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Pytanie do Burmistrza
Na pytania mieszkańców odpowiada zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora

 ӹ Czy to prawda, że zmienia się system zbiórki 
wywozu odpadów w naszej gminie i nie będzie 
już dzwonów? Jak w takim razie 
mamy segregować śmieci?
−Począwszy od lutego zmieniamy 
system zbiórki odpadów komunalnych 
w naszej gminie. Znikną z naszych ulic 
tak zwane „dzwony” do których zbierane 
były segregowane śmieci.   
W zamian za to mieszkańcy domków 
jednorodzinnych otrzymają worki 
na papier, worki na tworzywa sztuczne, worki na szkło, 
a podatnicy nie kompostujący odpadów BIO dodatkowo 
worki na bioodpady. Ponadto, dostarczony zostanie 
również mieszkańcom  harmonogram wywozu odpadów 
na rok 2023 oraz ulotka o zasadach segregacji śmieci. 
Natomiast pod zabudowę wielorodzinną pojawią się 
pojemniki na Papier, Tworzywa Sztuczne, Szkło, o liczbie 
i pojemności, które zarządy wspólnot lub zarządcy wybrali 
dla administrowanych przez siebie nieruchomości. 
Właściciele lokali w zabudowie wielorodzinnej ulotki oraz 
harmonogram będą mogli otrzymać od swojego admini-
stratora lub pobrać ze strony internetowej  
www.um.zarow.pl. Od tego momentu należy do segre-
gacji korzystać z dostarczonych worków i pojemników.  
Prosimy zapoznać się z nowym harmonogramem 
wywozu odpadów na 2023 rok, który przekazała firma 
Eneris Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu, świadcząca 
usługi w zakresie zbierania i zagospo-
darowania odpadów komunalnych na 
terenie gminy Żarów. Nowy harmo-
nogram można pobrać w Referacie 
Komunalnym Urzędu Miejskiego 
w Żarowie oraz ze strony internetowej, 
w zakładce „Odpady i Środowisko”.

Informacje
Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Uwaga rolnicy! Od 1 lutego obowiązuje termin 
składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w 2023 roku. 

Wnioski składamy w Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
w terminie od dnia 1 do 28 lutego 2023 r. wraz 
z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 
W 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł za 1 litr 
oleju napędowego.
Limit zwrotu podatku w 2023 roku wynosi kwotę 

110,00 zł * ilość powierzchni użytków rolnych oraz 
40,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie 
w terminie od 1 do 29 kwietnia 2023 r. na podany 
we wniosku rachunek bankowy lub gotówką 
w kasie urzędu.
Obowiązujące formularze wniosku o zwrot 
podatku wraz z załącznikami oraz zestawieniem 
faktur na termin składania wniosków w miesiącu 
lutym 2023r., można pobrać w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 2. 

Informacja: Referat Finansowo-Budżetowy UM Żarów

Program „Czyste Powietrze” w liczbach
151 złożonych wniosków o dofinansowanie 
w Programie „Czyste Powietrze”. 127 już zawartych 
umów, w tym 82 zrealizowanych przedsięwzięć. 

1 011 284,84 zł wypłaconych dotacji. Tak, na dzień 
31 grudnia 2022r. przedstawia się statystyka 
Programu „Czyste Powietrze” w gminie Żarów.
Przypominamy, że Gmina Żarów podpisała porozu-
mienie z WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki któremu 
w gminie działa punkt konsultacyjno-informa-
cyjny. W ramach działalności punktu mieszkańcy 
gminy mogą m.in. skorzystać z pomocy pracow-
ników w przygotowaniu wniosku, a także złożyć 
podpisany wniosek w kancelarii gminy (data 
złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta stanowi 
datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w rozumieniu 
Programu).
Więcej informacji można uzyskać pod numerami 
telefonu: 74 30 67 321 oraz 74 30 67 375. 

Informacja: Referat Gospodarki Komunalnej 

Komunikat w sprawie doręczenia 
podatków mieszkańcom

Pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego 
wysyłają podatnikom decyzje o wysokości  i termi-
nach płatności podatku na 2023 rok.

W związku z zapytaniami naszych mieszkańców 
i licznymi telefonami w sprawie doręczania 
odrębnych decyzji podatkowych małżonkom 
informujemy, że gmina, zgodnie z przepisami ma 
obowiązek zawiadomić każdego współwłaściciela 

nieruchomości o wysokości podatku. Dlatego 
każdy z małżonków, będący współwłaścicielem 
nieruchomości otrzymuje jeden egzemplarz 
decyzji. Opłaty podatku dokonuje tylko jeden ze 
współmałżonków!
Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają 
pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego UM 
Żarów, nr tel. 74 30 67 358. 

Zmieniasz adres do korespondencji? Powiadom o tym organ podatkowy
Pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego 
przypominają podatnikom:

Podatniku – jeśli nabyłeś lub sprzedałeś nierucho-
mość, zakończyłeś budowę lub zmieniłeś sposób 
wykorzystywania swojej nieruchomości, masz 
obowiązek powiadomić o tym fakcie organ podat-
kowy. To konieczne, aby możliwe było ustalenie 
prawidłowej podstawy opodatkowania.
Zdarzenia mające wpływ na ustalenie zobowią-
zania podatkowego to m.in.:

 ▶ zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytko-
wania budynku, 

 ▶ rozbiórka budynku, 
 ▶ zakup, sprzedaż lub darowizna nieruchomości, 
 ▶ rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w nieruchomości, 

 ▶ zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, 
 ▶ nabycie spadku, 
 ▶ zniesienie lub dopisanie współwłasności. 

Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasad-
niające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku. 
Wyjątek stanowi, jeżeli okolicznością tą jest 
zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania 
budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje 
z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, 
w którym zdarzenie to miało miejsce.
O takich zdarzeniach należy w terminie 14 dni 
od ich zaistnienia powiadomić organ podatkowy, 
na stosownych formularzach IN-1, IR-1, IL-1 wraz 
z załącznikami.
Przypominamy również, że jeśli zmieniasz adres 
do korespondencji musisz o tym pisemnie powia-
domić organ podatkowy. Wszelkich informacji w tej 
sprawie udzielają pracownicy Referatu Finansowo-
-Budżetowego UM Żarów, nr tel. 74 30 67 358. 

Informacja: Referat Finansowo-Budżetowy UM Żarów

Biblioteka Publiczna 
w Żarowie otwarta  

także w soboty
Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Żarów 
im. ks. Jana Twar-
dowskiego informuje, 
że od stycznia 2023r. 
jest otwarta także 
w wybrane soboty. 

Wypożyczalnia dla 
dorosłych oraz oddział 
dla dzieci i młodzieży 
czynne są  
od godz. 8.00 do 12.00  
według poniższego 
harmonogramu:

 ▶ 11, 18, 25 lutego,
 ▶ 11, 18, 25 marca,
 ▶ 15, 22, 29 kwietnia, 
 ▶ 13, 20, 27 maja, 
 ▶ 17, 24 czerwca, 
 ▶ 2, 16, 23 września, 
 ▶ 14, 21, 28 października, 
 ▶ 18, 25 listopada, 
 ▶ 2 grudnia.

Serdecznie  
zapraszamy.

Informacja: Biblioteka 
Publiczna w Żarowie

Szkolenie dla rolników
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
zaprasza rolników na szkolenie „Warunkowość 
– podstawowy element nowej Zielonej Architek-
tury” oraz „Ekoschematy – nowy rodzaj płatności 
bezpośrednich”. 
Szkolenie zaplanowane zostało na wtorek, 
7 marca o godz. 10.00 w sali widowiskowo-spor-
towej przy ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie.
Organizatorem szkolenia jest Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we 
Wrocławiu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Świdnicy.
 Osoba do kontaktu: Iwona Polak, tel. 74 85 22 021.
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Inwestycje

Ponad 3 miliony złotych  
na program „Ciepłe Mieszkanie”

Burmistrz Leszek Michalak 
wraz ze skarbnikiem 
gminy Żarów Renatą 
Dawlewicz w piątek,  
3 lutego podpisali umowę 
z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu o dofinanso-
wanie w ramach programu 
„Ciepłe Mieszkanie”. 

Kwota przyznanego 
wsparcia dla gminy 
Żarów wynosi 3.067.500 
złotych. Pieniądze 
w całości zostaną prze-
znaczone dla miesz-
kańców gminy Żarów na wymianę 
nieekologicznych źródeł ciepła 
oraz wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej w lokalach mieszkalnych. 
Umowa podpisana została podczas 
konferencji prasowej w Szczawnie 
Zdroju, w obecności wiceministra 
klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, 
wicewojewody dolnośląskiego Jaro-
sława Kresy, wicemarszałka woje-
wództwa dolnośląskiego Grzegorz 
Macko oraz Macieja Badory doradcy 
Elżbiety Witek Marszałek Sejmu RP.

