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Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Przekształcenie prawa 
użytkowania

wieczystego w prawo 
własności
Co się zmieniło

od 1 stycznia 2019 roku? Ulica Zamkowa
w remoncie

Kontynuujemy kolejne in-
westycje drogowe na te-

renie naszego miasta.
Jak do tej pory wyremonto-

wane zostały drogi przy ul. 
Wojska Polskiego, Dworco-
wej, Placu Wolności, Koper-
nika, Słowackiego, Puszkina 

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

i Kwiatowej. W tej chwili pra-
ce prowadzone są przy ulicy 
Zamkowej w Żarowie i zrywa-
na jest tam stara nawierzchnia. 
Wciąż trwają również prace 
remontowe przy przebudowie 
ulicy Sportowej.

więcej na str. 6

1 marca obchodzony bę-
dzie Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”.

Z tej okazji szósty raz w 
Polsce, a po raz drugi w Ża-
rowie odbędzie się „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych”. Żarowski 
bieg zaplanowano na 3 marca 
2019. Wydarzenie organizo-
wane przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu odbędzie się 
w Parku Miejskim przy ulicy 
Zamkowej.

więcej na str. 7

Więcej
na str. 4

Więcej
na str. 5

Nawierzchnia drogowa przy ul. Zamkowej była stara i zniszczona. 

więcej na str. 3
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Kronika Policyjna Informacja dotycząca
dowodów osobistych

W związku z wdroże-
niem w dniu 4 mar-

ca dowodów osobistych z 
warstwą elektroniczną (tzw. 
e-Dowody) i koniecznością 
dostosowania do tego celu 
Rejestru Dowodów Osobi-
stych, w dniach 26 lutego - 1 
marca, planowane są nastę-
pujące działania: 

- W środę 27 lutego zosta-
nie czasowo wyłączona moż-
liwość składania wniosku o 
dowód osobisty przez Inter-
net (wniosek można złożyć do 

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na terenie ulicy 

Wiejskiej w Żarowie. Młody mężczyzna nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu i zderzył się z kierowcą innego samochodu. 
- Kierujący samochodem Opel, 19-letni mieszkaniec powiatu 
wrocławskiego nie ustąpił  pierwszeństwa przejazdu i uderzył w 
samochód marki Audi kierowany przez 26-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego. Pojazdy zabezpieczono na parkingu. Kie-
rowca Audi nie odniósł obrażeń, zaś kierujący Oplem oraz 48-
letni pasażer zostali przewiezieni do szpitala Latawiec w Świd-
nicy – mówi Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji 
w Żarowie.

Włamał się i ukradł elektronarzędzia
Funkcjonariusze policji w Żarowie otrzymali zgłoszenie, że 
nieznany sprawca ukradł z pomieszczenia gospodarczego elek-
tronarzędzia. - Policję powiadomił 21-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego. Ustalono, że nieustalony sprawca po uprzednim 
usunięciu kłódki zabezpieczającej dostał się do wnętrza wolno-
stojącego pomieszczenia gospodarczego, skąd dokonał kradzie-
ży elektronarzędzi budowlanych różnych typów, marek i modeli. 
Szkody zostały oszacowane na kwotę 15.000 złotych – informuje 
komendant policji Katarzyna Wilk. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalne 
automaty do gier
Policjanci Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
KPP Świdnica i funkcjonariusze  Delegatury Dolnośląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu, na podstawie ma-
teriałów operacyjnych ustalili, że w lokalu użytkowym przy 
ul. Armii Krajowej w Żarowie mają znajdować się automaty do 
gier. W wyniku przeprowadzonych czynności wewnątrz lokalu 
ujawniono i zabezpieczono dwa nielegalne automaty do gier o 
wartości nie mniejszej niż 6 tysięcy złotych. Zabezpieczone au-
tomaty przewieziono do magazynu Urzędu Celnego.

Znęcał się nad żoną. Trafił do aresztu
Sąd Rejonowy w Świdnicy zastosował tymczasowy areszt na 
okres dwóch miesięcy wobec 51-letniego mieszkańca Żarowa, 
który znęcał się nad swoją żoną. - Mężczyzna był podejrzany o 
to, że znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną w ten sposób, 
że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, 
podczas których wyzywał pokrzywdzoną kobietę słowami wul-
garnymi, wyganiał z domu, nie wpuszczał do mieszkania, groził 
pozbawieniem życia, rzucał przedmiotami domowymi, uderzał 
po ciele, szarpał za włosy, popychał, chwytał rękami za szyję, 
uderzał dłonią w twarz. Grozi mu kara pozbawienia wolności 
od 2 miesięcy do nawet 5 lat – wyjaśnia Katarzyna Wilk z 
komisariatu policji w Żarowie.

Kierował pomimo cofniętych uprawnień
Policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu jawor-

skiego, który kierował pojazdem marki Opel Corsa pomimo 
cofniętych uprawnień do kierowania wydanych przez Starostę 
Jaworskiego. Pojazd został zabezpieczony, a kierującego po 
wykonaniu czynności zwolniono do domu.

Oszustwo na portalu OLX
32-letni mieszkaniec Żarowa powiadomił, że nieznany sprawca 
za pośrednictwem portalu OLX dokonał na jego szkodę oszu-
stwa przy sprzedaży konsoli do gier, za którą wpłacił na wska-
zane konto kwotę 230 złotych. Mężczyzna do dnia dzisiejszego 
nie otrzymał zakupionego towaru ani zwrotu pieniędzy. 

Oprac. Magdalena Pawlik

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 
05.02.2019r. 

Uwaga! Przerwa w kasie UM w innych godzinach
Od 1 lutego 2019 roku przerwa w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie będzie w godzinach 11.30-12.30.
Kasa Urzędu Miejskiego w Żarowie czynna jest codziennie, w godzinach od 7.30 do 15.00, a we wtorki w godzinach od 

8.00 do 15.00.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu mieszkańców Siedlimowic składam ser-

deczne podziękowania Pani L. Gracjasz za udostępnie-
nie ciągnika oraz J. Molzahn z synami, R.Grabarczyk, 
K.Spisak, K. Schumman za pomoc w usunięciu drzew 
przy drodze powiatowej

R. Kąsik

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i udział w ceremonii pogrzebowej Radosława

         Rodzina Kąsik

→ Kupię działkę budowla-
ną w Żarowie lub Łażanach. 
Tel. 532 898 189

godz. 24.00 w dniu 26 lutego). 
Usługa zostanie ponownie 
uruchomiona w dniu 4 mar-
ca.

- W piątek 1 marca wnio-
ski o wydanie dowodu osobi-
stego w urzędzie  będzie moż-
na składać  do godz. 11.30, 
ponieważ od godziny 12.00 
nastąpi przerwa w działaniu 
Rejestru Dowodów Osobi-
stych.

Po godzinie 12.00 nie bę-
dzie również możliwości od-
bioru dowodu osobistego.

Dokładne informacje uzy-
skają Państwo w Biurze Do-
wodów Osobistych lub pod 

numerem telefonu: (74) 8580 
591 wew.362 lub 368 lub 
743067362 i 743067368. 

Uwaga producenci rolni! Zmiana w kodach CN na fakturach dotyczących zakupu oleju napędowego
Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla 

przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. 

Do 2018 r. zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego 
kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z 
dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, 
również kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19.

W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentu-
jące zakup oleju napędowego:

1) od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19; 
2) od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.
Informacja zgodna z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy odbiorze faktur proszę zwracać uwagę na poprawność kodu CN
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Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

Co zmieniło się od  1 stycznia 2019 roku?
Z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

Na sesji Rady Miejskiej 16 stycznia 2019r. radni uchwalili wysokość oraz 
warunki udzielania bonifikat.

Jakie grunty uległy 
przekształceniu?

