalena Pawlik To już kolejna odnowiona kamienica na terenie Żarowa. 

Budynek przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie zyskał nowe pokrycie da-
chowe. 

Potrzebujesz pomocy? Ru-
szyły darmowe porady 

specjalistów.
Mieszkańcy gminy Żarów 

mogą skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji specjali-
stycznych u terapeuty uza-
leżnień, psychologa, radcy 
prawnego, psychoterapeuty 
ds. pracy z osobami w kry-

zysie i terapeuty uzależnień 
w zakresie uzależnienia od 
narkotyków.

Bezpłatne poradnictwo 
specjalistyczne skierowa-
ne jest do dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców 
gminy Żarów. Poradnictwo 
prowadzone jest przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 

Żarowie. - Z darmowych 
porad może korzystać każdy 
mieszkaniec naszej gminy. 
Taka wizyta jednak będzie 
możliwa po wcześniejszym 
umówieniu się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54 w Żarowie 
(pokój nr 3). Na wizytę należy 
umówić się osobiście. Zgło-

szenia przyjmowane będą 
również telefonicznie pod 
nr tel. 748 57 03 09. Osoby 
niepełnoletnie na pierwszą 
konsultację muszą zgłosić się 
z rodzicem/opiekunem praw-
nym  - mówi Marta Łoboda 
z żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Magdalena Pawlik

Harmonogram dyżurów w 2019 roku:
- terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidual-

nych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla 
rodzin osób uzależnionych, kwalifikowanie osób do udziału w grupie edukacyjno – motywacyjnej. Pomoc terapeutyczną w 
tym zakresie świadczy specjalista terapii uzależnień Pan Sławomir Czyż. 

-  psycholog – wtorek w godz. 15.30 - 18.30 (3x w miesiącu) - udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psy-
chologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosły-
mi. Pomoc w tym zakresie świadczy psycholog – Pan Kornel Łysyk. 

- radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakre-
sie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie 
reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej. Pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego 
– Mariusza Starke. 

- psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu) - świadczenie 
poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących 
w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie. Dy-
żur prowadzi psychoterapeuta – Pani Dorota Werner. 

- terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, wstęp-
na diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i 
zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnio-
nych. Pomoc terapeutyczną w tym zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Pan Aleksander Krzysztof Matusiak.
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Jesteś zainteresowany 
wymianą starego

pieca? Złóż deklarację

Ferie z Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać 
bezgotówkowo lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego

Kabaret SMILE w Żarowie

Uwaga producenci rolni
– zmiany w podatku akcyzowym!

Nie macie jeszcze planów 
na zimowe ferie? Zapla-

nujcie je z Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

„Karnawałowe wariacje” 
pod taką nazwą odbywać się 
będą warsztaty zaplanowane 
podczas tegorocznych ferii 
zimowych. Uczestniczące w 
zajęciach dzieci przez cały 
tydzień będą szykowały się 
do wielkiego Balu Karnawa-
łowego, który będzie zwień-
czeniem ich twórczej, tygo-
dniowej pracy. Każdego dnia 
warsztatów będą powstawały 
dekoracje, stroje, biżuteria, a 
nawet karnawałowe potrawy. 
Zajęcia będą przeplatane kar-
nawałowymi tańcami oraz 
sportową zabawą. Oprócz 
wyśmienitej zabawy zapew-
niamy drugie śniadanie i cie-
płe napoje. 

termin: 4-8.02.2019 r., 
wiek: 6-15 lat, koszt: 50 zł 
Liczba miejsc ograniczona. 

Więcej informacji pod nr tel. 
74 / 8580 753.

Preferują skecze obyczajo-
we, bazujące na humorze 

sytuacyjnym oraz na charak-
terystycznych postaciach. 
Uwielbiają bawić się formą. 
Szukają absurdów życia co-
dziennego i przenoszą je na 
scenę. Już w marcu w Żaro-
wie wystąpi jeden z czoło-
wych kabaretów w Polsce, 
Kabaret SMILE. 

