
Dworzec w Imbramowicach 
oddany do użytku przez PKP

Zmiany w systemie 
gospodarowania 

odpadami komunalnymi

Od 1 kwietnia musimy się przygotować na nowe zasady w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

więcej na stronie 2

Dworzec kolejowy w Imbramowicach po remoncie jest piękną wizytówką naszej gminy.
więcej na stronie 4.

Dzień Kobiet 
świętowaliśmy na sportowo

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Kto, jak to, ale kobiety 
o tym doskonale wiedzą. 

więcej na stronie 5

Sto lat Pani Józefy Trzepli

Życzenia z tej okazji jubilatce złożyli  
burmistrz Leszek Michalak oraz Beata Nejman kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.
więcej na stronie 5

Właściciele psów nie sprzą-
tają po swoich pupilach

Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia kultury osobistej, 
ale i obowiązek prawny.

więcej na stronie 7
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Uwaga! 
Zmiana numeru konta bankowego

Informujemy, że od dnia 15 lutego 2021r.  
bankową obsługę Gminy prowadzi Santander Bank Polska. 
 ▶ W związku z powyższym wpłat 
podatków i opłat (podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny, 
podatek od środków transportu, 
opłata przekształceniowa, opłata 
roczna za użytkowanie wieczy-
ste gruntów, opłata roczna za 
urządzenia wbudowane w pas 
drogowy, czynsze dzierżawne 
np. za ogródki przydomowe) 
prosimy dokonywać już na na-
stępujący numer konta banko-
wego dochodów Gminy:  
88 1090 2369 0000 0001 4749 
4019

 ▶ Informujemy, ponadto, że rów-
nocześnie jeszcze tylko do dnia 
20 kwietnia 2021r. wpłat można 
jeszcze dokonywać na dotych-
czasowy rachunek bankowy do-
chodów Gminy o numerze:  
49 1020 5226 0000 6702 0629 
6869.

Wpłat za czynsz najmu, media i wy-
wóz śmieci – najemcy lokali komu-
nalnych dokonują na konta podane 
na książeczkach opłat. Książeczki 
opłat należy wypełniać czarnym lub 
niebieskim kolorem. Wpisana po-
winna być między innymi:

 ▶ kwota (cyframi oraz słownie),
 ▶ miesiąc/rok, za który jest wnoszona 
opłata.

 ▶ imię, nazwisko i adres wpłacającego,
 ▶ tytuł wpłaty (np. czynsz, media, 
wywóz nieczystości) za miesiąc/rok.

Zachęcamy jednak Państwa do 
dokonywania wpłat za pośrednic-
twem Internetu.
W przypadku dokonywania wpłaty za 
inną osobę bardzo prosimy o wpisanie 
za kogo jest dokonywana wpłata, po-
danie tytułu wpłaty i jeśli to możliwe 
numeru konta z decyzji wymiarowej, 
na przykład: za Jan Kowalski, podatek 
od nieruchomości, PNF/5/2672. 

Nabór do Programu „Mój Prąd 2021” 
ma się rozpocząć 1 lipca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej poinformował na swojej stronie internetowej,  
że nabór do rządowego programu „Mój Prąd” w 2021r.  

ruszy 1 lipca i potrwa do 22 grudnia 2021r. 
Jest to rządowy program dopłat 
do instalacji montażu paneli foto-
woltaicznych w gospodarstwach 
domowych.
Czym jest instalacja fotowolta-
iczna i jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna to zespół 
urządzeń, które pozyskują energię 
elektryczną z promieni słonecznych. 
Najważniejszymi elementami są pa-
nele fotowoltaiczne, które montuje 
się na dachach budynków. Ogniwa 
fotowoltaiczne zainstalowane w pane-
lach mają za zadanie zamienić energię 
słoneczną w elektryczną, w wyniku 
czego powstaje prąd stały. Następnie 
prąd trafia do inwertera solarnego, tzw. 
falownika, który przekształci prąd stały 
w prąd zmienny – taki, który znajduje 
się w gniazdkach elektrycznych. Do 
zabezpieczenia instalacji potrzebne są 
urządzenia przeciwnapięciowe, które 
zapobiegać będą ewentualnym przepię-
ciom i wyładowaniom elektrycznym.
Co oferuje program Mój Prąd?
Program Mój Prąd ma zwiększyć 
liczbę mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych i zachęcić polskie gospodarstwa 
domowe do produkcji własnej energii. 
Korzystanie z własnego prądu, produ-
kowanego ze słońca, przekłada się na 
oszczędności, ale są to też wymierne 
korzyści dla środowiska.
Dla kogo dotacja z programu 
Mój Prąd?
Program skierowany jest do osób 
fizycznych wytwarzających energię 
elektryczną na własne potrzeby, które 
mają zawartą umowę kompleksową 
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – 
OSD, zakładem energetycznym) re-

gulującą kwestie związane z wprowa-
dzeniem do sieci energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji.
Dofinansowanie może być przy-
znane w przypadku:

 ▶ gotowej instalacji fotowoltaicznej 
podłączonej już do sieci elektro-
energetycznej,

 ▶ instalacji fotowoltaicznej o mocy 
2-10 kW, przeznaczonej na cele 
mieszkaniowe, inwestycji, która 
nie jest rozbudową istniejącej już 
fotowoltaiki.

 ▶ Na razie nie wiadomo, ile wyniesie 
budżet planowanej III tury naboru. 
Zapowiadane są jednak zmiany 
w programie Mój Prąd w 2021. 
Do tej pory Mój Prąd obejmował 
wyłącznie instalacje fotowoltaiczne 
o mocy od 2 kW do 10 kW. NFO-
ŚiGW we współpracy z Minister-
stwem Klimatu planuje w 2021r. 
rozszerzenie programu na:

 ▶ przydomowe ładowarki do samo-
chodów elektrycznych, które mogą 
stać się bodźcem do rozwoju elek-
tromobilności w Polsce,

 ▶ systemy zarządzania energią 
w domu,

 ▶ rozwiązania z zakresu magazyno-
wania ciepła lub chłodu,

 ▶ lokalne magazyny energii, gwaran-
tujące bezpieczeństwo energetyczne 
systemów OZE.

Żadne szczegóły na chwilę obecną 
nie są jeszcze znane. O realizacji 
programu „Mój Prąd” można prze-
czytać więcej na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Magdalena Pawlik

Uwaga!
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2021r. usługę w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  
z terenu gminy Żarów będzie świadczyć firma Eneris Surowce S.A.,  

która została wyłoniona na skutek rozstrzygniętego przetargu. 

Od 1 kwietnia musimy się 
przygotować na nowe za-
sady w systemie gospoda-

rowania odpadami komunalnymi, 
które zostały wprowadzone w wy-
niku zmiany przepisów. Zmienić 
ma się także stawka za wywóz od-
padów komunalnych, mieszkańcy 
będą musieli również korzystać 
z nowego po-
jemnika do 
segregacji bio-
odpadów. Jakie 
zmiany kon-
kretnie czekają 
mieszkańców? 
Zapytaliśmy 
o to burmi-
strza Leszka Michalaka. 

Jakie zmiany dotyczące sys-
temu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi czekają 
mieszkańców od 1 kwietnia 
2021r.?

W grudniu 2020 roku ogłosiliśmy 
przetarg na świadczenie usług 
w zakresie zbierania i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych 
z naszej gminy. Ofertę złożyła tyl-
ko firma Eneris Surowce S.A. i to 
z nią będzie podpisana umowa. 
Od 1 kwietnia 2021r. wejdą w ży-
cie następujące zmiany:
1. We wszystkich gniazdach na 

terenach wiejskich będzie doda-
ny kontener na tekturę i papier. 
Zostanie zwiększona ilość tzw. 
gniazd zgodnie ze złożonymi 
wnioskami radnych Rady Miej-
skiej i sołtysów.

2. Zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych, opon i zużytego 
sprzętu RTV i AGD zostanie 
odbierana w przedostatni piątek 
miesiąca z terenu miasta Żarów, 
natomiast z terenów wiejskich 
w ostatni piątek miesiąca.

3. Przy zabudowie wielorodzinnej 
do 1 kwietnia 2021r. staną dodat-
kowe brązowe pojemniki prze-
znaczone na odpady biodegra-
dowalne, do których mieszkańcy 
mogą wrzucać kuchenne odpady 
biodegradowalne jak: obierki, 
zepsute owoce i warzywa itp.

4. Mieszkańcy mieszkający 
w zabudowie jednorodzinnej, 
którzy nie zdecydują się na 
kompostowanie odpadów przy 
swoich nieruchomościach za 
dodatkową opłatą otrzymają 
worki brązowe na bioodpady. 
Przy czym oprócz bioodpadów 
kuchennych będą umieszczać 
w nich odpady tzw. zielone, czy-
li trawę, liście, zwiędłe rośliny 
czy rozdrobnione gałęzie.

