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Zadaj pytanie Burmistrzowi
Dziś prezentujemy Państwu pytanie, 
które nadesłane zostało przez miesz-
kańca, z prośbą o informację.

 ӹ Czy mieszkańcy mogą ubiegać 
się o dofinansowanie na wymianę 
starego pieca w ramach programu 
„Czyste powietrze”? Czy gmina reali-
zuje taki program? Jakie są zasady 
przyznawania dotacji?

Zastępca burmistrza  
Przemysław Sikora:

−−„Czyste powietrze” 
to program, który daje 
możliwość uzyskania 
dopłat na wymianę 
starych pieców. Skie-
rowany jest do właści-
cieli i współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych, 
a jego celem jest walka 
ze smogiem. W ramach 
Programu „Czyste powie-
trze” mieszkańcy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na 
pompy ciepła, kotły gazowe, kocioły 
olejowe, kotły zgazowujące drewno, 
kotły na pellet, ogrzewanie elek-
tryczne czy mikroinstalacje fotowol-
taiczne. Dofinansowanie w ramach 
programu uzależnione jest od progu  
dochodowego oraz od wybranego 
nowego źródła ciepła i podzielone 
jest na 3 poziomy.   
Poziom pierwszy 
dofinansowania – od 
30% do 50% do kwoty 
20.250,00 zł 
Drugi poziom dofi-
nansowania – od 
50% do 75% do kwoty 
27.000,00 zł 

Trzeci poziom dofinansowania – 
90% do kwoty 40 500,00 zł. 
Aby starać się o dofinansowanie 
w drugim i trzecim poziomie 
należy udać się po zaświadczanie 
do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie. Dofinansowanie przy-
sługuje każdemu wnioskodawcy, 
którego dochód za rok poprzedzający 
nie przekracza 100 000,00 zł.  Cała 

procedura od złożenia 
wniosku do wypłaty 
środków przez WFOŚiGW 
trwa około 4 miesięcy. 
Gmina Żarów podpisała 
porozumienie z WFOŚiGW 
we Wrocławiu, dzięki 
któremu w naszej gminie 
od 1 czerwca 2021r. działa 
punkt konsultacyjno-
-informacyjny. W ramach 
działalności punktu 
mieszkańcy mogą m.in. 
skorzystać z pomocy 

pracowników w przygotowaniu 
wniosku, a także złożyć podpi-
sany wniosek w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. Konsultacje telefoniczne 
i bezpośrednie są udzielane w godzi-
nach pracy urzędu, na wypełnianie 
wniosków o udzielenie dofinanso-
wania mieszkańcy umawiają się na 
konkretny termin. Przypomnę tylko, 
że nabór nie dotyczy budynków 

wielorodzinnych oraz 
budynków nowobudo-
wanych. Szczegółowych 
informacji o programie 
udzielają również 
pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie,  
nr tel. 74 30 67 321  
i 74 30 67 375. 

Gmina

Pisz do Nas! Czekamy na ważne i ciekawe informacje
e-mail: m.pawlik@um.zarow.pl lub biblioteka@um.zarow.pl 

Wszelkie pytania 
należy kierować  

na adres  
m.pawlik@um.zarow.pl  
z dopiskiem „pytanie 

do burmistrza”

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze 

zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej 
położonej w Mrowinach przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną (brak możliwości zabudowy)

Nr 
dz.

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nierucho-

mości/opis Cena wyw. Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

69/9 1003 SW1S/00019281/1 Sprzedaż prawa własności 33.000 zł 3.300 zł 10:00
1. Przetarg odbędzie się 16 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 

ul.Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 

w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego 
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 
najpóźniej do dnia 12 maja 2022 r. włącznie. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. Postąpienie wynosi 400 zł.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny zostanie 
doliczony podatek VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądo-
wych oraz  notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:  
www.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej 
i Lokalowej tel. 74 30 67 301.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 

11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na przetargu).

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz 
treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne 

zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży.
16. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mrowiny działka 

posiada funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol A.61MN wraz ze 
strefą ochronną linii elektroenergetycznej SN.

17. Przetarg został ograniczony z uwagi na brak dostępu działki nr 69/9 do drogi 
publicznej.

Kronika policyjna
Kierował pojazdem pod 

wpływem środków odurzających
Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Żarowie zatrzymali 35-letniego ob. 
Gruzji, który kierował pojazdem po 
zażyciu środków odurzających. Badanie 
wykazało w jego organizmie środki 
odurzające w postaci opiatów. Ponadto, 
mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu dla prawidłowo jadącego 
innego pojazdu, kierowanego przez 
21-letniego mieszkańca pow. karkono-
skiego, doprowadzając do zderzenia 
samochodów. W wyniku zdarzenia obaj 
kierujący oraz 22-letni pasażer prawi-
dłowo jadącego pojazdu (zam. pow. karko-
noski) zostali przewiezieni do szpitala, 
gdzie lekarz stwierdził u obu kierujących 
obrażenia w postaci ogólnych potłuczeń. 
Pasażer pozostał na obserwacji w szpi-
talu celem diagnostyki. Pojazdy zabez-
pieczono na parkingu strzeżonym. Do 
zdarzenia doszło na terenie Mielęcina. 

Przywłaszczył sobie  
telefon komórkowy

52-letni mieszkaniec pow. świdnickiego 
zawiadomił, że znany mu 30-letni miesz-
kaniec pow. świdnickiego przywłaszczył 

jego telefon komórkowy, powodując 
straty w wysokości ok. 700 złotych. Poli-
cjanci Zespołu Kryminalnego KP Żarów 
w toku realizacji sprawy, odzyskali skra-
dziony w wyniku przestępstwa telefon.

Zatrzymani  
za posiadanie narkotyków

Kolejni mieszkańcy zostali zatrzymani 
za posiadanie przy sobie marihuany. 
32-latek miał przy sobie 0,30 grama 
marihuany, a 29-letni obywatel Ukrainy 
posiadał przy sobie środek odurza-
jący w postaci 2,58 grama marihuany. 
Mężczyźni zostali zatrzymani i po wyko-
nanych czynnościach zwolnieni. Powia-
domiono także Konsulat Generalny 
Ukrainy we Wrocławiu.

Kradzież rowerów
Nieznany sprawca, z przydomowej 
komórki, dokonał kradzieży dwóch 
rowerów o łącznej wartości 3100 złotych 
na szkodę zgłaszającej. 

Zatrzymani  
za pobicie usłyszeli zarzuty

23-letni mieszkaniec pow. świdnickiego 
zawiadomił, że trzech znanych mu 
mężczyzn pobiło go, w wyniku czego 

doznał obrażeń w postaci złamania 
w obrębie twarzoczaszki. Pokrzywdzony 
korzystał z pomocy lekarskiej w szpi-
talu w Świdnicy. W wyniku podjętych 
czynności funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego oraz KP Żarów zatrzymali 
pięciu mieszkańców pow. świdnickiego 
w wieku 43, 28, 26, 26 i 41 lat, którzy doko-
nali pobicia zawiadamiającego. W toku 
czynności ustalono, że w/w mężczyźni 
dokonali pozbawienia wolności oraz 
wymuszenia rozbójniczego na pokrzyw-
dzonym. Jeden z mężczyzn po czynno-
ściach został zwolniony, a pozostałych 
osadzono w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych. Następnie, w wyniku 
podjętych czynności, policjanci Zespołu 
Kryminalnego KP Żarów zatrzymali 
25-letniego mieszkańca pow. świdnic-
kiego, który dokonał wspólnie i w poro-
zumieniu z innymi ustalonymi osobami 
pobicia pokrzywdzonego. Zatrzymanego 
osadzono w PDOZ. W trakcie czynności 
podejrzani częściowo przyznali się do 

przedstawionych zarzutów. Sąd Rejo-
nowy w Świdnicy zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 
pięciu sprawców (wszyscy zam. powiat 
świdnicki) podejrzanych o to, że działając 
wspólnie i w porozumieniu pozbawili 
wolności mieszkańca pow. świdnickiego, 
po czym zadając mu uderzenia rękami 
i nogami po całym ciele, pobili, powo-
dując u niego obrażenia ciała, grozili mu 
pozbawieniem życia.