−−Program „Ciepłe Mieszkanie” to 
uzupełnienie programu „Czyste 
Powietrze” adresowanego do 
budynków jednorodzinnych, z którego 
skorzystało już 550 tys. gospodarstw 
domowych na kwotę 10,5 mld zł. 
Dofinansowanie obejmuje zastoso-
wanie nowych źródeł ciepła: kotła 
gazowego kondensacyjnego, kotła na 
pellet drzewny o podwyższonym stan-
dardzie, ogrzewania elektrycznego, 
pompy ciepła albo podłączenie lokalu 
do wspólnego efektywnego źródła 
ciepła. Dodatkowo możliwe będzie 
wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
wymiana okien i drzwi, wykonanie 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła – mówił podczas konferencji 
wiceminister klimatu i środowiska 
Ireneusz Zyska.

Celem Programu „Ciepłe mieszkanie” 
jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji pyłów, gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej w lokalach mieszkal-
nych znajdujących się w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych. 
Program skierowany jest do osób 
fizycznych, posiadających tytuł 
prawny wynikający z prawa własności 
lub ograniczonego prawa rzeczowego 
do lokalu mieszkalnego, znajdującego 
się w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym. Podobnie jak w Programie 
„Czyste Powietrze” wysokość dotacji 
jest uzależniona od poziomu 
dochodów. Maksymalna wysokość 
dotacji przypadająca na jeden lokal 
mieszkalny będzie uzależniona od 
dochodów i może wynosić od 15 tys. zł 
do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 
60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.
O szczegółach programu w gminie 
Żarów, a zwłaszcza terminie naboru 
wniosków poinformujemy Państwa 
niebawem.

Magdalena Pawlik

W imieniu gminy Żarów umowę podpisali  
burmistrz Leszek Michalak  

i skarbnik gminy Żarów Renata Dawlewicz. 

Mariusz Bryła  
nowym sołtysem Wierzbnej

Mariusz Bryła został 
nowym sołtysem 
Wierzbnej. 

Po kilku kadencjach 
z funkcji sołtysa zrezy-
gnował wieloletni sołtys 
wsi Stanisław Legiejew, 
a podczas zebrania wiej-
skiego, które odbyło się 
we wtorek, 24 stycznia 
mieszkańcy Wierzbnej 
wybrali Jego następcę. 
Nowemu sołtysowi 
pomagać będzie Rada 
Sołecka w składzie: Karo-
lina Brejnakowska (prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej), Justyna 
Nowak, Michał Bieniasz, Anna 
Desput, Wojciech Bańkowski, Karo-
lina Morawska-Biegus, Beata Rosiek, 
Aneta Witkowska.

−−Dziękuję mieszkańcom Wierzbnej 
za udział w wyborach na sołtysa 
naszej wsi, jak również za głosy 
oddane na mnie, a także na moją 
kontrkandydatkę Panią Karolinę 
Brejnakowską. Podziękowania 
składam również wszystkim nowym 
członkom Rady Sołeckiej, że wyra-
zili swoją chęć pracy na rzecz 
naszej miejscowości. Pani Karolinie 
dziękuję, że zgodziła się przewod-
niczyć Radzie Sołeckiej i liczę na 
współpracę, na którą z mojej strony 
może liczyć. Drodzy mieszkańcy, 
jak dobrze wiecie, nie jest mi obca 
praca w samorządzie, przed laty 
pełniłem funkcję radnego w naszej 
gminie przez niemal dwie kadencje 
i uważam, że w tym czasie dużo 
dobra uczyniliśmy wspólnie na 
rzecz naszej Wierzbnej. Jako sołtys 
zrobię wszystko, aby kontynuować 

tę współpracę przede 
wszystkim z Wami, jak 
i z organizacjami naszej 
miejscowości: OSP, Koło 
Gospodyń Wiejskich, LZS 
Wierzbianka, Probosz-
czem Parafii p.w. Wniebo-
wzięcia NMP, młodzieżą 
naszej wsi, jak i również 
z najmłodszymi miesz-
kańcami. Oczywiście 
liczę również na mocną 

współpracę z naszą radną 
Zuzanną Urbanik, która 
moim zdaniem godnie 
reprezentuję Nas w Radzie 

Miejskiej naszej gminy. Chcę również 
podziękować byłemu sołtysowi 
Panu Stanisławowi Legiejew za jego 
oddaną wieloletnią pracę na rzecz 
naszej Wierzbnej. Z pewnością chcę 
kontynuować jego rozpoczęte projekty 
i plany związane z naszą miejscowo-
ścią. Jestem pewien, że razem zrobimy 
wszystko, aby żyło nam się w naszej 
Wierzbnej godnie, szczęśliwie 
i bezpiecznie – mówi nowy sołtys 
Wierzbnej Mariusz Bryła.

Podczas zebrania wiejskiego 
burmistrz Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie podziękowali także 
dotychczasowemu sołtysowi Stani-
sławowi Legiejew za pełną zaanga-
żowania pracę na rzecz społeczności 
lokalnej, wieloletnią działalność oraz 
owocną współpracę.
Nowemu sołtysowi gratulujemy 
i życzymy realizacji wielu zamierzeń 
w pracy na rzecz wsi i jej mieszkańców.

Magdalena Pawlik na podstawie infor-
macji z Referatu Rozwoju UM Żarów

Nowym gospodarzem 
Wierzbnej decyzją 

mieszkańców wsi został 
Mariusz Bryła. 

Informacja w sprawie działek 
budowlanych w Żarowie

Urząd Miejski w Żarowie na 
podstawie uzyskanych informacji 
od Krajowego Ośrodka Wspierania 
Rolnictwa zaprasza wszystkie osoby 
zainteresowane wybudowaniem 
domu jednorodzinnego w Żarowie na 
działkach oznaczonych ewidencyjnie 
jako nr 3/1 i 3/3 do pisemnego zgło-
szenia na adres Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2 lub na 
adres e-mail:  
nieruchomosci@um.zarow.pl. 
Teren przeznaczony pod zabudowę 
posiada powierzchnię około 8 ha, 
znajduje się w spokojnej i cichej 
okolicy przy jednoczesnej bliskości 
głównej drogi.
Wyżej wymienione działki, stano-
wiące własność KOWR a przezna-
czone w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego pod 
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, mogą zostać przekazane do 

sprzedaży przez ich właściciela po 
otrzymaniu informacji zwrotnej od 
osób zainteresowanych. Serdecznie 
zapraszamy przyszłych inwe-
storów do zgłaszania się, ponieważ 
od liczby zgłoszeń zależy decyzja 
KOWR-u dotycząca wszczęcia proce-
dury sprzedaży. 

Informacja: Referat Nieruchomości, 
Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej

Uwaga! 
Zmiana organizacji ruchu  

w związku z przebudową skrzyżowania
Firma Mat-Bruk Jolanta Matysiak 
informuje, iż z dniem 06.02.2023r. 
wprowadzona zostanie tymcza-
sowa organizacja ruchu, w związku 
z realizacją zadania: „Przebudowa 
dróg gminnych ulic Wiosenna, Jawo-
rowa, Topolowa wraz z przebudową 
i rozbudową skrzyżowania ulic 
Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa 
i Pogodna w Żarowie”.

Drogi przy ul. Wiosennej, Jaworowej 
i Topolowej doczekają się grun-
townego remontu i zyskają nowe 
nawierzchnie. Wraz z remontem 
dróg przebudowane zostanie 
również skrzyżowanie ul. Wiosennej, 
Jaworowej, Jarzębinowej i Pogodnej 
w Żarowie.
Zakres inwestycji obejmuje wyko-

nanie nowej nawierzchni z betonu 
asfaltowego, nowych chodników 
z kostki betonowej, ścieżki rowe-
rowej, oświetlenia, kanalizacji 
deszczowej i niezbędnej infrastruk-
tury drogowej. W ramach zadania 
przebudowane zostanie także czte-
rowlotowe skrzyżowanie na skrzy-
żowanie typu rondo. Dodatkowo 
w ramach konieczności wprowa-
dzenia elementów Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego powstaną wynie-
sione i doświetlone przejścia dla 
pieszych. Wartość całego zadania to 
kwota 3.450.058,33 zł. Inwestycja 
będzie finansowana ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz pozy-
skanego dofinansowania w wyso-
kości 1.575.044,50 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Reklamuj się w Gazecie Żarowskiej
Tel. 74 30 67 329 lub 74 85 80 540 lub 74 85 70 435
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Gmina

Spotkanie z posłem RP  
w sprawie budowy bezpiecznego 
przejścia dla pieszych w Żarowie

Burmistrz Leszek Michalak i sekre-
tarz gminy Żarów Sylwia Pawlik 
spotkali się z posłem na Sejm RP 
Marcinem Gwoździem, aby poroz-
mawiać o konieczności utworzenia 
przejścia dla pieszych na przejeździe 
kolejowym u zbiegu ulic Wiejskiej, 
Chrobrego i Dworcowej w Żarowie. 

