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Studenci UTW
zakończyli

rok akademicki

Budynki
po remoncie

Dzień Dziecka

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

więcej na str. 3

Przez wiele miesięcy studenci z żarowskiego UTW, jak przystało na żaków, 
uczęszczali na zajęcia. Zdobywanie nowej wiedzy, z przyjemnością łączyli 
z dobrą zabawą.

więcej na str. 6

Budynek przy ul. Armii Krajowej 32 zyskał nowy dach. 

Otaczarni w Żarowie nie będzie

Pikniki, imprezy, festyny, 
a na nich moc atrakcji 

dla najmłodszych.
Tak Dzień Dziecka świę-

towali najmłodsi mieszkań-
cy gminy Żarów. Szkoły, 

Rady Sołeckie, sołtysi wsi, 
a także firmy przygotowały 
z tej okazji wiele rozmaitych 
atrakcji. Było więc w czym 
wybierać!

więcej na str. 6

To już kolejne budynki, które dzięki przeprowadzonym re-
montom zyskały nowy wizerunek i stały się wizytówką 

naszego miasta.

Więcej
na str. 3
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Kronika Policyjna

O P T Y K
okulary korekcyjne - okulary słoneczne

szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ

Stanisław Lubiński, tel. 609 861 994
Żarów, ul. Armii Krajowej 56, II p., pok. 41
„Medicus. NZOZ” (poniedziałki i środy)

Świdnica, ul. Westerplatte 8
(pon. wt. śr. czw. pt.)

Do wynajęcia lokal użytkowy 48 m2,
Żarów, ul. Sikorskiego.

Tel. 501 615 513

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 103/2019 z dnia 29 maja 2019r. 

Złodziej ukradł ze zbiornika olej napędowy, 
policjanci odzyskali łup
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie odzyskali 
skradziony wcześniej łup. – Na podstawie materiałów opera-
cyjnych, w toku realizacji sprawy z poprzedniego okresu, poli-
cjanci ustalili i odzyskali pochodzący z kradzieży z włamaniem 
do zbiornika paliwa wozidła technologicznego, siedem plasti-
kowych baniaków z zawartością oleju napędowego o łącznej 
ilości 210 litrów. Baniaki odnalezione zostały na polu rzepako-
wym w rejonie miejscowości Łażany. Po wykonaniu czynności 
procesowych odzyskane mienie przekazano pokrzywdzonemu 
– mówi Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie.

Włamywacz w rękach Policji
47-letnia mieszkanka gminy Żarów zawiadomiła funkcjona-
riuszy policji, że nieznany sprawca, po uprzednim wyłamaniu 
okna, dostał się wnętrza garażu, skąd dokonał kradzieży róż-
nych elektronarzędzi budowlanych. Straty zostały oszacowa-
ne na kwotę 4000 złotych. – W wyniku realizacji informacji 
własnej, w dniu 27 maja, zatrzymaliśmy 20-letniego mieszkań-
ca gminy Żarów podejrzanego o dokonanie włamania do ga-
rażu i kradzieży elektronarzędzi marki Bosch o wartości nie 
mniejszej niż 4000 złotych. W toku przeprowadzonych czyn-
ności odzyskano całość skradzionego mienia, które zwrócono 
pokrzywdzonemu. Sprawcy przedstawiono zarzuty popełnienia 
przestępstwa kradzieży z włamaniem, a po wykonaniu czyn-
ności zwolniono. Mężczyzna przyznał się do przedstawionych 
zarzutów – informuje komendant policji Katarzyna Wilk.

Przedstawił się jako funkcjonariusz CBA i 
wyłudził pieniądze
Fałszywy funkcjonariusz CBA oszukał mieszkańca Żarowa. 
– Otrzymaliśmy powiadomienie od 64-letniego mieszkańca 
Żarowa, że na stacjonarny numer telefonu domowego za-
dzwonił do niego mężczyzna, przedstawiając się jako A. Zie-
liński z CBA. Następnie doprowadził go do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że wprowadził go w 
błąd co do swojej tożsamości oraz, że prowadzona jest akcja 
policyjna, a następnie wydał dyspozycje uzyskania kredytu 
w wysokości 20.000 złotych i przelaniu całej wartości na 
wskazany numer konta w jednym z banków. Sprawca ponadto 
polecił telefonicznie pokrzywdzonemu udostępnienie danych 
do zalogowania się na jego konto internetowe, co zostało 
uczynione i z konta pokrzywdzonego wypłacono pieniądze w 
wysokości 9.500 złotych. W wyniku tego zdarzenia pokrzyw-
dzony mężczyzna poniósł straty w wysokości 29.500 złotych. 
W wyniku realizacji sprawy oraz podjętych czynności funk-
cjonariusze policji w Żarowie doprowadzili, przy współpra-
cy z jednym z banków, do zablokowania wypłaty środków w 
kwocie 20.166,48 złotych. Trwają czynności zmierzające do 
odzyskania pozostałej kwoty 9.333,52 złotych – opisuje Ka-
tarzyna Wilk z KP Żarów.

Policjanci zabezpieczyli nielegalne automa-
ty do gier
Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodar-
czą KPP w Świdnicy i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzę-
du Celno-Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie materia-
łów operacyjnych ujawnili w lokalu użytkowym o nazwie 
Vision 4 nielegalne automaty do gier o wartości nie mniejszej 
niż 12000 złotych, gotówkę oraz urządzenie nagrywające. Na 
miejscu zastano pracownicę punktu. Automaty zostały zabez-
pieczone przez Urząd Celny. Zgodnie z kodeksem karno-skar-
bowym za organizowanie gier hazardowych wbrew przepi-
som grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Potrącił stojącą na chodniku kobietę
Kierujący pojazdem Seat Leon 57-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego, wyjeżdżając tyłem parkingu, potrącił stojącą na 
chodniku za pojazdem 47-letnią kobietę, mieszkankę powia-
tu świdnickiego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została 
zabrana do szpitala z podejrzeniem urazu nogi i pozostała na 
obserwacji w szpitalu. Sprawca zdarzenia, do którego doszło 
przy ul. Armii Krajowej w Żarowie był trzeźwy. 

oprac. Magdalena Pawlik

Uwaga!
Przystanek

w Mrowinach 
przeniesiony

w inne miejsce

Ze względu na prace 
budowlane przy bu-

dowie II etapu kanalizacji 
w Mrowinach przystanek 
autobusowy przy ul. Woj-
ska Polskiego zostanie 
tymczasowo przeniesio-
ny na ulicę Szkolną (oko-
lice mostu). 

O wszystkich zmianach 
będziemy Państwa na bie-
żąco informować.

Zdolni modelarze
Najmłodsi uczniowie Szkół Podstawowych z Mrowin, Żarowa, Imbramowic rywalizowali w konkursie „Mine-
craft bez komputera”.