Kolizja z udziałem rowerzysty
Kierująca rowerem 52-letnia kobieta 
(zam. powiat świdnicki), w wyniku wyko-
nywania manewru skrętu z drogi głównej 
w drogę podporządkowaną, uderzyła 
w pojazd, a następnie w wyniku upadku 
doznała obrażeń ciała w postaci złamania 
podudzia. Nieznany pojazd odjechał 
z miejsca zdarzenia. 

Przygotowano na podstawie informacji 
z Komisariatu Policji w Żarowie
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Święta Wielkanocne

Gospodynie zdradzają przepisy na pyszną Wielkanoc
Choć każda gospodyni ma swoje sprawdzone przepisy, to czasem warto spróbować czegoś nowego. Z myślą o czytelnikach Gazety Żarowskiej poprosiliśmy członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń zrzeszających aktywne kobiety, o podanie receptur na wyjątkowe wielkanocne przysmaki. Przepisy zdradziły nam panie 
z zespołu Krukowianie, KGW Kalno, KGW Wierzbna oraz KGW Imbramowice. Zachęcamy do przygotowania potraw na świąteczne stoły i życzymy smacznego!

Przepisy  
zespołu  

Krukowianie 

Babka  
cytrynowa

 ▶ Składniki: 4 duże jaja, 1 szklanka 
cukru, 1 szklanka mąki pszennej, 
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, 
20 dag stopionego masła, starta 
skórka oraz sok z 1 cytryny, 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 
1 cukier waniliowy,  
Lukier: 2 łyżki gęstej śmietany, 
1 szklanka cukru pudru

 ▶ Przygotowanie: Jajka wyciągnąć 
2-3 godziny wcześniej, żeby ogrzały 
się do temperatury pokojowej. 
Masło roztopić i odstawić do prze-
studzenia. Do miski przesiać mąkę 
i proszek do pieczenia. Do drugiej 
dużej miski wbić jajka, dodać cukier 
i cukier wanilinowy. Miksować na 
wysokich obrotach aż powstanie 
jasna, gęsta i puszysta masa 
(zajmie to około 10 minut). Zmniej-
szyć obroty miksera i na 3 razy 
dodać mąkę, za każdym razem 
miksując bardzo krótko na niskich 
obrotach (tylko do połączenia 
składników). Następnie wlać na 3-4 
razy roztopione i ostudzone masło 
(po każdym wlaniu masła również 
miksować bardzo krótko na niskich 
obrotach). Na koniec dodawać sok 
ze startą skórką z cytryny. Wymie-
szać delikatnie i wyłożyć ciasto do 
wysmarowanej masłem foremki. 
Piec w 170° ok. 45 minut. 

 ▶ Lukier: Śmietanę zagotować. Do 
gorącej wsypywać cukier puder 
i mieszać, aby nie było grudek. Wcisnąć 
odrobinę soku z cytryny. Lukier nie 
może być za rzadki, bo spłynie z ciasta 
(odczekać chwilę, aby zgęstniał).

Przepisy  
Koła Gospodyń Wiejskich 

z Kalna

Jajka nadziewane 
łososiem

 ▶ Składniki: słoiczek kawioru 
z łososia, porcja wędzonego 
łososia, majonez, sól i pieprz

 ▶ Przygotowanie: Jajka ugotować 
na twardo, obrać, przekroić na pół, 
wyjąć żółtka i ułożyć na sałacie. 
Robimy masę: żółtka, wędzo-
nego łososia mielimy, dodajemy 
majonez, sól, pieprz i kawior deli-
katnie mieszamy. Farszem wypeł-
niamy połówki jajek, bogato ozda-
biamy kawiorem. Wspaniale się 
komponuje z zielonym koperkiem 
i jadalnymi bratkami. 

Wędzone uda  
na świąteczny obiad

 ▶ Przygotowanie: Dzień przed 
wędzeniem uda moczymy 
w zalewie: 5 litrów wody i 1,5 
szklanki soli. Wędzimy 3 godziny, 
w temperaturze 120°. Są pyszne, 
soczyste i słone. 

Przepis  
Koła Gospodyń Wiejskich 

z Wierzbnej 

Mazurek  
wielkanocny

 ▶ Składniki: 30 dag mąki krupczatki, 
3 żółtka ugotowane na twardo, 
10 dag masła, 10 dag cukru pudru, 
cukier wanilinowy.

 ▶ Przygotowanie:  Mąkę połączyć 
z utartymi przez sito żółtkami, 
dodać posiekane masło i cukier 
puder. Zagniecione ciasto wstawić 
na pół godziny do lodówki. Piec 
w 180° aż się zarumieni. 

 ▶ Masa kajmakowa: 2 puszki mleka 
skondensowanego słodzonego, 
10 dag mała.

 ▶ Przygotowanie:  Mleko przelać do 
rondelka, z grubym dnem i gotować 
na małym ogniu aż zgęstnieje, na 
końcu dodać masło. Gotową masę 
rozsmarować na cieście. Przepis 
jest bardzo stary. Teraz można też 
użyć gotowej masy kajmakowej. 
Udekorować dowolnie orzechami, 
migdałami, rodzynkami.

Przepisy  
Koła Gospodyń Wiejskich 

z Imbramowic

Pasztet  
z kurczaka

 ▶ Składniki: 4 spore udka (ok. 1,5 kg), 
25 dag wątróbki, 3 jajka, 1 czer-
stwa bułka lub 3 łyżki bułki tartej, 
warzywa: po jednej dużej marchewce 
i pietruszce, kawałek selera, 2-3 
ząbki czosnku, cebula. Dodatkowo: 
2-3 łyżki oleju, pół litra wody.

 ▶ Przygotowanie: Udka obieramy 
ze skóry i podsmażamy na oleju, 
dodając przyprawy. Następnie 
dodajemy pokrojone warzywa 
i zalewamy wodą. Dusimy ok. 
20 minut. Wyciągamy udka i do 
wywaru wkładamy wątróbkę na 
10 minut. Wyłączamy do osty-
gnięcia. Kurczaka obieramy 
z kości. Mielimy wszystko po kolei 
(kurczaka, wątróbkę i warzywa). 
Do zmielonych produktów doda-
jemy bułkę, jajka i przyprawiamy 
do smaku. Całość przekładamy do 
foremek i pieczemy w 170° przez 
30 minut. Smacznego!

Nadziewka z wątróbki
 ▶ Składniki: 1 kg wątróbki 
drobiowej, duża garść 
pietruszki zielonej, 1 kostka 
margaryny, 4 jajka, 4 łyżki bułki 
tartej, pieprz i sól do smaku.

 ▶ Przygotowanie:  Ucieramy 
żółtka z margaryną, dodajemy 
pietruszkę oraz posiekaną 
wątróbkę, następnie bułkę 
tartą i ubite białka. Całość 
miksujemy i doprawiamy do 
smaku. Wylewamy do wcze-
śniej przygotowanych foremek 
i pieczemy w 180° ok. 45 minut. 
Podajemy na chlebie z żura-
winą lub dżemem wiśniowym. 

- 3 -
7/2022 (232) | 14 IV 2022 r.