Kabaret to ich pasja. Napisa-
ne teksty są tylko gliną, z któ-
rej podczas występów, wraz 
publicznością, lepią rzeźby 
zwane skeczami. Każdy ich 
spektakl jest jedyny i niepo-
wtarzalny. Oglądanie Kaba-
retu Smile w telewizji czy w 
internecie jest jak zwiedzanie 
Nowego Jorku czy Wałbrzy-
cha w Street View - Google 
Maps. Dlatego też jeśli kaba-
ret Smile, to tylko i wyłącznie 
na żywo. - Uwielbiamy śpie-
wać, jeden z nas nawet potrafi, 
dlatego też naszą silną stroną 
jest piosenka kabaretowa. Uni-
kamy humoru politycznego, 
bo po co parodiować komedię 
– mówią o sobie członkowie 
Kabaretu Smile. 

Występ Kabaretu Smile w 
programie „To się nadaje do 
kabaretu”, zaplanowano na 
niedzielę, 17 marca na go-
dzinę 15.00 w hali widowi-
skowo-sportowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 

w Żarowie. Koncert został 
zaplanowany w ramach ob-
chodów Dnia Kobiet, dlatego 
panie mogą liczyć na specjal-
ną ulgę przy zakupie biletów, 
które do sprzedaży trafią  
23 stycznia.

- bezgotówkowo - na rachunek bankowy Gminy Żarów - ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział Żarów nr 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446. Rachunek 
ten obowiązywał będzie do dnia 31.01.2019 roku. Z kolei od 01.02.2019 powyższych wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
S. A. nr 49 1020 5226 0000 6702 0629 6869.

W przypadku dokonywania wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, określić nazwisko podatnika (zgodne z decyzją wymiarową), rodzaj 
podatku oraz wskazać ratę na którą należy zaliczyć wpłatę. W przypadku wpłaty odsetek bądź kosztów upomnienia należy również dokładnie określić tytuł wpłaty na poleceniu przelewu/
wpłaty.

Wpłata podatków i opłat powinna być dokonana przez samego podatnika, ponieważ obowiązki podatkowe określone w ustawach są obowiązkami o charakterze osobistym.
Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik ma obowiązek doliczyć odsetki za zwłokę naliczone na dzień dokonania wpłaty oraz w przypadku, gdy podatnik odebrał upomnienie, 

należy również doliczyć koszty upomnienia. Istnieje też możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości należnego zobowiązania i odsetek za zwłokę pod numerem telefonu 74/ 8 580 591 
wew. 352 lub 358.

- gotówką - w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta, czynnej w godzinach od 7.30 do 15.00 (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek) oraz we wtorek 
od godziny 8.00 do 15.45. Przerwa w kasie codzienne od godziny 11.30 do 12.10.

Brak wpłat należności z tytułu podatków i opłat w terminie określonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej, na którą wystawiane są upomnienia (koszt 11,60 zł), 
a w przypadku dalszego braku wpłaty, zaległości kierowane są do egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędu Skarbowego.

- za pośrednictwem inkasentów (sołtysów) na terenie poszczególnych wsi w terminach określonych w ustawach podatkowych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie  
nr XXVIII/211/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.

Nowy limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
1) 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych – dla posiadaczy gruntów rolnych

2) 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych+ 30* średnia roczna liczba jednostek przeliczenio-
wych bydła – dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w wersji elektronicznej znajduje się na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa: (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowe-
go). 

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 2.
I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna 

złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o zwrot w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.,
- faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 

2018r. do 31 stycznia 2019r.
- oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności,
- zaświadczenie z ARiMN o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 

przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 kwietnia 2019r. gotówką w kasie Urzędu Miejskie-

go, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Koncert
Noworoczny  
Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu, Żarow-
ska Orkiestra Dęta i 
zespół Krukowianie 
zapraszają na Kon-
cert Noworoczny.
Występ zaplano-
wano na piątek,  
25 stycznia na go-
dzinę 18.00 w sali 
kameralnej Gminne-
go Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, 
ul. Piastowska 10a. 

Wstęp wolny.
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Dla duetu Reda-Czyżewski był to kolejny udany rok rajdowy

Sztafetę na dystansie 100km reprezentowali: K. Skrzypiec, B. Furtak-Ga-
łan, M. Łuczak, K. Kluzek, T. Pietrzyk, A. Anusz, Z. Anusz, H. Anusz, M. 
Chlewicki, Ł. Brańka, O. Brańka, P. Lisiecki, B. Adamski, P. Kraus, W. Ro-
ubo, M. Wichot, D. Tyrański, S. Kogut, M. Kułakowska, T. Miłkowski, K. 
Długołęcki, S. Zając, A. Lompart, S. Junik, B. Bielecka, J. Przybylski, A. 
Suchodolska, Z. Urbanik, A. Urbanik, E. Blusiewicz, K. Michalak, L. Micha-
lak. K. Morawska, A. Chrzan, M. Nowak. 