Zadaniem uczestników 
konkursu było wykonanie 
kartonowych modeli obiek-
tów z tej popularnej gry kom-
puterowej. - Po ponad dwóch 
godzinach pracy powstały 
piękne makiety nawiązujące 
do tej gry. Uczestników kon-
kursu w pracy wspierali opie-
kunowie 2-osobowych dru-
żyn. Zwyciężyła drużyna SP 
w Imbramowicach w składzie: 
Hania Zdunik i Malwina Ży-

wiec (opiekunowie: Agniesz-
ka Zdunik i Izabela Żywiec). 
Pozostali uczestnicy zgodnie 
z oceną komisji konkursowej 
złożonej z opiekunów drużyn 
zajęli II miejsce. Szkołę Pod-
stawową w Żarowie repre-
zentował Michał Chromy syn 
naszego utytułowanego mo-
delarza oraz Krzysztof Kąkol. 
Wspierali ich: nauczycielka 
Joanna Karpińska oraz pani 
Marlena Chromy. Szkołę 

Podstawową w Mrowinach 
reprezentowali uczniowie 
klasy II w składzie: I zespół 
– Dominika Niedźwiecka i 
Emilia Wójcik, II zespół: Na-
talia Swędzioł, Zuzanna Po-
licht i Patryk Niewada. Nie 
mógł wziąć udziału z powodu 
choroby pasjonat tej gry i mo-
delarstwa Mateusz Chajew-
ski. Jego duży model Zombi 
był maskotką konkursu. Dru-
żynami z Mrowin opiekowali 

się nauczyciele Magdalena 
Mision–wychowawczyni kla-
sy i Jerzy Ciupiński. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi 
dyplomami i nagrodami rze-
czowymi. Konkurs organi-
zowany przez UKS Harcek i 
SP w Mrowinach jest jednym 
z etapów projektu Fundacji 
BGK „Na dobry początek” 
- mówi Jerzy Ciupiński z 
UKS Harcek.

~ PODZIĘKOWANIE ~
Sołtys i Rada Sołecka Siedlimowic dziękują Paniom:

K. Żuwalska, E. Figiela i A. Józefiak za zorganizowanie Dni Dziecka. 
Dziękujemy również sponsorom J.W. Markiewicz, Z.W. Raudzis i T.Kalicińskiemu za wsparcie finansowe

Sołtys R.Kąsik

Na zdjęciu nagrodzeni laureaci wraz z organizatorami i opiekunami konkursu. 



Gazeta Żarowskanr 09 / 11 czerwca 2019 3Gmina

Otaczarni w Żarowie nie będzie

Wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w gminie Żarów

Budynki po remoncie

Państwowa Komisja Wy-
borcza podała oficjalnie 

wyniki wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, z któ-
rych wynika, że największą 
ilość głosów zdobyło Prawo 
i Sprawiedliwość (45,38% 
głosów). Na drugim miejscu 
znalazła się Koalicja Euro-
pejska zdobywając 38,47% 
głosów. Kolejne partie uzy-
skały następujące poparcie: 
Wiosna (6,06%), Konfedera-
cja (4,55%), Kukiz’15(3,69%), 
Lewica Razem (1,24%).

A jak głosowali miesz-
kańcy gminy Żarów?

Frekwencja wyborcza na 

terenie całego powiatu świd-
nickiego wyniosła 43,84 
procent. W gminie Żarów 
frekwencja wynosiła 39,73 
procent. 

Swój głos w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 
oddało 3930 mieszkańców 
gminy Żarów. Mieszkańcy 
głosowali w 10 obwodo-
wych Komisjach Wybor-
czych zlokalizowanych na 
terenie gminy Żarów oraz w 
dwóch odrębnych w Domu 
Pomocy Społecznej „Żar-
Med” i Szpitalu Reumatolo-
giczno-Rehabilitacyjnym w 
Żarowie. 

W gminie Żarów na Pra-
wo i Sprawiedliwość głoso-
wało 45,11% mieszkańców, 
na Koalicję Obywatelską 
36,31% mieszkańców, na 
Wiosnę 7,25% mieszkań-
ców, na Konfederację 4,86% 
mieszkańców, na Kukiz’15 
4,86% mieszkańców, na Le-
wicę Razem 1,60% miesz-
kańców. 

Ze szczegółowymi wy-
nikami wyborów do Parla-
mentu Europejskiego można 
się zapoznać na stronie in-
ternetowej Państwowej Ko-
misji Wyborczej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaje 
się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję 
znak NiGP.6220.6.2018/2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z in-
frastrukturą” na działce nr ewid. 363/2 obręb – 0001 Żarów.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biulety-

nie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz w Gazecie Żarowskiej.

To już kolejne budynki, 
które dzięki przeprowa-

dzonym remontom zyskały 
nowy wizerunek i stały się 
wizytówką naszego mia-
sta.

Budynek przy ul. Sikor-
skiego 5-7 zyskał nową ele-
wację, a kamienice przy ul. 
Armii Krajowej 32, Armii 
Krajowej 27 oraz Mickie-
wicza 10 mają wyremon-
towane pokrycie dachowe. 
Wszystkie prace zostały 
przeprowadzone w ramach 
projektu rewitalizacji mia-
sta Żarów, który wspólnie 
z gminą Żarów realizują 
wspólnoty mieszkaniowe. 
Odnowione budynki są już 
po oficjalnym odbiorze tech-
nicznym. – Unijne pieniądze 
to nie tylko dofinansowania 
na chodniki, ale także wie-
le projektów związanych z 
termomodernizacją czy re-
witalizacją, z których Żarów 
bardzo mądrze i skutecznie 
korzysta. Budynki zyskują 
odnowione elewacje i nowe 
dachy. Wiele z nich zostało 
już wyremontowanych i od-
danych do użytku lokatorów. 
Prace przy kolejnych budyn-
kach wciąż jeszcze trwają, a 
ich celem jest przede wszyst-
kim poprawa warunków 
życia mieszkańców. Podej-
mowane w ramach rewitali-
zacji działania inwestycyjne 
mają doprowadzić do zmia-
ny wyglądu i poprawy este-
tyki budynków, podniesienie 
komfortu życia oraz bezpie-
czeństwa – mówi Stanisław 
Stojewski inspektor nad- W budynku przy ul. Armii Krajowej 27 wymieniono całe pokrycie dachowe.

Dzięki nowej elewacji budynek przy ul. Sikorskiego 5-7 w Żarowie zmienił 
swój wygląd. 

zoru inwestorskiego, który 
obecny był przy odbiorze 
budynków.

Nowe elewacje, ocieple-
nia i dachy budynków to 
efekt projektu, który re-
alizuje gmina Żarów oraz 
wspólnoty mieszkaniowe 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020”. 
Program rewitalizacji bu-
dynków mieszkalnych to 
już kolejny projekt, na który 

gmina Żarów otrzymała do-
finansowanie. W 2013 roku, 
dzięki projektowi rewitali-
zacji szesnaście wspólnot 
mieszkaniowych  oraz je-
den budynek gminny zosta-
ły kompleksowo wyremon-
towane. Teraz, na przełomie 
2018/2019 roku łącznie wy-
remontowanych zostanie 27 
budynków wspólnot miesz-
kaniowych i dwa budynki 
komunalne.

Magdalena Pawlik

– Panie Burmistrzu, od 
dzisiaj mieszkańcy naszej 
gminy mogą spać spokoj-
niej, bo swój finał znalazła 
sprawa budowy przez fir-
mę Pro-Tra Building tzw 
„Otaczarni”.

– Tak, to prawda. Sprawę 
uregulowaliśmy komplekso-
wo. Podpisaliśmy akty nota-
rialne, które gwarantują, że 
„otaczarnia” nie powstanie. 
Firma wycofała się z pro-
jektu wybudowania Zakładu 
Budowy Dróg na działce, 
której była właścicielem, a 
gmina postanowiła odku-
pić nieruchomości należące 
do tej firmy, a położone w 
dwóch miejscach na terenie 
Miejskiej Strefy Inwestycyj-
nej.