Inwestycje

Remontujemy kolejne drogi w mieście
Za nami kolejny etap 
prac drogowych na 
osiedlu domków jedno-
rodzinnych w Żarowie. 
Ulice Brzozowa, Kasz-
tanowa i Klonowa 
wkrótce zyskają nowe 
nawierzchnie z kostki 
betonowej, a mieszkańcy 
będą mieli dogodny 
dojazd do własnych 
posesji. Zanim jednak 
drogi zostaną oddane do 
użytku, muszą zakoń-
czyć się jeszcze wszystkie 
prace związane z budową 
kanalizacji.

−−W chwili obecnej dobiegają końca 
prace związane z przygotowywaniem 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
dróg gminnych. Zakończyliśmy już 
prace związane z budową kanali-
zacji przy ul. Brzozowej, Klonowej 
i Kasztanowej. Przed nami jeszcze 
kolejny etap tej inwestycji, bowiem 
prace kontynuowane są przy ul. 
Jaworowej i Topolowej. Jeżeli pozwolą 
na to warunki pogodowe i wszystkie 
odbiory, to jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi rozpoczną się prace 
związane z budową nawierzchni 
z kostki betonowej na ul. Brzo-
zowej, Klonowej i Kasztanowej. 
Termin zakończenia wszystkich 
prac, zgodnie z harmonogramem, 
przewidziany jest do końca lipca, 
jednak patrząc optymistycznie na 

postęp, inwestycja powinna zakoń-
czyć się w połowie czerwca – wyja-
śnia kierownik Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
Wojciech Lesiak.

Koszt inwestycji to kwota blisko 
1,9 mln złotych, pozyskane dofinan-
sowanie wynosi 1.094.993,70 złotych. 
Prace finansowane są ze środków 
własnych budżetu gminy Żarów oraz 
przy wsparciu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji  

z Urzędu Miejskiego w Żarowie

Realizacja tych inwestycji była długo wyczekiwana 
przez naszych mieszkańców.

Nowa brama wjazdowa 
na stadionie sportowym

Stara i zniszczona brama 
przy wejściu na stadion 
sportowy w Żarowie 
została zdemontowana. 

W jej miejscu zainstalo-
wano nową bramę wraz 
z furtką o konstrukcji 
metalowej, na której 
umiejscowiono logo 
klubu sportowego „Zjed-
noczeni Żarów”. Zadanie 
sfinansowane zostało 
ze środków własnych KS 
„Zjednoczeni Żarów”. 

Radny Norbert Gałązka: – Stadion sportowy to 
miejsce bardzo często odwiedzane, nie tylko przez 
piłkarzy. To właśnie tutaj wolny czas spędzają nasi 
mieszkańcy. Spacerują, biegają i po prostu upra-
wiają sport. Dlatego tak ważne jest, aby obiekt ten 
był zadbany. Nowa brama, która została zainstalo-
wana przy wjeździe na stadion została zakupiona ze 
środków własnych naszego klubu oraz dzięki dobrej 
współpracy burmistrza Leszka Michalaka i naszych 
lokalnych przedsiębiorców. W imieniu klubu spor-
towego „Zjednoczeni Żarów” składam serdeczne 
podziękowania Burmistrzowi Miasta Żarów oraz 
Państwu Marcie i Jackowi Marczyńskim.

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku  użytkowego położonego 

w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 58

Nr dz. Pow. 
w m2 Nr KW Forma oddania  

nieruchomości/opis
Cena wyw. 
PLN

Wadium 
PLN

Godz. 
rozp.

306/22 2.432 SW1S/00029531/6 Sprzedaż prawa własności 
budynku o pow. użytk. 952,80 m2 970.000 97.000 10:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander Bank  
97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022 r. 
włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. Postąpienie wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądo-

wych oraz notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod 

zabudowę usługową, symbol A.6.U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:  

www.um.zarow.pl.
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Prze-

strzennej i Lokalowej tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 

wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona 

do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis 
z Krajowego Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz 
treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne 

zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym 
sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

Reklamuj się w Gazecie Żarowskiej
Tel. 74 30 67 329 lub 74 858 05 40 lub 74 857 04 35

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Gmina Żarów otrzymała 29 000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3. 
Środki stanowią 80% kwoty, która zostanie przeznaczona w roku 2022 na realizację 
Programu, 20% stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Żarów. Całkowita 
kwota, która zostanie przeznaczona na realizację programu to 36 250,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania oraz wsparcie realizacji działań promujących 
czytelnictwo w bibliotekach szkolnych w szkołach i przedszkolu, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Żarów.

Programem objęte zostaną: 
ӹӹPrzedszkole Miejskie „ Bajkowe Przedszkole” w Żarowie

 ▶ dotacja: 3.000 zł, wkład własny 750 zł  
ӹӹSzkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie 

 ▶ dla oddziałów przedszkolnych: 3.000 zł, wkład własny 750 zł
 ▶ dla klas I-VIII 12 000 zł, wkład własny 3.000 zł

ӹӹSzkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach
 ▶ dla oddziałów przedszkolnych: 1.500 zł, wkład własny 375 zł
 ▶ dla klas I-VIII 4 000 zł, wkład własny 1.000 zł

ӹӹSzkoła Filialna w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 ▶ dla oddziałów przedszkolnych: 2.500 zł, wkład własny 625 zł
 ▶ dla klas I-VIII 3.000 zł, wkład własny 750 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-
2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmac-
nianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum 
Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. 
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Aktualności

Jadwiga Michałowska – 
Mistrzyni tworzenia pisanek

Zaczęło się zwyczajnie… 

Kolega przyniósł do 
pracy ręcznie wykonane 
pisanki. Pani Jadwiga 
była tak zafascyno-
wana przyozdobionymi 
jajkami, że postano-
wiła sama spróbować 
tej sztuki. Z czasem ta 
fascynacja przerodziła 
się w pasję, którą rozwija 
już przeszło trzydzieści 
lat i która trwa po dziś 
dzień. Jadwiga Micha-
łowska to prawdziwa 
mistrzyni w tworzeniu 
pisanek. W swojej bogatej 
kolekcji ma przepięknie 
wykonane pisanki z jaj strusich, 
gęsich, a nawet gołębich. Są pisanki 
malowane, zdobione woskiem oraz ze 
wzorami wyskrobanymi na skorupce 
czy zaprasowaną słomą. Zresztą 
o pisankach pani Jadwigi można 
byłoby opowiadać godzinami.

−−Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy jajka 
można malować przez cały rok, czy 
tylko na chwilę przed Wielkanocą? 
Oczywiście, że można. I nie trzeba 
nawet ich przechowywać w specjal-
nych warunkach – mówi pani 
Jadwiga. I dodaje. – Moje pisanki 
wykonane są metodą, która polega 
na nałożeniu na wydmuszkę gorą-
cego wosku pszczelego. Musimy 
pamiętać o trzech najważniejszych 
etapach przygotowania wielkanoc-
nych pisanek. W pierw-
szym etapie przygoto-
wujemy wydmuszkę, 
następnie nakładamy 
barwnik, a na końcu 
malujemy jajko woskiem, 
najlepiej za pomocą 
szpilki, którą można 
założyć, chociażby na 
ołówek. 