Przekształceniu uległy 
grunty:

1.  pod budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi,

2.  pod budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi  
(w których co najmniej poło-
wa lokali to lokale mieszkal-
ne)

3. pod budynkami, o któ-
rych mowa w pkt 1 lub pkt 
2, wraz z budynkami gospo-
darczymi, garażami, innymi 
obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidło-
we i racjonalne korzystanie z 
budynków mieszkalnych.

Jakie formalności 
dotyczą przekształ-
cenia?

Potwierdzeniem faktu prze-
kształcenia będzie zaświad-
czenie wydane z urzędu w 
ciągu 12 miesięcy, licząc od 
1 stycznia 2019 r. Zaświad-
czenia takie będą wydawane 
sukcesywnie.

Zaświadczenie może zostać 
również wydane na wniosek 
właściciela. W tym przypad-
ku należy wraz z wnioskiem 
wnieść opłatę skarbową w 
wysokości 50 zł. Termin na 
wydanie zaświadczenia na 
wniosek wynosi: 4 miesiące 
od dnia otrzymania wniosku 
lub 30 dni, jeśli wniosek uza-
sadniony jest np. sprzedażą 
mieszkania albo potrzebą 
ustanowienia odrębnej wła-
sności lokalu. Takie samo za-
świadczenie otrzyma z urzędu 
Sąd Rejonowy w Świdnicy V 
Wydział Ksiąg Wieczystych 
i dokona odpowiedniego wpi-
su. Wpis dotyczący własności 
do księgi wieczystej jest wol-
ny od opłat. Zaświadczenie 
stanowi podstawę wpisu w 

dziale III księgi wieczystej 
roszczenia o opłatę, w odnie-
sieniu do każdego właściciela 
nieruchomości.

Czy przekształcenie 
jest odpłatne?

Tak, przekształcenie jest 
odpłatne. Za przekształcenie 
płaci się 20 rocznych opłat 
przekształceniowych. Rocz-
na opłata przekształceniowa 
odpowiada wysokości opłaty 
rocznej za użytkowanie wie-
czyste jaka obowiązywałaby 
w 2019r. Opłatę należną za 
rok 2019 wnosi się w termi-
nie do dnia 29.02.2020 r., a 
pozostałe opłaty w terminie 
do 31 marca każdego roku, 
począwszy od 2020 r.

Przykład:
Jan Kowalski płacił do tej 

pory roczną opłatę z tytułu 
użytkowania wieczystego w 
wysokości 10 zł.

Roczna opłata przekształ-
ceniowa będzie wynosiła 
również 10 zł.

Całą opłatę przekształcenio-
wą można też wpłacić jedno-
razowo – płatność „z góry”.

Wyliczenie jednorazowej 
opłaty przekształceniowej w 
przypadku Jana Kowalskie-
go, który zamierza wnieść 
opłatę jednorazową w roku 
2019.

10 zł x 20 lat = 200 zł.

Czy w Gminie Żarów 
obowiązuje bonifika-
ta od jednorazowej 
opłaty przekształce-
niowej?

Tak. Zgodnie z uchwałą Nr 
V/27/2019 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 16 stycz-
nia 2019 r. osobom fizycz-
nym będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych przysługu-
je bonifikata, w przypadku 
wniesienia jednorazowej 
opłaty przekształceniowej w 
roku 2019. Wysokość bonifi-
katy wynosi 60%. 

Bonifikata nie przysługuje: 
1. osobom, których prawo 

własności budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub 
lokali mieszkalnych nabytych 
w drodze następstwa prawne-
go nie zostało ujawnione w 
księdze wieczystej,

2. osobom, które posiadają 
zadłużenie wobec Gminy Ża-
rów z tytułu należności sta-
nowiących dochód budżetu 
Gminy Żarów.

Zamiar wniesienia 
opłaty jednorazowej 
należy zgłosić na pi-
śmie.

Przykład:
Wyliczenie jednorazowej 

opłaty przekształceniowej 
wraz z bonifikatą:

Jan Kowalski zgłasza za-
miar wniesienia jednorazo-
wej opłaty przekształcenio-
wej, która w jego przypadku 
wynosi 200 zł. Opłatę zobo-
wiązał się uiścić w roku 2019, 
spełniając warunki określone 
w uchwale Rady Miejskiej 
udzielona mu została 60 % 
bonifikata.

Wartość bonifikaty 200 zł x 
60% = 120 zł

Kwota do zapłaty 200 zł – 
120 zł = 80zł

Co w przypadku
całkowitej spłaty?

Po wniesieniu wszystkich 
opłat albo opłaty jednorazo-
wej właściwy organ wyda-
je z urzędu, w terminie 30 
dni od dnia wniesienia opłat 
albo opłaty jednorazowej, 
zaświadczenie o wniesieniu 
opłat albo opłaty jednorazo-
wej, które właściciel gruntu 
załącza do wniosku o wy-
kreślenie w dziale III księgi 
wieczystej wpisu roszczenia 
o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie 
ww. wpisu pobiera się opłatę 
stałą w wysokości:

- 250 zł - w przypadku wnie-
sienia opłaty jednorazowej,

- 75 zł - w pozostałych przy-
padkach.

Czy w przypadku, 
gdy użytkownik wie-
czysty zmarł i nie 
przeprowadzono po-
stępowania spadko-
wego należy potwier-
dzić przekształcenie 
na rzecz zmarłego?

Zaświadczenie nie tworzy 
nowej sytuacji prawnej. Za-
świadczenie potwierdza fakt 
przekształcenia prawa grun-
tu, które nastąpiło z mocy 
prawa. Zaświadczenie stano-
wi podstawę do ujawnienia 
prawa własności w księdze 
wieczystej prowadzonej dla 
przekształconej nierucho-
mości, nie zaś podstawę do 
zmian wpisów dotyczących 
osoby lub osób, którym przy-
sługują prawa do nierucho-
mości.

Dane adresata (dotychcza-
sowego użytkownika wie-
czystego) są niezbędne w 
celu dokonania doręczenia 
zaświadczenia dotychcza-
sowemu użytkownikowi 
wieczystemu. Dane te organ 
przyjmuje z ewidencji grun-
tów i budynków, i na ten ad-
res wysyła zaświadczenie lub 
na adres, na który dotychczas 
wysyłano korespondencję 
związaną z użytkowaniem 
wieczystym.

Czy przed wyda-
niem zaświadczenia 
o przekształceniu 
można wnieść jed-
norazową opłatę 
przekształceniową?

Zaświadczenie jest doku-
mentem potwierdzającym 
przekształcenie prawa do 
gruntu, więc dopiero wydanie 

takiego zaświadczenia przez 
organ pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, że dana nierucho-
mość podlega przekształce-
niu. Bez tego zaświadczenia 
nie mamy pewności, co do 
obowiązku zapłaty za prze-
kształcenie, ponieważ ustawa 
określa konkretne warunki, 
które muszą spełniać grunty, 
w stosunku do których pra-
wa uległy przekształceniu 
we własność. Jeżeli zatem 
organ wyda zaświadczenie, 
a tym samym potwierdzi, 
że grunt uległ przekształce-
niu wówczas osoba, która 
była dotychczasowym użyt-
kownikiem zobowiązana 
jest do wnoszenia rocznych 
opłat przekształceniowych. 
Zaświadczenie oprócz po-
twierdzenia przekształcenia 
będzie zawierać informa-
cje o obowiązku wnoszenia 
rocznej opłaty przekształce-
niowej, wysokości i okresie 
wnoszenia tej opłaty. W tre-
ści zaświadczenia znajdzie-
my także informację o tym, 
że możemy na piśmie zgło-
sić zamiar wniesienia opłaty 
jednorazowej. Po otrzyma-
niu zgłoszenia organ ma 14 
dni na poinformowanie nas, 
na jakie konto mamy wnieść 
opłatę, ile wynosi opłata jed-
norazowa i udzieli nam bo-

nifikaty od tej opłaty, jeżeli 
obowiązuje uchwała w tym 
zakresie. Bonifikata od opła-
ty jest udzielana przez wła-
ściwy organ, co oznacza, że 
nie można jej udzielić sobie 
samodzielnie. Z przyjętej w 
ustawie chronologii wynika, 
że opłata przekształceniowa 
jednorazowa może zostać 
uiszczona dopiero po otrzy-
maniu zaświadczenia po-
twierdzającego przekształce-
nie i po zgłoszeniu na piśmie 
zamiaru jej wniesienia. 