– Jak doszło do takiego 
zakończenia?

– To efekt wielu długich 
rozmów i trudnych nego-
cjacji, ale zwyciężył zdrowy 

rozsądek po obu stronach. 
Przedstawiciele firmy wi-
dząc naszą determinację i 
zdając sobie sprawę z tego, 
że procedura może być wy-
dłużana zwrócili się o pod-
jęcie rozmów. Mieli świado-
mość, że negatywna decyzja 
środowiskowa nie oznaczała 
tego, że zakład nie powsta-
nie. Firma mogłaby odwo-
ływać się od decyzji, ale 
procedura trwałaby latami, 
a to nie było w ich interesie. 
Czas to pieniądz, a poza tym 
nikt nie lubi gdy wokół jej 
działalności jest niedobry 
szum medialny. Również dla 
gminy taki scenariusz nie 
był dobry, bo powodowałby 
narastanie napięcia społecz-
nego i niezadowolenia części 
mieszkańców, czego wielo-
krotnie dawali wyraz.

– Powiedział Pan, że gmi-
na postanowiła odkupić 
nieruchomości należące 

do firmy. Ile ich jest i jaki 
jest tego koszt?

– Łącznie gmina odkupu-
je sześć działek o całkowi-
tej powierzchni 4.9359 ha 
za kwotę 2.571.179 zł. Do 
tego dojdą koszty czterech 
(z sześciu – przypis redakcji) 
umów notarialnych, które za-
płacimy z firmą po połowie.

Od razu uprzedzę pytanie 
dotyczące zysku i strat. Otóż 
gmina pięć działek odkupu-
je w takiej cenie, za jaką je 
sprzedała inwestorowi w 
drodze przetargu. Działkę, 
na której miała stanąć „ota-
czarnia” gmina odkupuje o 
20.800 zł taniej niż inwestor 
zapłacił osobie prywatnej. 
To zysk dla gminy, bo inwe-
stor dokonał przekształcenia 
użytkowania wieczystego na 
własność i poczynił tam spo-
re nakłady inwestycyjne.

Poza tym, uważam, że 
gmina nie straci na zaku-

pie, gdyż będziemy mogli 
sprzedać te działki kolejnym 
inwestorom, którzy szukają 
lokalizacji dla swoich przed-
sięwzięć, a Żarów jest bar-
dzo atrakcyjną lokalizacją.

– Zrozumiały jest zakup 
działek, na których miała 
powstać „otaczarnia”, ale 
po co gmina kupiła działki 
położone w środku Miej-
skiej Strefy Inwestycyj-
nej?

– To przemyślany krok. 
Zakładając scenariusz, w 
którym firma nie mogłaby 
wybudować „otaczarni” w 
pierwotnym miejscu, to dys-
ponując działkami w cen-
trum strefy i mając kupiony 
„mały” zestaw do produkcji 
masy bitumicznej o wydaj-
ności 100 ton bez żadnych 
przeszkód mogłaby właśnie 
tam postawić „otaczarnię”. 
Spełniałaby wszelkie normy 
emisji i nie byłoby podstaw 
do nie wydania pozytywnej 
decyzji środowiskowej.

– Czyli to już koniec 
sprawy?

– Niezupełnie. Po pierw-
sze inwestor musi wywieść 
z działki wszystkie zgroma-
dzone materiały, w tym fre-
zowinę. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem ma na to 
czas do stycznia przyszłego 

roku, ale sądzę, że zrobi to 
dużo szybciej – wszystko za-
leżeć będzie od tempa prac 
przy prowadzonych przez 
firmę inwestycjach drogo-
wych. Dlatego zapłatę prze-
widziano po oczyszczeniu i 
wydaniu działki, a ta musi 
być wolna od zgromadzo-
nych materiałów.

Po drugie musimy urucho-
mić procedurę zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, by 
uniemożliwić powstawanie 
inwestycji mogących za-
szkodzić środowisku natu-
ralnemu, a w konsekwencji 
naszym mieszkańcom. To 
działanie zainicjujemy już na 
najbliższej Sesji Rady.

– Na koniec, nie sposób 
nie zapytać o działania 
społecznego komitetu, któ-
ry zawiązali mieszkańcy 
niezadowoleni z projektu 
wybudowania wytwórni 
masy bitumicznej. Czy ich 
działania były pomocne?

– Takie, a nie inne zakoń-
czenie sprawy zawdzięczamy 
wysiłkowi moich współpra-
cowników – pracowników 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, radców prawnych i 
osób uczestniczących w ne-
gocjacjach. Bez ich zaanga-
żowania nie udałoby się po-

zytywnie zakończyć sprawy. 
Natomiast wysiłek miesz-
kańców zaangażowanych w 
społecznym komitecie był 
dla nas mocno inspirujący 
i mobilizujący do szybkiego 
i pozytywnego zakończenia 
sprawy, stąd też chcę podzię-
kować im za to zaangażowa-
nie. Sądzę również, że wysi-
łek, który włożyły wszystkie 
stowarzyszenia zaangażo-
wane w sprawę mógłby być 
zalążkiem czegoś większego. 
Myślimy o opracowaniu Ra-
portu o stanie środowiska 
naturalnego gminy Żarów, 
w których chcielibyśmy ująć 
wszystkie istniejące zagroże-
nia dla naszego środowiska, 
takie jak nielegalne wysypi-
ska, źródła emisji powietrza, 
wody, hałasu. Na bazie ra-
portu przygotowana była-
by strategia działań, jakie 
gmina powinna podjąć, by 
poprawić stan środowiska 
naturalnego. Do prac nad 
opracowaniem raportu, a 
później strategii działania 
chcemy zaprosić stowarzy-
szenia działające w gminie 
oraz wszystkie osoby dla 
których istotną jest kwestia 
jakości środowiska natural-
nego.

Dziękuję za rozmowę.
GW
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Złote Dęby przyznane
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach oraz 
żarowski chór Senyor Rici zostali uhonorowani sta-
tuetkami „Złotych Dębów”, które przyznawane są za-
służonym mieszkańcom naszej gminy, społecznym 
działaczom i pasjonatom, zaangażowanym organiza-
torom i przedstawicielom stowarzyszeń i organizacji 
funkcjonującym na terenie gminy Żarów. Te najwyż-
sze gminne odznaczenia odebrali podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej Żarowa w piątek, 24 maja.

„Złote Dęby” to najwyższe gminne odznaczenie, przyzna-
wane w Żarowie od ponad dwudziestu lat. W tym roku do 
grona wyróżnionych dołączyły kolejne zasłużone organiza-
cje. - To dla nas wzruszająca chwila. Cieszymy się, że możemy 
wspierać gminę Żarów i jej mieszkańców oraz angażować się 
również w życie społeczne całej gminy. Poprzez dobrą współ-
pracę z żarowskim samorządem i innymi jednostkami – szko-
łami, przedszkolami, opieką społeczną czy stowarzyszeniami, 
udaje się zrealizować wiele ważnych inicjatyw dla mieszkań-
ców. Dziękujemy za przyznane odznaczenie – dziękowała pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbieta 
Krzan.

Uwaga! Zmiany w programie „Rodzina500+”
W związku ze zmianami 

w programie „Rodzi-
na500+” Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żarowie infor-
muje, że od 1 lipca 2019 roku 
świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało na każ-
de dziecko do 18 roku życia. 