W tym roku pani Jadwiga 
przygotowała już prze-
szło 300 pisanek. To 
prawdziwe wielkanocne 
cuda, które wysta-
wiane są na wysta-
wach i kiermaszach. 
Nie tylko w Żarowie, ale 
również we wrocław-

skim Muzeum Etnograficznym, 
gdzie można zakupić takie kolorowe 
pisanki, ale nie tylko. Bo pani Jadwiga 
to także florystka z zamiłowania. 
Kocha kwiaty i z nich również potrafi 
„wyczarować” prawdziwe cuda. Spod 
jej rąk powstają piękne stroiki, palmy 
czy wianki, które są wspaniałą ozdobą 

domu. Oczywiście pani 
Jadwiga nie byłaby sobą, 
gdyby nie rozdawała 
swoich pisanek najbliż-
szym. Dlatego obdaro-
wuje nimi swoją rodzinę, 
ale również wspólnie ze 
swoimi wnukami często 
sama zasiada do stołu, 
aby razem z nimi konty-
nuować tą świąteczną 
tradycję. 

−−We własnoręcznie 
robione pisanki wkłada 
się serce i duszę. Mają 

one w sobie domowe 
ciepło. Przecież malując 
jajka, myślimy o tych, dla 

kogo je przygotowujemy – dodaje 
z uśmiechem pani Jadwiga. – 
Dlatego zachęcam wszystkich do 
tego, aby w codziennym pośpiechu 
i zabieganiu znaleźli czas dla rodziny, 
usiedli przy jednym stole i razem 
szykowali się do świąt, ozdabiając 
pisanki. To nic trudnego. Bo to nie 
tylko wspaniała zabawa, ale też 
okazja do wspólnego obcowania 
z tymi, których kochamy najbardziej.

Z Jadwigą Michałowską rozmawiała 
Magdalena Pawlik 

Pani Jadwiga Michałowska  
to wspaniała żarowska artystka. 

Jej pisanki wykonane są z niezwykłą starannością.  
Każda inna i każda zachwyca swoim wyglądem.

W swojej domowej pracowni pani Jadwiga wykonuje 
także piękne stroiki i inne świąteczne ozdoby. 

Paka Niemowlaka dla Natalii
Powitaliśmy w naszej 
gminie kolejną miesz-
kankę. Natalia Pawlicka 
przyszła na świat 
3 marca 2022r., a w chwili 
narodzin mierzyła 54 cm 
i ważyła 3100g. 

Gratulacje szczę-
śliwym rodzicom złożył 
burmistrz Leszek 
Michalak, przekazując 
dziewczynce upominki 
w ramach akcji promo-
cyjnej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie „Paka dla 
Niemowlaka”. 

−−Jest Nam niezwykle miło powitać 
w gronie naszych mieszkańców 
malutką Natalię. Rodzicom składam 
wielkie gratulacje i życzę całej rodzinie 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 
oraz radości – gratulował rodzicom 
burmistrz Leszek Michalak. 

Natalia jest drugim dzieckiem Państwa 
Pawlickich. W domu rodzicom 

w obowiązkach przy malutkiej Natalii 
pomaga sześcioletnia siostrzyczka, 
której marzenie właśnie się spełniło! 
Została starszą siostrą! 
Państwu Magdalenie i Piotrowi 
Pawlickim jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy i życzymy, aby ich pociechy 
zdrowo i szczęśliwie się chowały.

Magdalena Pawlik

Szczegółowe zasady pakietu powitalnego w ramach akcji „Paka dla Niemowlaka” 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.um.zarow.pl w zakładce Paka 
dla Niemowlaka. Zachęcamy rodziców, aby się do Nas zgłosili po pakiety powitalne 
dla swoich dzieci. Informacji w tym temacie udzielają również pracownicy Referatu 

Organizacyjnego pod numerem tel. 74 30 67 329 i 74 30 67 340.

Burmistrz Leszek Michalak z wielką przyjemnością 
wręczył upominki rodzicom malutkiej Natalii Pawlickiej. 

Kiermasz wielkanocny w GCKiS
Pisanki, kraszanki, 
baranki, ozdoby świą-
teczne, palmy wielka-
nocne, a także swojskie 
wyroby wędliniarskie 
i nie tylko można było 
zakupić podczas Kier-
maszu Wielkanocnego, 
który w niedzielę 
palmową, 10 kwietnia 
odbył się w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Na wystawionych stoiskach 
swoją ofertę prezentowali 
artyści, twórcy ludowi 
oraz producenci żywności, 
a także Koła Gospodyń 
Wiejskich. Nie zabrakło 
także świątecznych 
wypieków oraz słodyczy. 
Kiermaszowi towarzyszyły 
występy artystyczne. Przed 
publicznością zaśpie-
wały zespoły „Jarzębina” 
z Kobierzyc, „Krukowianie” 
oraz „Senyor-Rici”. Nie 
zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych miesz-
kańców, w tym ciekawych, 
świątecznych warsztatów 
czy wiejskiej zagrody, gdzie można było 
zobaczyć żywe króliki i pisklęta. Trady-
cyjnie już podczas jarmarku odbył 
się konkurs na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną, najlepsze 
wielkanocne ciasto oraz 
najlepszy świąteczny 
żurek. 
Gratulujemy Kołom 
Gospodyń Wiejskich oraz 
wszystkim uczestnikom, 
którzy otrzymali nagrody 
za przygotowanie palm 

i innych ozdób wielkanocnych, 
wypieków oraz świątecznego żurku. 
Nagrody uczestnikom wręczał 

zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.
Więcej zdjęć z kiermaszu 
oraz relację filmową 
możecie Państwo zoba-
czyć na stronie interne-
towej www.um.zarow.pl 
oraz Facebooku Gmina 
Żarów.

Magdalena Pawlik

Stoły uginały się od wielkanocnych wypieków i wielu 
innych świątecznych specjałów. Można było skosz-

tować pysznych ciast czy wyśmienitych potraw.

Wszystkie sołectwa, które brały udział w świątecznych 
konkursach otrzymały nagrody. Wręczał je zastępca 

burmistrza Przemysław Sikora.
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Jesteś uchodźcą z Ukrainy?/Ви біженець з України?
Pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach 

poszukiwania pracy
 ӹ Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
powiatowego urzędu pracy (340 jedno-
stek) lub wojewódzkiego urzędu pracy 
(16 jednostek) obejmującej wsparcie 
w znalezieniu pracy, przede wszystkim 
przez pośrednictwo pracy oraz przez 
poradnictwo zawodowe.

 ӹ Nawiąż kontakt z urzędem pracy 
lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem 
pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj 
się do najbliższego urzędu pracy, gdzie 
doradca klienta (doradca zawodowy lub 
pośrednik pracy) porozmawia z Tobą 
w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. 
Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie zawodowe, 
o to jaka praca Cię interesuje, w jakim 
zawodzie, w jakim wymiarze, itd. Na 
spotkanie możesz zabrać dokumenty 
dotyczące Twoich kwalifikacji zawodo-
wych i doświadczenia zawodowego, jeśli 
takowe posiadasz.

 ӹ Taką pomoc otrzymasz:
 ӹ Pośrednictwo pracy 

Możesz samodzielnie korzystać 
z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty 
w urzędzie pracy za pomocą komputera, 
telefonu lub innych mobilnych urządzeń 
z dostępem do Internetu (http://oferty.
praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert 
pracy możliwe jest również za pomocą 
specjalnej aplikacji mobilnej ePraca 
(Android oraz iOS). Możesz również 
skorzystać z pomocy pracownika urzędu 
pracy, który pomoże Ci przeszukać 
Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne 
bazy ofert pracy) i przekaże informacje 
o dopasowanych ofertach pracy (dane 
teleadresowe pracodawcy i inne ważne 
informacje). 

 ӹ Informacja o możliwościach 
uzyskania innej pomocy

Pracownik urzędu udzieli Ci również 
informacji o możliwości uzyskania 
pomocy od innych instytucji publicznych/
fundacji itd.