Chemik Żarów z tytułem mistrzowskim Powiatowej Ligi TKKF

Jolanta Kumor Trenerką Roku PKOL

 Z roku na rok przybywa biegaczy podczas Żarowskich Biegów Strefo-
wych.

Podsumowanie roku sportowego 2018
Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego. W telegraficznym skrócie zawarliśmy sukcesy, jak również porażki sportowców gminy Żarów na różnych 
arenach sportowych. Do historii przejdą również niektóre imprezy sportowe.

STYCZEŃ
Piłkarska tradycja

Po raz kolejny piłkarze, 
działacze i sympatycy piłki 
nożnej KS Zjednoczonych 
Żarów powitali Nowy Rok. 
Na Stadionie Miejskim w Ża-
rowie rozegrany został mecz 
noworoczny. Wynik był spra-
wą drugorzędną, liczyła się 
dobra zabawa oraz piłkarskie 
spotkanie. 
Wróciły z medalami

Z workiem medali wróci-
ły akrobatki sekcji GCKiS 
Żarów, podczas świdnickie-
go Międzywojewódzkiego 
Turnieju Noworocznego. Na 
najwyższym stopniu podium 
stanęła Laura Blusiewicz 
oraz Monika Skrzypiec. 

LUTY
Wektor Dominator!
Trzeci raz z rzędu tytuł Ża-
rowskiej Ligi Futsalu Elec-
trolux Cup zdobyli piłkarze 
Wektor Świdnica. Na kolej-
nych miejscach na podium 
znaleźli się: Cannabis oraz 
KKZ Zaskozceni Żarów. 
Skład zwycięzców: K. Le-
letko, A. Zielonka, M. Mo-
rawski, W. Szuba, G. Boro-
wy, M. Ryczan, P. Salamon,  
M. Madziała, M. Turzań-
ski, D. Filipczak, W. Sowa, 
W. Jóźwiak. 

MARZEC
Medale Mistrzostw Polski!
Około 300 zawodników z po-
nad 40 klubów wzięło udział 
w Otwartych Mistrzostwach 
Polski WKA WFMC Kick 
Boxing i Otwartym Pucharze 
Polski Taekwon-do ITFC HQ 
Korea/UITF. Fighter Żarów 
łącznie zdobył 10 medali! 
Tytuł mistrza kraju zdobyli: 
W. Dziubak, M. Strzelczyk, 
W. Uryniaż. Srebro dla  

K. Rossy (łącznie 3 medale),  
W. Uryniaż, K. Ochman, 
M. Strzelczyk. 
Brąz: W. Uryniaż. 

KWIECIEŃ
Sukces Żarowianki

Rzeczy wielkie najlepiej ro-
bić podczas maratonu w Pa-
ryżu! Małgorzata Moczul-
ska wśród kobiet zajęła 75 
miejsce, poprawiając rekord 
życiowy! Na starcie stanęło 
prawie 50 000 zawodniczek 
i zawodników. Trasa nie na-
leżała do najłatwiejszych, a 
mimo to Moczulska może 
cieszyć się z nowego rekordu 
życiowego, który na dzień 
dzisiejszy wynosi 3.13.55. 

MAJ
Prestiżowa nagroda
Jolanta Kumor, której pod-
opiecznym jest trzykrotny 
mistrz świata w rzucie mło-
tem Paweł Fajdek, zwycię-
żyła w 17. edycji konkursu 
komisji sportu kobiet pol-
skiego komitetu olimpijskie-
go pod hasłem „Trenerka 
roku”. 
Dolnośląski finał

Duży sukces odniosła dru-
żyna Gońca Żarów podczas 
turnieju „Złotej wieży” roz-
grywanego w ramach dolno-
śląskiego finału LZS. Goniec 
Żarów reprezentujący powiat 
świdnicki, jak co roku rywa-
lizował w tych zawodach o 
najwyższe lokaty. Ostatecz-
nie zajął wysokie 3. miejsce. 
Skład żarowskiej drużyny: 
W. Kowalczuk, M. Szmyd, 
Ł. Reichel, E. Sojski,  
J. Dranka. 
Mistrzowie województwa

Z czterema medalami Mi-
strzostw Województwa LZS 
wracają szachiści Gońca Ża-
rów. Na najwyższym stopniu 

podium stanęła J. Dranka 
oraz D. Daniel. Srebrny me-
dal dla W. Komanieckiej. 
Brązowy krążek zawisł na 
szyi O. Lesiaka. Mistrzo-
stwa rozegrane w Ścinawce 
Średniej były jednym z fina-
łów w ramach XIX Dolno-
śląskich Igrzysk LZS. 