Należy pamiętać, że aby 
uzyskać prawo do świadcze-
nia wychowawczego na no-
wych zasadach od początku 
ich obowiązywania, tj. od  
1 lipca 2019 r., rodzic dziec-
ka, na które obecnie nie po-
biera tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek w okresie od 
1 lipca 2019 r. do 30 wrze-
śnia 2019r. Wnioski złożone 
po 30 września, będą rozpa-
trywane od miesiąca złożenia 
wniosku bez wyrównania za 
minione miesiące.

W przypadku rodziców, 
którzy mają obecnie przy-
znane świadczenie do koń-
ca września 2019 r., w celu 

kontynuacji wypłaty świad-
czenia wychowawczego po 
30 września bieżącego roku, 
wnioski również będzie 
można składać już od 1 lip-
ca drogą elektroniczną, a od  
1 sierpnia drogą tradycyjną.

Ważne: na podstawie wnio-
sków złożonych od 1 lipca 
2019 r., świadczenie zostanie 
przyznane do 31 maja 2021 r. 
Oznacza to, że w 2020 r., nie 
trzeba będzie składać kolej-
nych wniosków. Wnioski na 
kolejny okres zasiłkowy, tj. 
1 czerwca 2021 r. - 31 maja 
2022 r., można składać od 
lutego 2021 r. elektronicznie, 
a od kwietnia 2021 r. papie-
rowo.

Rodzice, którzy mają 
przyznane do 30 września 
2019 r. świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolej-
ne dzieci, składają jeden 
wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia na wszyst-

kie dzieci, w terminie od  
1 lipca 2019 r. elektronicz-
nie, a od 1 sierpnia 2019 r. 
papierowo.

Ustawa wprowadza rów-
nież szczególny trzy mie-
sięczny termin - liczony od 
dnia urodzenia dziecka – na 
złożenie wniosku o świad-
czenie wychowawcze na no-
wonarodzone dziecko. Zło-
żenie wniosku w tym czasie 
będzie gwarantowało przy-
znanie świadczenia z wy-
równaniem od dnia narodzin 
dziecka. Dotyczy to dzieci 
urodzonych od 1 lipca 2019 
r. Obecnie, świadczenie w 
takim przypadku przysłu-
guje od miesiąca złożenia 
wniosku. 

Ponadto od 1 lipca 2019 r., 
prawo do świadczenia wy-
chowawczego nie będzie już 
uzależnione od ustalenia ali-
mentów na dziecko od dru-
giego rodzica.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ża-
rowie pod nr tel. 74 306 70 
12 oraz w siedzibie ośrodka 
w pok. 1.

Wnioski w formie elektro-
nicznej będzie można skła-
dać m.in. za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, 
portalu Emp@tia, a w for-
mie papierowej w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Armii Krajowej 54, 
pok. 1.

Terminy wypłat przyzna-
nego świadczenia:

• Złożenie wniosku w okre-
sie 1 lipiec – 31 sierpień 
2019r.: wypłata świadcze-
nia do dnia 31 października 
2019r.,

• Złożenie wniosku we 
wrześniu 2019 r.: wypłata 
świadczenia z wyrównaniem 
od lipca,  najpóźniej do dnia 
30 listopada 2019 r. 

• Złożenie wniosku w paź-
dzierniku 2019 r.: wypłata 
świadczenia z wyrównaniem 
od października, najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2019 r. 

• Złożenie wniosku w li-
stopadzie 2019 r.: wypłata 
świadczenia z wyrównaniem 
od listopada,  najpóźniej do 
dnia 31 stycznia 2020 r. 

• Złożenie wniosku w okre-
sie od 1 grudnia 2019 r. do 
31 stycznia 2020 r.: wypłata 
świadczenia z wyrównaniem 
od miesiąca złożenia wnio-
sku, najpóźniej do dnia 29 
lutego 2020 r. 

Więcej informacji o PRO-
GRAMIE RODZINA 500+ 
na https://www.gov.pl/web/
rodzina/rodzina-500-plus
ŚWIADCZENIE DOBRY 
START W KWOCIE 300 
ZŁ

Równocześnie przypomi-
namy, że od 1 lipca 2019 r. za 
pośrednictwem bankowości 

elektronicznej lub platformy 
Emp@tia będą przyjmowane 
wnioski w  ramach świad-
czenia 300 PLUS - czyli 
rządowego programu Dobry 
Start. Dokumenty w formie 
papierowej będą przyjmo-
wane przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej od 1 sierpnia 
2019 r.

Wnioski na świadczenie 
dobry start można składać 
do dnia 30 listopada 2019 r. 
Wnioski złożone po tym ter-
minie zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia.

Jeśli prawidłowo wypeł-
niony i kompletny wniosek 
zostanie złożony w lipcu lub 
sierpniu br. wypłata świad-
czenia nastąpi do 30 wrze-
śnia 2019 roku.

Jeśli wniosek o świadczenie 
dobry start zostanie złożony 
w okresie od 1 września do 
30 listopada, wypłata świad-
czenia nastąpi do 2 miesięcy.

Tegoroczni laureaci odznaczenia ZŁOTY DĄB:
Chór kameralny „SENYOR-RICI”
Uświetniają swoimi występami artystycznymi wiele festiwali, koncertów, uroczystości, które odbywają się nie tylko na terenie gminy Żarów. Koncertują także w innych miejscowo-
ściach, zdobywając liczne wyróżnienia. W tym roku obchodzą 10-lecie swojej działalności i w tym czasie chór kameralny wystąpił na wielu scenach domów kultury, promując gminę 
Żarów. Chór Senyor-Rici powstał z inicjatywy żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do najważniejszych występów chóru należy bez wątpienia występ na „Dolnośląskim Przeglą-
dzie Chórów” z okazji Światowego Dnia Seniora, który odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w Filharmonii Wrocławskiej. Wyróżnienia chór otrzymał 
także na Przeglądzie Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Wyśpiewajmy miłość”, „Przeglądzie Zespołów Senioralnych”, „Przeglądzie Piosenek Szanty”, konkursie „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, „Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych”, „Przeglądzie Zespołów Artystycznych”, „Przeglądzie Grup Wokalnych Seniorów” oraz Przeglądzie „Senior kolę-
duje”. Kierownikiem chóru jest Pan Ryszard Fidler – muzyk, kompozytor, poeta, założyciel zespołu Viatori. Jak podkreślają członkowie chóru – śpiewają nie tylko dla siebie. Poprzez 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, integrują lokalne środowisko i dzielą się radością z innymi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach
W lutym 1959 roku w Fabryce Mebli w Świebodzicach grupa dwudziestu entuzjastów uchwaliła Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiosna” w Świebodzicach. 
Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto wznoszenie pierwszych budynków. W Żarowie spółdzielnia administruje ponad pięciuset mieszkaniami. Zasoby mieszkaniowe są w dobrym 
stanie technicznym, gdzie systematycznie przeprowadzane są remonty. Dzięki przeprowadzonym pracom nowy wizerunek zyskują także tereny przy budynkach. Od wielu lat Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wspiera Gminę Żarów w realizacji wielu inwestycji, wśród których należy wymienić: budowy chodników, ogrodzenia placu zabaw, instalację miejskiego 
monitoringu i wiele innych przedsięwzięć, które służą również poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa angażuje się również w życie społeczne 
naszego miasta. Wspiera lokalne instytucje oraz organizacje działające na terenie gminy Żarów. 
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Dni Żarowa ‘2019
Tegoroczne Dni Żarowa za nami. Przez dwa dni, w ostatni weekend maja 24 i 25 maja wiele się działo. Koncerty, konkursy, turnieje, zawody i dużo dobrej zabawy 
dla całej rodziny. Oprócz licznych atrakcji dla najmłodszych, znalazło się także wiele atrakcji dla starszego pokolenia. Na scenie zaprezentowali się również lokalni 
artyści, a także znane i lubiane gwiazdy. Wśród nich Sławomir, Małgorzata Ostrowska, Zero Procent, Warakomski Trio, Ślad.