Właścicielem terenu przy przejściu 
kolejowym w tym miejscu jest PKP. 
Gmina Żarów wielokrotnie interwe-
niowała w tej sprawie u PKP, zwra-
cając się z prośbą o wykonanie przej-
ścia dla pieszych. Wielokrotne monity 
w PKP nie przyniosły oczekiwanego 
rezultatu, a jest to sprawa bardzo 
istotna, ponieważ dotyczy bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców, 
szczególnie dzieci. 
Przejście kolejowe nie ma charak-
teru pieszego i służy wyłącznie 
do obsługi ruchu pojazdów, a nie 
obsługi pieszych. Gmina propono-
wała wykonanie przejścia z własnych 
środków, tak, aby piesi mogli z niego 
bezpiecznie korzystać. Tereny PKP są 
terenami zamkniętymi i gmina bez 
zgody PKP nie może samodzielnie 
wykonać tego przejścia, stąd usilne 
starania, aby PKP wykonało zadanie. 

−−Z uwagi na bardzo duży ruch 
pieszych i rowerzystów w tym rejonie, 
a w szczególności rodziców i dzieci 
uczęszczających do szkół podsta-
wowych zlokalizowanych po dwóch 
stronach przedmiotowego przejazdu 
oraz bardzo duży ruch samochodowy 
istniejąca szerokość przejazdu jest 
dostosowana jedynie do ruchu samo-
chodów osobowych. Nie ma możli-

wości bezkolizyjnego poruszania się 
pieszych i rowerzystów jednocześnie, 
co stanowi bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa ich zdrowia i życia. 
Dlatego uważamy, że najrozsąd-
niejszym rozwiązaniem jest wyko-
nanie przedmiotowego przejścia dla 
pieszych. Dzięki temu ruch pieszych 
oraz rowerzystów będzie się odbywał 
w tym miejscu w sposób bezpieczny 
i bezkolizyjny. Kwestia bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców jest dla nas 
priorytetowa, dlatego mamy nadzieję, 
że poseł Marcin Gwóźdź będzie w tej 
sprawie skutecznie interweniował – 
mówi burmistrz Leszek Michalak. 

Do sprawy będziemy wracać i poin-
formujemy Państwa, czy interwencja 
poselska wpłynie na decyzję PKP. 

Magdalena Pawlik

Burmistrz Leszek Michalak oraz 
sekretarz gminy Sylwia Pawlik inter-
weniowali u posła RP Marcina Gwoź-
dzia w sprawie konieczności budowy 

bezpiecznego przejścia w Żarowie.

„Senior na Start”
Regionalna Koalicja 
na Rzecz Zdrowego 
Starzenia Się od 1 
stycznia 2023r. przystą-
piła do realizacji I edycji 
Programu „Senior na 
Start”, który polegać 
będzie na aktywizacji 
seniorów poprzez uczest-
nictwo w wydarzeniach 
kulturalnych, rekreacyj-
nych, edukacyjnych czy 
sportowych. 

Celem programu jest 
zmotywowanie seniorów 
do większej aktywności, 
a szczególnie seniorów 
nieaktywnych i mało 
aktywnych. Do uczest-
nictwa w Programie 
zapraszamy seniorów 
powyżej 60 roku życia, 
którzy są mieszkańcami 
subregionu wałbrzy-
skiego. Gmina Żarów 
również bierze udział 
w tym programie, bo 
chcemy zachęcić żarow-
skich seniorów do jeszcze większej 
aktywności.
Aktywni seniorzy na specjalnych 
kartach zbierają potwierdzenia 
udziału w programie. Aktywności 
zostaną przeliczone na punkty, 
a następnie zostaną przyznane 
nagrody. Ponadto specjalne nagrody 
przewidziano dla osób, które zmoty-
wują największą liczbę nieaktywnych 
seniorów. 
Karta uczestnika i Regulamin 
Programu dostępne są w:

 ▶ Urzędzie Miejskim w Żarowie,
 ▶ Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie,

 ▶ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Żarów,

 ▶ pod adresem:  
www.rkzs.org/senior-na-start.

Kartę uczestnika w Programie należy 
złożyć w siedzibie Koalicjantów lub 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
7 (III piętro pokój 315 ) w terminie 
do 31 października 2023 r. Szcze-
gółowe informacje nt. uczestnictwa 
w Programie „Senior na Start” można 
uzyskać pod  numerem tel.  
74 85 00 435; 74 85 00 455  
oraz pod adresem e-mail:  
koalicja.zdrowe.starzenie@gmail.com.
Regulamin Programu 
„Senior na Start”, 
karta uczestnika oraz 
harmonogram wyda-
rzeń do pobrania ze 
strony internetowej 
www.um.zarow.pl.Rozlicz PIT w gminie Żarów

Rozpoczął się okres rozliczeniowy 
z Urzędem Skarbowym z podatku 
dochodowego za rok 2022. 

Dlatego przypominamy Państwu 
jak ważna jest kwestia rozliczenia 
podatku w miejscu zamieszkania. To 
gdzie się rozliczamy jest niezwykle 
ważne dla gminy, w której faktycznie 
się mieszka. Podatek dochodowy 
od osób fizycznych (PIT) to jedno 
z najważniejszych źródeł dochodów 
gminy. Jeżeli mieszkacie w gminie 
Żarów i tutaj płacicie podatki, to 
macie udział w rozwoju swojej 
okolicy. Z podatków finansowane 
są lokalne inwestycje podnoszące 
komfort życia mieszkańców.

−−Zachęcamy mieszkańców, aby 
wypełniając roczne zeznanie podat-
kowe, wpisywali miejsce swojego 
faktycznego zamieszkiwania, a nie 
miejsca zameldowania. Twój podatek 
ma wpływ na poprawę warunków 
Twojego życia – budowę dróg, kanali-
zacji, wodociągów, unowocześnianie 
szkolnictwa, rozwój infrastruktury 
i wiele innych inwestycji. Im więcej 
osób mieszkających w naszej gminie 
będzie wskazywało w PIT swoje 
faktyczne miejsce zamieszkania, 

tym gmina będzie miała większe 
finansowe możliwości na realizację 
swoich zadań, a tym samym poprawę 
warunków życia mieszkańców. Zachę-
camy i dziękujemy – mówi zastępca 
burmistrza Przemysław Sikora. 

Wystarczy w zeznaniu rocznym pit:
ӹӹwpisać adres Urzędu Skarbowego 
właściwego dla danej gminy, w tym 
przypadku Urząd Skarbowy w Świdnicy, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1;

ӹӹwpisać aktualny adres zamieszkania 
w GMINIE ŻARÓW;

ӹӹwypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktu-
alizujące ZAP-3 w części dotyczącej 
miejsca zamieszkania i dołączyć je do 
zeznania podatkowego;

ӹӹprzesłać elektronicznie lub złożyć osobi-
ście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze 
zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do 
Urzędu Skarbowego w Świdnicy, przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.

Pamiętaj! Adres zameldowania nie 
ma znaczenia – ważne, gdzie rzeczy-
wiście mieszkasz.
Każdy podatnik ma wpływ na rozwój 
Gminy, w której mieszka. Okres rozli-
czeń podatkowych trwać będzie do 
końca kwietnia. 

Magdalena Pawlik na podstawie  
informacji z Referatu  

Finansowo-Budżetowego UM Żarów

Zmiana stawek  
za wodę i odprowadzenie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie informuje, że zgodnie 
z ustaloną taryfą z dnia 3 lutego 
2022r. przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, 
od 17 lutego 2023 r. zmieniają się 
stawki za wodę i odprowadzanie 
ścieków na kolejny okres.