Wniesienie opłaty przed 
wydaniem zaświadczenia nie 
jest jednak wykluczone. Naj-
lepiej zatem w takich przy-
padkach wcześniej skonsul-
tować decyzję o wniesieniu 
opłaty jednorazowej przed 
wydaniem zaświadczenia z 
Urzędem Gminy. 

Wszelkich wyjaśnień 
i informacji na te-
mat przekształcenia 
udzielają pracownicy 
Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, pokój nr 20, 
tel.743067338.

Wnioski można pobrać ze 
strony internetowej www.
um.zarow.pl oraz w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie.

Informujemy, że wszystkie informacje 

dotyczące użytkowania wieczystego

i przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności,

będą udzielane w następujących dniach:

- poniedziałek w godz. 7.30 do 15.30

- wtorek w godz. 8.00 do 16.00



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plAktualności4

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali 
pomiaru materiałów składowanych przez inwestora na terenie działki w 
Żarowie.

Burmistrz o „otaczarni”
Powstanie w Żarowie zakładu, który miałby produkować masę bitumiczną (tzw. asfaltownię) wywołał wiele emocji wśród mieszkańców naszej gminy. Na kontach 
społecznościowych w internecie przeczytać można wiele komentarzy, wpisów i opinii na ten temat, łącznie z tym, że firma dogadała się z gminą, by zrealizować 
inwestycję. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Leszka Michalaka – Burmistrza Miasta Żarów.

Panie Burmistrzu są głosy, 
że był Pan zainteresowany 
zlokalizowaniem tej inwe-
stycji w Żarowie i sprzyjał 
Pan jej powstaniu, czy to 
prawda?

– To duże uproszczenie. 
Każdy inwestor, który trafia 
do naszej gminy może liczyć 
na przychylność władz gminy. 
To właśnie dzięki temu mamy 
Miejską Strefę Inwestycyjną, 
dzięki której gmina Żarów 
może skutecznie realizować 
wiele przedsięwzięć z zakresu 
oświaty, kultury, sportu, jak 
również działań proekologicz-
nych, takich chociażby, jak do-
tacje na wymianę starego pie-
ca węglowego na ekologiczny. 
Podobnie było w przypadku 
firmy Pro-Tra Building Sp.  
z o.o., która odkupiła działkę 
od prywatnego właściciela.

Kiedy dowiedział się Pan 
co chcą budować?

– W trakcie kilku spotkań in-
westorzy przedstawiali zarys 
swojego przedsięwzięcia, jed-
nakże pełny obraz inwestycji 
miałem dopiero w momencie, 
kiedy końcem sierpnia ubie-
głego roku złożyli w Urzędzie 
wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunko-

waniach dla przedsięwzięcia 
„Budowa zakładu dróg wraz z 
infrastrukturą” na działce nr 
ewid. 363/2 w Żarowie.

Jaki miał Pan wtedy sto-
sunek do projektu?

– Byłem mocno zaintere-
sowany projektem i szczerze 
mówiąc wyglądał obiecująco. 
Widziałem korzyści dla gminy 
i oczywiście jej mieszkańców. 
Tańszy surowiec do naprawy 
gminnych dróg, a wiele z nich 
wymaga pilnego remontu czy 
przebudowy. Jednakże wyda-
nie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia musi być oparte na 
jego zgodności z obowiązują-
cymi unormowaniami, dlatego 
rozpoczęto wnikliwą analizę 
przedłożonych dokumentów.

Kiedy pojawiły się wątpli-
wości?

– Kiedy po przesłaniu wnio-
sku inwestora do trzech insty-
tucji: Sanepidu, Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu i Państwo-
wego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie wszystkie 
wydały opinie nakazujące 
przeprowadzenie procedury 
oddziaływania na środowi-
sko, nakazując sporządzenie 

raportu w sprawie oceny od-
działywania planowanego za-
kładu na środowisko. Raport 
taki nakazałem przygotować 
inwestorom 6 listopada 2018 
roku.

Czy przedłożony raport 
rozwiał Pana wątpliwości?

– Wręcz przeciwnie. Inwestor 
zapewniał, że linia technolo-
giczna jest nowoczesna i prze-
łomowa, a dane z raportu temu 
przeczą. Analiza dokumentu 
przyniosła kolejne wątpliwo-
ści, szczególnie, że zawierał 
wiele niejasności i uogólnień, 
dlatego też wystąpiłem do 
niezależnych ekspertów z dzie-
dziny ochrony środowiska i 
ochrony zdrowia, aby zapo-
znały się z całą dokumentacją 
i wydały rzetelną i obiektywną 
ocenę tego raportu, w formie 
ekspertyzy.

Czy eksperci rozwiali wąt-
pliwości?

– Niestety nie, jeszcze je 
spotęgowali. Przedstawiona 
ekspertyza niezależnych eks-
pertów uwypukliła wiele nie-
ścisłości i wątpliwości związa-
nych z budową tego zakładu w 
Żarowie. To oznacza, że raport 
firmy nie przedstawiał rzetel-
nej i wiarygodnej oceny od-
działywania przedsięwzięcia 
na środowisko, która dałaby 
podstawę do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach. Wskazane braki w 
tym raporcie wykazują rażące 
naruszenie wymagań ustawy o 
oddziaływaniu na środowisko.

Pomimo tego, że firma nie 

otrzymała decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia, 
to jednak rozpoczęła prace 
na działce, co spowodowa-
ło, że mieszkańcy uznali, że 
robi to całkiem legalnie, za 
zgodą gminy.

– To oczywista nieprawda. 
Jeszcze w grudniu 2018 roku 
wystosowałem pismo do Po-
wiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Świdnicy 
o podjęcie działań sprawdza-
jących, czy firma prowadzi na 
tym terenie prace budowlane, 
posiadając wszystkie niezbęd-
ne do tego celu pozwolenia. 
Otrzymaliśmy odpowiedź 
z Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w 
Świdnicy, że kontrola zostanie 
przeprowadzona na terenie 
zakładu początkiem marca. 
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska zwrócił się do in-
westora o złożenie wyjaśnień 
do raportu i przedłużył wy-
danie opinii w tej sprawie do 
15 marca 2019r. Sanepid 25 
stycznia 2019r. poinformował 
o przedłużeniu terminu wyda-
nia opinii do 25 lutego 2019r. 
Niestety nie mamy wpływu na 
działanie instytucji podległych 
Staroście. Inne instytucje kon-
trolne działają szybciej. Po 
tym jak firma zgromadziła 
olbrzymie ilości destruktu, 
zwanego potocznie frezowi-
ną zrobiliśmy zgłoszenie do 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Kontro-
la już się odbyła i czekamy na 

Procedura wydania decyzji środowiskowej
Zapytaliśmy Sylwię Niedźwiecką inspektora ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Żarowie, jak wygląda procedura wydania de-
cyzji środowiskowej i jakie są jej kolejne etapy.

1.  Co to jest decyzja śro-
dowiskowa?

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wy-
dawana dla przedsięwzięć, 
które mogą znacząco od-
działywać na środowisko, 
dla których wymagane jest 
między innymi pozwolenie 
na budowę. Decyzję środo-
wiskową wydaje Burmistrz 
na wniosek inwestora. 