Na swoje stoisko podczas Dni Żarowa zapraszała żarowska firma Electrolux Poland, która przygotowała dla miesz-
kańców wiele atrakcji z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia firmy Electrolux. Pracownicy firmy przygotowali 
konkurs wiedzy o Electrolux, wystawę starych fotografii, historyczne niespodzianki, warsztaty „Drugie życie twojej 
odzieży” i gry symulacyjne. Zainteresowani mogli także zobaczyć proces działania zmywarki od środka. Z okazji 
100-lecia jubileuszu firmy Electrolux burmistrz Leszek Michalak złożył na ręce pracowników firmy serdeczne podzię-
kowania i gratulacje, wręczając im pamiątkowe drzewko szczęścia. 

Gwiazdą pierwszego dnia święta miasta był SŁAWOMIR, który zaśpiewał wspólnie ze swoją żoną największe hity. 
Sławomir rozbawił żarowską publiczność, a po występie muzyk rozdawał autografy i sprzedawał płyty oraz koszulki 
z nadrukiem swojego wizerunku. 

Był pokaz młodych talentów oraz koncert Żarowskiej Orkiestry Dętej. Uczniowie szkół zaprezntowali swoje tanecz-
ne umiejętności. Przed publicznością zaprezentowały się również akrobatki z sekcji akrobatycznej przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. W ramach tegorocznych Dni Żarowa w Bajkowym Przedszkolu odbył się także Festyn 
Optymistycznej Rodziny. W programie były obchody Dnia Mamy i Taty, spotkanie ze zwierzętami, loteria fantowa, 
konkurs plastyczny, zabawy sportowe i wspólne grillowanie. 

Przed publicznością wystąpiły również zespoły: Ślad, Warakomski Trio oraz Zero Procent. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru była Małgorzata Ostrowska, piosenkarka i wokalistka zespołu Lombard. Porwała żarowską publiczność 
do wspólnej zabawy. Usłyszeliśmy w jej wykonaniu wiele nowości, ale także znanych przebojów: „Szklana pogoda”, 

„Mister of America” czy też słynną „Meluzynę”.

Atrakcji podczas Dni Żarowa nie brakowało także dla seniorów, którzy śpiewali dla mieszkańców w ramach XI 
Przeglądu Piosenki Ludowej i Biesiadnej. Na zdjęciu zespół Żarowianie, który wystapił dla mieszkańców ze swoją 
wiązanką pieśni biesiadnych.

W parku na scenie przed publicznością prezentowały się przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola i Przedszkola 
Niepublicznego Chatka Małolatka. Występy artystyczne dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami.
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O 
DZIERŻAWĘ NA STAWKĘ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA STOISKO NR 56 NA TARGOWISKU MIEJSKIM W ŻAROWIE

położonego  w Żarowie przy ul. Dworcowej

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy wynosi 15 m2

Stoisko handlowe położone jest na działce nr 101/5 wpisanej do KW Nr SW1S/00079336/4. Nieruchomość w mpzp przeznaczona 
jest na cele usług handlowych symbol A.73 UH.
Czynsz dzierżawny wnoszony będzie w pieniądzu w terminie 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy, przy czym umowa zawarta zosta-
nie na 1 rok.
Cena wywoławcza stawki czynszu  wynosi 1,50 zł za 1 m2 netto
Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019r. o godz. 9:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, II piętro, 
pokój nr 19.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce w wysokości 2,25 zł, najpóźniej do dnia 10.06.2019 r. do godz.  
15:00 w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet czynszu  dzierżawnego, pozostałym uczest-
nikom zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 0,23 zł.
Zgodnie z  ustawą o podatku od towarów i usług do wylicytowanej wysokości czynszu doliczony zostanie podatek VAT.
Przetarg został ograniczony ze względu na charakter sprawy.
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 743067338
Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.

Studenci UTW
zakończyli rok

akademicki

Dla każdego z nich kolej-
ny rok akademicki był 

okazją do zdobycia nowych 
doświadczeń, umiejętno-
ści, rozwijania swoich pa-
sji, ale przede wszystkim 
aktywnego spędzania cza-
su poza domem.

Studenci z żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zakończyli dziesią-
ty już rok akademicki. W 
środę, 29 maja na ostatnim 
przedwakacyjnym spotka-
niu podsumowali swoją 
działalność. - To był inten-
sywny rok dla wszystkich 
studentów, dużo się działo, 
odbywały się zawody spor-
towe, zajęcia fakultatywne, 
spotkania z ciekawymi ludź-
mi. Braliśmy także udział 
w licznych konkursach i 
uniwersjadach. W tym roku 
świętowaliśmy również dzie-
sięciolecie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żarowie. 
Dziękuję wszystkim słucha-
czom za udział w organi-
zowanych uroczystościach 
oraz imprezach. Składam 
podziękowania także za 
zaangażowanie i wspar-
cie wszystkim studentom, 
a naszym władzom za oka-
zywaną pomoc i życzliwość 
– dziękowała Krystyna 
Markiewicz prezes Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Żarowie.

Certyfikaty zakończenia kolejnego roku akademickiego wręczali słucha-
czom burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Grzegorz 
Osiecki.

Kiermasze, zawody wędkarskie, koło fortuny, grill, dmuchane zjeżdżalnie 
i słodkości na stołach. Najmłodsi mieszkańcy Łażan w sobotę, 1 czerwca 
świętowali Dzień Dziecka. Podczas pikniku charytatywnego mieszkańcy 
wsi zorganizowali także zbiórkę na leczenie Adasia Szczurka mieszkańca 
Łażan. Organizatorem imprezy była Rada Sołecka, sołtys Jan Sołtysiak, 
radna Rady Miejskiej Maria Tomaszewska, klub sportowy „Zryw Łażany”, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Miłośników Łażan „Przyjazna 
Wieś”. Wspólnymi siłami na leczenie chłopca udało się uzbierać 3008,34 
złotych. Razem z mieszkańcami wsi datki na rzecz chorego chłopca zbiera-
li rodzice Adasia, przyjaciele oraz wolontariusze. Oprócz zawodów wędkar-
skich i konkursów sportowych można było nabyć pyszne ciasta upieczone 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. Specjalnie dla najmłodszych przyjechali 
także strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Obchody Dnia Dziecka w Zastrużu połączono ze świętem Dnia Patrona. 
Były liczne gratulacje i życzenia, podziękowania dla zaproszonych gości 
oraz rozstrzygnięcia konkursów. Nie zabrakło także występów artystycz-
nych, które z okazji Dnia Patrona przygotowała społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. Świętowano także 15-lecie „Małej 
Szkoły” w Zastrużu.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy pikniku rodzinnego w Mrowinach przygotowali wiele atrakcji. Były dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wiele 
konkursów i zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy tresury psa policyjnego. Dzięki uprzejmości Powiatowej Komendy Policji dzieci mogły 
zobaczyć z bliska radiowóz i motocykl policyjny. W trakcie imprezy dzieci były zabawiane przez panią animatorkę. Wspólne zabawy i tańce rozbawiły nie 
tylko najmłodszych, ale i starszych. Dzięki zaangażowaniu rodziców można było skosztować wspaniałych ciast czy zjeść porcję popcornu, a jeżeli ktoś nie 
miał ochoty na słodkie, to na niego czekała kiełbaska z grilla lub hot dogi. Organizatorzy przygotowali również loterię fantową, z której dochód przekazany 
zostanie na konto szkoły, czyli również zostanie przekazany dla dzieci.