Zgodnie z przyjętymi stawkami 
od 17 lutego 2023 r. na okres najbliż-
szych 12 miesięcy, stawka za wodę 
będzie wynosić brutto 5,23 zł/m3,  
natomiast za odprowadzenie 
ścieków będzie to stawka brutto 
9,88 zł/m3. Wynika z tego, że odbiorca 

korzystający z usług dostarczania 
wody zapłaci tylko 20 gr więcej niż 
dotychczas, nato-
miast za odpro-
wadzenie ścieków 
zapłaci 8 gr więcej 
w stosunku do 
obowiązujących cen. 
Cennik oraz decyzja 
zostały umieszczone 
na stronie internetowej Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie: 
https://zwik.zarow.pl/wp-content/
uploads/2023/01/cennik-2023-IIp.pdf.

Informacja: Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Żarowie 

Informujemy, że z dniem 01.02.2023 r. 
osoby dokonujące wpłat na Poczcie Polskiej z tytułu czynszu najmu  

m. in. za lokale mieszkalne, komórki i garaże oraz media  
będą płacić dodatkową opłatę od powyższych wpłat –  

zgodną z cennikiem opłat obowiązującym na Poczcie Polskiej.  
Zachęcamy mieszkańców do dokonywania  płatności za pośrednictwem 

Internetu oraz na konta bankowe wskazane w książeczce opłat.
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Aktualności

Rekordowy finał WOŚP w Żarowie
Kiermasze ciast, loterie fantowe, 
pokazy artystyczne, licytacje – to 
tylko część atrakcji przygotowanych 
przez sztab w Żarowie oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
na 31. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

Dzięki pracy wielu wolontariuszy 
i ogromnemu wsparciu mieszkańców 
gminy, stowarzyszeń, zakładów, 
placówek oświatowych, przedsię-
biorców i różnych instytucji udało się 
zebrać rekordową kwotę 54.476,07 
złotych. Od wczesnego poranka na 
ulicach można było spotkać wolon-
tariuszy, również tych najmłodszych, 
którzy kwestowali na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

−−Nie było łatwo, bo pogoda nie 
rozpieszczała. Zimny 
wiatr dawał się we znaki 
wolontariuszom, ale ich 
nie zniechęcił. Wszystkim 
naszym małym i dużym 
wolontariuszom dzię-
kujemy za tak wielkie 
zaangażowanie w tego-
roczną kwestę, bo dzięki 
nim możemy grać w tej 
orkiestrze. Równie mocno 
dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom, którzy 
otworzyli swoje serca 
i portfele. Wielka hojność 
darczyńców i sumienna 
praca wolontariuszy spra-
wiła, że gmina Żarów 
znów przekaże swoją 
cegiełkę Fundacji WOŚP. 
I już wiemy, że będzie ona 
rekordowa – mówi Beata 
Jurczak szefowa sztabu 
WOŚP w Żarowie.

31. finał WOŚP w Żarowie rozpoczął się 
występem Żarowskiej Orkiestry Dętej. 
Swój program artystyczny zaprezen-
towały także dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Żarowie 
oraz sekcji tanecznych i akrobatycz-

nych działających przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu oraz zespoły 
Krukowianie, Toxide i Aorta. Nie 
zabrakło także pysznych ciast przygo-
towanych przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Żarowie oraz stoiska Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy Żarów. 

Dla najmłodszych przygotowane były 
stoiska plastyczne i artystyczne, malo-
wanie buzi, loteria fantowa oraz pokaz 
udzielania pierwszej pomocy zorgani-
zowanych przez strażaków.
W tym roku sztab WOŚP w Żarowie 
postawił również na połączenie 
koncertu orkiestry z aktywnością 

sportową. „Raz, Dwa, 
Trzy… Razem wygrajmy 
z sepsą!”– pod takim 
hasłem odbył się Towa-
rzyski Turniej Piłki 
Siatkowej Szkół Gminy 
Żarów w Zespole Szkół 
im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Żarowie. 
W sportowej rywalizacji 
na rzecz WOŚP zagrali 
uczniowie Zespołu Szkół 
im. Jędrzeja Śniadec-
kiego w Żarowie, Szkoły 

Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, 
LKS Pogoń Lwów – 
Retro Liga Żarów, radni 
Rady Miejskiej: Norbert 
Gałązka, Mariusz Boro-
wiec oraz Piotr Zadrożny. 
Wszystkim drużynom 
kibicował burmistrz 
Leszek Michalak. Dobra 
zabawa połączona 
została ze szczytnym 
celem wsparcia WOŚP 
w Żarowie.
Największe emocje 
wzbudziła jednak licy-

tacja, na której było wiele 
niesamowitych przed-
miotów. Od gadżetów 
WOŚP, poprzez książki, 
zestawy kosmetyków, 
koszulki sportowców, 
po vouchery na stwo-
rzenie unikatowej płytki 
ceramicznej przez firmę 
Colorobbia, włoski wazon 
Botossi z limitowanej 
kolekcji przekazany przez 

firmę Colorobbia, naszyjniki, bran-
soletki, koszulki, kalendarze i wiele 
innych gadżetów. Licytację wytrwale 
prowadzili radna Iwona Nieradka, 
Anna Suchodolska z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz Mateusz Michalak. 

Magdalena Pawlik

Zawsze chętni i gotowi do współpracy. Na rzecz WOŚP 
tradycyjnie kwestowali także studenci z UTW Żarów.

Do licytacji przyłączyli się także 
włodarze gminy burmistrz Leszek 

Michalak oraz zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Emocji nie brakowało podczas turnieju piłki siatkowej 
w Zespole Szkół. Rywalizacja połączona została z dobrą 

zabawą i wsparciem zbiórki na rzecz WOŚP.

Mnóstwo widzów zgromadziły występy artystyczne 
dzieci i młodzieży, które na scenie GCKiS prezentowały 

swoje wokalne i taneczne umiejętności. 

Podziękowania 
Organizatorzy składają podziękowania za pomoc 
i zaangażowanie wolontariuszom, fundatorom 
gadżetów na licytację, uczestnikom, artystom, 
pracownikom gminnych instytucji, strażakom 
i wszystkim, którzy wspierali świąteczną akcję 
w Żarowie. Dziękujemy za udział i Waszą ofiarność.

Więcej zdjęć z wydarzenia 
na www.um.zarow.pl. Relacja filmowa 

dostępna na Facebooku i Youtube 
Gmina Żarów. 

Tanie mieszkania na wynajem coraz bliżej
Burmistrz Leszek Michalak we wtorek, 31 stycznia 
podpisał umowę z SIM Sudety o współpracy 
w ramach realizacji inwestycji społecznego budow-
nictwa mieszkaniowego. 

Ze strony SIM Sudety umowę podpisał Zbigniew 
Kierasa – Prezes Spółki, która będzie realizowała 
całą inwestycję.

−−Będziemy realizowali budowę mieszkań typu 
M1 – M3, które będą miały wyższy standard niż te 
realizowane w systemie deweloperskim, a co ważne 
dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa, to wynajmujący będzie ponosił 
znacznie niższe koszty niż w przypadku budynku 
realizowanego przez dewelopera. Najistotniejsze 
jest to, że nie będzie musiał starać się o kredyt na 
mieszkanie, gdyż o kredyt występował będzie SIM. 
Najemca będzie zobowiązany jedynie do wpła-
cenia 10% wartości mieszkania – mówił w trakcie 
spotkania Prezes Zbigniew Kierasa.

W każdym budynku, zgodnie z założeniami rządo-
wego programu, pierwszeństwo najmu będą miały 
osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub 
przysposobione dziecko oraz osoby starsze.

−−Dzięki tej umowie jesteśmy o krok bliżej do 
powstania pierwszego budynku w ramach rządo-
wego programu budowy tanich mieszkań pod 
wynajem. Budynek powstanie na terenie pomiędzy 
ulicą Kazimierza Wielkiego a przedłużeniem 

ul. Górniczej – tzw. Drogi Węglowej. Docelowo na 
tym terenie może powstać do trzech budynków, 
a w każdym ok. 21-25 mieszkań na wynajem 
o powierzchni od 30 do 64 m2 – mówił burmistrz 
Leszek Michalak po podpisaniu umowy z prezesem 
SIM Sudety. I dodał. – Chciałbym równocześnie 
uspokoić mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego 
obawiających się o dalsze losy terenu, na którym 
zlokalizowany jest parking. Uzyskałem zgodę 
Prezesa Krajowego Zasobu Mieszkaniowego, 
który jest właścicielem tego terenu, że będą mogli 
nadal tam parkować swoje pojazdy. Potwierdził to 
w trakcie spotkania również Prezes SIM.