2. Na jakim etapie jest 
postępowanie w sprawie 
otaczarni?

Postępowanie trwa od 29 
sierpnia 2018 r., kiedy in-
westor złożył wniosek. Bur-
mistrz, po zasięgnięciu opinii 

od Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarne-
go, Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska i Dy-
rektora Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej Wody 
Polskie nakazał inwestoro-
wi przygotowanie raportu 
oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko. Do 
czasu otrzymania raportu 
Burmistrz postanowieniem z 
dnia 26 listopada 2018r. za-
wiesił postępowanie admini-
stracyjne. 11 grudnia 2018r. 
inwestor przedłożył raport. 
Burmistrz postanowieniem z 
dnia 17 grudnia 2018r. podjął 
zawieszone postępowanie. 

3. Co z tego wynika?
Po otrzymaniu raportu 

Burmistrz musi przesłać go 
do Państwowego Powiato-
wego Inpsektora Sanitar-
nego, Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska 
i Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej Wody Polskie celem 
uzyskania ich opinii. Raport 
trafia też do  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu jako 
instytucji specjalistycznej 
do uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia, 
które Burmistrz musi wziąć 
pod uwagę. 

4. Dlaczego Burmistrz 
powołał swoich ekspertów 
do oceny raportu? Czy to 
jest zwykła praktyka?

Nie, to nie jest zwykła prak-
tyka. Ekspertów powołuje 
się wtedy, kiedy organ ma 
wątpliwości co do raportu. 
Tak było w tym przypadku. 
Urząd nie jest jednostką spe-
cjalistyczną i nie może tego 
raportu ocenić pod kątem 
prawidłowości obliczeń czy 
prawidłowości przedstawio-
nych danych. Skomplikowa-
ny charakter sprawy oraz 
wątpliwości co do popraw-
ności danych zawartych w 
raporcie skłoniły Burmistrza 

do powołania niezależnych 
ekspertów. 

5. A co wzbudziło Pań-
stwa niepokój?

Przede wszystkim plano-
wany sposób zasilania insta-
lacji, jak również jej wydaj-
ność, która była określona 
dla 100 ton na godzinę, a  in-
stalacja ma realną moc 240 
ton na godzinę. 

6. Jakie będą kolejne 
działania Burmistrza?

Czekamy na najważniejsze 
dla nas opinie, czyli stano-
wisko Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska. 
Ponadto wpływają do gminy 
pisma i stanowiska stron po-

stępowania, które dołączymy 
do materiału dowodowego, a 
które Burmistrz będzie mu-
siał wziąć pod uwagę przy 
wydawaniu decyzji. 

7. Kiedy będzie decyzja?
Przed wydaniem decyzji 

Burmistrz poinformuje stro-
ny o zebraniu materiału do-
wodowego. Ponadto ogłosi 
ponowny udział społeczeń-
stwa, by mogło zapoznać się 
z materiałem dowodowym. 

8. Kiedy to nastąpi?
Na ten moment nie jesteśmy 

w stanie podać dokładnej 
daty. 

Dziękuję za rozmowę

jej wyniki.
Czy to nie jest gra na zwło-

kę, by zmęczyć mieszkań-
ców i po cichu zalegalizować 
inwestycję?

– To nonsens. Każda insty-
tucja działa i wydaje opinie 
i uzgodnienia w oparciu o 
obowiązujące normy prawne, 
a to, że procedury wydłużają 
się jest tylko oznaką tego, jak 
wiele jest niejasności, które 
powodują, że jest coraz wię-
cej wątpliwości co do tego, 
że przedsięwzięcie będzie 
bezpieczne dla mieszkańców. 
A przecież o bezpieczeństwo 
mieszkańców w tym wszystkim 
chodzi. Dlatego na 12 lutego 
2019r. pomimo braku opinii 
dwóch kluczowych instytu-
cji: Sanepidu i  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu, zwołałem 
rozprawę administracyjną z 
udziałem przedstawicieli in-
westora, ekspertów z dziedziny 
ochrony środowiska i ochrony 
zdrowia powołanych przez 
gminę oraz mieszkańców. 

Jako Burmistrz Żarowa pra-
gnę uspokoić mieszkańców. 
Nie zrobię nic, co byłoby prze-
ciwko zdrowiu i bezpieczeń-
stwu mieszkańców naszej gmi-
ny. Prowadzę postępowanie 
administracyjne w tej sprawie 
i zaznaczam, że jest to jeszcze 
wczesna faza wszczętego po-
stępowania. Tego typu postę-
powania są długotrwałe, bo 
wymagają specjalistycznych 
opracowań z kilku różnych 
dziedzin. W związku z trwa-
jącymi procedurami jestem 
związany wieloma przepisami, 
dlatego do tej pory nie zabie-
rałem głosu. Dzisiaj już wiem, 
że są przesłanki do wydania 
decyzji, która uniemożliwi po-
wstanie tego zakładu. Jednak 
dla dobra tego postępowania 
nie mogę więcej Państwu na 
razie powiedzieć.

 Dziękuję za rozmowę.
Zadaliśmy także pytania do-

tyczące budowy tego zakładu 
inwestorowi, ale nie chciał 
udzielić nam odpowiedzi. 

Magdalena Pawlik
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W marszu protestacyjnym zorganizowanym przez Komitet Społeczny Mieszkańców uczestniczyły tłumy. 

Byliśmy solidarni. Wspólnie maszerowaliśmy ulicami miasta, aby wyrazić swój protest przeciwko planom inwesto-
ra.

Michał Sobczyński przekazał pismo protestujących na ręce asystenta po-
sła na Sejm RP Wojciecha Murdzka.

Marsz protestacyjny w naszym mieście był kolejnym ważnym elementem 
trwającego protestu mieszkańców. 

Marsz protestacyjny
„NIE dla asfaltowni w Żarowie”

W sobotę, 23 lutego z inicjatywy mieszkańców naszej gminy, którzy zawiązali Komitet Społeczny protestujący 
przeciwko planowanej budowie zakładu produkującego masę bitumiczną, zorganizowany został marsz pro-
testacyjny. Tego dnia solidarni byliśmy wszyscy. Mieszkańcy, samorządowcy, radni Rady Miejskiej, przed-
stawiciele stowarzyszeń, organizacji, nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz młodzież w proteście 
przeciwko planowanej w Żarowie inwestycji przeszli w marszu manifestacyjnym ulicami Żarowa.

Żarowianie ubrani w maski 
antysmogowe i z transparen-
tami, na których można było 
przeczytać: „Asfaltownia 
to śmierć w powietrzu” czy 
„STOP otaczarni asfaltu w 
Żarowie” przeszli na teren, 
gdzie planowana jest budo-
wa tego zakładu. Inwestor 
właśnie tutaj pomiędzy Ża-
rowem a Łażanami chce wy-
budować „Zakład dróg wraz 
z infrastrukturą” (tzw. asfal-
townię). Na manifestacji po-
jawił się również burmistrz 
Leszek Michalak. - Jako 
Burmistrz Miasta Żarów od 
wielu lat, razem z Państwem 
tworzymy bezpieczne i przy-
jazne miejsce. Dzisiaj stoimy 
wobec sytuacji, w której po 
raz kolejny wyrażacie swój 
sprzeciw w kwestii planowa-
nej inwestycji. Chcę Państwa 
zapewnić, że moje działania 
będą zbieżne z Państwa ocze-
kiwaniem – mówił burmistrz 
Leszek Michalak.