4. Począwszy od 1 kwietnia 
PSZOK będzie zamknięty ponie-
waż firma Eneris Surowce S.A. 

musi spełnić wymagania usta-
wowe i uzyskać nową decyzję na 
zbiórkę w tym miejscu odpadów. 
Zgodnie z postępowaniem prze-
targowym PSZOK miał być za-
mknięty najpóźniej do 31 maja. 
Po rozmowach, firma Eneris 
zadeklarowała, że będzie to mak-
symalnie 2 tygodnie.

Czy ulegną zmianie dotych-
czas obowiązujące stawki za 
wywóz śmieci?
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
Burmistrz przedstawi Radzie 
Miejskiej projekt uchwały, w któ-
rej zaproponowane zostaną stawki 
opłat w wysokości:

 ▶ 29,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie wielorodzinnej,

 ▶ 27,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie jednorodzinnej 
kompostującej odpady biode-
gradowalne w kompostowniku 
na swojej posesji (mieszkaniec 
będzie zobowiązany do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty)

 ▶ 33,00 zł od osoby mieszkającej 
w zabudowie jednorodzinnej 
niekompostującej odpadów 
biodegradowalnych w kom-
postowniku na swojej posesji, 
z uwzględnieniem odbioru od-
padów zielonych.

Po ewentualnym pod-
jęciu przez Radę stawki 
te miałyby wejść w życie  
z dniem 1 maja br. 
Do wszystkich mieszkańców 
zostaną również wysłane pisma 
o zmianach ceny za wywóz odpa-
dów komunalnych oraz zmianie 
rachunku bankowego. 

Skąd taka podwyżka?  
Dlaczego drożeją śmieci?
Podstawową przyczyną jest wzrost 
tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli 
opłaty za każdą tonę składowanych 
odpadów, której wielkość wzrasta 
w latach 2018-2021 o kilkaset pro-
cent. Opłatą tą są objęte wszystkie 
frakcje odpadów, w tym również 
zebrane surowce wtórne. Powodów 
wzrostu cen za odbiór śmieci jest 
wiele. Drożeje ich wywóz i zago-
spodarowanie, ma to związek ze 
wzrostem kosztów pracy - wzrasta 
minimalne wynagrodzenie, koszt 
składowania odpadów na składo-
wisku i opłata za umieszczenie od-
padów na składowisku tzw. opłata 
marszałkowska, a także wzrost cen 
energii materiałów i usług, kosztów 
transportu odpadów i zmiany tech-
niczne instalacji. 

24 lutego 2021r. odbyło się 
spotkanie przedsiębiorców 
z firmą Eneris Surowce S.A. 

w sprawie podwyżek cen 
z tytułu opłaty za wywóz od-
padów. Co istotnego udało 
się ustalić w tej kwestii?
Grupa przedsiębiorców najbar-
dziej zainteresowana kwestią 
podwyżek cen z tytułu opłaty 
za wywóz odpadów spotka-
ła się w obecności Burmistrza 
z przedstawicielami firmy Eneris 
Surowce S.A. W toku spotkania 
zaproponowano zmniejszenie 
częstotliwości odbierania worków 
z odpadami zbieranymi selektyw-
nie, co może przynieść firmom 
zmniejszenie kosztów o 60 złotych 
miesięcznie. Zaproponowano 
także przedsiębiorcom przeanali-
zowanie swoich umów pod kątem 
wielkości pojemnika na odpady 
zmieszane, zakładając że w nie-
których przypadkach zasadne jest 
jego zmniejszenie przy jednocze-
snym, obligatoryjnym segregowa-
niu pięciofrakcyjnym. 
Burmistrz wystąpi również 
w imieniu przedsiębiorców do 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska z zapyta-
niem o dopuszczalność zawierania 
wspólnych umów na kilku przed-
siębiorców a zawieranych z firmą 
Eneris przez zarządcę budynku, 
w którym znajdują się lokale 
przedsiębiorców oraz wspólnych 
umów kilku przedsiębiorców na 
odbiór tzw. odpadów przemysło-
wych. Po zajęciu stanowiska przez 
WIOŚ będziemy o nim informo-
wać zainteresowane podmioty. 

Przedsiębiorcy chcą włącze-
nia do gminnego systemu.  
Co w przypadku, gdyby gmi-
na dołączyła przedsiębiorców 
do gminnego systemu? Czy to 
nie spowoduje wzrostu kosz-
tów dla mieszkańców?
Włączenie przedsiębiorców do 
gminnego systemu obsługującego 
wyłącznie mieszkańców będzie 
generowało finansowe obciąże-
nie systemu, co wynika wprost 
z obowiązujących przepisów 
ustawowych. W przypadku, gdy 
do gminnego systemu trafiłyby 
odpady z prowadzonej przez 
przedsiębiorców działalności 
np. tektury ze sklepów, plastiki 
z zakładów fryzjerskich czy ko-
smetycznych, będzie to skutkować 
zwiększeniem kosztów dla miesz-
kańców o około 3-4 złotych. Od 
1 maja 2021r. gmina będzie miała 
obowiązek rozliczać się od tony 
wytworzonych odpadów.

Magdalena Pawlik 
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Gmina
Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz

Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami gminy Żarów, a nie jesteście tutaj zameldowani, 
zachęcamy, aby w rozliczeniu podatku dochodowego PIT,  

wskazać faktyczne miejsce zamieszkania. 

Dlaczego to takie ważne? 
Pamiętajmy, że każdy 
z nas ma wpływ na popra-

wę jakości życia w naszej gminie. 
Każdy, kto składając swój PIT jako 
miejsce zamieszkania wskaże gmi-
nę Żarów, będzie miał swój udział 
w jej rozwoju. Gmina otrzymuje 
około 38% udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
zamieszkujących na jej terenie. 
Tak więc z każdego 1000 złotych 
Twojego podatku, który odprowa-
dzasz do Urzędu Skarbowego oko-
ło 380 zł wraca do budżetu gminy 
zamieszkania. 

– Zachęcamy 
mieszkańców, 
aby wypełniając 
roczne zeznanie 
podatkowe, 
wpisywali 
miejsce swojego  
faktycznego 
zamieszkiwania, a nie miejsca 
zameldowania. Twój podatek 
ma wpływ na poprawę warun-

ków Twojego życia – budowę 
dróg, kanalizacji, wodociągów, 
unowocześnianie szkolnictwa, 
rozwój infrastruktury i wiele 
innych inwestycji. Są to pienią-
dze na realne inwestycje, im 
większa kwota podatku wpłynie 
z tego tytułu do budżetu naszej 
gminy, tym więcej będziemy 
mieli możliwości na realizację 
kolejnych inwestycji – mówi 
Przemysław Sikora zastępca 
burmistrza.

Więcej pieniędzy w budżecie 
oznacza więcej zrealizowanych 
inwestycji i więcej środków na 
świadczone przez gminę usługi, 
które służą całej społeczności. 
Wystarczy w zeznaniu rocznym 
PIT:

 ▶ wpisać adres Urzędu Skarbo-
wego właściwego dla danej 
gminy, w tym przypadku Urząd 
Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1, 58-100 
Świdnica; 

 ▶ wpisać aktualny adres zamiesz-

kania w gminie Żarów; 
 ▶ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie 
aktualizujące ZAP-3 w części 
dotyczącej miejsca zamieszka-
nia i dołączyć je do zeznania 
podatkowego; 

 ▶ przesłać elektronicznie lub zło-
żyć osobiście swoje zeznanie 
roczne PIT wraz ze zgłoszeniem 
aktualizacyjnym ZAP-3 do 
Urzędu Skarbowego w Świdni-
cy, przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 1, 58-100 Świdnica. 

Im więcej osób mieszkających 
w naszej gminie będzie wskazywa-
ło w PIT swoje faktyczne miejsce 
zamieszkania, tym gmina będzie 
miała większe finansowe możli-
wości na realizację swoich zadań, 
a tym samym poprawę warunków 
życia mieszkańców. Płacąc podat-
ki tam, gdzie się mieszka, można 
realnie wpłynąć na poprawę 
codziennego życia i najbliższego 
otoczenia. Zachęcamy i dzięku-
jemy.

 Magdalena Pawlik 

Planowane zmiany 
w szkołach podstawowych 

w gminie Żarów 

Rada Miejska w Żarowie w dniu 
11 lutego podjęła uchwały: 

 ▶ w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach w celu utwo-
rzenia Szkoły Filialnej w Mro-
winach Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie oraz 

 ▶ w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie oraz 
utworzenia podporządkowanej 
jej organizacyjnie Szkoły Filial-
nej w Mrowinach o strukturze 
organizacyjnej klas I-III wraz 
z oddziałem przedszkolnym. 