Atrakcji z okazji Dnia Dziecka nie brakowało także na żarowskim basenie. 
W dniach od 31 czerwca do 1 czerwca dzieci oraz młodzież mogli sko-
rzystać z promocyjnej ceny za korzystanie z pływalni. Dla najmłodszych 
przygotowano także wodny tor przeszkód oraz konkursy sportowe. Zwy-
cięzcami okazali się wszyscy, którzy spróbowali swoich sił we wspólnej 
rywalizacji.

Przed studentami teraz zasłużone wakacje. 

W tym roku akademickim 
na zajęcia prowadzone przez 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku uczęszczało blisko 180 
studentów. Studenci udają 
się teraz na zasłużone wa-
kacje, ale to nie oznacza, że 
słuchacze się rozstają. Waka-
cje to także dobry moment, 
aby organizować wspólne 
integracyjne spotkania. - Na 
żarowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku nie ma eg-
zaminów wstępnych i sesji 
egzaminacyjnych. Pozostaje 
jedynie radość studiowania 
i wiecznej młodości. Życzę 
wszystkim udanych wakacji 
i mam nadzieję, że pełni sił, 
wigoru oraz zapału do nauki 
wrócicie tutaj na jesień, aby 
rozpocząć kolejny rok aka-
demicki – życzył studentom 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Życzenia udanych waka-
cji składali także słucha-
czom zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki, dyrek-
tor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żaro-
wie Tomasz Pietrzyk oraz 
Helena Słowik dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie. 
Wszyscy studenci otrzy-
mali promocję na następny 
rok studiów, co udokumen-
towane zostało imiennymi 
certyfikatami.

Dzień Dziecka
Pikniki, imprezy, festyny, a na nich moc atrakcji dla najmłodszych. Tak Dzień Dziecka świętowali najmłodsi 
mieszkańcy gminy Żarów. Szkoły, Rady Sołeckie, sołtysi wsi, a także firmy przygotowały z tej okazji wiele 
rozmaitych atrakcji. Było więc w czym wybierać!



OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Żarowie Uchwały Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przystąpieniudo sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów dla którego wszczęto przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania wniosków. Z niezbędną 
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów - pokój 20.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 
58-130 Żarów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
podpisem elektronicznym na s.niedzwiecka@um.zarow.pl, w terminie do dnia 10 lipca 2019r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udo-
stępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/
Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Ża-
rów. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie interneto-
wej: www.um.zarow.pl

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO 
OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O DZIERŻAWĘ NA STAWKĘ CZYNSZU DZIER-

ŻAWNEGO ZA STOISKO NR 5 NA TARGOWISKU MIEJSKIM W ŻAROWIE
położonego  w Żarowie przy ul. Dworcowej

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy wynosi 15 m2
Stoisko handlowe położone jest na działce nr 101/5 wpisanej do KW Nr SW1S/00079336/4. 

Nieruchomość w mpzp przeznaczona jest na cele usług handlowych symbol A.73 UH.
Czynsz dzierżawny wnoszony będzie w pieniądzu w terminie 7 dni od zawarcia umowy dzier-

żawy, przy czym umowa zawarta zostanie na 1 rok.
Cena wywoławcza stawki czynszu  wynosi 1,50 zł za 1 m2 netto
Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019r. o godz. 9:10  w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Żarowie przy ul. Zamkowej 2, II piętro, pokój nr 19. Przystępujący do przetargu winien wpłacić 
wadium w gotówce w wysokości 2,25 zł, najpóźniej do dnia 10.06.2019r. do godz. 15:00 w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet czynszu  
dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia 
przetargu. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest-
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie 
wynosi 0,23 zł.

Zgodnie z  ustawą o podatku od towarów i usług  do wylicytowanej wysokości czynszu doli-
czony zostanie podatek VAT.

Przetarg został ograniczony ze względu na charakter sprawy.
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl. Dodatko-

wych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 743067338.
Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 

dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego 

faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
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IV Żarowskie Spotkanie
Miłośników Motoryzacji

Uwaga działkowcy!

Udane starty Grzegorza Redy
i Marcina Czyżewskiego

Udział w kolejnych zawodach Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski zakoń-
czyli na wysokich lokatach. 

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz 

Żarowska Izba Historyczna 
zapraszają właścicieli po-

jazdów zabytkowych, ko-
lekcjonerskich, unikalnych, 
specjalnych, sportowych, 
tuningowych i militarnych 

do udziału oraz zaprezen-
towania swojej perełki 
motoryzacyjnej podczas IV 
Żarowskiego Spotkania Mi-
łośników Motoryzacji. 

Wszystkich chętnych pro-
simy o zgłoszenie drogą ma-
ilową na adres: izbazarow@
wp.pl (prosimy podać imię i 
nazwisko, miejscowość oraz 
podstawowe informacje do-
tyczące pojazdu). Zgłosze-
nia przyjmujemy do dnia 
5 lipca 2019r. Impreza ma 
charakter zamknięty, dlate-
go udział w niej mogą wziąć 
wyłącznie pojazdy zgłoszone 
w wyznaczonym terminie i 
potwierdzeniu uczestnictwa 
otrzymanym z naszej stro-
ny. Impreza odbędzie się w 
niedzielę 7 lipca 2019r. na 
Targowisku Miejskim i przy-
ległym parkingu w Żarowie 
przy ul. Dworcowej, w go-
dzinach 14:00-20:00. 

Regulamin IV Żarowskiego 
Spotkania Miłośników Mo-
toryzacji dostępny na stronie 
internetowej Żarowskiej Izby 
Historycznej www.izba.cen-
trum.zarow.pl

Zarząd Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych „Relaks” 

w Żarowie informuje, że opła-
ty za ogródki działkowe należy 
dokonać do końca czerwca 
2019r.

- Przypominamy naszym 
działkowcom o uiszczaniu 
opłat za korzystanie z ogród-
ków działkowych. Opłaty na 
2019r wynoszą odpowiednio: 
składka członkowska 6 złotych 
i płacimy 0,27 złotych za metr 
kwadratowy swojego ogródka 
– mówi Jolanta Brońska se-

Zawodnicy reprezentujący 
gminę Żarów w składzie 

Grzegorz Reda i Marcin Czy-
żewski mają za sobą kolejne 
dwa udane starty. 