Swoje stanowisko w tej 
sprawie podtrzymują także 
radni Rady Miejskiej, rów-
nież obecni na marszu ma-
nifestacyjnym. - Szanowni 
Państwa, Rada Miejska wy-
powiedziała się na ten temat, 
uchwalając uchwałę w spra-
wie sprzeciwu wobec plano-
wanej inwestycji. Nie chcemy 
tej inwestycji na naszym tere-
nie, wszyscy radni zagłoso-
wali za jej przyjęciem. Z tego 
miejsca apeluję również do 
wszystkich instytucji, które 
mają jeszcze czas na wyda-
nie opinii: Sanepidu i Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. 
Zrobimy wszystko, co będzie 
w naszej mocy, aby tę inwe-
stycję blokować. Będziemy 
pisać, gdzie się da, będziemy 
zawiadamiać wszystkie insty-
tucje, które będą mogły nam 
w tym pomóc – deklarował 
w imieniu radnych przewod-
niczący Rady Miejskiej Ro-
man Konieczny.

W marszu protestacyjnym 
uczestniczyły tłumy miesz-
kańców. Wszyscy przyszli 
tutaj w jednym celu, aby 
pokazać, że są przeciwni re-
alizacji na terenie miasta tej 
inwestycji. Obawiają się o 
zdrowie swoje i swoich naj-

bliższych, o negatywne od-
działywanie na środowisko, 
hałas i nieprzyjemny zapach, 
który może być efektem uru-
chomienia instalacji. - Oba-
wiamy się skutków ubocznych, 
a zwłaszcza emisji spalin z as-
faltowni, które będą szkodzić 
naszemu zdrowiu – mówiła 
Patrycja Cargill mieszkan-
ka Żarowa. Inni mieszkańcy 
również uważają, że inwesty-
cja będzie dużym zagroże-
niem, nie tylko dla zdrowia, 
ale także całego środowiska 
naturalnego. - Mieszkamy 
blisko tego terenu, zagospo-
darowaliśmy sobie miejsca na 
ogródki, ale teraz obawiamy 
się, że nie będziemy mogli w 
z nich korzystać.  Nie będzie-
my otwierać okien, bo do na-
szych mieszkań dostanie się 
zanieczyszczone powietrze.
Do tej pory dobrze nam się 
tutaj żyło. Miasto się rozwija, 
powstało wiele nowych inwe-
stycji. Dzisiaj w mieszkań-
cach siła, zbieramy podpisy 
przeciwko tej inwestycji. Wie-
rzę w ludzi i mam nadzieję, że 

Udało nam się także porozmawiać z Michałem Sobczyń-
skim przedstawicielem Komitetu Społecznego Miesz-

kańców, który zapewniał, że wierzy w pozytywne zakoń-
czenie tej sprawy, choć droga do tego sukcesu będzie długa 
i żmudna. Zawiązany Komitet Społecznsy to grupa 7 osób, 
którzy wspólnie pracują od ponad tygodnia w tym temacie.
1. Jakie jest oficjalne stanowisko mieszkańców w tej 
sprawie?
Mieszkańcy mówią wprost: NIE CHCEMY takiej inwestycji 
u siebie w Żarowie!
2. Ile podpisów zebrali mieszkańcy gminy Żarów prze-
ciwko realizacji inwestycji „Budowy zakładu dróg 
wraz infrastrukturą” - tzw. asfaltowni?
Mieszkańcy Żarowa i okolicznych wsi zebrali łącznie 2107 
(to był stan na niedzielę 17 lutego 2019r. wieczór) podpisów 
pod petycją do Burmistrza Miasta Żarów w sprawie budowy 
otaczarni asfaltu w Żarowie. Podpisy się nadal zbierane i 
już dzisiaj jest ich zdecydowanie więcej. 
3. Czego obawiają się najbardziej mieszkańcy Żarowa, 
w związku z tym przedsięwzięciem?
Mieszkańcy Żarowa, ale nie tylko, bo przecież nasza Gmina 
jest spora i na jej terenie są miejscowości, gdzie oddziały-
wanie tej inwestycji będzie mocno odczuwalne, obawiają 
się głównie o zdrowie swoje i najbliższych. Obawiają się, 
że wytwarzany materiał, czyli asfalt zawiera mnóstwo szko-
dliwych substancji rakotwórczych, które przedostaną się do 
naszych organizmów. W procesie produkcji będą powstawać 
węglowodory aromatyczne, które osadzają się w płucach 
wątrobie i śledzionie, przyczyniają się do powstania raka, 
są opracowania naukowe, które temu dowodzą! Obawiamy 
się także całodobowego hałasu i uciążliwości związanej z 
inwestycją. Wiemy, że zestaw maszyn do produkcji asfaltu 
jest przestarzałej technologii z 1998 roku! Obawiamy się 
także paskudnego zapachu, który powstaje przy okazji pro-
dukcji, a także zapylenia. Wiemy, jak taka inwestycja może 
wpłynąć na wizerunek naszego miasta i gminy oraz obsza-
rów strefy ekonomicznej. Obawiamy się, że firmy, które są w 
strefie rozważą przeniesienie się w inne rejony Polski, a co 
za tym idzie boimy się utraty miejsc pracy. Przy okazji reali-
zacji tej inwestycji niszczona jest infrastruktura drogowa, w 
tym drogi i ścieżki rowerowe, które powstały przecież z na-
szych podatków oraz dofinansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Obawiamy się również o nasze bezpieczeństwo 
na drogach, szczególnie drodze dojazdowej do strefy ekono-
micznej z uwagi na możliwy bardzo duży ruch ciężarówek.
4. Czy mieszkańcy rozmawiali w tej sprawie z Burmi-
strzem Miasta Żarów? Jak Burmistrz ustosunkował się 
do zgłaszanych przez mieszkańców zarzutów?
Burmistrz będący stroną w całej sprawie kilkukrotnie wypo-
wiadał się na ten temat w mediach lokalnych. Uczestniczył 
także w rozprawie administracyjnej. Brakuje nam jednak 
jasnego i stanowczego przekazu informacyjnego do miesz-
kańców. Informacji co nam grozi, na jakim etapie tej sprawy 
jesteśmy i jaki mamy plan na pozbycie się tej inwestycji z 
Żarowa. Wiemy już, że Rada Miejska wraz z radnymi opo-
wiedziała się zdecydowanie po stronie mieszkańców. Odby-
ła się też nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której 
można było uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.

wspólnymi siłami zatrzyma-
my to przedsięwzięcie – ko-
mentowała Renata Zdunik 
mieszkanka  Żarowa.

W sprawę zaangażowali 
się także posłowie na Sejm 
RP: Wojdziech Murdzek i 
Anna Zalewska.

Procedura wydania decyzji środowiskowej
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Sakramentalne „Tak”
powiedzieli sobie 50 lat temu

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę mi-
łość w ręce i przenieść ją przez całe życie” /K. I. Gałczyński/

Przez 50 lat kroczyli 
wspólną drogą. Teraz dla 
innych mogą być wzorem 
wytrwałości i cierpliwości. 
Kilka dni temu, w obec-
ności najbliższej rodziny i 
zaproszonych gości odno-
wili przysięgę małżeńską. 
Jubilaci odznaczeni zostali 
także medalami Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej, 
które wręczył parze bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Wspólne zdjęcie jubilatów oraz zaproszonych gości.

Państwo Krystyna i Jan Wójcik pół wieku temu na ślubnym kobiercu przy-
sięgali sobie miłość na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, w radości i 
smutku. Przysięgi dochowali do dnia dzisiejszego i w tym roku świętowali 
jubileusz złotych godów.

Otrzymali również pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. 
- Mam dziś wielką przyjem-
ność wręczyć Państwu me-
dale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Życzę Państwu 
dużo zdrowia i radości. 
Przyjmijcie także życzenia 
szczęścia dla całych rodzin, 
abyście jak najdłużej mogli 
się cieszyć szczęściem osobi-
stym oraz szczęściem dzieci, 
wnuków i prawnuków  - gra-

Drogi w tej części miasta zyskają niebawem nowe nawierzchnie asfaltowe.