Do wszystkich rodziców Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach oraz 
Szkoły Podstawowej w Żarowie 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żarowie wystosował pisma 
o zamiarze planowanych działań, 
mające charakter informacyjny. 

Co to oznacza?
W przypadku pozytywnej opinii 
Kuratora Oświaty:

 ▶ SP Mrowiny
•	 Szkoła Podstawowa w Mrowi-

nach zostaje przekształcona 
w Szkolę Filialną w Mrowi-
nach, przyporządkowaną 

Szkole Podstawowej w Żarowie. 
•	 Szkoła Filialna w Mrowinach 

będzie miała strukturę klas 
I-III z oddziałem przedszkol-
nym (dla 3-6 latków), z tym, że 
obecni uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Mrowinach, od 
klasy III będą mogli ukończyć 
naukę do kl. VIII w budynku 
w Mrowinach.

 ▶ SP Żarów
•	 Szkoła Podstawowa w Żarowie 

będzie funkcjonować bez zmian. 
•	 Zmieni się wyłącznie adres głów-

nej siedziby szkoły: z ul. 1 Maja 2 
na ul. Piastowską 10 (na potrzeby 
administracyjne)

•	 Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych Szkoły Podstawowej 
w Żarowie w dalszym ciągu 
będą uczęszczać do budynku 
na ul. Ogrodowej w Żarowie

•	 Uczniowie z kl. I-III będą 
uczęszczać do budynku przy 
ul. 1 Maja 2

•	 Uczniowie z kl. IV-VIII będą 
uczęszczać do budynku przy 
ul. Piastowskiej 10.

W skład wszystkich w/w siedzib 
szkoły włączony zostanie również 
budynek w Mrowinach przy ul. 
Wojska Polskiego 43.

Przejście podziemne zalane wodą, 
nie można dojść na peron

Nawet, przy zachowaniu należytej ostrożności, o wypadek nie trudno i może dojść do 
tragedii.

Od kilku miesięcy przejście 
podziemne przy dworcu 
PKP w Żarowie jest za-

lane wodą, a podróżni dostają się 
na peron tymczasową drogą od 
strony przejazdu kolejowego przy 
ul. Armii Krajowej. Mieszkańcy, 
którzy dojeżdżają codziennie do 
pracy pociągiem, są zaniepokojeni 
całą sytuacją i obawiają się o swoje 
bezpieczeństwo.  

– W dniu dzisiejszym idąc 
wyznaczoną drogą do wyjścia 
do miasta, niestety nadjeżdżał 
kolejny pociąg a szlaban został 
zamknięty zanim wraz z in-
nymi pasażerami mogliśmy 
bezpiecznie opuścić przejazd 
kolejowy. Pani zajmująca się 
obsługą rogatek zaczęła do nas 
krzyczeć o konieczności opusz-
czenia przejazdu ze względu 
na niebezpieczeństwo nad-
jeżdżającego pociągu, ale jak 
mieliśmy to zrobić, gdy szlabany 
były zamknięte?! Przeszliśmy 
zgodnie pod szlabanami, za co 
pasażerowie z bagażami itp. 
byli bardzo wdzięczni – pisze 
zaniepokojona mieszkanka na-
szej gminy. 

Na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie strażacy z żarowskiej 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej wielokrotnie wypompo-
wywali wodę z zalanego przejścia 
podziemnego. Niestety nic to nie 
daje, gdyż poziom wód grunto-
wych jest tak wysoki, że po kilku 
godzinach tunel znowu się napeł-

nia. Ponadto, żadne czynności, 
które podejmowane były na zle-
cenie  PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. nie rozwiązały problemu.

– Niejednokrotnie apelowaliśmy 
do PKP PLK S.A. o podjęcie 
konkretnych działań dotyczą-
cych przebudowy przejścia. PKP 
zapewnia, że istnieje zamiar 
wykonania inwestycji obejmu-
jący kompleksową przebudowę 
przejścia pod torami stacji Ża-
rów. Niestety do dnia dzisiejsze-
go nie ma żadnych konkretów 
w tej sprawie. Najbardziej w tej 
sytuacji cierpią mieszkańcy, 
którzy licznie korzystają z usług 
PKP. Wyznaczenie tymczasowej 
drogi dojścia i wyjścia z pero-
nu przy notorycznie zalanym 
przejściu podziemnym nie jest 
rozwiązaniem skutecznym ani 
bezpiecznym, ponieważ naraża 

mieszkańców na utratę życia 
i zmusza do łamania przepisów. 
Gmina Żarów wyraziła zgodę 
na tymczasowe wpięcie się do 
istniejącej instalacji burzowej 
w celu odprowadzenia wody, 
jednak do dnia dzisiejszego, 
PKP nie podjęło żadnych 
kroków w tej kwestii. Obecna 
sytuacja jest niedopuszczalna 
– mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

W sprawie zalanego tunelu w Ża-
rowie próbowali interweniować 
także posłowie na Sejm RP, m.in. 
Monika Wielichowska, zgłaszając 
pilną potrzebę przebudowy tego 
obiektu.  
Czy rzeczywiście musi dojść do 
tragedii, żeby PKP w końcu za-
interweniowało? Po raz kolejny 
zwróciliśmy się z apelem do dy-
rektora Zakładu Linii Kolejowych 

PKP PLK S.A. Dariusza Kolubka 
o podjęcie natychmiastowych 
działań przy przejściu podziem-
nym w Żarowie, zanim dojdzie 
do nieszczęśliwego wypadku. 
O sytuacji związanej z zalanym 
przejściem podziemnym poinfor-
mowaliśmy także posłów na Sejm 
RP Wojciecha Murdzka, Izabelę 
Katarzynę Mrzygłocką, Ireneusza 

Zyska, senator RP Agnieszkę Ko-
łacz-Leszczyńską oraz Michała 
Dworczyka Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów i Grzegorza 
Macko Wicemarszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Pismo w tej sprawie do PKP PLK 
S.A. skierowała również Rada 
Miejska w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Zalane przejście podziemne w Żarowie. Taki stan obiektu utrzymuje się 
już od kilku miesięcy.

PKP poinformowało mieszkańców, że tunel jest wyłączony z eksploatacji 
i w związku z tym wyznaczono tymczasowe przejście.

Szkoła Podstawowa w Mrowinach
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Inwestycje
Dworzec w Imbramowicach oddany do użytku przez PKP

PKP zakończyło przebudowę dworca kolejowego w Imbramowicach. 
To już dwunasty obiekt na terenie 
województwa dolnośląskiego zmo-
dernizowany przez kolejową spół-
kę w ramach Programu Inwestycji 
Dworcowych na lata 2016-2023. 
W obecności zaproszonych gości 
w piątek, 26 lutego m.in.: Grzego-
rza Kowala dyrektora Biura Woje-
wody Dolnośląskiego, Grzegorza 
Macko wicemarszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego, Leszka Mi-
chalaka Burmistrza Miasta Żarów 
i zastępcy burmistrza Przemysława 
Sikory oraz Tadeusza Szulca dy-
rektora Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP S.A. we 
Wrocławiu, budynek dworca PKP 
w Imbramowicach został oddany 
do użytku mieszkańców.

– Mieszkańcy Imbramowic 
z utęsknieniem czekali na finał 
tej inwestycji. Budynek jest 
nowoczesny, bardziej funk-
cjonalny, a przede wszystkim 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki 
przeprowadzonym pracom dziś 
jest piękną wizytówką Imbra-
mowic – mówił burmistrz Le-
szek Michalak.

Budynek przeszedł kompleksową 
modernizację, podczas której 
zmieniony został układ pomiesz-
czeń wewnątrz obiektu. Podróżni 
mogą korzystać z ogrzewanej 
i klimatyzowanej poczekalni oraz 
ogólnodostępnych toalet z po-
mieszczeniem dla dzieci i opieku-

nów. O przyjazdach i odjazdach 
pociągów pasażerów informują 
wyświetlacze z rozkładem jazdy. 

– Gratuluję Burmistrzowi i PKP 
realizacji tego projektu. Mam 
nadzieję, że na tak nowoczesnej 
stacji będą się zatrzymywały 
bardzo nowoczesne pociągi Ko-
lei Dolnośląskich – gratulował 
Grzegorz Macko wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego.

Imbramowicki dworzec zyskał cał-
kowicie nowy wygląd. Zawdzięcza 
go m.in. elewacji, którą wykonano 
z blachy tytanowo-cynkowej oraz 
przeszklonej fasadzie. W zachod-
niej części budynku wykonano 
nowe, główne wejście z zadasze-
niem. Dotychczasowe wejście do 
budynku od strony północnej 
zostało zachowane – będzie peł-

niło funkcję ewakuacyjną. Obiekt 
zyskał również dodatkową kondy-
gnację z przeznaczeniem na po-

mieszczenie techniczne. W ramach 
prac inwestycyjnych na dworcu 
wymieniono też dotychczasowe 
instalacje oraz okna, drzwi, kon-
strukcję i poszycie dachu.