CZERWIEC
Triumf Chemika

Zakończyła się 49. edy-
cja Powiatowej Ligi TKKF 
w siatkówce, najstarszych 
amatorskich, cyklicznych 
rozgrywek na Dolnym Ślą-
sku. Na najwyższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy 
TKKF Chemik Żarów. 
IV Liga w Żarowie!

Na trzy kolejki przed koń-
cem sezonu KS Zjednoczeni 
Żarów świętują awans do 
IV ligi! Żarowianie w wiel-
kim stylu wracają do IV ligi. 
Tylko w trzech ostatnich 
meczach strzelili swoim ry-
walom aż 17 bramek. Promo-
cję do rozgrywek wyższego 
szczebla dało zwycięstwo 8:1 
nad Iskrą Jaszkową Dolną. 
Medale Mistrzostw Europy!

Zawodnicy Fighter Żarów 
z medalami Zunifikowanych 
Mistrzostw Europy. Na tere-
nie świdnickiego lodowiska 
dominowały sztuki walki. 
Do startu zaproszone zostały 
wszystkie federacje współ-
pracujące z WKA Polska. 
Fighter Żarów łącznie zdobył 
6 medali. Mistrzami Europy 
zostali: K. Rossa (dwa złote 
medale), W. Dziubak. Srebro: 
W. Dziubak. Brąz (trzy brą-
zowe medale) W. Dziubak.  
Goniec w II Lidze

Goniec Żarów w nowym 
sezonie wystąpi w II Lidze 
szachowej. Żarowski klub 
uzyskał promocję do roz-
grywek wyższego szczebla, 
dzięki braku chęci uzyska-
nia awansu przez zwycięzcę 
III ligi MDK Fabryczna III 
Polonię Wrocław. 

LIPIEC
Klimala w Ekstraklasie

Poprzedni sezon spędził 
w I lidze. Wychowanek KS 
Zjednoczeni Żarów Patryk 
Klimala został najlepszym 
strzelcem suwalskich Wi-
gier i trzecim strzelcem w 
całych rozgrywkach. Wrócił 
z wypożyczenia i od nowego 
sezonu zasilił szeregi ekstra-
klasowej Jagieloni Białystok. 
Dobre występy zaowocowa-
ły powołaniem do kadry na-
rodowej U-19 oraz U-20.
Wędkarski sukces 

Na rzece Biała Podlaska 
(Stronie Śl.) rywalizowali 
wędkarze w Mistrzostwach 

Okręgu PZW Wałbrzych 
w dyscyplinie muchowej. 
Wśród reprezentantów ża-
rowskiego koła najlepszym 
rezultatem może pochwalić 
się Kacper Moryl, zdobyw-
ca 3. miejsca w kat. Junio-
rów. 

SIERPIEŃ
Srebro Mistrzostw Europy!

Wychowanek ULKS Zie-
lony Dąb Żarów, Paweł Faj-
dek drugim zawodnikiem 
rzutu młotem podczas Lek-
koatletycznych Mistrzostw 
Europy. W Berlinie triumfo-
wał drugi z reprezentantów 
Polski, Wojciech Nowicki. 
Ultramaraton dla Moczul-
skiej!

Żarowianka, Małgorza-
ta Moczulska triumfowała 
na najdłuższym dystansie  
6. Letniego Biegu Piastów, 
ok. 50-kilometrowym Jaku-
szyckim Ultramaratonie! 