 ӹ Informacja o zasadach zatrudnienia 
cudzoziemców

Pracownik urzędu udzieli Ci informacji 
o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, 
w tym wskaże dostępne informacje 
w Internecie w języku ukraińskim. 
Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytu-
acją prawną (posiadany tytuł pobytowy, 
ewentualne posiadane zezwolenia na 
pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy 
sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich 
urzędach należy załatwić sprawę i kto 
powinien złożyć wniosek (czy cudzozie-
miec czy pracodawca). 

 ӹ Poradnictwo zawodowe 
Możesz również skorzystać z usług 
poradnictwa zawodowego realizowanego 
przez urzędy pracy i centra informacji 
i planowania kariery zawodowej działa-
jące w wojewódzkich urzędach pracy. Aby 
uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do 
urzędu pracy.

 ӹ Otrzymasz wsparcie w:
ӹӹwyborze odpowiedniego zawodu
ӹӹzmianie kwalifikacji 
ӹӹpodjęciu pracy 
ӹӹzbadaniu swoich kompetencji, zaintere-
sowań i uzdolnień zawodowych

ӹӹzaplanowaniu rozwoju kariery zawo-
dowej.
 ӹ Rejestracja w urzędzie pracy jako 

osoba bezrobotna 
Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy 
możliwe będzie zastosowanie wobec 
Ciebie pełnego katalogu form pomocy 
określonej w obowiązujących przepisach. 
Katalog ten obejmuje m.in.:

ӹӹszkolenia zawodowe,
ӹӹdofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej,

ӹӹrefundację zatrudnienia (prace inter-
wencyjne, roboty publiczne itd.),

ӹӹzwrot kosztów przejazdu i zakwatero-
wania do i z miejsca pracy,

ӹӹrefundację kosztów opieki nad dziec-
kiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.
 ӹ Przydatne strony internetowe:

ӹӹhttps://www.gov.pl/web/granica – infor-
macje o pomocy państwa Polskiego dla 
uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrań-
skim)

ӹӹhttps://lang-psz.praca.gov.pl/uk – 
dostępne w języku ukraińskim infor-
macje o pomocy urzędów pracy, dane 
kontaktowe urzędów pracy

ӹӹhttps://zielonalinia.gov.
pl/zielona-linia-wersja-
rosyjska-34234 (j. rosyjski) 
(informacje o ofertach pracy, 
o pomocy urzędów pracy)

ӹӹhttps://oferty.praca.gov.pl – 
baza ofert pracy (w tym część 
informacji w języku ukraiń-
skim)

ӹӹhttps://eures.praca.gov.pl – 
baza ofert pracy w Europie 
(dostępne tłumaczenie na 
j. ukraiński)

aplikacja ePraca  
(w j. polskim)

Додаток ePraca 
(польською мовою)

Ось можлива допомога вам і вашій родині у 
пошуку роботи 

 ӹ Де можна отримати допомогу? 
Виможете скористатися безкоштовною 
допомогою повітового бюро праці (340 
одиниць) або воєводського управління 
праці (16 одиниць), що включає підтримку 
у пошуку роботи, головним чином 
через працевлаштування та через 
консультування з питань кар’єри. 
Зверніться до служби зайнятості, на 
гарячу лінію 19524 або зверніться до 
найближчого бюро зайнятості, де 
консультант клієнта (консультант з питань 
зайнятості або агент з працевлаштування) 
поговорить з вами, щоб визначити 
вашу ситуацію та потреби. Він запитає 
вас про вашу професійну кваліфікацію, 
професійний досвід, яка робота вас 
цікавить, яка професія тощо. Ви можете 
взяти на зустріч документи, що стосуються 
вашої професійної кваліфікації та досвіду 
роботи, якщо вони є.

 ӹ Ви також можете отримати 
допомогу 

з працевлаштування самостійно 
користуючись центральною базою 
пропозицій, не відвідуючи бюро 
зайнятості за допомогою комп’ютера, 
телефону чи інших мобільних 
пристроїв з доступом до Інтернету 
(http://oferty.praca.gov.pl). 
Пошук пропозицій роботи також 
можливий за допомогою спеціального 
мобільного додатка ePraca (Android та 
iOS). Ви також можете скористатися 
допомогою співробітника бюро 
зайнятості, який допоможе вам знайти 
в Центральній базі пропозиції праці 
(або в інших базах пропозицій роботи) 
та надасть інформацію про відповідні 
пропозиції роботи (контактні дані 
роботодавця та іншу важливу 
інформацію).

 ӹ Інформація про 
можливості отримання іншої 
допомоги
Співробітник офісу також 
надасть вам інформацію 
про можливість отримання 
допомоги від інших 
державних установ/фондів 
тощо. 

 ӹ Інформація про 
правила працевлаштування 
іноземців
Співробітник офісу надасть 
вам інформацію про умови 
працевлаштування іноземця, 
в тому числі доступну в 
Інтернеті українською 
мовою. Ознайомившись 
з вашою юридичною 
ситуацією (наявність права 
на проживання, можливих 

дозволів на роботу тощо), співробітник 
спробує порадити, як найкраще 
легалізувати роботу, і вкаже, в яких 
офісах потрібно вирішувати це 
питання та кому подавати заяву ( чи то 
іноземець, чи роботодавець).

 ӹ Професійне консультування 
Ви також можете скористатися 
послугами професійної консультації, 
які надають бюро зайнятості і центри 
інформації та планування кар’єри, 
які діють при воєводських бюро 
праці. Щоб отримати цю допомогу, 
зателефонуйте або зверніться до 
служби зайнятості.

 ӹ Ви отримаєте підтримку у:
ӹӹправильному виборі професії
ӹӹзміні кваліфікації
ӹӹпочатку роботи
ӹӹперевірці своїх компетенцій, 
інтересів та професійних талантів

ӹӹплануванні розвитку кар’єри.
 ӹ Реєстрація в бюро зайнятості як 

безробітного
Після реєстрації в службі зайнятості 
до вас можна буде застосувати повний 
каталог форм допомоги, зазначених 
у чинних нормативних актах. Цей 
каталог включає:

ӹӹпрофесійне навчання,
ӹӹспівфінансування відкриття бізнесу,
ӹӹвідшкодування за працевлаштування 
(працевлаштування безробітного 
роботодавцем із співфінансуванням 
роботодавцю частини винагороди 
за працевлаштування безробітного, 
громадські роботи тощо),

ӹӹвідшкодування вартості проїзду 
та проживання до місця роботи та 
назад,

ӹӹвідшкодування витрат на догляд за 
дитиною до 7 років або утриманцем 
тощо.
 ӹ Корисні веб-сайти:

ӹӹhttps://www.gov.pl/web/granica — 
інформація про польську державну 
допомогу біженцям з України (у тому 
числі українською)

ӹӹhttps://lang-psz.praca.gov.pl/uk — 
інформація про допомогу бюро 
праці доступна українською мовою, 
контактні дані бюро праці 

ӹӹhttps://zielonalinia.gov.pl/zielona-
linia-wersja-rosyjska-34234 (рос.) 
(інформація про пропозиції роботи, 
про допомогу бюро праці)

ӹӹhttps://oferty.praca.gov.pl — база 
пропозицій роботи (включаючи деяку 
інформацію українською мовою)

ӹӹhttps://eures.praca.gov.pl — база 
пропозицій роботи в Європі 
(доступний переклад українською)

Pomoc psychologiczna  
dla uchodźców z Ukrainy w OPS 

Żarów
Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, 
w związku z konfliktem zbrojnym, otrzymają 
bezpłatną pomoc psychologiczną w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Żarowie. 

Aby skorzystać z pomocy psychologa prosimy 
o wcześniejsze umówienie się na wizytę 
w budynku Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie lub telefonicznie 74 30 67 017. 
Wizyty będą się odbywać między godz. 16.00 
a 18.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
na I piętrze przy ul. Armii Krajowej 54 
w Żarowie. 