Ulica Zamkowa w remoncie

Uwaga kierowcy!
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. informuje, że od dnia 15 lutego 2019 roku, w związku 

z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zamkowej” zostanie zamknięta dla ruchu część ulicy Zamko-
wej. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, aby nie parkowali samochodów na parkingach przy Urzędzie Miejskim w 
Żarowie oraz Przedszkolu „Chatka Małolatka”. Dojazd do tej części miasta odbywać się będzie od strony ulicy Armii 
Krajowej, przez teren zlokalizowany naprzeciw wjazdu do firmy Martech. Za utrudnienia przepraszamy.

Kontynuujemy kolejne in-
westycje drogowe na te-

renie naszego miasta.
Jak do tej pory wyremon-

towane zostały drogi przy 
ul. Wojska Polskiego, Dwor-
cowej, Placu Wolności, 
Kopernika, Słowackiego, 
Puszkina i Kwiatowej. W 
tej chwili prace prowadzone 
są przy ulicy Zamkowej w 
Żarowie i zrywana jest tam 
stara nawierzchnia. Wciąż 

trwają również prace remon-
towe przy przebudowie ulicy 
Sportowej, która jest już przy-
gotowana pod wylanie nowej 
nawierzchni asfaltowej. 

Wszystkie zadania drogowe 
są realizowane w ramach du-
żego projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
na terenie miasta Żarów po-
przez remont dróg oraz zago-
spodarowanie terenów i prze-
strzeni publicznych w celu 

przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych”. - Kolejny etap prac za 
nami. Zmodernizowanych zo-
stało siedem dróg na terenie 
naszego miasta. Jako ostatnie 
wyremontowane zostaną dro-
gi przy ul. Sportowej, Zamko-
wej i Mickiewicza. Prace przy 
ul. Sportowej zaczęły się kilka 
tygodni temu, a w chwili obec-
nej trwa przebudowa ulicy 
Zamkowej. Wszystkie prace w 
tej części miasta powinny za-
kończyć się początkiem kwiet-
nia. Niebawem ruszymy także 
z remontem ulicy Mickiewicza, 
która przebudowana będzie 
na odcinku od ronda do prze-
jazdu kolejowego. Zakończe-
nie całego zadania określone 
zostało w umowie na sierpień 
2019 rok  – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wszystkie inwestycje dro-
gowe finansowane są ze środ-

ków własnych budżetu gminy 
Żarów oraz dofinansowania, 
które zostało przyznane w 
ramach realizacji unijnego 
projektu „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów na 
terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospoda-
rowanie terenów i przestrzeni 
publicznych w celu przywró-
cenia lub nadania im nowych 
funkcji społecznych, edu-
kacyjnych i rekreacyjnych”. 
Wartość dofinansowania to 
kwota 3 867 257,09 złotych. 
Koszt remontu dróg przy uli-
cy Sportowej oraz Zamkowej 
wynosi 577 tysięcy złotych. 

Dzięki przeprowadzonym 
pracom drogi gminne na te-
renie naszego miasta zyskały 
nowe nawierzchnie, co wpły-
nęło nie tylko na estetykę, 
ale przede wszystkim bez-
pieczeństwo użytkowników 
ruchu drogowego.

Magdalena Pawlik

Ginekolog będzie 
przyjmował

w Przychodni
„Medicus”

Udało się znaleźć lekarza 
ginekologa, który będzie 

przyjmował pacjentki w Nie-
publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej „Medicus” w Ża-
rowie.

W każdą środę, w godz. od 
10.00 do 12.00 z opieki gi-
nekologicznej, tutaj na miej-
scu w Żarowie, będą mogły 
korzystać mieszkanki naszej 
gminy. 

Wizyty jednak będą odpłat-
ne, bo przychodnia nie ma 
kontraktu na poradnię gine-
kologiczną z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Na pierw-
szą wizytę będzie można się 
zarejestrować początkiem 
marca. Pacjentki będą pod 
opieką doktora Janusza Ky-
siaka. - To bardzo dobra wia-
domość dla mieszkanek gminy 
Żarów, które nie będą musiały 
dojeżdżać do sąsiednich miej-
scowości, żeby skorzystać z 
usług poradni ginekologicz-

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza to jedyna tego typu poradnia na te-
renie gminy Żarów. Od marca znów przyjmować będzie tutaj lekarz gine-
kolog. 

nej. Gabinet ginekologiczny w 
naszej przychodni  jest w pełni 
wyposażony i dostosowany 
do potrzeb pacjentek. Doktor 
Janusz Kysiak dołączy już 
niebawem do lekarzy placów-
ki w Żarowie. Będziemy też 
na bieżąco śledzić konkursy 
ogłaszane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i jeżeli zo-
stanie ogłoszony nabór na po-
radnie ginekologiczne, to na 
pewno w nim wystartujemy. W 
chwili obecnej najważniejsze, 
że znalazł się lekarz dla pa-
cjentek z Żarowa – informuje 
Violetta Kołodziejczyk kie-
rownik NZOZ „Medicus” w 
Żarowie.

Doktor Janusz Kysiak bę-
dzie przyjmował pacjentki 
początkiem marca. Na wizytę 
będzie można zapisać się w 
każdą środę, w godz.10.00-
12.00. Każda wizyta będzie 
odpłatna. 

Magdalena Pawlik

By spędzić wspólnie 50 lat potrzebna jest miłość, ale także wzajemna przyjaźń, życzliwość, wyrozumia-
łość. Państwo Krystyna i Jan Wójcik stanęli na ślubnym kobiercu 50 lat temu wypowiadając sakramentalne 
„TAK”.

tulował jubilatom burmistrz 
Leszek Michalak.

Małżonkowie, podczas 
uroczystości odnowili tak-
że przysięgę małżeńską, 
oświadczając, że „nadal 
będą czynić wszystko, aby 
ich małżeństwo było zgod-
ne, szczęśliwe i trwałe”. 
Chwila ta przyniosła wiele 
wzruszeń i przywróciła nie 
jedno wspomnienie. 

Krystyna i Jan Wój-

cik poznali się na próbach 
zespołu muzycznego. Od 
tamtego momentu stali się 
nierozłączni. Pobrali się 15 
lutego 1969 roku. Ich wspól-
ną pasją jest kibicowanie 
podczas meczy koszykówki, 
zwłaszcza kadrze narodo-
wej, a także podróże. Naj-
większą jednak ich dumą są 
dzieci, wnuki i prawnuki. 

Magdalena Pawlik 
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Ferie, ferie
i po feriach!

Spotkanie w sprawie
reaktywacji

Miejskiego Koła „PTTK” Żarów

Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

„Tylko w bibliotece nudzić się nie będziecie” - pod takim hasłem upłynęły 
tegoroczne ferie zimowe organizowane przez bibliotekę. Najmłodsi mogli 
wykazać się kreatywnością podczas zajęć plastycznych, spróbować swo-
ich sił wokalnych podczas karaoke. Nie zabrakło również quizów, zagadek, 
łamańców językowych, wspólnego oglądania bajek, zabaw zespołowych. 
Każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie, jednak największym za-
interesowaniem cieszyły się gry planszowe. Dzieci były bardzo zaangażo-
wane, chętnie brały udział w zajęciach. Ferie zakończyły się zabawami na 
życzenie i słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników 

Na czas ferii zimowych GCKiS przygotowało dla najmłodszych wiele atrak-
cyjnych zajęć. Przez cały tydzień dzieci przygotowywały się do Wielkiego 
Balu. Każdego dnia powstawały własnoręcznie tworzone stroje karnawa-
łowe, maski, biżuteria, dekoracje sali balowej, a nawet karnawałowe menu. 
Dzieci wykazały się nie lada zdolnościami, pomysłowością i kreatywnością. 
Nie zabrakło również rekreacji i aktywności sportowych na hali sportowej. 