WRZESIEŃ
Worek medali

Rekordową liczbą 61 me-
dali zakończył się występ 
Polaków w Lekkoatletycz-
nych Mistrzostwach Europy 
Osób Niepełnosprawnych. 
Trenerem kadry narodowej 
miotaczy był żarowianin 
Michał Mossoń. Dobrą pas-
sę rozpoczęła niezawodna 
Lucyna Kornobys. Zwycię-
stwo w konkursie pchnięcia 
kulą (grupa F33) dał jej re-
zultat 7,49m, który jest jed-
nocześnie nowym rekordem 

świata. 
Brakło niewiele

Szachiści Gońca Żarów 
mogą mówić o dużym pe-
chu. Do ostatniej kolejki 
Drużynowych Mistrzostw 
Polski II ligi żarowianie 
byli niemal pewni utrzy-
mania się w rozgrywkach. 
Żarowski klub do ostatniej 
rundy znajdował się w bez-
piecznych pozycjach, dają-
cych utrzymanie w lidze. 
Porażka 3,5-2,5 z UKS TSz 
Zieloni Zielonka spowodo-
wała, iż do pozostania w 
rozgrywkach zabrakło za-
ledwie pół punktu. Goniec 
zajął ostatecznie 25. pozy-
cję, czyli pierwszą, która 
obwarowana była spadkiem 

do rozgrywek niższego 
szczebla. Goniec Żarów:  
J. Borkowski, D. Daniel, 
W. Kowalczuk, M. Szmyd, 
B. Żminda, K. Czaplew-
ska, P. Borowski. 
Żarowskie Biegi Strefowe 

Marokańczyk Elasri Ab-
derrahim z czasem 00:32,10 
triumfatorem biegu głów-
nego Żarowskich Biegów 
Strefowych na dystansie 10 

km. Zwycięzca o ponad dwie 
minuty był lepszy od Ukra-
ińca Pavla Stepanenko. 
Sześć minut do pierwszego 
biegacza na mecie stracił 
Polak, Piotr Baranowski. 
W kategorii pań najlepsza 
okazała się Krystyna Kolo-

miets z Ukrainy (00:39,20). 
Podium uzupełniły Danu-
ta Piskorowska (00:40,12) 
i kolejna Ukrainka – Nina 
Nedashvirska (00:42,44). 
Sponsorem głównym biego-
wego święta w Żarowie była 
WSSE „Invest-Park” oraz 
projekt WSSE Aktywnie. 

PAŹDZIERNIK
Srebro Mistrzostw Świata!

Bardzo dobre informacje 
dotarły z Rzymu. Podczas 
Mistrzostw Internatio-
nal Combat Organization 
srebrny medal zainkasował 
12-letni Krystian Rossa! 
Zawodnik Fighter Żarów 
w kategorii kick light szedł 
jak burza, rozprawiając się 

z kolejnymi przeciwnikami. 
W finałowej walce musiał 
uznać wyższość reprezen-
tanta Italii, ostatecznie zdo-
bywając srebrny krążek mi-
strzostw globu!

LISTOPAD
100 km na 100 lat Niepodle-
głej!

W wyjątkowy sposób 

biegacze uczcili 100-lecie 
odzyskania przez nasz 
kraj Niepodległości, biorąc 
udział w biegu na 100 ki-
lometrów. To była jedyna, 
niesamowita i niepowta-
rzalna sztafeta! Swój patrio-
tyczny manifest zawodnicy 
prezentowali przebiegając 
przez miejscowości gminy 
Żarów. Każdy biegacz po-
siadał okolicznościową ko-
szulkę oraz biało-czerwoną 
opaskę na ramieniu. Łącz-
nie na trasie zobaczyliśmy 
10 sztafet. 

GRUDZIEŃ
Rajdowcy na medal!

Zawodnicy reprezentują-
cy gminę Żarów w składzie 
Grzegorz Reda i Marcin 
Czyżewski dobrze kończą 
tegoroczny sezon rajdowy. 
Ostatnia rudna Tarmac Ma-
sters, która rozgrywana była 
w Świdnicy przyniosła im 
drugie miejsce w klasie i ty-
tuł drugiego Wicemistrza w 
klasie pierwszej całego cyklu 
Tarmarc Masters – Dolnoślą-
skiej Lidze Rajdowej. W tym 
samym cyklu, lecz w klasie 
wyższej 6. miejsce na 40 za-
łóg zdobył Patryk Zywer, 
Piotr Malczewski. Dodat-
kowo Zywer, jako pierwszy 
mieszkaniec gminy Żarów 
ukończył Rajd Świdnicki, 
czyli pierwszą ligę rajdowych 
mistrzostw w naszym kraju.