Допомога психолога для 
українців в Центрі соціального 

захисту населення м. Жарув
Українці, котрі приїхали до Польщі у зв´язку з 
конфліктом збройним в Україні , отримають 
безкоштовно психологічну допомогу в Центрі 
соціального захисту населення в м. Жарув.

Щоб скористатися допомогою психолога, 
просимо про попередню реєстрацію 
на візит в будинку Центру соціального 
захисту в Жарові, на вул. Армії Крайовей, 
54 або по телефону 74 30 67 017. Візити 
відбуватимуться поміж годинами 16:00 та 
18:00 в будинку Центру соціального захисту 
населення на 1 поверсі за адресою м. Жарув, 
вул. Армії Крайовей, 54. 

Podziękowanie
Fundacja Babcia i Dziadek z Żarowa oraz 
działający we współpracy Dom Pomocy 
Społecznej Żar-Med składają podziękowania 
firmom: Electrolux Poland Sp. z o.o, Zarzą-
dowi Młynów Dolnośląskich S.A. w Ujeździe 
Górnym, Dyrekcji Cukrowni Świdnica Sudzucker 
Polska S.A. w Pszennie oraz firmie Aryzta Polska 
Sp. z o.o. w Strzegomiu za pomoc, którą udzielają 
uchodźcom wojennym z Ukrainy. 
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie, 
które pokazuje Państwa wrażliwość i dobroć oraz 
chęć dzielenia się z potrzebującymi. W dobie 
pandemii i toczącej się obok nas wojny, Państwa 
ochocza i hojna pomoc nabiera jeszcze większego 
znaczenia i staje się wymowniejsza.
Zarząd Fundacji Babcia i Dziadek oraz Dyrekcja 
Domu Pomocy Społecznej w Żarowie
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Informacje
Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej 

niezabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Kołodki przeznaczonej pod 
lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową

Nr dz. Pow.
w m2

Pow. 
ogól. 
w m2

Nr KW
Forma oddania 
nierucho-
mości/opis

Cena wyw 
PLN.

Wys. 
wadium 
PLN

Godz. 
rozp.

985/1 4207

18.827

SW1S/00086490/3
Sprzedaż 
prawa 
własności. 
Nieruchomość 
niezabudo-
wana

930.000
/słownie: 
dziewięćset 
trzydzieści 
tysięcy 
złotych/ 

93.000
/słownie: 
dziewięć-
dziesiąt 
trzy  
tysiące/

10:15

986/1 4360 SW1S/00086489/3

987/1 5689 SW1S/00070487/4

988/4 4037 SW1S/00081019/3

1054/1 534 SW1S/00019291/8
1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 

w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander 97 1090 
2369 0000 0001 4749 3760  najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022 r. włącznie. Za 
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. Postąpienie wynosi 9.300 zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych).

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądo-
wych i notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenu 
lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-
-usługowej, symbol 1.PE/PU.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:  
www.um.zarow.pl.

10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Prze-
strzennej i Lokalowej tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis 
z Krajowego Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno 
z małżonków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz 
treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne 

zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym 
sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

Sukcesy uczniów SP Imbramowice
Dużym sukcesem zakończył się udział Marty 
Moreń uczennicy kl. VIII Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramowicach w konkursie 
zDolny Ślązak z języka angielskiego. Marta 
znalazła się w zacnym  gronie finalistów tego 
konkursu.

−−W roku szkolnym 2021/2022 zostały prze-
prowadzone konkursy z języka polskiego, 
matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, 
geografii, języka angielskiego oraz języka 
niemieckiego. Konkursy realizowane są 
w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspie-
rania Uzdolnień przez Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu  oraz Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego – mówi Natalia Mocniak-
-Świgost ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach.

Sukcesami może pochwalić się również 
młodsza siostra Marty, Oliwia Moreń uczen-
nica klasy VI, która okazała się zagorzałą 
czytelniczką literatury anglojęzycznej i zakwa-
lifikowała się do ogólnopolskiego etapu 
konkursu czytelniczego „Reading brings us 
unknown friends” organizowanego przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 8 w Gdyni. 
Uczennice do konkursów przygotowywała 
nauczycielka języka angielskiego Natalia 
Mocniak-Świgost. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne naukowe sukcesy.

Oprac. Magdalena Pawlik  
na podstawie informacji z SP Imbramowice. 

Pomoc dla mieszkańców, 
 którzy stracili w pożarze dom

Magdalena i Grzegorz – mieszkańcy 
Kalna stracili w wyniku pożaru 
swój dom. Nikomu na szczęście nic 
się nie stało, ale dom jest w kata-
strofalnym stanie. W jednej chwili 
zostali pozbawieni dachu nad głową 
i całego dorobku życia. 

−−W dniu 10 kwietnia 2022r. zosta-
liśmy pozbawieni dachu nad 
głową przez pożar, który wywołał 
podpalacz. W jednej chwili zosta-
liśmy pozbawieni dachu nad głową 
i całego dorobku życia. Miesz-
kaliśmy w tym domu w dwójkę, 
ja z narzeczonym i czwórką 
psów z adopcji. Zostaliśmy 
teraz z niczym... Wszystko pożar 
doszczętnie pochłonął i pozostawił 
tylko spustoszenie i zniszczenia – 
czytamy informację udostępnioną 
na zrzutka.pl przez mieszkankę 
Kalna.

Państwo Magdalena i Grzegorz 
potrzebują naszej pomocy, liczy się każdy grosz, dlatego zachęcamy Państwa, 
aby przyłączyć się do zbiórki. Nasza gmina również nie pozostawiła miesz-
kańców bez pomocy. Przekazaliśmy im mieszkanie zastępcze, w którym będą 
mogli mieszkać tak długo, dopóki nie odbudują swojego domu. W pomoc 
włączył się również Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, przekazując na ich 
ręce niezbędne dary potrzebne do codziennego funkcjonowania. Mieszkańcy 
otrzymają także wsparcie finansowe.
Wszystkich Państwa również prosimy o pomoc. Osoby lub 
firmy, które zechcą pomóc, przekazując materiały budow-
lane, proszone są o kontakt pod nr tel. 530 078 076. 
Datki można również wpłacać na zrzutka.pl.
Tutaj znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje: 
https://zrzutka.pl/6cg5er?fbclid=IwAR0iaJ9zI1DiF4PZFm-
Z51OAy_Z6Ue4iK9amPncpaqpEeDUO_VMFOgl3An3M.

Siostry Żywiec na podium
Do swoich kolekcji medali 
Hanna i Malwina Żywiec 
dołożyły kolejne cenne 
krążki. 

Hania zdobyła 1. miejsce 
w kategorii kicklight 
w wadze 62 kg, a jej 
siostra Malwina zade-
biutowała w tej samej 
kategorii w wadze 55 kg, 
zdobywając również 
1. miejsce podczas 
Turnieju International 
Olen Championships 
WKA WFMC PRO AM, 
który odbył się 27 marca 
w Świdnicy.
Dziewczyny były bezkonkuren-
cyjne i pozostawiły daleko w tyle 
swoje rywalki. Wielkie gratulacje dla 

naszych zawodniczek. Życzymy kolej-
nych sukcesów na matach. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Hania i Malwina Żywiec przywiozły do Żarowa  
kolejne medale. 
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Sport i wypoczynek
Pogoń Lwów  

z pierwszymi punktami
Debiutujący w ogólnopolskich rozgrywkach Retro 
Ligi, piłkarze Pogoni Lwów doczekali się pierw-
szych punktów w sezonie. 
Po ligowym falstarcie i porażce 9:1 z dwukrotnym 
Mistrzem Polski Lechią Lwów (Dzierżoniów), Pogoń 
Lwów (Żarów) chciała pokazać się z dobrej strony przed 
własna publicznością. 
−Traktujemy rywalizację w lidze w formie zabawy, jednak 
barwy Pogoni Lwów zobowiązują. To jeden z najstarszych 
i najbardziej utytułowanych przedwojennych klubów 
piłkarskich. Na koncie posiada cztery tytuły mistrza Polski 
– informował tuż przed pierwszym gwizdkiem kapitan, 
Adam Ciupiński. 