– Na tej trasie nasz dworzec jest 
teraz najładniejszy. Mieszkańcy 
są zadowoleni, pociągi się tutaj 
zatrzymują i mam nadzieję, że 
wspólnie będziemy o niego dbać 
– przyznał Andrzej Gładyś 
mieszkaniec Imbramowic.

Na nowo zagospodarowano teren 
przed dworcem. Budynek zyskał 
dodatkowe zewnętrzne oświetle-
nie. Niedaleko głównego wejścia 

wykonano 7 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, 
w tym jedno dla osób z niepełno-

sprawnościami, jedno dla rodziny 
z dzieckiem oraz jedno miejsce 
przeznaczone na krótki postój, 
tzw. kiss&ride. Koło dworca za-
montowano również wiatę rowe-
rową wyposażoną w 10 stojaków. 
Pojawiły się też ławki i kosze na 
śmieci. Obiekt został w pełni 
dostosowany do potrzeb osób 
z ograniczonymi możliwościami 
poruszania się.

– Budynek dworca jest piękny 
i nowoczesny. Ponad 24 lata 
dojeżdżam pociągami, naj-
pierw na uczelnię, teraz do 
pracy i mam porównanie, jak 
obiekt wyglądał przed remon-
tem. Ciekawostką jest fakt, że 
z dworca w Imbramowicach 
korzystają mieszkańcy trzech 
powiatów średzkiego, wrocław-
skiego i świdnickiego. Pierwszy 
dworzec powstał tutaj w 1843 
roku – mówił Bogdan Mucha 
z Żarowskiej Izby Historycznej, 
mieszkaniec Imbramowic. 

Koszt całej inwestycji wyniósł 
6,4 mln zł brutto. Przebudowa 
była dofinansowana ze środków 
unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.
Relację filmową z otwarcia dworca 
można zobaczyć na Facebooku 
Gmina Żarów i YouTube Gmina 
Żarów. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Budynek dworca przed remontem. 

Spotkanie było także okazją do omówienia innych ważnych spraw, za 
realizację których odpowiada PKP. O tych sprawach z przedstawicielami 
PKP rozmawiał zastępca burmistrza Przemysław Sikora. 
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Aktualności
Sto latPani Józefy Trzepli

Już nie 100, a 200 lat życia – tak trzeba śpiewać na kolej-
nych urodzinach Pani Józefy Trzepli z Imbramowic, któ-
ra w czwartek, 4 marca obchodziła swoje setne urodziny. 

Życzenia z tej okazji jubilatce 
złożyli burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz Beata Nejman 
kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Żarowie.

– Dla człowieka, któremu 
jest dane przeżyć sto lat 
to czas, który pozwala na 
zebranie nieprawdopodob-
nej mądrości i doświad-
czenia. Długie życie jest 
skarbnicą dla młodszych 
pokoleń. A wiedza naby-
wana z każdym kolejnym 
dniem, to wartość nie do 
przecenienia. Z okazji 
setnych urodzin życzę 
Pani dalszych długich lat życia 
w zdrowiu, szczęściu, radości, 
spędzonych w otoczeniu naj-
bliższych, rodziny i życzliwych 
przyjaciół – składał życzenia 
burmistrz Leszek Michalak.

Pani Józefa urodziła się 4 marca 
1921r. w miejscowości Zabierzów 
Bocheński koło Niepołomic. Jako 
młoda dziewczyna uczęszczała 

do Szkoły Podstawowej w Za-
bierzowie, ale działania wojenne 
przerwały naukę. Przebywając 
w tym czasie z siostrą w Krako-
wie zostały schwytane w łapance 
i wywiezione w głąb Niemiec do 
miejscowości Bad Harzburg, gdzie 
zostały skierowane do pracy jako 
pomoc kuchenna w sanatorium. 
Po dwóch latach pobytu, dzięki 
pomocy miejscowych Niemców 
uciekły do swoich rodziców 
w Polsce, gdzie się ukrywały. 
W Krakowie, podczas odwiedzin 

u ojca, zostały aresztowane na 
dworcu i osadzone w więzieniu. 
Po wyzwoleniu Krakowa przez 
wojska sowieckie zostały zwol-
nione i wróciły do domu w Za-
bierzowie. Tam też pani Józefa 
poznała swojego przyszłego męża. 
Po ślubie małżonkowie wyjechali 
na ziemie odzyskane, najpierw do 
Jawornika, a następnie do Imbra-

mowic. Doczekali się dwóch córek 
i syna. A ze związku swoich dzieci 
pani Józefa doczekała się sześciu 
wnuków, dwunastu prawnuków 
oraz dwie praprawnuczki.  
Pani Józefa była także członkinią 
Koła Gospodyń Wiejskich w Imbra-
mowicach. Teraz chętnie ogląda te-
lewizję, wszystkie wiadomości i jest 
na bieżąco, czyta książki i gazety. 
Jaka jest jej recepta na długowiecz-
ność? Odpowiada, że wsparcie 
i wspaniała opieka najbliższej rodziny.

Magdalena Pawlik

To był wyjątkowy jubileusz. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych stu lat życia.

Dzień Kobiet świętowaliśmy na sportowo
W zdrowym ciele, zdrowy duch! Kto, jak to, ale kobiety o tym doskonale wiedzą. 

Burmistrz Leszek Michalak oraz Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie z okazji 
Dnia Kobiet zaprosili w tym roku Panie do 

wiosennych aktywności. Można było spalić kalorie 
podczas aerobiku na basenie, zostać mistrzem ża-
rowskiego Bulodromu, wybrać się na spacer Nordic 
Walking, a do tańca wszystkie Panie porwała Ma-

rzena Maziak i jej niezawodny team. Na prelekcję 
oraz spacer historyczny po Żarowie zaprosił Bogdan 
Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej. Na wszystkie 
Panie czekały medale przygotowane przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz słodkości 
od burmistrza Leszka Michalaka i zastępcy burmi-
strza Przemysława Sikory.

Do wspólnej zabawy wszystkie Żarowianki zaprosiła 
Marzena Maziak. Energetyczna zumba zachęciła do 
tańca zarówno młodsze, jak i starsze Panie. To była 
prawdziwa dawka ruchu i endorfin. – Zumba na 
Dzień Kobiet to bardzo dobry pomysł. Cieszymy się, że 
po tym długim okresie związanym z pandemią koro-
nawirusa, możemy spotkać się tutaj w Żarowie, tań-
czyć i wspólnie się bawić – mówiła Marzena Maziak 
instruktorka zumby.

Aktywnie i wesoło było również na żarowskim base-
nie, gdzie instruktor aerobiku Pani Joanna pokazała 
Paniom, jak efektywnie spalać kalorie w wodzie. Wod-
ne party to była fantastyczna zabawa przy muzyce. 
Aqua aerobic zintegrował całą grupę i spowodował,  
że czas upłynął w atmosferze relaksu.

Mistrzem żarowskiego Bulodromu zostały Panie 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poza aktywnością 
na świeżym powietrzu, zawodom towarzyszyła dobra 
zabawa. Nagrodzone drużyny otrzymały puchary, 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. – Nie pu-
chary i medale są dziś najważniejsze, tylko wspaniała 
zabawa i to w tak dobrym towarzystwie – mówiła 
Krystyna Markiewicz prezes UTW w Żarowie. 

Poobiedni spacer Nordic Walking również zgromadził 
wielu chętnych uczestników. Paniom towarzyszyli 
także Panowie, a na starcie każda kobieta otrzymała 
upominek od organizatorów wydarzenia. 

Na pamiątkę urodzin Pani Józefa otrzymała list gratulacyjny oraz upo-
minki od Burmistrza.

Igrzyska odbędą się bez względu na rozwój pandemii
Szef komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Tokio Yoshiro Mori za pośred-
nictwem agencji informacyjnej AFP przekazał, że igrzyska odbędą się niezależnie od 

tego, w jakim kierunku będzie rozwijała się pandemia koronawirusa. 