Każdego dnia podczas ferii zimowych Gminne Centrum Kultury i Sportu 
tętniło życiem. Mali mieszkańcy gminy Żarów licznie uczestniczyli w zaję-
ciach organizowanych przez instruktorów i trenerów GCKiS. Na zakończe-
nie zimowego wypoczynku zorganizowano wielki bal karnawałowy. To było 
wspaniałe wydarzenie dla wszystkich dzieci.

Każdego roku Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu oraz 
Stowarzyszenie Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła organizuje podczas ferii zi-
mowych zimowisko. W tegorocznym wypoczynku zimowym wzięło udział 
40 dzieci z gminy Żarów. Dla wszystkich uczestników przygotowano, jak 
zawsze, wiele atrakcji. Wśród nich były wyjazdy na basen, lodowisko, An-
drzejówki, Bobolandii i do Parku Trampolin we Wrocławiu. Dzieci wzięły 
także udział w turnieju szachowym i rozgrywkach w gry planszowe. Naj-
większą jednak atrakcją była wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku, 
gdzie uczestnicy sami pracowicie wypłukiwali złoto, przeszli podziemną 
trasą turystyczną, podziwiali średniowieczną osadę górniczą i płynęli pod 
ziemią łodzią. Zimowisko zostało wsparte finansowo z 1% pozyskanego 
przez stowarzyszenie za rok 2017, z racji tego, że stowarzyszenie jest or-
ganizacją pożytku publicznego. 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XXVIII/214/2016 z dnia 27 
października 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2019 r. do 28 marca 2019 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy 
urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 19 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, o godz. 9.30 w pok. nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia                         
11 kwietnia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd 
Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018r. poz. 2081) zawiadamiam:

 • o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środo-
wisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie  dostępnym wy-
kazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

• że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym 
zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
o którym mowa wcześniej. 

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. pro-
jektu należy składać do dnia 11 kwietnia 2019r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do 
protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach 
otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tema-
tem: „mpzp Mikoszowa” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001r. o podpisie elektronicznym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Żarowska Izba Historyczna 
zaprasza na spotkanie or-

ganizacyjne w sprawie reakty-
wacji Miejskiego Koła „PTTK” 
Żarów.

- W ubiegłym roku narodził się 
pomysł reaktywacji Miejskiego 
Koła Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawcze-
go „PTTK” w Żarowie. Jego 
inicjatorem jest pan Bolesław 
Moryl – wieloletni prezes koła, 
którego w dziele reaktywacji 
wspieramy i służymy pomocą. 
W związku z tym ZAPRASZA-
MY SERDECZNIE, wszystkich 
żarowskich „Łazików” i „Ża-
rodreptaków”, miłośników tu-
rystyki, przyrody oraz zabytków 
architektury na spotkanie orga-
nizacyjne do Żarowskiej Izby 
Historycznej – mówi Bogdan 
Mucha z Żarowskiej Izby Hi-
storycznej.

Spotkanie zaplanowano na 
czwartek, 28 lutego o godz. 
17:30 w Żarowskiej Izbie Histo-
rycznej przy ul. Dworcowej 3.

1 marca obchodzony będzie 
Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”.
Z tej okazji szósty raz w 

Polsce, a po raz drugi w Ża-
rowie odbędzie się „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Ża-
rowski bieg zaplanowano na  
3 marca 2019. Wydarzenie 
organizowane przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
odbędzie się w Parku Miej-

skim przy ulicy Zamkowej. 
Zgłoszenia i zapisy do biegu 
przyjmowane będą w dniu 
wydarzenia w biurze za-
wodów w Parku Miejskim. 
Pierwszych 120 osób, które 
zapiszą się na bieg otrzyma 
pakiety startowe z pamiąt-
kową koszulką, a na mecie 
medal. Start zaplanowano na 
godzinę 12.00. Do pokonania 
będzie dystans 1963 metrów 
– jest to odwołanie do roku, 
w którym zginął ostatni Żoł-

nierz Wyklęty – Józef Fran-
czak ps. Lalek.

PROGRAM:

Niedziela 3 marca 2019r. 
11.30 otwarcie biura zawo-

dów, przyjmowanie zapisów
12.00 odśpiewanie hymnu 

Polski, oficjalny start biegu
13.00 zakończenie wyda-

rzenia
Wśród uczestników biegu 

rozlosowane zostaną nagro-
dy. Ilość miejsc ograniczona.

Minęło dwa tygodnie ferii zimowych. Niby krótko, ale kto dobrze zaplanował czas, 
mógł wypoczywać, korzystając z ciekawej oferty przygotowanej przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, bibliotekę, Fundację Inicjatywa B oraz stowarzyszenia 
wiejskie.

BIBLIOTEKA BAL KARNAWAŁOWY W GCKiS

ZIMOWISKO W ZASTRUŻU

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
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Cannabis mistrzem Electrolux Cup!
Piłkarze Cannabis zwycięzcami Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. W wielkim finale I Ligi pewnie pokonali ubiegłorocznego triumfatora rozgrywek Wektor 
Świdnica.

Zawodnicy Cannabis od po-
czątku spotkania przeważali, 
a efektem były cztery zdobyte 
bramki do przerwy. Na listę 
strzelców wpisali się Jakub 
Rosiak, który zanotował dwa 
celne trafienia oraz Alafee 
Lima i Davis Lima. Po zmia-
nie stron bramkę kontaktową 
dla Wektora Świdnica zdobył 
Patryk Salamon, jednak to 
było wszystko, na co tego 
dnia było stać czterokrotnego 
zwycięzcę Electrolux Cup. 
Dwa gole Davisa Limy oraz 
Alafyy Limy, dały drużynie 
Cannabis pierwszą mistrzow-
ską gwiazdkę w historii wy-
stępów w Electrolux Cup. 

Pojedynek o trzecie miej-

Zwycięzca I Ligi Electrolux Cup - Cannabis

Maciej Jaworski ma utrzymać Zjednoczoncyh Żarów w IV Lidze, fot. żródło 
www.walbrzych24.com

Zwycięzca II Ligi Electrolux Cup – Electrolux Żarów

sce I ligi, pomiędzy Perla-
że RAKSERWIS, a KKZ 
Zaskoczonymi Żarów za-
kończył się remisem 2:2 i o 
wszystkim decydowały rzuty 
karne. Jedenastki lepiej wy-
konywali piłkarze Perlaże 
RAKSERWIS i to oni zosta-
li brązowymi medalistami 
Electrolux Cup. 

Mecz o 5. miejsce I Ligi był 
bardzo istotny dla Darboru 
Bolesławice oraz AUTO-
SHOP Żarów. Zwycięzca 
ma zagwarantowane miejsce 
wśród pierwszoligowców, 
przegrany w nowym sezonie 
rozpocznie rywalizację w II 
Lidze. Po regulaminowym 
czasie gry w lepszych na-

strojach z parkietu schodzili 
zawodnicy Darboru Bolesła-
wice. W bezpośrednim poje-
dynku o utrzymanie pokonali 
swojego konkurenta 4:1.  

Bardzo miły gest przed 
finałem II Ligi, okazali za-
wodnicy Electrolux Żarów, 
przekazując swojemu rywa-
lowi, drużynie Detonatorzy 
gadżety promocyjne związa-
ne z żarowską firmą Electro-
lux. To był piłkarski nokaut. 
Electrolux Żarów zainkaso-
wał osiem bramek, przeciw-
nik odpowiedział zaledwie 
dwoma celnymi trafieniami. 
Oprócz zwycięstwa w II li-
dze, piłkarze Electrolux Ża-
rów w nowym sezonie zasilą 
szeregi pierwszoligowców. 
Dodatkowo trzy zdobyte 
bramki Krzysztofa Rudnika 
(Electrolux Żarów) pozwoli-
ły wyprzedzić w klasyfikacji 
najlepszego strzelca II Ligi 
Filipa Ciubę (Wierzbianka 
Wierzbna).