Pogoń Lwów (Żarów) na własnym obiekcie udokumento-
wała swoją przewagę, strzelając rywalowi WKS Grodno 
(Kozienice) dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się 
Sławomir Skorupski (’15) i Grzegorz Chłopek (’80). Teraz 
czas na wyjazdową batalię z Victorią Sosnowiec.
Pogoń Lwów: Wróbel, Ciupiński, Sobel, Brambor, 
D. Rudnik, Haraszczuk, Bryła, Garbacz, Chłopek, Baziak, 
Zdunik, T. Rudnik, Wojewodzic, Skorupski, Wasik, 
Adamus, Kluba. 
Rozgrywki Retro Ligi skupiają drużyny piłkarskie, które 
przestały istnieć w 1939 roku. Kibic sportowego wyda-
rzenia zostaje przeniesiony w czasie. Drużyny wystę-
pują w przedwojennych strojach, a mecz zostaje roze-
grany zrekonstruowaną piłką. Rywalizacja toczona jest 
w starych zasadach, gdzie m.in. nie było kartek, nie było 
numerów na koszulkach. To żywa lekcja historii. W 2022 
roku do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów, wśród 
nich, aż trzech beniaminków: Victoria Sosnowiec, WKS 
42. Pułk Piechoty Białystok i Pogoń Lwów (Żarów), Czarni 
Lwów (Wałbrzych), Strzelec Białystok (Choroszcza), 
Lechia Lwów (Dzierżoniów), WKS Grodno (Kozienice), 
WKS 37. Pułk Piechoty Kutno. 
Mistrza kraju poznamy najpóźniej w drugi weekend 
października. Wtedy zaplanowano ostatnią  kolejkę, 
a gospodarzem finałowej rundy będzie Białystok. 
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Dwa remisy
Pomimo dwóch remisów, Zjednoczeni Żarów wciąż 
liczą się w walce o awans do IV ligi. 
Punkty pogubił najgroźniejszy rywal w drodze do 
awansu Skałki Stolec. Spore apetyty na grę w wyższej 
klasie rozgrywkowej mają również w Bystrzycy Górnej 
oraz w Kamieńcu Ząbkowickim. Ale po kolei. 
Zjednoczeni na własnym obiekcie gościli groźnego rywala, 
LKS Bystrzycę Górną, która rok temu występowała jeszcze 
na boiskach czwartej ligi. Niewielka różnica punktowa 
pomiędzy zespołami tylko dodawała pikanterii piłkar-
skiemu wydarzeniu. Lepszej pierwszej połowy podopieczni 
Adama Ciupińskiego i Artura Sary nie mogli sobie wyma-
rzyć. Dwa gole autorstwa Wojciecha Szewczyka i  Damiana 
Uszczyka, dają bezpieczną przewagę przed drugą częścią 
spotkania. W drugiej odsłonie pojedynku, gra się zaostrza. 
Obie ekipy notują po 5. żółtych kartoników. Dodatkowo 
w 80. minucie z boiska wylatuje piłkarz Bystrzycy, Paweł 
Czarny. Co gorsza, do wspomnianej 80. minuty Zjedno-
czeni tracą dwa gole. Sędzia główny dolicza dodatkowe 
5. minut, które okazały się nie wystarczające, aby Zjedno-
czeni zakończyli pojedynek z kompletem punktów. Osta-
tecznie konfrontacja Żarowa z Bystrzycą Górną kończy się 
remisem 2:2 i podziałem punktów. 
Zjednoczeni: Nowak – Szewczyk, Jastrzębski, Ł. Klima-
szewski, Wietrzykowski (60’ Marzec), Florian, Czoch 
(55’ M. Klimaszewski), K. Hruszowiec (65’ Khvostenko), 
Andrzejewski (75’ Chłopek), Łagiewka, Uszczyk.
Kolejnym przeciwnikiem w meczu wyjazdowym była 
Kudowa-Zdrój. Oprócz meczu zakończonego walko-
werem z Venus Nowice (wycofanie z ligi), Włókniarz 
na wiosnę nie zdołał wygrać ani jednego pojedynku, 
osiągając jeden remis i trzy porażki. Można pokusić się 
o stwierdzenie, iż przed gwizdkiem Kudowa-Zdrój jakie-
kolwiek punkt brałaby w ciemno. Niestety po raz drugi 
z rzędu Zjednoczeni nie są w stanie dowieźć zwycięstwa 
do końcowego gwizdka. W pierwszej odsłonie trzeba 
było gonić wynik. Wszystko za sprawą straty bramki 
w 26. minucie. Tuż przed zmianą stron wyrównanie 
zdobywa Uszczyk, który w rundzie rewanżowej impo-
nuje skutecznością. Co więcej Żarów idzie za ciosem 
i wychodzi w drugiej odsłonie na prowadzenie. Sposób 
na pokonanie bramkarza gospodarzy znajduje nie kto 
inny, jak Damian Uszczyk. Radość z prowadzenie trwa 
niespełna 10. minut. Ponowny remis wprowadza nerwo-
wość w szeregi żarowian. Drugi mecz z rzędu Zjedno-
czeni kończą podziałem punktów. 
Zjednoczeni: Nowak – Jastrzębski, Chłopek (78’ Kaczmar-
czyk), Ł. Klimaszewski, K. Hruszowiec, M. Klimaszewski, 
Czoch, Khvostenko, Andrzejewski, Łagiewka, Uszczyk.  
Wyniki 21. kolejki: Włókniarz Kudowa-Zdrój – Zjedno-
czeni Żarów 2:2, Venus Nowice – Pogoń Pieszyce 0:3 
(wo), ATS Wojbórz – Victoria Świebodzice 3:1, Skałki 
Stolec – Nysa Kłodzko 1:6, MKS Szczawno-Zdrój – Polonia 
Bystrzyca Kłodzka 2:2, Zamek Kamieniec Ząbk. – Kryształ 
Stronie Śl. 3:0, Górnik Wałbrzych – Grom Witków 7:1, 
Karolina Jaworzyna Śl. – LKS Bystrzyca Górna 0:0. 
Winni jesteśmy jeszcze informacji, iż kolejka nr 20, 
była wyjątkowa. Główne skrzypce odegrała pogoda. 
Intensywne opady śniegu sprawiły, iż z ośmiu spotkań 
zostało odwołanych aż cztery. 
Sytuacja w tabeli wygląda bardzo ciekawie. Niezagrożony 
Górnik Wałbrzych pewnie zmierza po zwycięstwo i awans 
z pierwszej lokaty. Do obsadzenia pozostaje drugie 
miejsce, premiowane awansem do IV ligi. I tak, obecnie 
wiceliderem jest Bystrzyca Górna (45 pkt.), trzecia lokata 
dla Kamieńca Ząbkowickiego (44pkt). Tuż za podium 
Zjednoczeni (44 pkt.), którzy do ww. dwójki mają do roze-
grania jeden mecz więcej. W całej układance wciąż nie 
można zapominać o piątym Stolcu. Skałki z identycznym 
bilansem punktowym co Żarów, mają do rozegrania 
jedno spotkanie więcej niż Zjednoczeni. 
W najbliższej kolejce Zjednoczeni Żarów na własnym 
boisku podejmą MKS Karolinę Jaworzynę Śląską. 
Początek spotkania w sobotę, 16 kwietnia o godz. 16:00. 
O stracie punktów nie ma mowy.
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Sportowy flesz
Ponownie z medalem Mistrzostw Polski