SIM Sudety to przedsięwzięcie realizowane przez 
17 samorządów z czterech powiatów regionu 
wałbrzyskiego, które weszły w spółkę z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości. Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa Sudety planuje wybudować około 
900 tanich mieszkań czynszowych. W Żarowie ma 
powstać co najmniej 100 mieszkań. Według planów, 
w Żarowie na początek oddanych do użytku zostanie 
25 mieszkań: 6 M1 o powierzchni od 28 do 40 m2., 
12 mieszkań M2 o powierzchni od 38 do 50 m2 
i 7 mieszkań M3 o powierzchni od 58 do 65 m2.

Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę o współ-
pracy z SIM Sudety. W ramach tego przedsięwzięcia 

w Żarowie powstaną tanie mieszkania na wynajem. To 
krok bliżej w kierunku realizacji tej inicjatywy.   
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Kultura | Bezpieczeństwo

Kronika Policyjna
Dokonał zniszczeń na stacji PKP,  

został zatrzymany
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zatrzy-
mali 26-letniego mieszkańca Trzebnicy, który dokonał 
uszkodzenia okien i krat zewnętrznych na stacji PKP 
w Imbramowicach, powodując straty w wysokości 
nie mniej niż 600 złotych na szkodę PKP Wrocław. 
Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty, przyznał się do 
zarzucanego mu czynu.

Odpowie za pobicie mężczyzny
W toku realizacji sprawy z poprzedniego okresu, funk-
cjonariusze KP Żarów zatrzymali 31-letniego miesz-
kańca pow. świdnickiego, który wraz z innym 31-letnim 
mężczyzną, również mieszkańcem pow. świdnickiego, 
pobił mieszkańca Żarowa, w wyniku czego pokrzyw-
dzony doznał obrażeń ciała. W dniu 1.02.2023r. Proku-
ratura Rejonowa w Świdnicy zastosowała środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policji trzy razy 
w tygodniu, zakazu zbliżania się oraz utrzymywania 
kontaktów z osobami pokrzywdzonymi wobec jednego 
ze sprawców podejrzanego o pobicie. 31-letni sprawca 
czynu tego dopuścił się w ramach powrotu do prze-
stępstwa (recydywa).

Zatrzymany za posiadanie marihuany
32-letni mieszkaniec Żarowa posiadał przy sobie 
środek odurzający w postaci 0,87g marihuany. Został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy KP Żarów, przedsta-
wiono mu również zarzuty. 

Ukradł telefony komórkowe
Do zdarzenia doszło w Żarowie. Funkcjonariusze 
KP Żarów zatrzymali bezpośrednio po zdarzeniu 
38-letniego mieszkańca pow. świdnickiego, który 
ukradł z mieszkania dwa telefony komórkowe, powo-
dując straty w wysokości 2200 zł na szkodę zgłaszają-
cego. Zatrzymanego osadzono w Pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych KPP Świdnica. W ramach podjętych 
czynności odnaleziono i odzyskano jeden ze skradzio-
nych telefonów. Trwają czynności zmierzające do odzy-
skania drugiego telefonu.

Znęcał się nad byłą żoną
Prokurator Rejonowy w Świdnicy zastosował wobec 
40-letniego mieszkańca pow. świdnickiego środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, zakazu zbli-
żania się do pokrzywdzonej oraz nakazu opuszczenia 
mieszkania na okres 3 miesięcy, za to, że znęcał się 
psychicznie i fizycznie nad byłą żoną poprzez wszczy-
nanie awantur, wyzywanie słowami wulgarnymi 
powszechnie uznawanymi za obelżywe oraz posiadał 
przy sobie środek odurzający w postaci marihuany 
w ilości 0,68 g.

Przygotowano na podstawie informacji  
z Komisariatu Policji w Żarowie

Z cyklu „Miejsce z pasją”

Młyn w Siedlimowicach –  
architektoniczna perełka naszej gminy

To miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. 
Wspaniale zachowany budynek i przedwojenne 
maszyny zachwycają zwiedzających. 

To jedyny taki zabytek techniki na Dolnym Śląsku, 
który wciąż mieli i sprzedaje mąkę. Wystarczy wejść 
do środka, aby przekonać się, że to miejsce ma po 
prostu swój urok i klimat. Właściciele zabytkowego 
młyna w Siedlimowicach Witold i Iwona Markiewicz 
organizują w młynie zajęcia i warsztaty, a w samym 
młynie odbywają się różne ciekawe wydarzenia. 
Jaka jest historia młyna w Siedlimowicach, jak 
obiekt wykorzystywany 
jest pod względem tury-
stycznym i czy gmina 
Żarów to dobre miejsce 
do prowadzenia takiej 
działalności turystycznej? 
Na nasze pytania odpo-
wiadają właściciele młyna 
Państwo Markiewicz.

 ӹ Młyn w Siedlimowi-
cach to perełka zabyt-
kowa naszej gminy. Jaka 
jest jego historia? Jak 
zaczęła się Wasza przy-
goda z młynem?
−Młyn wodny to odwieczny 
składnik sielskiego krajo-
brazu. To zarazem dom 
i miejsce ludzkiej pracy. To 
w końcu miejsce opisywane 
przez poetów i pisarzy, 
a także barwny temat 
dzieł malarskich. Jeszcze 
w początkach XX wieku 
młynów były tysiące. Dzisiaj 
jest to świat dawno umarły, 
który tylko z rzadka powraca 
na chwilę do życia, aby snuć 
swą opowieść. Opowieść 
o młynie w Siedlimowicach, 
jest opowieścią o minionym 
czasie, kiedy turkot drewnia-
nego koła znaczył historię 
zwykłych ludzi jakim dane 
było w tym niezwykłym 
miejscu żyć i pracować. 
Pierwsza informacja 
o Siedlimowicach pojawia 
się w dokumencie z końca 
XIII wieku. Ów fałszywy dokument opatrzony datą 1213 
stwierdzał, że z 14 łanów ziemi w Siedlimowicach miała 
być płacona dziesięcina na rzecz klasztoru w Lubiążu. Czy 
już wówczas we wsi istniał młyn wodny i kto był jego zało-
życielem, tego niestety nie wiadomo. 
Pierwsza wzmianka pozwalająca mówić o istnieniu siedli-
mowickiego młyna pochodzi dopiero z lat 1486-1488. 
Wówczas to właściciel dóbr rycerz Georg von Seidlitz, 
wykupił stopniowo tzw. Winkelmühle (młyński zakątek lub 
zakątek/róg/kąt k. młyna) z rąk rycerza Hansa von Hof-
-Schnorbeina. Dwa wieki później Ursula Magdalena von 
Tschirnhaus z domu Seidlitz scedowała (przekazała swoje 
prawa) w sierpniu 1685 r. majętność siedlimowicką z rezy-
dencją rycerską, młynem, stawami, wszystkimi prawami 
feudalnymi, a także częścią Pożarzyska Hiobowi Christo-
phowi von Tschirnhaus. W styczniu 1703 r. wdowa Barbara 
Elisabeth Asindlerin z domu von Schindel, sprzedała całą 
majętność Gottliebowi von Bombsdorf. W kontrakcie 
sprzedaży skrupulatnie wyliczone były: siedziba rycerska, 
folwark, pola, łąki, lasy, stawy, młyn, prawa prowadzenia 
karczmy, browarnicze, gorzelnicze, łowieckie i rybackie. 
Młyn w Siedlimowicach wchodził od samego początku 
w skład dawnych dóbr rycerskich (chociaż stał w pewnej 
odległości o głównej zabudowy folwarcznej), dlatego też 
łatwo ustalić jego kolejnych właścicieli. 

 ӹ Czy do dziś dobrze zachowany budynek młyna 
i przedwojenne maszyny, które tam pracują, 
zachwycają odwiedzających?