Niestety nie doszedł do 
skutku pojedynek o trzecie 
miejsce II Ligi Electrolux 
Cup. Do rywalizacji nie 
wstawili się piłkarze Kuź-

nii Talentów, tym samym 
Wierzbianka Wierzbna zo-
stała trzecią siłą drugoli-
gowców. 

Mecz o piątą lokatę drugiej 
ligi padł łupem zawodników 
Janusze Halówki. W bezpo-
średnim pojedynku pokonali 
Turbokozaków 2:5.

Laureaci nagród indywi-
dualnych:

I Liga Electrolux Cup
Najlepszy zawodnik – Da-

vis Lima (Cannabis)
Najlepszy strzelec – Jakub 

Smutek (Perlaże Rakserwis)
Najlepszy bramkarz – Mi-

chał Wiśniowski (Darbor 
Bolesławice)

II Liga Electrolux Cup
Najlepszy zawodnik – To-

masz Łabuda (Janusze Ha-
lówki)

Najlepszy strzelec – 
Krzysztof Rudnik (Electro-
lux Żarów)

Najlepszy bramkarz – To-
masz Pater (Electrolux Ża-
rów)

- Gratuluję wszystkim bez 
wyjątku. Po wspaniałej walce 
finał zwycięża Cannabis, wiel-

kie, wielkie brawa. Wektor 
Świdnica zdetronizowany, a 
ja mam nadzieję, że za rok zo-
baczymy obydwie te drużyny. 
Czy włączy się ktoś do zwy-
cięstwa w przyszłym sezonie? 
Mam taką nadzieję. Gratuluję 
drużynie Electrolux Żarów za 
zdobycie mistrzowskiej korony 
wśrod drugoligowców. Do zo-
baczenia za rok – powiedział 
podczas zakończenia roz-
grywek Tomasz Pietrzyk, 
dyrektor GCKiS w Żarowie, 
któremu towarzyszył przy 
wręczaniu nagród radny 
Rady Miejskiej w Żarowie 
Mariusz Borowiec.

Organizator rozgrywek 
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie, pragnie 
serdecznie podziękować 
sponsorowi głównemu, fir-
mie Electrolux z Żarowa, za 
objęcie honorowym patrona-
tem Żarowskiej Ligi Futsalu 
Electrolux Cup. Sponsorem 
strategicznym była firma 
JAKO w Świdnicy. 

Skład zwycięzców I Ligi 
Electrolux Cup – Cannabis: 
Oskar Wajdzik, Piotr Bęc, 
Michał Czernicki, Łukasz 
Prześlica, Dariusz Kunc, 
Jakub Adamkiewicz, Jakub 
Rosiak, Bartosz Turzański, 
Davis Lima, Rafał Luber, 
Alafee Lima, Damian Kor-
łuś. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zjednoczeni z nowym trenerem Potyczki na szachownicach
Zjednoczeni Żarów wzno-

wili treningi. Posadę 
głównego trenera w klubie 
objął Maciej Jaworski, były 
szkoleniowiec m.in.Górnika 
Wałbrzych i Polonii Świdni-
ca.  

Sytuacja pierwszej druży-
ny po rundzie jesiennej jest 
trudna. Z dorobkiem czterech 
punktów na koncie i bilansem 
bramek 15:61 Zjednoczeni 
Żarów zamykają ligową ta-
belę IV Ligi Dolnośląskiej 
(gr. wschodnia). Czy nowy 
selekcjoner znajdzie antido-
tum, które pozwoli wygry-
wać ligowe pojedynki, a tym 
samym drużyna utrzyma się 
w rozgrywkach? Na to pyta-

Data Godz. Miejsce Spotkanie Wynik

19.01.2019 13:30
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – Kuźnia Jawor 5:4

26.01.2019 13:30
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – MKS Szczawno-
Zdrój

10-1

02.02.2019 18:00
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – Venus Nowice 2:6

09.02.2019 13:30
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – Zachód Sobótka 1:4

16.02.2019 16:00
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – Karkonosze Jelenia 
Góra

2:2

23.02.2019 16:00
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – Olimpia Kamienna 
Góra

6:1

09.03.2019 16:00
Stadion Miejski 
w Żarowie

Zjednoczeni Żarów – Zdrój Jedlina Zdrój

nie będziemy musieli pocze-
kać. Z drużyną pozostał były 
trener Adam Łagiewka. W 
dalszym ciągu ma pomagać 
zespołowi w zdobywaniu 
punktów na murawie. Jedyne 
przewidziane transefery, to 
te, które zasilą skład Zjedo-

czonych Żarów. 
Piłkarze żarowskiego klubu 

trenują na własnym obiekcie, 
hali sportowej GCKiS ora 
ZSZ w Żarowie. Wszystkie 
mecze kontrolne biało-nie-
biescy rozegrają na Stadionie 
Miejskim w Żarowie. 

Plan meczy kontrolnych Zjednoczonych Żarów przed rundą wiosenną

III Dolnośląska Liga Szachowa - tabela

Szachiści Gońca Żarów 
realizują swoją pasję, 

biorąc udział w licznych tur-
niejach i rozgrywkach ligo-
wych. Zaglądnęliśmy, jak so-
bie radzą na szachownicach.

Pomimo piątego numeru 
startowego Kamil Gałuszka 
okazał się bezkonkurencyj-
ny, zwyciężając w oleśnic-
kim Turnieju Szachowym o 
Puchar Burmistrza. Bogdan 
Żmina zakończył rywaliza-
cję na jedenastej pozycji.

W czeskim Litomyslu Da-
mian Daniel zajął wysokie 
siódme miejsce rywalizując 
w zawodach Litomysl Open 
2018 A – FIDE open. Repre-
zentant żarowskiego klubu 
wyprzedził wielu wyżej skla-
syfikowanych zawodników, 
w tym czterech z tytułem 

M-ce Nazwa drużyny Ranking Tie Break Pkt.
1 UKS SP3 w Bogatyni 2168 12.00 25.5
2 MDK Fabryczna Polonia Wrocław 2239 11.00 23.0
3 WIEŻA PĘGÓW 2208 11.00 22.5
4 Biały Król Wisznia Mała 2069 11.00 20.5
5 UKS Skoczek Milicz 1897 8.00 17.5
6 UKS "Giecek" Radków 1968 7.00 20.5
7 GLKS Goniec Żarów 2031 7.00 16.0
8 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 2044 6.00 18.5
9 UKS Debiut Przedwojów 2026 4.00 14.5
9 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2135 4.00 14.5

11 UKS POGOŃ Oleśnica 1948 2.00 13.5
12 SKFiS Kudowianka 1940 1.00 9.5

mistrza międzynarodowego i 
trzech mistrzów FIDE. 

Maciej Kaczmarzyk 
triumfatorem III edycji Prze-
mkowskiej Ligi Szachowej 
wśród zawodników gr. B. 
W tej samej kategorii piąte 
miejsce zajął Jan Molecki, 
a siódme miejsce wywalczył 
Oskar Lesiak. Wśród za-
wodników występujących w 
gr. A piąta pozycja przypadła 
Mirosławowi Cyganowi. 

Ze zmiennym szczęściem 
radzą sobie szachiści Gońca 
w rozgrywkach III Dolno-
śląskiej Ligi Szachowej. W 
ostatnich dwóch pojedyn-
kach Żarów pokonał UKS 
Debiut Przedwojów 3:2 i 
musiał uznać wyższość UKS 
Skoczka, przegrywając cały 
mecz 3-2. Zwycięstwem 3-2 

zakończyła się konfrontacja z 
UKS Giecek Radków.

Wśród drużyn występują-
cych w IV lidze wałbrzyskiej 
trzecia drużyna Gońca Ża-
rów zajmuje trzecią pozycję. 
Drugi zespół żarowskiego 
klubu aktualnie znajduje się 
na czwartym miejscu. Pro-
wadzi KS Polanica Zdrój.