Tomasz Kryściak-Pacholski ponownie medalistą 
Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wycho-
wawczych w tenisie stołowym. Po ubiegłorocznym 
tytule wicemistrza kraju, tym razem przyszedł czas na 
brązowy krążek. To była ostatnia szansa podopiecz-
nego mrowińskiej placówki na medal w tej konkurencji, 
gdyż ze względu na wiek opuszcza on mury szkoły. 
Tytuł mistrzowski zdobywa Grzanka (MOW Lidzbark 
Warmiński), drugie miejsce dla Iłowskiego (MOW 
Borowie). MOW Mrowiny awansował na mistrzostwa 
kraju dzięki dzikiej karcie. Zwycięzca eliminacji MOW 
Wałbrzych zrezygnował z udziału w zawodach. 

Zwycięstwo w Wałbrzychu
Zawodniczka Gońca Żarów Anna Maria-Michalska nie 
miała sobie równych, zwyciężając w IX Wiosennym 
Turnieju Szachowym uczniów do lat 16. 

Zostań olimpijczykiem
Takie hasło przyświecało przedszkolakom Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie podczas Międzynarodowego 
Dnia Sportu. Dzieci rywalizowały w nietypowych konku-
rencjach sportowych, które zorganizowało żarowskie 
Gminne Centrum Kultury i Sportu. Zwycięzcami byli 
wszyscy uczestnicy, a medale młodym sportowcom 
wręczał burmistrz Żarowa Leszek Michalak oraz 
dyrektor przedszkola Elżbieta Wierzyk. 

Bielik Cup
Dzięki udanym wynikom młodzi piłkarze Silesii Żarów 
awansowali do ścieżki mistrzowskiej ogólnopolskiego 
turnieju Bielik Cup dla rocznika 2014. Wyniki: Zaborze 
Zabrze 3:0 (bramki: Garbacz, Wołkanowski, Legiejew). 
Wilga Garwolin 1:2 (bramka: Legiejew), Ruch Chorzów 
3:2 (bramki: Janes, Wołkanowski, Sobel), Sojnia Zebrzy-
dowice 2:4 (bramki: Legiejew, Sobel). SM Ruda Śląska 0:2, 
APN Knurów 2:4 (bramki: Wojda 2). 

Zakończyli sezon
Dobiegły końca rozgrywki Ligi Dolnośląskiej w Szachach. 
W stawce 16. zespołów Goniec Żarów zakończył rywa-
lizację na 6. pozycji. Tytuł mistrzowski dla KSz Polonii 
Wrocław. Skład Gońca: Nowak, Daniel, Stankiewicz, 
Rychlik, Borowski, Szmyd, Czaplewska, Zieliński, Reichel, 
Dranka, Michalska. 

Wyniki niższych lig piłkarskich
Kl. A: Zdrój Jedlina-Zdrój – Zieloni Mrowiny 9:0, Wierz-
bianka Wierzbna – Koliber Uciechów 2:0. Kl. B: Silesia 
Żarów – Tęcza Bolesławice 1:3, Zjednoczeni II Żarów – 
Zryw Łażany 6:0, Błyskawica Kalno – Błękitni Słotwina 2:1. 

Turniej w Licheniu
Podczas trzydniowego, silnie obsadzonego turnieju 
piłkarskiego, zawodnicy Silesii Żarów z rocznika 2010/11 
zakończyli rywalizację na 4. pozycji. Wyniki ostatniego 
dnia: Pogoń Szczecin 2:1 (bramki: Stachurski, Brambor), 
Zjednoczeni Września 7:3 (bramki: Wojciechowski 
3, Król, Grzesiewicz, Stachurski, Brambor), Juventus 
Bydgoszcz 0:4. 

Zagrają w finale wojewódzkim
Dzięki wygranej 3:1 w kwalifikacjach powiatowych nad 
Mikama Świdnica, Goniec Żarów wystąpi w finale woje-
wódzkim 64. Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego LZS 
„Złota Wieża”. Drużyny rywalizują w składach 4-osobowych: 

dwóch seniorów, junior/juniorka oraz kobieta. Finał 
dolnośląski odbędzie się pod koniec kwietnia w Nowej 
Bystrzycy. Skład Gońca: Kaśków, Reichel, Michalska, 
Dranka. 

Nie miała sobie równych
Małgorzata Moczulska wygrywa bieg górski Półma-
raton Błędnych Skał 21 KM w kategorii Open. Czas 
zwyciężczyni: 2h 04min 27sek. 
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Tomasz Kryściak-Pacholski (drugi z lewej) tuż po deko-
racji wraz z dyrektorem MOW Mrowiny Ireneuszem 

Koziełem i wychowawcą Zbigniewem Ogryzkiem.

Poznaliśmy szachowych 
mistrzów Żarowa

Zaledwie 12-letnia Wiktoria Śmietańska zwyciężyła 
w Otwartych Mistrzostwach Żarowa w szachach, zosta-
wiając za sobą wielu dorosłych zawodników

Wiktoria Śmietańska, to wielokrotna mistrzyni Polski 
w różnych kategoriach wiekowych. Na co dzień reprezen-
tuje Polonię Wrocław. W żarowskich mistrzostwach nie 
miała sobie równych, zwyciężając w najbardziej presti-
żowej kategorii Open. Na podium znaleźli się: Bartłomiej 
Róg (Stilon Gorzów), Kacper Werner (Górnik Polkowice). 
Miejsca zawodników Gońca Żarów: 5. Marek Szmyd, 
6. Przemysław Borowski, 10. Piotr Kaśków.  
−Po dwóch latach przerwy wróciliśmy do organizacji 
Otwartych Mistrzostw Żarowa. Do naszego miasta przy-
jechało ponad 120 zawodników z kilku województw: lubu-
skiego, opolskiego i dolnośląskiego – relacjonuje prezes 
żarowskiego Gońca Artur Adamek.

W grupie B (do lat 15) wygrał Igor Śliwowski (Gambit Świd-
nica) przed Janem Bednarskim i Gabrielą Gołębczyk (oboje 
Goniec Żarów). Tuż za podium uplasowała się kolejna 
przedstawicielka Gońca Żarów – Weronika Komaniecka.
Jednym z największych sukcesów organizacyjnych można 
przypisać najmłodszej grupie zawodników do lat 10. Nad 
szachownicami pochyliło się 75. młodych zawodników. 
−Tak wysoka frekwencja w najmłodszej grupie cieszy, 
udowadniając, że szkolenie dzieci idzie w dobrym 
kierunku. To zawsze jest powód do dumy – opowiada 
wieloletni trener dzieci i młodzieży Michał Bieszczad 
z Gońca Żarów. 

Najlepszym zawodnikiem tej kategorii został Franci-
szek Maracewicz (Mikama Świdnica). Druga lokata dla 
Oskara Kiszkiela (Goniec Żarów). Brąz wywalczył Maciej 
Owczarek (Polonia Wrocław). 
Wśród żarowskich szachistów wyższe kategorie 
szachowe zdobyli: IV kat. – Paweł Król, Mateusz Marchle-
wicz, Wiktor Kiszkiel, Kaja Dutkiewicz, Milena Król. V kat. 
– Mikołaj Garbacz, Kacper Kostrzewa, Marcel Jagła.
Najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach 
nagradzał Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak. 
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