Pierwszy z nich to udział w 
drugiej rundzie MSP Rally 
Trophy zakończony trzecim 
miejscem. W drugiej rundzie 
Tarmac Masters nasi repre-
zentanci zakończyli zawody, 
zajmując czwarte miejsce w 
klasie. -  W drugiej rundzie 
MSP RALLY TROPHY do po-
konania załogi miały łącznie 6 
odcinków specjalnych, zlokali-
zowanych w okolicach Zagó-
rza i Walimia. Trudności do-
dała pogoda, w dniu zawodów 
mieliśmy 4 stopnie i padający 
deszcz. Bez większych przygód 
metę udało się osiągnąć na 3 
pozycji, co dało awans w rocz-
nej klasyfikacji cyklu. Zaledwie 
tydzień później udaliśmy się do 
Stronia Śląskiego, gdzie odbyła 
się druga runda Tarmac Ma-
sters. Organizatorzy przygoto-
wali dwa szybkie i techniczne 

odcinki, które pokonywaliśmy 
trzykrotnie, dając łącznie 32 
km jazdy na czas. Tym razem 
pogoda dopisała, co przyczy-
niło się do sporej ilości kibi-
ców przy trasie. Odcinki były 
bardzo szybkie, dodam tylko, 
że średnia prędkość naszego 
auta wynosiła ok. 82km/h, 
więc miejscami prędkości były 
naprawdę spore (do 140km/h). 
Jeśli chodzi o naszą rywaliza-
cję to przez cały rajd tylko raz 
udało nam się wbić w pierwszą 

trójkę i tak zawody zakończy-
liśmy na 4 miejscu w klasie. 
Przed nami jeszcze ponad po-
łowa sezonu, więc mamy co 
nadrabiać i miejmy nadzieję, że 
pokażemy się z jak najlepszej 
strony. Tradycyjne podzięko-
wania za wsparcie dla Gmina 
Żarów, Euro-Car, Auto-Shop, 
Strefa Okazji, Geospace, 
DSSE, Auto Zywer oraz Serwis 
Park (Strzegom) – relacjonuje 
Grzegorz Reda.

Oprac. Magdalena Pawlik

kretarz Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w Ża-
rowie.

Biuro Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych „Relaks” 
w Żarowie czynne jest w 
każdą środę w godz. 16.00-
18.00. Opłaty wpłacać moż-
na na konto bankowe: Bank 
Spółdzielczy Świdnica o/Ża-
rów, nr konta 23 9531 1032 
2001 0000 0114 0001.

Przypominamy również, że 
na teren żarowskich ogród-
ków nie można wjeżdżać sa-

mochodami, chyba że posiada 
się przepustkę wydaną przez 
żarowski ROD na wjazd. - W 
ostatnim czasie  dochodziło do 
licznych incydentów z udzia-
łem motorów typu cross. Ktoś 
notorycznie jeździł po alejkach 
ogródkowych z dużą prędko-
ścią. Fakt ten został zgłoszony 
na policję i mamy nadzieję, że 
tego typu incydenty więcej się 
nie powtórzą. Zwracamy rów-
nież uwagę osobom, którzy po-
siadają  czworonożnych przy-
jaciół, żeby po nich sprzątali. 

Szczególnie temat dotyczy tere-
nów ogródków najbliższych ulic 
Wojska Polskiego, Dworcowej 
i 1 Maja – dopowiada Jolanta 
Brońska z żarowskiego ROD.

W związku z apelem straży 
pożarnej, wynikającym bez-
pośrednio z akcji gaszenia po-
żaru nieużytku na ul. 1 Maja 
zarząd ROD w Żarowie przy-
pomina, że żywopłot nie może 
zawężać dróg i nie może być 
sadzony poza swoim ogród-

kiem. Należy tak go utrzy-
mywać, aby była zapewniona 
przejezdność dla wszelkich 
pojazdów, w tym pojazdów 
uprzywilejowanych tj. pogoto-
wie, straż, policja. - Dlatego w 
tych miejscach, gdzie dochodzi 
do takich sytuacji, a są to nie-
użytkowane ogródki, będziemy 
wykonywać odpowiednie pra-
ce, natomiast do użytkowników 
ogródków będą wysyłane pi-
sma o wykonanie niezbędnych 

korekt żywopłotu – dodaje Jo-
lanta Brońska. 

Prosimy również, aby zwra-
cać uwagę na pustostany, po-
nieważ niejednokrotnie są one 
dewastowane i dochodzi do 
podrzucania różnych odpadów. 
Jeżeli ktoś będzie świadkiem 
takiego zdarzenia,  prosimy o 
niezwłoczne zgłaszanie na po-
licję i do zarządu Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Re-
laks” w Żarowie.
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Sportowy flesz

Chemik dominator!

Minimum jest!
Czekamy na Mistrzostwa Świata!

>>> Wędkowali nad stawem
Kadeci, juniorzy i seniorzy wystąpili w zawodach wędkar-
skich, otwierających sportowe imprezy w ramach tegorocz-
nych Dni Żarowa. Wędkarze walczyli o puchar Burmistrza 
Miasta Żarów. Największą ilość punktów zdobył K. Moryl 
(3880 pkt.), który został zwycięzcą wśród kadetów. Na kolej-
nych miejscach na podium w tej kategorii wiekowej znaleźli 
się: 2. P. Kubicka, W. Szczurek. Wśród juniorów zwyciężył 
K. Kozłowski. Najlepszym seniorem okazał się P. Kondrato-
wicz, który wyprzedził K. Dąbrowskiego oraz J. Drwalca. 
Największą rybę zawodów złowił G. Hałaczkiewicz. 

>>> Zagrali dla chorej Zosi
Dziewięć zespołów przystąpiło do rywalizacji w Turnieju 
Piłki Siatkowej o puchar burmistrza Jaworzyny Śl. Siatkarze 
amatorzy połaczyli sportową walkę na parkiecie z pomocą 
ciężko chorej Zosi. W towarzyskich rozgrywkach najlepsi 
okazali się zawodnicy TKKF Chemik Żarów. Tego dnia wy-
nik nie był najważniejszy, liczyła sie pomoc, w którą włączyły 
sie wszystkie zespoły. 

>>> Zjednoczeni walczą o honor.
Trwa batalia o utrzymanie
Żegnający się z IV ligą piłkarską Zjednoczeni Żarów dali 
swoim kibicom odrobinę radości i zremisowali 1:1 z solid-
nym reprezentantem ligi Sokołem Wielka Lipa. Tym samym 
żarowianie zapewnili sobie przedostatnie miejsce w tabeli. 
Ostatnie jest już zarezerwowane dla Nysy Kłodzko. Pozosta-
łe zespoły walczące o utrzymanie wygrały swoje pojedynki. 
To oznacza, iż w IV lidze zostaje GKS Mirków, a spada MKP 
Wołów. Ostatniego spadkowicza poznamy w ostatniej kolej-
ce. Mistrzem ekipa WKS Śląsk II Wrocław. Do zamknięcia 
wydania nie znane były wyniki ostatniej kolejki. 

>>> Zawody pływackie
Na krytej pływalni w Żarowie uczniowie szkół z terenu gmi-
ny Żarów walczyli o miano najlepszych pływaków. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: M. Maksanty,  
A. Porabik, I. Kamecki, J. Wachowiak, H. Czapla-Bia-
łobrzeska, N. Haraszczuk, N. Przybylska, P. Wilczyński,  
P. Odon, M. Janaszek, M. Suchodolska, E. Szydłowska. 

>>> Zieloni o mistrza
Wciąż utrzymuje się pięciopunktowa przewaga Zielonych 
Mrowiny nad drugim LKS Marcinowice. Lider B-klasy (gr 
I Wałbrzych) może w najbliższej serii spotkań mocno zbliżyć 
się do zdobycia mistrzowskiej korony. W meczu wyjazdowym 
Zieloni podejmą wicelidera LKS Marcinowice. Do zamknię-
cia wydania nie znany był rezultat spotkania. 