−Na przestrzeni XV młyn wodny w Siedlimowicach 
pracował w oparciu o tzw. koło wodne podsiębierne (łopat-
kowe), zwane walnym. Dolna część tego koła zanurzona 
była w przepływającej wodzie, tak aby jej nacisk na łopatki 
powodował jego obrót. Ostatni właściciele Siedlimowic 
oraz tamtejszego młyna von Kornowie gruntownie prze-
budowali i powiększyli folwark pod koniec XIX w. Wówczas 
w miejscu starego młyna wodnego wybudowano nowy 
młyn wodno-parowy. Koło młyńskie zastąpiła wówczas 
turbina wodna Francisa sprzężona z maszyną parową 
wspomagającą napęd młyna – stąd nazwa młyna 
wodno-parowy. Nowy młyn zatrudniał 5-8 pracowników 

i oprócz mąki produkował 
także grysik oraz wafle. 
W 1 ćwierci XX wieku, a więc 
w dobie elektryfikacji Siedli-
mowic, napęd tutejszego 
młyna został zmieniony na 
wodno-elektryczny, gdzie 
wspomagający napęd silnik 
elektryczny zastąpił użytko-
waną dotychczas maszynę 
parową. Obecny wygląd 
młyna pochodzi z końca XIX 
wieku, po nieznacznych drob-
nych modyfikacjach (m.in. 
wyburzenie komina od strony 
wschodniej po przejściu 

z napędu wodno-parowego 
na wodno-elektryczny). Obiekt 
jest budowlą murowaną 
o regularnej bryle założonej na 
planie prostokąta. Elewacje 
jego dwóch dolnych kondy-
gnacji są tynkowane. Dwie 
górne kondygnacje wznie-
sione zostały w konstrukcji 
drewnianej – ryglowej 
z wypełnieniem ceglanym. 
Budynek pokrywa dwuspa-
dowy dach o małym kącie 
nachylenia połaci. Młynówka, 
której przepływająca woda 
napędzała kiedyś koło wodne, 
a później turbinę, znajduje się 
po wschodniej stronie młyna. 
Sam młyn to stary piękny 
budynek, wspaniałe miejsce 
dla wielbicieli miejsc z duszą  

i lokalizacja w malowni-
czym krajobrazie, miejsce 
z klimatem. Kto odwiedzi młyn 
w Siedlimowicach bardzo 
chętnie tutaj znów wraca.

 ӹ Czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków?
−Młyn w Siedlimowicach to rodzinna firma prowadzona 
z pokolenia. 15 maja 2015r. młyn został wpisany do Krajo-
wego Rejestru Zabytków.

 ӹ Na terenie młyna w Siedlimowicach odbywają 
się różne ciekawe wydarzenia. Czy gmina Żarów 
to dobre miejsce do prowadzenia takiej działal-
ności turystycznej?
−W młynie odbywają się imprezy o charakterze kultu-
ralnym. Cyklicznie: Europejskie Dni Dziedzictwa przy 
współpracy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, 
Tydzień dla Dziedzictwa, Festiwal Mąki. Co roku nasz 
młyn uczestniczy w Dolnośląskim Rajdzie Zabytków, gdzie 
gościmy historyczne pojazdy. Młyn odwiedzają osoby 
w różnym wieku z gminy Żarów i innych miejscowości 
z regionu Dolnego Śląska, a także dalszych zakątków 
naszej Ojczyzny. Organizujemy warsztaty z wypieków 
podpłomyka. A Gmina Żarów jest bardzo dobrym miej-
scem do prowadzenia takiej działalności turystycznej. 
Zapraszamy na wizyty do naszego młyna. Kontaktować 
można się z nami poprzez e-mail:  
mlynsiedlimowice@wp.pl  
lub za pośrednictwem Facebook Młyn Siedlimowice. 

 ӹ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena Pawlik 

Młyn w Siedlimowicach jest otwarty dla zwiedzających. 
Warto tu zajrzeć, aby zobaczyć unikatowe  

i do dziś pracujące maszyny,  
które są wspaniałym historycznym zabytkiem. 

Festiwal Mąki to wydarzenie, które każdego roku 
odbywa się na terenie młyna.  

Na zdjęciu ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu na 
„Najlepszy chleb domowego wypieku”. 

Nowe plany priorytetowe 
dzielnicowych

Funkcjonariusze KP Żarów rozpoczęli czynności 
zgodnie ze stworzonymi planami działań prio-
rytetowych, które będą obowiązywały od dnia 
1 lutego 2023r do dnia 31 lipca 2023r.

 ▶ Asp. szt. Wojciech Plizga 
Głównym problemem w rejonie 23 jest wystę-
powanie zjawiska spożywania alkoholu oraz 
zaśmiecania w rejonie dworca PKP (betonowy 
deptak) i Centrum Przesiadkowego w Żarowie 
przy ul. Dworcowej.

 ▶ Sierż. szt. Jakub Pasiewicz 
Głównym problemem w rejonie 24 jest wystę-
powanie zjawiska spożywania alkoholu w miej-
scach zabronionych obejmujących teren rekre-
acyjny przy Placu Wolności w Żarowie, plac 
zabaw i skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie.

 ▶ St. asp. Damian Pasikowski 
Głównym problemem w rejonie 25 jest wystę-
powanie zjawiska spożywania alkoholu 
oraz zakłócenia ładu i porządku prawnego 
w Bukowie przez osoby przebywające w rejonie 
przystanku autobusowego i placu zabaw miesz-
czącego się przy ul. Lipowej i Spacerowej.

Informacja: Komisariat Policji w Żarowie
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Paka Niemowlaka dla Veroniki
Do naszej żarowskiej społeczności 
dołączyła kolejna mieszkanka Vero-
nika Laura Cieślik, która przyszła na 
świat 31 października 2022r. 

Dziewczynkę oraz jej mamę i babcię 
przywitał zastępca burmistrza Prze-
mysław Sikora, wręczając upominki 
w ramach akcji „Paka dla Niemow-
laka” i życząc dużo zdrowia, radości 
i spełnienia marzeń dla całej rodziny.

−−Dzieci są ogromną radością, 
dlatego serdecznie Państwu gratulu-
jemy i cieszymy się, że gmina Żarów 
powiększyła się znów o nowego 
obywatela. To dla nas wyjątkowe 
momenty i chcemy radość z narodzin 
kolejnego mieszkańca naszej gminy 
dzielić z jego najbliższymi. Gratuluję 
i życzę Veronice oraz całej rodzinie 
wszystkiego najlepszego – mówił 
zastępca burmistrza Przemysław 
Sikora.

Wszystkich rodziców nowonarodzo-
nych dzieci zachęcamy do udziału 
w akcji. Wystarczy tylko wypełnić 
prosty wniosek, który dostępny 

jest w UM Żarów (pok. Nr 17) lub na 
stronie internetowej  
www.um.zarow.pl w zakładce Paka 
dla Niemowlaka. Znajdziecie tam 
Państwo również regulamin akcji oraz 
oświadczenia, które należy złożyć 
wraz z wypełnionym wnioskiem. 

Magdalena Pawlik

Malutka Veronika Cieślik  
wraz ze swoją mamą  

i zastępcą burmistrza  
Przemysławem Sikorą. 

Duet kabaretowy Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć 
wystąpi w Żarowie

Już 10 marca o godzinie 19:00 
w Żarowie wystąpią Mikołaj Cieślak 
i Rafał Zbieć. 
Tego duetu nie trzeba nikomu przedsta-
wiać, ponieważ tworzy go dwóch artystów 
niezwykle popularnego Kabaretu Moral-
nego Niepokoju – Mikołaj Cieślak oraz 
Rafał Zbieć. Artyści występują z wyborem 
skeczów, stworzonych dla Kabaretu 
Moralnego Niepokoju i zaadaptowanych 
specjalnie dla tego żywiołowego duetu 
przez Roberta Górskiego. W trakcie 
występu obaj artyści wykazują się 
kunsztem aktorskim i zaangażowaniem, 
a nieodstępujące ich poczucie humoru 
jest źródłem improwizacji, w której obaj 
świetnie się odnajdują. Dzięki temu 
publiczność pęka ze śmiechu od pierw-
szej do ostatniej minuty spektaklu.
Mikołaj Cieślak & Rafał Zbieć, 
10 marca 2023 r., godzina 19:00, sala 
widowiskowo-sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Bilety w cenie 70 złotych w sprzedaży 
od 1 lutego na platformie biletyna.pl 
lub w kasach basenu ul. Piastowska 
10a, Żarów. Zapraszamy!

„Partnerzy z kulturą” ze wsparciem  
Narodowego Centrum Kultury 

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie znalazło się wśród dzie-
sięciu instytucji kultury w Polsce, 
które otrzymały dofinansowanie 
w programie Dom Kultury+ „Partner-
stwo Lokalne”. 

Żarowskie Centrum Kultury na reali-
zację projektu „Partnerzy z kulturą” 
otrzyma prawie czterdzieści tysięcy zł. 
Projekt Partnerstwo Lokalne polega 
na realizacji kompleksowych działań 
i obejmuje powołanie zespołu zada-
niowego oraz zawiązanie partnerstwa 
lokalnego. Przeprowadzenie cyklu 
szkoleń i warsztatów z zakresu pracy 
ze społecznością lokalną i współpracy 
partnerskiej w obszarze kultury. 

−−Dla nas to duże wyróżnienie, bo 
kolejny raz Narodowe Centrum 
Kultury zaufało i wspiera działania 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, a to dowód, że w Centrum 
realizujemy dobre projekty. Nasz 
wniosek został oceniony bardzo 
wysoko. Znaleźliśmy się na czwartym 
miejscu na dziesięć instytucji kultury, 
które otrzymały wsparcie – mówi 
Tomasz Pietrzyk, dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i dodaje – W ramach 

zadania GCKiS chce stworzyć plat-
formę międzypokoleniowej współ-
pracy kulturalnej, wykorzystując 
najcenniejsze zasoby naszej gminy, 
czyli potencjał ludzki różnych grup 
wiekowych i naturę. Chcielibyśmy, 
by połączenie energii i innowacyj-
ności młodości z doświadczeniem 
i pamięcią osób starszych zainspiro-
wało wzajemną naukę oraz realizację 
wspólnego zadania na zasadach 
partnerskich, a także pracę na rzecz 
osiągnięcia wspólnie wypracowa-
nych rezultatów. 

Realizując zadanie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie chce 
wesprzeć stworzenie międzypoko-
leniowego projektu promującego 
i rozwijającego kulturę gminy Żarów. 
Ważnym celem zadania jest też 
edukacja dotycząca szacunku dla 
odmienności i skutecznej współpracy 
między bardzo odmiennymi grupami 
ludzi, czyli, w tym przypadku, ludzi 
młodych i seniorów. Seria zorgani-
zowanych w ramach zadania szkoleń 
będzie miała na celu ułatwienie tej 
współpracy w szacunku dla różno-
rodności potrzeb i światopoglądów 
przedstawicieli różnych grup. 

Ferie w gminie Żarów
W dniach 13–17 lutego zapraszamy 
dzieci w wieku 7-12 lat na Zimowe 
warsztaty w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. 

Każdego dnia warsztatów będą 
powstawały dekoracje, stroje, prze-
brania, biżuteria a nawet karnawa-
łowe przysmaki. Zajęcia będą prze-
platane karnawałowymi tańcami 
oraz sportową zabawą. Zwieńcze-
niem trudnej tygodniowej pracy 
będzie wielki bal. Oprócz wyśmie-
nitej zabawy zapewniamy drugie 
śniadanie i ciepłe napoje, zajęcia/
warsztaty z instruktorem, ubezpie-
czenie, warsztaty tematyczne, basen, 
opiekę animatora, wszystkie mate-
riały potrzebne do przeprowadzenia 
warsztatów. 

Zimowe warsztaty
Kiedy? 

13-17 lutego w godzinach 800 – 1400.
Gdzie? 

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 
Cena: 300 zł za tydzień
Liczba miejsc ograniczona

Basen w Żarowie 
Specjalna cena biletów dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich. 
Wystarczy, że na basen przyjdziesz 
z ważną legitymacją szkolną,  
a za wejście na basen zapłacisz  
tylko 10 zł, oferta obowiązuje 
w dniach 13-26 lutego.

Ekstremalny tor przeszkód  
na hali sportowej GCKiS

W środę, 15 lutego będziesz mógł 
sprawdzić swoje siły na torze prze-
szkód, zabawa w godzinach 1400 – 1800. 

Wstęp wolny.  Wejścia co 30 minut. 
W przypadku grup zorganizowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny. 

Turniej Chińczyka
21 lutego godz. 1000 Sala kameralna 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Ferie na wsi
Kalambury, malowanie na płótnie, 
zabawy ruchowe, gry planszowe, to 
tylko niektóre atrakcje, jakie będą 
czekały na dzieci w świetlicach 
wiejskich w Przyłęgowie, Łażanach, 
Mrowinach, Mielęcinie i Imbramo-
wicach. Zajęcia w godz. 10:00 – 12:00 
świetlica wiejska dla dzieci w wieku 
6-12 lat.

 ▶ 13.02 w Przyłęgowie,
 ▶ 14.02 w Łażanach,
 ▶ 15.02 w Mrowinach,
 ▶ 16.02 w Mielęcinie,
 ▶ 17.02 w Imbramowicach,
 ▶ 20.02 w Przyłęgowie,
 ▶ 21.02 w Łażanach,
 ▶ 22.02 w Mrowinach,
 ▶ 23.02a w Mielęcinie,
 ▶ 24.02 w Imbramowicach.

Teatr Bezdomny,  
godzina 19:00

 ▶ 9 lutego – Ulica Złota 20 – wiersze 
Wiesława Szydłowskiego 

 ▶ 18 lutego – Walentynkowy Koncert 
Marty Kurzei

 ▶ 23 lutego – Legenda Smoka Żarow-
skiego

Żarowska Izba Historyczna
 ▶ 22.02.2023, godzina 11:00,  
prelekcja pt. „Znaleziska arche-
ologiczne i historyczne na Ziemi 
Żarowskiej” wraz z prezentacją 
multimedialną i wystawą dostępną 
tylko w dniu wydarzenia.

Rekrutacja do żłobka,  
przedszkola oraz klas pierwszych

Bajkowe Przedszkole oraz Żłobek 
Miejski „Bajkowa Kraina” w Żarowie 
rozpoczynają nabór dzieci do przed-
szkola i żłobka. 

Dokumenty rekrutacyjne na rok 
szkolny 2023/2024 można pobrać 
od 6 II 2023 r. ze strony internetowej:  
http://zlobekzarow.szkolnastrona.pl  
albo w wejściu do żłobka/przed-
szkola, w Żarowie ul. Łokietka 14.
Rekrutację do klas pierwszych na 
rok szkolny 2023/2024 ogłosiły także 
szkoły podstawowe funkcjonujące 
na terenie gminy Żarów. Wnioski 
o przyjęcia dziecka do szkoły można 
pobrać w szkołach oraz ze strony 
internetowej szkół:
1. Szkoła Podstawowa  

im. Jana Brzechwy w Żarowie:  

https://spzarow.edupage.org. 
Więcej informacji  
pod nr tel. 74 85 80 482.

2. Szkoła Filialna w Mrowinach 
Szkoły Podstawowej  
im. Jana Brzechwy w Żarowie:  
http://spmrowiny.pl 
Więcej informacji  
pod nr tel. 74 85 80 575.

3. Szkoła Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach:  
https://spimbramowice.pl. 
Więcej informacji  
pod nr tel. 74 85 07 297.

4. Szkoła Podstawowa  
im. Astrid Lindgren w Zastrużu: 
http://spzastruze.com.pl. 
Więcej informacji  
pod nr tel. 74 85 80 808. 
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Sport i wypoczynek

Electrolux Cup oficjalnie zakończony!
Jubileuszowa, 15. edycja 
Żarowskiej Ligi Futsalu 
Electrolux Cup zakoń-
czona! 

W powiecie świdnickim 
nie ma drugich tego typu 
rozgrywek. Mistrzowską 
koronę zdobył Wektor 
Świdnica, który w tym 
sezonie był niepokonany. 
Co więcej, żadna z drużyn 
nie zdołała z nimi nawet 
zremisować. Pierwsze 
miejsce oznacza również 
udział w finale dolnoślą-
skim, gdzie zobaczymy 
zwycięzców lig futsalu, a organiza-
torem tego wydarzenia będzie Dolno-
śląski Związek Piłki Nożnej. 

−−To nasz szósty mistrzowski tytuł 
zdobyty w żarowskich rozgrywkach. 
Przez blisko 15 lat systematycznie 
odmładzamy skład. Tym bardziej 
jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy 
rozgrywki Electrolux Cup. Teraz czas na 
finał dolnośląski. Postaramy się sprawić 
tam niespodziankę – powiedział tuż 
po zakończeniu rozgrywek Artur 
Zielonka, kierownik Wektor Świdnica. 

Finał wojewódzkim rozegrany 
zostanie 26. lutego w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 
Tytuł wicemistrzowski dla Cannabis. 
Trzecia lokata dla ubiegłorocznego 
triumfatora Zebry Team. Czwarte 
miejsce zajęli piłkarze Szkółki Ajaxu. 
Ostatnia seria spotkań decydowała, 
która z drużyn spadnie do 2. ligi. 
Ligę opuszcza Electrolux Świdnica, 
a z utrzymania cieszą się reprezen-
tanci Electrolux Żarów. 
Tabaluga zwycięża 2. ligę. Tym samym 
beniaminek awansuje do rozgrywek 
wyższego szczebla. Drugie miejsce 
dla FC Wylewniaki. Do ostatniej 
kolejki decydowały się losy brązo-
wych medali, a te zawisły na szyjach 
zawodników Unii Jaroszów. Pozostałe 
miejsca w 2. lidze: 4. LKS Piotrowice 
Św., 5. Turbokozaki, 6. Silesia Żarów. 

Nagrody indywidualne:

1. liga Electrolux Cup
 ▶ najlepszy bramkarz – Błażej Leputa 
(Electrolux Żarów)

 ▶ najlepszy strzelec – Wojciech Szuba 
(Wektor Świdnica)

 ▶ najlepszy zawodnik – Michał Czer-
nicki (Cannabis)

2. liga Electrolux Cup
 ▶ najlepszy bramkarz – Gracjan Felu-
siak (FC Wylewniaki)

 ▶ najlepszy strzelec – Damian 
Sobczak (Tabaluga)

 ▶ najlepszy zawodnik – Tomasz Janes 
(LKS Piotrowice Św.)

Skład zwycięzców – Wektor Świd-
nica: Bartosz Kot, Tomasz Janikowski, 
Grzegorz Borowy, Jakub Filipczak, 
Dawid Kusio, Maciej Madziała, Michał 
Morawski, Jakub Solarz, Mateusz 
Solarz, Wojciech Sowa, Kamil Szczy-
gieł, Wojciech Szuba, Artur Zielonka. 
Nagrody wręczał dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
Tomasz Pietrzyk oraz Ilona Ikonni-
kova z Electrolux Żarów.
Sponsor główny: Electrolux Żarów. 
Organizator: Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Statystyki, tabele, wyniki znajdują się 
na stronie internetowej  
www.electroluxcup.zarow.pl.
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Wektor Świdnica zdobywa 6. mistrzowski tytuł 
w Żarowskiej Lidze Futsalu Electrolux Cup.

Patryk Klimala w Hapoelu Beer Szewa
Patryk Klimala zasilił izraelski Hapoel 
Beer Szewa. Wychowanek Zjednoczo-
nych Żarów przechodzi z amerykań-
skiego New York Red Bulls.

Klimala (24. lata) będzie grał w Izraelu 
przez 3,5 sezonu. Po niezbyt udanym 
pobycie w Celticu Glasgow, pokazał się 
z dobrej strony jako napastnik Czerwo-
nych Byków z Nowego Jorku, gdzie roze-
grał 63 mecze, zdobywając 14 goli i 11 
asyst, kilkakrotnie decydując o wyniku 
meczu. W ostatnim czasie w MLS prze-
chodził gorszy okres, nie znajdując 
miejsca w podstawowym składzie. 
Przejście do Izraela, to zdaniem wielu 
ekspertów szansa na wypromowanie. 
Wszystko za sprawą gry w europej-
skich pucharach. W ostatnim czasie 
Hapoel Beer Szewa występował w Lidze 
Konferencji Europy, gdzie przegrał 
wyjście z grupy m.in. z Lechem Poznań. 
Pierwsze sukcesy nowy klub Klimali 
odniósł w latach 70. XX wieku. W ciągu 

dekady Hapoel trzykrotnie zdobył 
mistrzostwo kraju, tyle samo super-
pucharów, a puchar Izraela dwa razy. 
Na takie wyniki miały wpływ potężne 
inwestycje. Dziś to jeden z trzech najbar-
dziej zasobnych klubów w kraju, posia-
dający kadrę wartą ok. 20 milionów 
euro. Chociaż koszt transferu pozostaje 
tajemnicą, wiadomo, że to najdrożej 
sprowadzony piłkarz Heapolu i jeden 
z droższych w historii ligi. 
Aktualnie zespół z Beer Szewy 
zajmuje trzecie miejsce w tabeli 
(42. pkt. w 19 meczach). Wyżej skla-
syfikowanymi drużynami są Maccabi 
Tel Awiw (44. pkt) i Maccabi Hajfa 
(49. pkt). Obydwie drużyny rozegrały 
o jedno spotkanie więcej. 
Nowy rozdział rozpoczął się dość 
nieszczęśliwie dla polskiego napast-
nika. W nowym, izraelskim domu 
został okradziony, gdzie skradziono 
kilka wartościowych rzeczy. 
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Ligowa karuzela Gońca Żarów
Aż trzy drużyny Gońca 
Żarów występują 
w ligach szachowych. 
Właśnie zakończono 
kolejne rundy. 
Pierwszy zespół żarow-
skiego klubu swoje poje-
dynki rozgrywa w Lidze 
Dolnośląskiej, Drużynowych 
Mistrzostwach Dolnego 
Śląska. Mecz z MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław miał 
zadecydować, która z ekip 
znajdzie się w najlepszej 
trójce ligi po 6. rundach. Osta-
tecznie Goniec na własnym 
obiekcie przegrywa 2-3, spadając z 4. 
na 7. pozycję. Punkty dla Gońca zdobyli: 
Anna-Maria Michalska – wygrana, 
oraz Paweł Stankiewicz i Przemysław 
Borowski – remis. W kolejnej serii spotkań 
Żarów znów podejmie drużynę ze stolicy 
Dolnego Śląska. Tym razem po drugiej 
stronie szachownicy zobaczymy niżej 
notowanych, zawodników WKSz Hetman 
Wrocław. W rozgrywkach występuje 16. 
drużyn. Liderem jest KSz Polonia Wrocław. 
W Wałbrzyskiej Lidze Okręgowej dwie 
drużyny żarowskiego Gońca rozegrały aż 
cztery mecze. W Polanicy-Zdrój przyszło 
się zmierzyć z gospodarzem oraz liderem 
Giecek Radków. To był bardzo udany 
dzień. Dwie żarowskie drużyny poko-

nują prowadzących w tabeli zawodników 
z Radkowa. Ponadto Goniec II Żarów 
zwycięża z KSz Polanicą-Zdrój i zostaje 
nowym liderem wałbrzyskiej okręgówki. 
Wyniki: 4 runda: UKS Giecek Radków 
– GLKS Goniec Żarów II 2-3, wygrane: 
Damian Daniel, Piotr Kaśków, Artur 
Adamek. KSz Polanica-Zdrój – GLKS 
Goniec Żarów III 4-1 wygrana: Oskar 
Kiszkiel. 5 runda: GLKS Goniec Żarów III – 
UKS Giecek Radków 3-2, wygrane: Łukasz 
Reichel, Wiktor Chołody, Oskar Kiszkiel.  
GLKS Goniec Żarów II – Ksz Polanica-
-Zdrój 3-2, wygrane: Zbigniew Zieliński, 
Mirosław Cygan, remis: Damian Daniel, 
Artur Adamek.
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Goniec II Żarów zostaje nowym liderem wałbrzyskiej 
okręgówki, fot. źródło: FB Goniec Żarów.

Piłkarskie sparingi
Drużyny z gminy Żarów przygotowują 
się do rundy rewanżowej. Oprócz 
jednostek treningowych rozgrywają 
mecze kontrolne.

Wyniki:
Zjednoczeni Żarów (kl. O) – Włókniarz 
Głuszyca (kl. A) 8:2., Zjednoczeni II Żarów 

(kl. B)  – Wierzbianka Wierzbna (kl. A) 
5:2, Zjednoczeni II Żarów (kl. B) – LKS II 
Bystrzyca Górna (kl. B) 2:4, Zjednoczeni 
Żarów (kl. O) – MKP Wołów (kl. O) 3:9, Zjed-
noczeni III Żarów (kl. B) – Grom Witków 
(kl. O) 2:10, Wierzbianka Wierzbna (kl. A) 
– LKS Bystrzyca Górna (kl. O) 0:6, Silesia 
Żarów (kl. B) – LKS Roztocznik (kl. A) 1:1. 
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny  
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 III 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) oraz 
art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 w związku 
z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 
1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687), zawia-
damiam, że Rada Miejska w Żarowie 
podjęła uchwałę Nr XLVII/375/2022 
z dnia 17 IX 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla północnej części miasta Żarów.
Granice obszaru objętego wyżej wymie-
nioną uchwałą określone zostały 
w załączniku graficznym, stanowiącym 
integralną część tej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 marca 2023 r. Wnioski należy 
składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Żarowa na adres: Urząd Miejski 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów 
lub w postaci elektronicznej na adres: 
sekretariat@um.zarow.pl lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej 
ePUAP. Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie zawiadamiam, że 
w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających infor-
macje o środowisku i jego ochronie 
zamieszczono dane dotyczące wyżej 
wymienionego projektu planu miejsco-
wego oraz wszczęto przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ustaleń 
wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko wyżej wymienio-
nego projektu planu mogą składać uwagi 
i wnioski, związane z przedmiotem postę-
powania w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 marca 2023 r. Wnioski należy 
składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Żarowa na adres: Urząd Miejski w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w postaci 
elektronicznej na adres:  
sekretariat@um.zarow.pl lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej 
(ePUAP). Wniosek i uwaga powinny 
zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków w niniejszym postępo-
waniu jest Burmistrz Miasta Żarów.

Burmistrz Miasta Żarów
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