To dobra wiadomość dla 
Pawła Fajdka, któremu do 
kolekcji medalowej brakuje 

krążka z najważniejszej dla spor-
towca imprezy.
Kwestia przeprowadzenia Igrzysk 
była w ostatnim czasie szeroko 
debatowana w przestrzeni pu-
blicznej. Brytyjskie media dono-
siły, że rząd Japonii przychyli się 
do odwołania imprezy z powodu 
wzrostu liczby zakażeń w swoim 
kraju. Spekulacje zostały zdemen-
towane przez władze kraju Kwit-
nącej Wiśni. Pojawiły się również 
głosy, że olimpijczyków należy 
zaszczepić poza kolejnością, lecz 
te doniesienia były szybko ucięte 
przez Światową Organizację Zdro-

wia. Z kolei analityk pracujący 
w Londynie Rasmus Bech Hansen 
donosił, że opóźnienia w dostawie 
szczepionek sprawiają, iż Japonia 
odporność stadną uzyska dopiero 
dwa miesiące po Igrzyskach Olim-
pijskich. W innym z pomysłów 
zaproponowano, by przenieść 
sportowe wydarzenie z Tokio do 
Stanów Zjednoczonych. 
Szef komitetu organizacyjnego 
igrzysk Yoshiro Mori, powiedział, 
iż letnia olimpiada odbędzie się 
zgodnie z planem. Początek spor-
towej rywalizacji rozpocznie się 
23 lipca i potrwa do 8 sierpnia. 
Hasłem przewodnim są słowa 
„Odkryj jutro”.
Pod okiem nowego trenera Szy-

mona Ziółkowskiego, Paweł 
Fajdek przygotowuje się do naj-
ważniejszej imprezy dla każdego 
sportowca. Wspólnie zdecydo-
wali, iż do końca stycznia pozo-
stają w Spale. W tym czasie będą 
trenować rzuty z większą liczbą 
obrotów. Od lutego przechodzą 
stricte na cztery obroty. W lutym, 
marcu i być może w kwietniu, 
o ile sytuacja na świecie pozwoli 
na bezpieczne treningi, planują 
zgrupowanie zagraniczne. 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio 
miały odbyć się w 2020 roku. Ich 
przełożenie na kolejny rok było 
pierwszą taką decyzją w historii.

Krzysztof Dutkiewicz
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Bezpieczeństwo
Kronika policyjna

Ukradł perfumy  
i wyszedł ze sklepu

Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie zatrzymali 
mężczyznę, który ukradł perfumy 
z jednego ze sklepów zlokalizo-
wanych na terenie Żarowa. Zło-
dziejem okazał się 20-letni miesz-
kaniec Lubina. Złodziej próbował 
ukraść 2 sztuki perfum o łącznej 
wartości ponad 550 złotych. 

Pocisk moździerzowy 
znaleziony w Bożanowie
Na jednej z posesji w Bożanowie 
został znaleziony niewybuch po-
cisku moździerzowego o wymia-
rach 300 mm długości i 130 mm 
średnicy, pochodzący z okresu II 
wojny światowej. Powiadomiono 
patrol saperski z Jednostki Woj-
skowej w Głogowie. Na miejsce 
przybył patrol saperski z JW Gło-
gów, któremu przekazano miejsce 
i który zabezpieczył niewybuch.

Nietrzeźwy rowerzysta
Funkcjonariusze KP Żarów za-
trzymali do kontroli drogowej 
34-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, który jechał rowe-
rem po drodze publicznej. Okaza-
ło się, że mężczyzna kieruje rowe-
rem będąc w stanie nietrzeźwości. 
Badanie wykazało 0,57 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
Mężczyzna został zatrzymany, 
a po czynnościach zwolniony.

Wypadek na skrzyżo-
waniu w Mielęcinie
36- letni obywatel Japonii (zam. 
we Wrocławiu) kierując samocho-
dem osobowym, włączając się do 

ruchu, nie zastosował się do znaku 
stop i nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu pojazdowi kierowane-
mu przez 23-letniego obywatela 
Ukrainy (zam. we Wrocławiu). 
W wyniku zdarzenia kierujący 
i pasażerowie (obywatele Japonii) 
zostali zabrani do szpitala w Le-
gnicy. Pojazdy zostały zabezpie-
czone na parkingu strzeżonym.

Kierował pojazdem 
pomimo orzeczone-
go zakazu sądowego
Pomimo orzeczonego zakazu 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy 42-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego kierował 
pojazdem po drodze publicznej. 
Mężczyzna został zatrzymany 
w Łażanach, a po wykonanych 
czynnościach przez funkcjonariu-
szy policji, zwolniony do domu.

Młodzi mężczyźni 
zatrzymani za posia-
danie narkotyków
W wyniku podjętych interwencji 
funkcjonariusze KP Żarów zatrzy-
mali 17-letniego mężczyznę, który 
posiadał przy sobie 0,41 grama 
amfetaminy i 0,55 grama marihu-
any. Drugi zatrzymany mężczyzna 
to 20-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego, u którego ujawnio-
no 0,13 grama marihuany. Młodzi 
mężczyźni zostali zatrzymani na 
terenie Żarowa. Teraz za swoje 
czyny odpowiedzą przed sądem. 
Posiadanie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 3, a w przypadku 
ich znacznej ilość do lat 10.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Lubisz czytać? 
Wymień się książką w plenerowej biblioteczce

Każdy, kto lubi czytać książki w tradycyjnej formie,  
może nie tylko je wypożyczyć w żarowskiej bibliotece. 

Wszystkich miłośników czytania 
zachęcamy, aby wymieniali się 
swoimi książkami również w ple-
nerowej biblioteczce, która została 
zainstalowana w minionym roku 
przy ul. Dworcowej w Żarowie. 
Czytelnicza 
budka funk-
cjonuje zgod-
nie z ideą bo-
okcrossingu 
i na zasadzie 
wzajemnego 
zaufania: 
przynieś 
książkę – wy-
mień na inną 
– przeczytaj – 
przekaż dalej.

– Cieszy-
my się, że 
mieszkańcy 
doposażają naszą czytelniczą 
budkę w książki. Z naszej strony 
także dbamy o to, aby budka nie 
stała pusta i była zapełniona. Do 
plenerowej biblioteczki można 
przynieść własne przeczytane 

książki i puścić je dalej w czytel-
niczy obieg. Zachęcamy i zapra-
szamy naszych mieszkańców do 
korzystania z plenerowej biblio-
teki – mówi zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora.

Zasada jest 
prosta: wy-
pożycz, prze-
czytaj, oddaj. 
Każdy z nas 
może wypo-
życzyć książkę 
do domu, 
przeczytać 
i oddać do bi-
blioteczki, tak 
aby mogła sko-

rzystać z niej 
kolejna osoba. 
Możecie także 
podzielić się 

swoimi książki. Wśród pozycji 
wydawniczych znajdziecie m.in. 
wiele ciekawych książek w tym 
psychologicznych, obyczajowych, 
jak również książki dla dzieci.

Magdalena Pawlik

Zapraszamy wszystkich do korzystania 
z plenerowej biblioteczki w Żarowie. 
Z pewnością każdy znajdzie tutaj coś 
interesującego dla siebie. 

Uwaga!

nieBezpieczeństwo w Internecie
Internet, szczególnie w ostatnim roku, stał się dla większości mieszkańców 

naszej gminy oknem na „normalny świat”. 
Normalne życie
Za pośrednictwem Internetu 
„chodzimy” do szkoły, na zakupy, 
do kina. Spotykamy się z rodziną, 
znajomymi. Pracujemy i załatwia-
my sprawy urzędowe i finansowe. 
Prowadzimy w miarę „normalne” 
życie jak sprzed pandemii a Inter-
net stanowi główną „drogę” komu-
nikowania się ze światem. 

Przestępcy też ludzie
Szokujące, ale Internet stał się 
również miejscem „pracy” szero-
kiej rzeszy osób czerpiących 
zyski z oszustw, kradzieży, 
wymuszeń i gwałtów. Tak 
Oni też „pracują” w Interne-
cie. I całkiem dobrze sobie 
radzą. Statystyki, niestety, to 
potwierdzają. Uważni czytel-
nicy Gazety Żarowskiej już 
dawno zauważyli, że w na-
szej „Kronice policyjnej” 
coraz częściej pojawiają się 
informacje o mieszkańcach 
gminy, którzy stali się ofiarą 
internetowego przestępstwa.

Jak „pracują” przestępcy?
Kradną, oszukują, wymuszają i… 
gwałcą. Jak to robią za pośrednic-
twem Internetu skoro ich łupem 
padają pieniądze, rzeczy i nieru-
chomości? A jak gwałcą?
Zasada działania jest stara jak 
świat, bo bezczelnie wykorzystują 
naszą naiwność, łatwowierność 
i niezachwianą wiarę we własne 
bezpieczeństwo. Tylko, że nie cho-
dzą już po ulicach i nie sprawdza-
ją, jakie mamy zamki w drzwiach 
czy kłódki w piwnicach. Chociaż 
nie, chodzą, ale ten spacer jest 
wirtualny, a do naszego życia do-
stają się za pośrednictwem Inter-
netu. Ba! Sami ich wpuszczamy. 

Beztroska
Niezliczone relacje, setki, tysiące 

zdjęć ze wszystkiego na FB, In-
stagramie, Twitterze i na wielu 
innych platformach komunikacyj-
nych. Informujemy przestępców 
gdzie, kiedy i jak długo będziemy. 
Chwalimy się wszystkim, co 
mamy. Zapraszamy ich tym sa-
mym do nas. I, co szczególnie nie-
pokojące, korzystając z platform 
społecznościowych nie przykła-
damy zbytniej wagi do tego, aby 
zabezpieczyć swoje konta przed 
włamaniem i ich przejęciem lub, 
co gorsze kradzieżą danych. 

Ustawienie silnego hasła oraz 
jego regularna zmiana (co mie-
siąc!) to, obok posiadania aktyw-
nego oprogramowania antywi-
rusowego na komputerze i tele-
fonie, powinno być podstawową 
procedurą bezpieczeństwa. To 
klucz do naszych danych, a ten 
jest furtką do naszych pieniędzy. 
Skradzione dane mogą posłużyć 
oszustom do zaciągnięcia zobo-
wiązań finansowych na nasze na-
zwisko. Nie dbając o prawidłowe 
zabezpieczenie, ułatwiamy prze-
stępcom pracę. 
Specjaliści od bezpieczeństwa 
cyfrowego informują, że w cza-
sie drugiej fali pandemii koro-
nawirusa hasło do logowania 
w serwisach internetowych 
zmieniło na nowe bądź bardziej 
skomplikowane tylko 31% kobiet 

i 37% mężczyzn. To jeden z 
podstawowych grzechów 
internautów. Utracie kon-
troli nad danymi sprzyja także 
okres wyprzedaży. To złote żniwa 
dla cyberprzestępców. W czasie 
zakupowego szaleństwa rośnie 
skala przestępstw związanych ze 
wzmożonym ruchem w Internecie 
i zainteresowaniem e-zakupami.

Naiwność
Coraz częściej sklepy, banki, plat-
formy zakupowe ostrzegają swoich 

klientów przed fałszywymi 
wiadomościami (SMS  
i e-mail), w których pojawia 
się informacja o wygranej 
lub bezpłatnym talonie na 
zakupy. Niestety cześć osób 
kusi się i klika w załączony 
link i rejestruje się, by ode-
brać wymarzony telefon lub 
kupon na zakupy, bo strona 
www do złudzenia przypo-
minała oryginalną witrynę 
i prawie nic nie wskazywało, 
że jest wykorzystywana do 

wyłudzania danych. Kilka dni 
później okazuje się, że ktoś ich 
okradł lub na ich konto zrobił 
drogie zakupy. Jeśli ktokolwiek, 
cokolwiek zyskał na takiej „akcji 
promocyjnej” to tylko oszuści. Jak 
powinniśmy postąpić w sytuacji, 
gdy otrzymamy takiego SMS-a lub 
e-maila? Bezwzględnie skasować 
i pod żadnym pozorem nie klikać 
w załączone linki. Tym bardziej, 
jeśli otrzymamy wiadomość, 
w której jest informacja, że zostało 
tylko 24 lub 48 godzin na skorzy-
stanie z okazji. 

Wiara czyni cuda!
Jakie cuda? Wiara w to, że jesteśmy 
w Internecie bezpieczni? Ale ta 
wiara jest darem dla przestępców. 

Nie będziemy bezpieczni tak długo,  
jak długo nie będziemy pamiętać i stosować następujących zasad:

 ▶ Aktualizuj system i oprogramowanie, 
z którego korzystasz za każdym razem, jak tylko 
pojawi się informacja o aktualizacji – wszystkie 
systemy mają luki i są one chętnie wykorzystywane 
przez hackerów.

 ▶ Instaluj oprogramowanie ze znanych źródeł 
– nie ściągaj programów ze stron z tzw. „darmo-
wym” oprogramowaniem.

 ▶ Zainstaluj i aktualizuj (nawet codzien-
nie) program antywirusowy na komputerze, 
tablecie i smartfonie, jeśli korzystasz na nich 
z internetu.

 ▶ Korzystaj z mocnych haseł i stosuj inne 
hasła do różnych systemów. Zmieniaj je co mie-
siąc. Pomoże ci w tym menedżer haseł.

 ▶ Korzystaj z dwustopniowej weryfika-
cji. Podwójna ochrona utrudni oszustom uzy-
skanie dostępu do Twojego konta.

 ▶ Sprawdzaj, czy połączenie ze stroną jest 
szyfrowane, a w pasku adresu jest m.in. zielona 
kłódka, ale i tak trzeba sprawdzić, dla kogo został 

wystawiony certyfikat.
 ▶ Uważaj na darmowe WiFi. Nie wykonuj 
transakcji i nie loguj się do serwisów interneto-
wych korzystając z publicznych i otwartych sieci 
np. w McDonalds czy w autobusach. Prawdo-
podobieństwo przechwycenia poufnych danych 
w takich sieciach jest bardzo duże.

 ▶ Nie zapomnij o ochronie urządzenia 
mobilnego – zabezpiecz telefon hasłem lub 
odciskiem biometrycznym i nie instaluj aplikacji 
niewiadomego pochodzenia i nie pozwalaj innym 
na korzystanie z nich.

 ▶ Nie klikaj bez zastanowienia w linki 
przesłane w SMS-ach i e-mailach szczególnie od 
osób i firm, których nie znasz i które oferują spe-
cjalną okazję.

 ▶ Ogranicz publikowanie zdjęć i infor-
macji o sobie na portalach społecznościowych 
lub ostatecznie ogranicz ich dostępność wyłącznie 
dla grona bliskich i znanych osobiście osób: naj-
bliższej rodziny, przyjaciół.
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Informacje
Informacje dla działkowców

Poniżej kilka kolejnych komunikatów dla działkowców 
przygotowanych przez zarząd ROD „Relaks” w Żarowie. 

Szambo na działce

Działka w ROD może być wypo-
sażona w zbiornik na nieczystości 
ciekłe, tzw. szambo. Możliwość 
wyposażenia działki w taki zbior-
nik jest dostępna po spełnieniu 
szeregu wymagań zawartych 
w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego. Właściwe regula-
cje odnajdziemy w § 53 Regulami-
nu ROD, który ustanawia podsta-
wowe zasady, jakie muszą zostać 
zachowane, aby móc legalnie 
wybudować na działce zbiornik 
na nieczystości. 
Zamiar wybudowania szamba na 
działce w ROD należy więc zgłosić 
zarządowi ROD wraz z doręcze-
niem rysunku sytuacyjnego doty-
czącego umiejscowienia zbiornika 
na działce. Wybrane przez dział-
kowca miejsce musi zapewniać 
ponadto swobodny dostęp wozu 
asenizacyjnego do odbioru nie-
czystości.

Ogrodzenie na działce
Zgodnie z przepisami Regulaminu 
ROD granice działki muszą być 
zgodne z planem zagospodaro-
wania ROD i trwale oznakowane. 
Zgodnie zaś z § 51 Regulaminu 
ROD, ogrodzenie działki nie 
może przekroczyć 1 m wysokości. 
Ogrodzenie powinno być ażurowe 
– nie powinny to być więc różne-
go rodzaju panele betonowe czy 
drewniane – pełne. 
Niedopuszczalne jest umieszcza-

nie na ogrodzeniu ostro zakoń-
czonych elementów, ale także dru-
tu kolczastego oraz innych podob-
nych, niebezpiecznych elementów. 
Od zasad tych nie ma wyjątków.

Urządzenia na działce
To co może znajdować się na 
działce regulują przepisy Regu-
laminu ROD. Zgodnie z § 41 Re-
gulaminu, z uwzględnieniem wa-
runków określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących, 
działka może być wyposażona 
w następujące urządzenia:

 ▶ altanę działkową,
 ▶ szklarnię,
 ▶ tunel foliowy,
 ▶ okna inspektowe,
 ▶ studnię, sieć wodociągową, ka-
nalizacyjną i sieć elektryczną,

 ▶ zbiorniki wodne (basen, bro-
dzik, oczko wodne),

 ▶ bezodpływowe zbiorniki na nie-
czystości ciekłe,

 ▶ pergole, trejaże, murki kwia-
towe, ogródki skalne i kąciki 
wypoczynkowe,

 ▶ piaskownicę, huśtawkę i inne po-
dobne urządzenia rekreacyjne.

Z uwagi, że wśród tych urządzeń 
nie ma wymienionego garażu, 
a ujęty w Regulaminie ROD 
katalog urządzeń ma charakter 
zamknięty, należy uznać, że budo-
wa/postawienie garażu na terenie 
działki jest niedozwolone.

Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie

Przypominamy! 
Spalanie na działkach surowo zabronione

Niebawem na terenach ogródków działkowych rozpoczną się wiosenne porządki. 
Zarząd Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Relaks” w Żarowie 
przypomina o bezwzględnym zaka-
zie palenia ognisk na działkach. Za 
złamanie zakazu grozi surowa kara.

– Wiosna i jesień – te dwie pory 
dla działkowców to intensywny 
czas porządków i prac w ogro-
dzie. O tym, że na działkach 
obowiązuje bezwzględny zakaz 
spalania zeschłych liści, gałę-
zi czy innych odpadów jasno 
mówi Regulamin Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Niestety 
są wśród działkowców osoby, 
które lekceważą ten zakaz. 
Przypominamy, że na terenie 
ogródków działkowych zabro-
nione jest spalanie wszelkich 
odpadów i resztek roślinnych. 
Zarząd ROD, jak i sami dział-
kowcy, powinni dbać o porzą-

dek i przestrzeganie przepisów 
– mówi Jolanta Brońska z ROD 
„Relaks” w Żarowie.

Uwaga! Kary są srogie!
Przypominamy, że w świetle prawa 
spalanie odpadów zakazuje ustawa 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ków. Osoby, które spalają odpady 
zielone, liście lub gałęzie w ogro-
dzie działkowym mogą zostać 
ukarane mandatem w wysokości 
nawet do 500 zł lub grzywną 5.000 
zł. Zapis o zakazie wypalania traw 
i liści istnieje również w każdym 
regulaminie Ogrodów Działko-
wych, który każdy działkowiec 
powinien przestrzegać. Odpady 
zielone możemy bezpłatnie oddać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Armii Krajowej 34 w Żarowie, 

który czynny jest w każdy ponie-
działek godz. 16.00 – 18.00, środę 
godz. 14.00 – 18.00 oraz sobotę 
godz. 10.00 – 12.00. Można tam 
bezpłatnie i bez żadnych ograni-
czeń oddać odpady zielone, liście, 
trawę, gałęzie. W związku z tym 
spalanie trawy i liści w przydomo-
wych ogródkach, a także innych 
odpadów jest zupełnie niezasadne, 
a przede wszystkim zabronione.

Opłaty ogrodowe w 2021 roku
Zarząd ROD „Relaks” w Żarowie 
informuje, że opłata ogrodowa 
w 2021 roku  jest taka sama jak 
w roku 2020, tj. 0,27 zł od m2 
powierzchni plus 6,00 zł skład-
ka członkowska. Biuro Zarządu 
ROD przy ul. Wojska Polskiego 
19 w Żarowie czynne jest w każdą 
środę w godz.  16:00 – 18:00. 

Właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach
Zbliża się wiosna, po śniegu nie ma już dawno śladu, a na chodnikach, trawnikach, 

a nawet wejściach do budynków zalegają psie odchody. 
Niestety wciąż wielu właścicieli nie poczuwa się do 
sprzątania po swoim czworonogu. A przecież sprzą-
tanie po własnym psie to nie wstyd, a obowiązek. 

Przypominamy! 
Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia kultury osobi-
stej, ale i obowiązek prawny. Za zostawianie nieczy-
stości w miejscach publicznych grozi nam nie tylko 
niezadowolenie sąsiadów, ale i mandat. Psie kupy 
na trawnikach czy w innych publicznych miejscach 
nie są wyłącznie problemem estetycznym – stanowią 
również zagrożenie dla zdrowia. Zwierzęce odchody 
mogą być siedliskiem larw pasożytów (glisty, lam-
blie), które mogą być niebezpieczne dla człowieka, 
dla zdrowych psów także. Na chorobę pasożytniczą 
może zachorować jednak każdy. Larwy można przy-
nieść do domu choćby na butach. Ale te argumenty 
nie przekonują wszystkich.

Co nam grozi za niesprzątanie po psie?
Właściciele psów mają określone prawnie obowiązki. 
Jednym z nich jest sprzątanie po swoim pupilu, gdy 
ten załatwi się w miejscu publicznym. Właścicielowi 
za pozostawienie nieczystości po psie grozi mandat 
do 500 złotych.

Masz psa, to po nim sprzątaj!
Mieszkańcy skarżą się na zanieczyszczone przez psy 
ulice, skwery czy ścieżki. Często sami też jesteśmy 
świadkami takich sytuacji, kiedy widzimy, jak wła-
ściciele nie sprzątają po swoich czworonogach. Nikt 
jednak nie chce na nikogo donosić, choć problem 

rzeczywiście wcale nie jest mały. Posiadanie psów 
to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek dla wła-
ścicieli. Psie nieczystości w parku, na chodnikach, 
ścieżkach i miejscach publicznych wciąż zaśmiecają 
miasto. Dlatego apelujemy do wszystkich właścicieli 
czworonogów, żeby pamiętali o tym obowiązku i nie 
bagatelizowali takich sytuacji. Wychodząc na spacer ze 
swoim czworonogiem ich właściciele powinni pamię-
tać o zabieraniu ze sobą specjalnych torebek. Można 
je pobrać w kilku oznaczonych w Żarowie miejscach 
bądź w żarowskim Urzędzie Miejskim.
Nic w tym trudnego, wystarczy zaopatrzyć się w spe-
cjalną torebkę na psie odchody… i zmienić myślenie. 

Śmietnisko wokół pojemników na śmieci
Opony, części samochodowe, odpady po remontach 
domowych czy artykułach spożywczych to śmieci, 
które zamiast trafiać do odpowiednich pojemników 
lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizo-
wanego na terenie Żarowa, są zostawiane przez miesz-
kańców wokół pojemników do segregacji. Zdarzają 
się przypadki, że mieszkańcom nie chce się nawet 
wrzucić szkła czy plastików do środka i pozostawiają 
je w workach lub rzucają na ziemię. Pamiętajmy, że 
wystawianie jakichkolwiek odpadów pod boksy lub 
zestawy do zbiórki selektywnej jest niedopuszczalne. 
Takie działania generują dodatkowe koszty finansowe, 
którymi w następstwie obciążani są pozostali miesz-
kańcy gminy.

Magdalena Pawlik 

W ten sposób nie tylko nie dbamy o miejsce, w któ-
rym mieszkamy. Przypominamy, że porzucanie od-
padów w miejscach do tego nie przeznaczonych jest 
wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Nie dla każdego właściciela psa oczywiste jest, że po 
swoim pupilu, który załatwił swoje potrzeby w miej-
scu publicznym, trzeba posprzątać. Tymczasem tak 
mówią przepisy, zasady współżycia społecznego 
i zdrowy rozsadek.

Bezpłatne szkolenie 
dla rodziców zastępczych

Myślisz, by zostać rodziną zastępczą?  
Zastanawiasz się czy to dla Ciebie? 

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, w ramach projektu Aka-
demia Rozwoju współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, organizu-
je bezpłatne szkolenie, dzięki 
któremu lepiej zrozumiesz 
rolę rodzica za-
stępczego oraz 
być może ze-
chcesz podjąć 
się tej wyjątko-
wej funkcji. 
Szkolenie 
pod nazwą 
„Rodziciel-
stwo zastęp-
cze – blaski 
i cienie” pro-
wadzić będzie 
dyrektor 
Wrocławskiej 
Pracowni Psy-
choedukacji 
i Terapii „PLUS” Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego, trener 
i superwizor treningów i warszta-
tów psychologicznych Maria Ha-
racz – Dąbrowska. Ze względów 
bezpieczeństwa odbędzie się ono 

online – na platformie ZOOM 
– w dniach 1 i 8 kwietnia w godzi-
nach od 14.00 do 19.00. 

– Dzięki szkoleniu każdy z kan-
dydatów będzie mógł nauczyć 

się lepiej rozumieć 
rolę rodzica 
zastępczego. 
To też niejako 
zaproszenie 
do pojęcia tej 
niezwykłej 
roli – zachę-
ca Maria 
Haracz – 
Dąbrowska. 
Szkolenie 
skierowa-
ne jest do 
mieszkańców 
powiatu 
świdnickie-
go, a udział 
w nim jest 

całkiem bezpłatny. By jednak się 
zgłosić konieczne jest wypełnie-
nie ankiety.

Link do ankiety do pobrania ze stro-
ny internetowej www.um.zarow.pl.
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Sport i wypoczynek
I Spacer Historyczny

W sobotę, 27 lutego grupa mieszkańców gminy Żarów, wyruszyła w liczącą 12,6 km  
wycieczkę pieszą, której organizatorem była Żarowska Izba Historyczna,  

działająca w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Po przejściu ulicami Szkolną 
i 1 Maja, uczestnicy wyprawy 
skierowali się w stronę kompleksu 
leśnego, jaki porasta obszar poło-
żony nad Strzegomką między Ża-
rowem a Pastuchowem. Po drodze 
omówione zostały najciekawsze 
miejsca, budowle oraz walory 
przyrodnicze, spośród których 
wymienić należy: budynek dawnej 
szkoły ewangelickiej w Żarowie, 
dawny cmentarz przy ul. 1 Maja, 
teren dawnego obozu jenieckiego 
w Żarowie, ziemne umocnienia 
polowe z okresu II wojny świato-
wej, głaz narzutowy oraz pomnik 
hrabiego von Pfeil-Burghauss. 
Po minięciu wspomnianego 
kompleksu leśnego, żarowscy pie-

churzy wędrowali wzdłuż Strze-
gomki, aby przez stary most i tzw. 
dworską drogę dotrzeć do Łażan. 
Tutaj wśród godnych omówienia 
zabytkowych ciekawostek były 
m.in. stary cmentarz katolicki, 
miejscowy kościół filialny pw. Bo-
żego Ciała, pozostałości pomnika 
wojennego oraz ruiny pałacu von 
Burghaussów. Wycieczkę zakoń-
czyło wspólne ognisko na terenie 
parku w Łażanach.

– Jeśli gdzieś wędrować to tylko 
z tymi ludźmi. Wspaniała gru-
pa i każdemu przewodnikowi 
takiej grupy życzę. Dziś razem 
12,6 km po wcale nie łatwym 
terenie, oprócz zabytków archi-
tektury również leśne ostępy, 

ziemianki i okopy z czasów 
wojny. Sądzę jednak, że wszy-
scy zadowoleni i dziękuję za 
poświęconą uwagę na moje opo-
wieści – mówi Bogdan Mucha 
przewodnik podczas I Spaceru 
Historycznego.

Organizatorzy „Spaceru historycz-
nego” składają serdeczne podzię-
kowania dla jego uczestników za 
mile spędzony czas w obcowaniu 
z historią i przyrodą naszej „Małej 
Ojczyzny”. Odrębne podziękowa-
nia składają dla pana Michała Ko-
rzekwy prezesa klubu sportowego 
„Zryw Łażany” za udostępnienie 
pomieszczeń sanitarnych. 

Uczestnicy I Spaceru Historycznego mogą być zadowoleni. Wędrówki piesze, podziwianie walorów przyrodni-
czych i doborowe towarzystwo. Kolejne spacery również dostarczą uczestnikom wielu atrakcji. 

Udana 
inauguracja rezerw
Swoją przygodę z IV ligą szachową rozpoczęły rezerwy 

Gońca Żarów. 
Właśnie wystartowała Dolnoślą-
ska Liga Szachowa.
Żarowianie występują w okręgu 
wałbrzyskim. Pierwszym ligo-
wym rywalem była drużyna KSz 
MIKAWA Świdnica. Mecz rozpo-
czął się bardzo niekorzystnie dla 
gospodarzy. Nie dotarł pierwszy 
z zawodników żarowskiego klubu, 
tym samym przyznano walkower 
na korzyść przyjezdnych. Goniec 

szybko wziął się do odrabiania 
strat. Swoje pojedynki wygrali 
kolejno Mirosław Cygan i Artur 
Adamek. Remisem zakończyła się 
partia z udziałem Ernesta Szersze-
nia. W ostatnim, najdłużej trwa-
jącym pojedynku Łukasz Reichel 
pokonał swojego przeciwnika, 
ustalając wynik meczu na 3,5 : 1,5 
dla Żarowa. 

Krzysztof Dutkiewicz

Futbolowy 
lockdown

Dzięki odmrożeniu amatorskiego sportu 
na otwartej przestrzeni, drużyny z niższych lig 
mogą oficjalnie trenować i rozgrywać sparingi.

Taki obrót spraw ułatwi przy-
gotowania drużyn do meczów 
rewanżowych. W tym okresie nie 
próżnowała pierwsza drużyna 
Zjednoczonych Żarów. Do tej 
pory przedstawiciel wałbrzyskiej 
okręgówki rozegrał osiem meczy 
kontrolnych. Tylko jeden poje-
dynek zakończył się przegraną. 
Wyniki: Zjednoczeni Żarów – 
Olimpia Kamienna Góra (kl. O) 
9:3, Zjednoczeni Żarów – Sokół 
Smolec (kl. A) 8:7, Zjednoczeni 
Żarów – Górnik Wałbrzych 1:3 
(kl. A), Zjednoczeni Żarów – 
Bystrzyca Górna 4:1 (IV liga), 
Zjednoczeni Żarów – MKS Ślęża 
Sobótka (kl. A) 5:2, Zjednoczeni 
Żarów – KS Legnickie Pole 13:1 
(IV liga), Zjednoczeni Żarów – 

Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 
(kl. A) 5:2, Zjednoczeni Żarów 
– Darbor Bolesławice (kl. A) 4:2. 
Ostatnim zaplanowanym meczem 
kontrolnym będzie pojedynek 
z Kobierzycami (kl. O). 
Czy uda się rozegrać rundę wio-
senną w planowanym terminie? 
Nikt na tę chwilę nie może dać 
żadnej gwarancji. Wszystko zależy 
od rozwoju pandemii koronawi-
rusa. Według terminarzu Zjed-
noczeni Żarów (kl. Okręgowa), 
Wierzbianka Wierzbna, Zieloni 
Mrowiny (kl. A), Zryw Łażany, 
Błyskawica Kalno, Silesia Żarów, 
Zjednoczeni II Żarów (kl. B) run-
dę rewanżową mają rozpocząć 
21 marca. 

Terminarz kl. O, gr. Wałbrzych
Data Godz. Spotkanie
21.03.2021 15:00 Zjednoczeni Żarów – Cukrownik Pszenno
27.03.2021 15:00 Darbo-Bau Makowice – Zjednoczeni Żarów 
03.04.2020 17:00 Zjednoczeni Żarów – Granit Roztoka
10.04.2021 17:00 Skałki Smolec – Zjednoczeni Żarów 
18.04.2021 17:00 Zjednoczeni Żarów – Słowianin Wolibórz
25.04.2021 17;00 Zjednoczeni Żarów – Venus Nowice
01.05.2020 17:00 Grom Witków – Zjednoczeni Żarów 
09.05.2021 17:00 Zjednoczeni Żarów – Trojan Lądek-Zdrój
15.05.2021 17:00 Sparta Ziębice – Zjednoczeni Żarów 
23.05.2021 17:00 Zjednoczeni Żarów – Zamek Kamieniec Ząbk.
29.05.2021 17:00 Włókniarz Kudowa-Zdrój – Zjednoczeni Żarów 
19.06.2021 17:00 Victoria Świebodzice – Zjednoczeni Żarów 

Krzysztof Dutkiewicz

Pandemia nie zatrzymała Biegu Piastów
Jubileuszowy 45. Bieg Piastów został rozegrany jako bieg indywidualny  

w dowolnym miejscu na świecie. 
Oczywiście była możliwość pokonania oryginalnej, 
oznakowanej trasy w Jakuszycach, z oficjalnym po-
miarem czasu. Na Polanie Jakuszyckiej nie mogło 
zabraknąć mieszkańców gminy Żarów.
Z uwagi na bezpieczeństwo i wymogi prawne nie 
było rywalizacji ani nagród. Na Polanie Jakuszyckiej 
zabrakło expo, cateringu, szatni, depozytu, strefy 
rozrywki, stoisk partnerskich, transportu biegowego, 
biegów dla dzieci. 
Królowała natomiast wspaniała trasa w Jakuszycach, 
piękny medal, jak również możliwość ukończenia 
biegu zaliczanego do światowej ligi narciarskich 
biegów długich Wordloppet, która dopuszcza biegi 
w takiej formule, pod warunkiem, że to organizator 
mierzy czas uczestnika. 
Powodem takich zmian są obostrzenia antycovido-
we, zakazujące organizacji zawodów sportowych dla 
amatorów. Aby spełnić wymogi prawne i zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, czas trwa-
nia 45. Biegu Piastów wydłużony został do 16 dni. 

– Po raz pierwszy bieg odbył się bez oficjalnej 
rywalizacji, bez wspólnego startu, na którym po-
zdrawiają się wszyscy uczestnicy Biegu Piastów. No 
cóż, czasy pandemii rządzą się swoimi prawami, 
ale dla nas najważniejsze, że cały czas bawimy się 
biegówkami. Żarów jako nieliczna miejscowość jest 
na tej największej imprezie narciarstwa biegowego 
w naszym kraju równo od 40 lat. Na Polanie Jaku-

szyckiej znają nas organizatorzy i doceniają nasz 
kolejny udział. Bardzo się cieszymy, że wszystkie 
nasze działania wspierane są przez burmistrza 
Leszka Michalaka – relacjonuje Bolesław Moryl.

Pandemia nie zatrzymała amatorów biegów narciar-
skich. Bieg Piastów organizowany jest nieprzerwa-
nie od 1976 roku. Uczestnicy mogli pokonać jeden 
z siedmiu dystansów. Żarowianie tradycyjnie wystar-
towali na trasie 25 kilometrów.

Krzysztof Dutkiewicz
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