>>> Walczą o utrzymanie
Na piłkarskich boiskach A-klasy sezon powoli dobiega koń-
ca. W drugiej grupie wałbrzyskiej o utrzymanie wciąż walczą 
piłkarze Wierzbianki Wierzbnej. Z awansu świętują w Mako-
wicach. Miejscowy Płomień już mrozi szampana. 

>>> Uliczny basket
Turniej koszykówki ulicznej z okazji Dni Żarowa padł łupem 
zawodników Yyy... Mistrzowie wystąpili w składzie: Patryk 
Gawron, Damian Dawlewicz, Roman Burdziński, Piotr 
Pudlik. 

>>> Memoriał Sypniewskiego
Od 13 lat spotykają się siatkarze, by wziąć udział w Memoria-
le im. Edwarda Sypniewskiego. W tegorocznej edycji zwycię-
żyła Dekoria I Świdnica przed Chemikiem Żarów oraz Deko-
rią II Świdnica. Na pozostałych miejscach znaleźli się: Boroki 
Katowice, Kubusie Wieruszów, Daicel Żarów, Swidnica24.pl. 
Najlepszym atakującym turnieju został Kamil Nowak (Che-
mik Żarów), tytuł najwszechstronniejszego zawodnika dla 
Filipa Ciunajtisa (Dekoria I Świdnica). Turniej wsparł radny 
Tadeusz Pudlik. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zwycięstwo Daicel Żarów
Po raz pierwszy w historii rozgrywek pracownicy żarowskiego DSSE unieśli w górę zwycięski puchar Burmi-
strza Miasta Żarów w piłce nożnej zakładów pracy z okazji Dni Żarowa 2019.

Piłkarze Daicel Żarów odebrali z rąk burmistrza Leszka Michalaka puchar za zwycięstwo w turnieju zakładów pra-
cy.

Na kortach tenisowych spotkali się tenisiści, by walczyć o prym najlepszych zawodników w turnieju deblowym. W 
ramach współzawodnictwa sportowego przeprowadzonego z okazji Dni Żarowa zwyciężyli bracia Adam i Karol 
Serafin. Podium uzupełnili: 2. Szymon Janaszek – Piotr Janaszek, 3. Marcin Garbacz – Ireneusz Sordel.  Łącznie 
zobaczyliśmy dziewięć par.

Po fazie grupowej dwie 
najlepsze drużyny zagrały o 
triumf w rozgrywkach. 

Trzecia i czwarta eki-
pa w tabeli spotkała się 
w meczu o trzecią lokatę.  
O brązowy krążek walczyły 
firmy Electrolux Świdnica 
oraz AKS Żarów. Zwycię-
stwo 1:0 dało świdnickiej 
drużynie trzecie miejsce w 
turnieju. 

W finale naprzeciw siebie 
stanęli pracownicy Elec-
trolux Żarów oraz Daicel 
Żarów. Piłkarze Electrolux 
po tytuł turnieju zakładów 
pracy już sięgali, dla za-
wodników DSSE była to 
pierwsza możliwość zdoby-
cia upragnionego pucharu. 
Daicel wykorzystał swoją 
szansę. Po regulaminowym 
czasie gry pokonał rywala 
1:0, a bramkę na wagę zwy-

M-ce Druzyna Mecze Pkt Sety
1 TKKF Chemik Żarów 10 27 30:9
2 MKS Karolina Jaworzyna Śl. 10 19 25:17
3 Swidnica24.pl 10 15 21:18
4 Dabro Volley Dobromierz 10 15 20:19
5 Volley Żarów 10 14 16:20
6 Volley Gang Witoszów 10 0 1:30

Siatkarze żarowskiego 
Chemika w wielkim sty-

lu sięgnęli po drugie z rzędu 
mistrzostwo Powiatowej 
Ligi Siatkówki TKKF. To była 
już pięćdziesiąta edycja im-
prezy organizowanej przez 
Jana Moczałę.

W ostatnim meczu sezonu 
Chemik pewnie pokonał 3:0 
Dabro Volley Dobromierz i 
przypieczętował obronę ty-
tułu wywalczonego przed 
rokiem. W całych rozgryw-

kach żarowianie nie mieli 
sobie równych, wygrywając 
komplet dziesięciu spotkań. 
Jedyne punkty TKKF stra-
cił w trzech meczach, w 
których wygrywał po tie-
break’ach. 

Na drugim stopniu podium 
zameldowała się Karolina 
Jaworzyna Śl., a na trzecim 
reprezentanci Swidnica24.
pl. Druga drużyna z nasze-
go miasta Volley Żarów na 
półmetku rozgrywek zajmo-

wał drugą lokatę. Ostatecz-
nie Volley zameldował się 
dopiero na piątej pozycji. 

Rozgrywki są najstarszy-
mi nieprzerwanie funk-
cjonującymi tego typu za-

wodami w Polsce. Miejmy 
nadzieję, iż w nowym se-
zonie poszerzy się grono 
drużyn walczących o mi-
strzowską koronę. 

Krzysztof Dutkiewicz

Paweł Fajdek przygoto-
wania do sezonu rozpo-

czął zdecydowanie później 
niż zwykle z powodu kon-
tuzji, pokazał jednak, że 
będzie chciał w tym roku po 
raz czwarty zostać mistrzem 
świata. Właśnie wypełnił 
minimum na mistrzostwa 
świata w Dausze i rzucił naj-
dalej w tym sezonie!

Polacy zdominowali ry-
walizację w rzucie młotem 
w Forbach. Wychowanek 
ULKS Zielony Dąb Żarów 
rozpoczął sezon rewela-
cyjnie. W najdalszej próbie 
posłał młot na odległość 
80,03m. Taki rezultat plasu-
je młociarza na pierwszym 
miejscu list światowych w 
sezonie. Mistrz Europy z 
Berlina z 2018 roku Woj-
ciech Nowicki zajął we 
Francji drugą lokatę wy-

nikiem 76.68. Ten rezultat 
daje mu również przepustkę 
na MŚ. 

Fajdek zwyciężył również 
w konkursie rzutu młotem 

podczas mityngu w niemiec-
kim Halle. Wynik? 79,04. 

Paweł Fajdek długo le-
czył uraz łydki, ale w Kata-
rze chce walczyć o czwarte 

złoto mistrzostw globu. Jak 
sam przyznaje srebro nie pa-
suje do kolekcji. Interesuje 
go tylko pierwsze miejsce. 

Krzysztof Dutkiewicz

cięstwa zdobył Mateusz 
Wirchniański. 

- Cieszymy się z udziału w 
turnieju. Gramy tutaj po raz 
kolejny i bardzo przypadła 
nam taka forma spędza-
nia czasu wolnego – mówi 
Grzegorz Bielec, pracow-
nik DSSE Żarów. 

Skład zwycięzców – Da-
icel Żarów: Marcin Ma-
łolepszy, Tomasz Panek, 
Paweł Gomułka, Mi-
chał Bobowski, Mateusz 
Wirchniański, Grzegorz 
Bielec, Grzegorz Wró-
blewski, Mateusz Śmigiel-
ski. 

Końcowa klasyfikacja:  
1. Daicel Żarów, 2. Elec-
trolux Żarów, 3. Electrolux 
Świdnica, 4. AKS Żarów,  
5. PCO Żarów, 6. ILP Ża-
rów, 7. Yagi Żarów. 

Organizatorem rozgrywek 
było GCKiS w Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz


