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W tym roku do boju o tytuł najlepszego 
sołectwa stanęło jedenaście wsi. Każdy 
zespół pokazał się z jak najlepszej 
strony, jednak nie brakowało ostrej 
rywalizacji.

Kolejna droga
w remoncie

Dzień patrona
w SP Zastruże

Sześciolatki
pożegnały się

z przedszkolem

Uroczystą mszą świętą 
oraz szkolną akademią 

społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu uczciła dzień 
patrona. 

Odświętnie ubrani ucznio-
wie i nauczyciele oraz za-
proszeni goście stanęli w 

Niejedna łza zakręciła się 
w oku, gdy sześciolat-

ki dziękowały za wszystkie 
chwile spędzone w żarow-
skim Bajkowym Przedszko-
lu. Uroczystym występem 
artystycznym w czwartek, 

Zniszczony odcinek drogi 
przy skrzyżowaniu ulicy 

Piastowskiej i Kazimierza 
Wielkiego w Żarowie  docze-
kał się remontu.

Pełna dziur i nierówności 
droga zyska nową nawierzch-
nię bitumiczną. Prace naj-

apelowym szyku, w środę, 
1 czerwca, by uczcić to wy-
jątkowe wydarzenie. Były 
liczne gratulacje i życzenia, 
podziękowania dla zapro-
szonych gości oraz sym-
boliczne wkopanie nowego 
dębu. 

więcej na str. 4

16 czerwca przedszkolaki 
pożegnały swoją placówkę.

Wspólnie odtańczonym po-
lonezem pokazały, że są już w 
pełni gotowe, aby rozpocząć 
nowy etap szkolnej przygody.

więcej na str. 2
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8

Rozpoczynają się długo wyczekiwa-
ne wakacje. Żarowianie przywitają 
je na Nocy Świętojańskiej, podczas 
której zaplanowano wiele atrakcji. 

Na zdjęciu skrzyżowanie przy ul. 
Armii Krajowej, gdzie ma powstać 
mini rondo. O tym, kiedy ruszą in-
westycje mówi burmistrz Leszek 
Michalak. 

Bardzo dużo emocji towarzyszy-
ło meczom barażowym, których 
stawką był awans do IV ligi bądź 
pozostanie na tym szczeblu. 

Więcej na str. 5

prawdopodobniej potrwają 
do końca czerwca. - Rzeczy-
wiście droga przy wjeździe na 
ulicę Kazimierza Wielkiego 
była w złym stanie technicz-
nym i wymagała pilnej prze-
budowy. 

więcej na str. 3

Zniszczony odcinek drogi przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie był od 
dłuższego czasu wielką bolączką kierowców. Zwłaszcza, że jest to droga, 
na której panuje duży ruch. Moment sadzenia dębu imienia Marii Bal. 

Wspólnym tańcom i zabawom nie było końca. Ostatni raz w takim gronie...
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Sześciolatki pożegnały się 
z przedszkolem

Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy sześciolatki dziękowały za wszystkie chwile spędzone w żarow-
skim Bajkowym Przedszkolu. Uroczystym występem artystycznym w czwartek, 16 czerwca przedszkolaki 
pożegnały swoją placówkę. Wspólnie odtańczonym polonezem pokazały, że są już w pełni gotowe, aby 
rozpocząć nowy etap szkolnej przygody.

Polonez na pożegnanie. To już tradycja w Bajkowym Przedszkolu. Najstar-
sze przedszkolaki zatańczyły po mistrzowsku. - W ten sposób uświadomiły 
sobie również, że są już na tyle „dorosłe” i śmiało mogą pożegnać się z 
przedszkolem i rozpocząć edukację w szkolnych ławach. Nim to jednak 
nastąpi, przed nimi dwa miesiące beztroskiej zabawy, a przedszkole zo-
stanie już tylko miłym wspomnieniem – mówi Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Podczas zajęć w pracowni ceramicznej w żarowskim Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu.

Podczas uroczystej akademii przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola za-
prezentowały również swoje umiejętności recytatorskie i taneczne. Dzieci 
śpiewały, tańczyły, recytowały, chciały pokazać wszystko to, czego nauczy-
ły się podczas edukacji w przedszkolu. Występom towarzyszyły gromkie 
brawa rodziców i zaproszonych gości. W podziękowaniu sześciolatki otrzy-
mały upominki od opiekunów z Bajkowego Przedszkola, rodziców, burmi-
strza Leszka Michalaka oraz Romana Koniecznego przewodniczącego 
Rady Miejskiej, których nie mogło zabraknąć w trakcie uroczystości. 

→ Tanio sprzedam miesz-
kanie w Żarowie na Osiedlu 
Piastów, 37 m2, IV piętro, 2 
pokoje, kuchnia + łazienka. 
Tel. 728 838 761.
→ Sprzedam działki budow-
lane w Mrowinach, ul. Kole-
jowa 1. Tel.: 74 8589499.

Podziękowanie

To będzie dobra 
współpraca

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania dla Straży Pożarnej, która w sobotę, 4 czerwca przeprowa-

dziła akcję ratowniczą przeciwpożarową w jednym z budynków w Bukowie. Wydostający się dym 
przez uchylone okno zauważył sąsiad Ryszard K., który natychmiast zaalarmował innych sąsia-
dów. Pierwsza na miejscu zdarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna z Bukowa, następnie z Imbra-
mowic, Żarowa, Świdnicy i Kątów Wrocławskich. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej oca-
lała część domu, a koordynator całej akcji uratował także kota, który w gęstym dymie przebywał 
wówczas na poddaszu. Za sprawnie przeprowadzoną akcję, wielkie poświęcenie i zaangażowanie 
wszystkim służbom Ochotniczej Straży Pożarnej składamy serdeczne podziękowania. Za pomoc 
i zainteresowanie dziękujemy także naszym sąsiadom. 

Rodzina Woźnickich i Jakubik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzę-

du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 100/2016 

z dnia 14 czerwca 2016r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzę-

du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 93/2016 z 

dnia 23 maja 2016r. 

PZW Koło Żarów składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim sponsorom za wsparcie finansowe. Dzięki dodatkowym 

środkom finansowym zakupione zostały koszulki i plastrony dla 
Żarowskiej Szkółki Wędkarskiej KROCZKI.

Dziękujemy naszym sponsorom:
Sklep Zoo-wędkarski Jarosław Sypułowicz, B&W Spółka z 

o.o., KKZ-MEBLE Jarosław Zawadzki, Usługi Remontowe-
Budowlane M2 Mariusz Juralewicz, LP TRANS Leokadia 
Prus, Elektromechanika Pojazdowa Wojciech Łuczak, Alex 
Agnieszka Buchowska, Sklep Art. Wielobranżowe Jadwiga 
Owczarek, Kiosk Wielobranżowy Renata Wilk, PPH Jutrzen-
ka K.K.A. Kozłowscy, Biuro Kredytowe, Oskar Katarzyna i 
Piotr Zywer, PHU Kubuś Aneta Andrzejewska, PHU Grze-
gorz Pęcherski, Budeco Waldemar Chrobot, Pani Helena.

Przyłapani z narkotykami
Za posiadanie przy sobie środków odurzających odpowiedzą 
dwaj mieszkańcy gminy Żarów. Funkcjonariusze żarowskie-
go komisariatu policji zatrzymali 29-letniego mężczyznę 
oraz 18-letnią kobietę, którzy posiadali przy sobie narkoty-
ki. - Mężczyzna posiadał przy sobie 0,23 gram amfetaniny 
i został zatrzymany podczas rutynowej kontroli w Zastrużu. 
Osiemnastoletnia kobieta posiadała przy sobie zawiniątko z 
suszem. Badanie wykazało, że była to marihuana. Za posia-
danie takiej ilości narkotyków grozi im do roku pozbawienia 
wolności – mówi Sławomir Jankowski pełniący obowiązki 
komendanta policji w Żarowie.

Pożar w Żarowie
Funkcjonariusze policji prowadzą dochodzenie i wyjaśniają 
okoliczności pożaru, który wybuchł w jednym z pomiesz-
czeń piwnicznych przy ul. Armii Krajowej w Żarowie. - W 
tej chwili nie wiadomo jeszcze, co było bezpośrednią przy-
czyną wybuchu pożaru. W pomieszczeniu piwnicznym paliły 
się śmieci i odpady drewniane. Ogień, a w zasadzie unoszący 
się w powietrzu dym został szybko ugaszony. Nikomu nic się 
nie stało. Jeżeli, w wyniku czynności okaże się, że ogień zo-
stał celowo zaprószony, sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności – wyjaśnia Sławomir Jankowski z żarowskiego 
komisariatu policji.

Wandale zniszczyli gablotę
Policjanci poszukują sprawcy, który zniszczył gablotę z roz-
kładem jazdy pociągów na dworcu kolejowym w Żarowie. - 
Szyba w gablocie została całkowicie zniszczona i podejrzewa-
my, że sprawca musiał uderzyć w nią kamieniem bądź jakimś 
ciężkim przedmiotem. Za zniszczenie mienia grozi nawet do 5 
lat pozbawienia wolności – podkreśla Sławomir Jankowski 
z komisariatu policji w Żarowie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Fundacja Babcia i Dziadek składa serdeczne podziękowania Danucie Kwiatkowskiej                              

i Stanisławowi Wójciuk z żarowskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów za organi-
zację VIII Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Ludowej w Żarowie na scenie przy domu pomocy 
społecznej „ŻAR-MED” w dniu 28 maja 2016 roku.

Skromne progi pracowni 
ceramicznej Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie przekroczyli goście 
z Colorobbia Polska. 

Pani Natalia Panek i pan 
Jakub Błaszczyk, którzy 
na co dzień związani są z 
Colorobbią, światowym pro-
ducentem i dystrybutorem 
materiałów wykorzystywa-
nych przy produkcji pły-
tek ceramicznych, nie kryli 
zdumienia oglądając prace 
podopiecznych GCKiS. Go-
ście zapowiedzieli, że to nie 
ostatnie spotkanie w pracow-
ni ceramicznej. 

Wkrótce na specjalnych 
warsztatach pojawi się pan 
Alessandro Catani, dyrek-

tor generalny Colorobbia Pol-
ska, który wspólnie z mło-
dzieżą zasiądzie do pracy. 
To dopiero początek dobrej 
współpracy Colorobbii Pol-
ska z pracownią ceramiczną 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.
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Żarów czeka
na nowe inwestycje

Sześciolatki pożegnały się 
z przedszkolem

Rewitalizacja budynków i terenów mieszkalnych, budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Żarowie, remonty i doposażenie świetlic wiejskich i budowa zintegrowane-
go centrum przesiadkowego wraz z budową mini ronda. To tylko część inwestycji, które w ramach pozy-
skanych środków finansowych z budżetu Aglomeracji Wałbrzyskiej będą realizowane na terenie gminy 
Żarów. Nie wiadomo jednak kiedy ruszą pierwsze prace, bo wciąż jeszcze nie zostały ogłoszone nabory 
wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. O tym, dlaczego to tak długa pro-
cedura, czy w tym roku zrealizowana zostanie choć część inwestycji i jakie zadania będą naszym priory-
tetem mówi burmistrz Leszek Michalak.

→ Wiele się mówiło już o 
inwestycjach, które miały 
być realizowane na terenie 
naszej gminy ze środków 
aglomeracyjnych. Tym-
czasem w tej kwestii na 
razie nic się nie dzieje. Na 
jakim etapie jesteśmy dziś 
i co jest tego powodem?

Rzeczywiście realizacja 
tak wielkich inwestycji wy-
maga przygotowania pełnej 
dokumentacji technicznej. 
Żeby złożyć wniosek apli-
kujący o dotacje na nasze 
inwestycje musimy być w 
stu procentach pewni, że nie 
zostanie on odrzucony z po-
wodu braku jakiegoś doku-
mentu czy informacji. Dla-
tego jest to dosyć żmudna i 
długa procedura. Wciąż nie 
zostały także ogłoszone na-
bory wniosków przez mar-
szałka województwa dolno-
śląskiego, stąd nie wiemy na 
razie, kiedy dokładnie ruszą 
pierwsze prace wykonawcze. 
Wedle przekazanych infor-
macji od marszałka wynika, 
że pierwsze nabory wnio-
sków ruszą dopiero późną 
jesienią. Jesteśmy gotowi na 
składanie aplikacji, bo cała 
dokumentacja techniczna jest 
już prawie przygotowana. 
Ale do tej procedury musimy 

jeszcze doliczyć termin roz-
patrywania wniosków, a na-
stępnie ogłoszenia przetar-
gów, co także wydłuży czas 
rozpoczęcia inwestycji. Jed-
no jest pewne, prace ruszą, 
kiedy będziemy posiadali 
pełną informację o przyzna-
niu naszej gminie środków 
dotacyjnych. 

→ Jakie nowe inwestycje 
czekają gminę Żarów?

W naszym przypadku głów-
ne zadania aglomeracyjne to 
przede wszystkim termomo-
dernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Żarowie, 
budowa ścieżek rowerowych 
na terenie miasta Żarów, zin-
tegrowanego centrum prze-
siadkowego i mini ronda, 
przebudowa i renowacja 

Kolejna droga
w remoncie

SP Żarów laureatem
Turnieju Wiedzy

Zniszczony odcinek drogi 
przy skrzyżowaniu ulicy 

Piastowskiej i Kazimierza 
Wielkiego w Żarowie  docze-
kał się remontu.

Pełna dziur i nierówności 
droga zyska nową nawierzch-
nię bitumiczną. Prace naj-
prawdopodobniej potrwają do 
końca czerwca. - Rzeczywiście 
droga przy wjeździe na ulicę 
Kazimierza Wielkiego była w 
złym stanie technicznym i wy-
magała pilnej przebudowy. W 
ramach remontu wykonana zo-
stanie nowa podbudowa, a na-
stępnie położona nawierzchnia 
bitumiczna na powierzchni 140 
metrów kwadratowych. Wraz 
z remontem położone zostaną 
również nowe krawężniki – 
mówi Wojciech Lesiak z Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

To nie jedyne prace inwe-

Koszt wykonania remontu parkingu wraz z odwodnieniem zamknie się 
kwotą w wysokości 65 tysięcy złotych. 

Droga przy ul. Kazimierza Wielkiego wreszcie doczekała się przebudowy.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały 
nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia  27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 
wsi Wierzbna, gmina Żarów oraz uchwały Nr IV/24/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 czerwca 2016r. do 21 lipca 2016r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00 
(pokój 20).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 
lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14:00  - sala narad. Zgodnie z art. 
18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.

budynków instytucji kultu-
ry, rewitalizacja budynków 
oraz terenów mieszkalnych, 
remonty dróg na terenach 
zdegradowanych, rewita-
lizacja parku miejskiego 
wraz z boiskiem sportowym, 
modernizacja boiska spor-
towego wraz z zapleczem, 
rozbudowa systemu wodo-
ciągowego, przebudowa 
ulicy Strefowej, rozbudowa 
przedszkola miejskiego w 
Żarowie i stworzenie elek-
tronicznego archiwum Urzę-
du Miejskiego w Żarowie 
wraz z możliwością dostępu 
dla mieszkańców. To duża 
ilość zadań i patrząc na dłu-
gie procedury, które będzie-
my musieli prowadzić, aby 
otrzymać dodatkowe środki 

finansowe, największego na-
tężenia inwestycyjnego bę-
dziemy mogli się spodziewać 
w latach 2017-2018.

→ Czy odbędą się spo-
tkania informacyjne z 
mieszkańcami gminy Ża-
rów?

Mieszkańcy, czy to na ła-
mach gazety, czy na różnych 
wcześniejszych zebraniach 
byli informowani o planowa-
nych inwestycjach.  Wszyscy 
teraz musimy jednak jeszcze 
uzbroić się w cierpliwość i 
poczekać na ogłoszenie for-
malnych decyzji o przyzna-
niu naszej gminie środków 
dotacyjnych na realizację 
inwestycji. W chwili obecnej 
nie mamy takiej informacji, 
dlatego uważam, że spotka-
nia informacyjne z naszy-
mi mieszkańcami powinny 
odbywać się wówczas, gdy 
będziemy dysponować już 
konkretnymi informacjami. 
W czerwcu miało się odbyć 
zebranie z mieszkańcami 
osiedla domków jednoro-
dzinnych w Żarowie, ale 
wciąż brakuje konkretów i 
szczegółowych informacji, 
które chciałbym im przeka-
zać. Spotkania na pewno się 
odbędą.

Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu zwycięzcy te-
gorocznego XVI Turnie-

ju Wiedzy o Zagrożeniach i 
Bezpieczeństwie – uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie wraz z 
sekretarzem gminy Sylwią 
Pawlik i Heleną Słowik dy-

rektorem żarowskiego gim-
nazjum. 

Podczas finału turnieju, któ-
ry odbył się w czwartek, 9 
czerwca uczniowie szkoły w 
Żarowie zaprezentowali scen-
kę profilaktyczną „Wolność 
kocham i rozumiem”. Zdobyli 

stycyjne, które trwają w tej 
chwili na żarowskim Osiedlu 
Piastów. Przy Alei Korczaka 
powoli kończą się również 
prace związane z przebudową 
parkingu. - Równolegle pro-
wadzimy także prace związane 
z utwardzeniem części miejsc 
parkingowych przeznaczonych 
do obsługi basenu. Koszt wy-
konania inwestycji zamknie 
się kwotą 65 tysięcy złotych. 
Zadanie w całości zostanie 
sfinansowane ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów – 
dopowiada Wojciech Lesiak 
z Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Realizowane prace na Osie-
dlu Piastów w Żarowie po-
chłoną 88 tysięcy złotych. 
Wszystkie inwestycje zostaną 
sfinansowane ze środków bu-
dżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

też największą liczbę punków 
w testach wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu pomo-
cy przedmedycznej. Za udział 
w turnieju wszystkie szkoły 
otrzymały pamiątkowe pu-
chary oraz nagrody.

Magdalena Pawlik
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Nr działki Pow.w m2 Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

750/5 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.500 zł 250 zł 9 00

750/7 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.500 zł 250 zł 9 05

750/8 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.500 zł 250 zł 9 10

1. Przetargi odbędą się w dniu 26 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 22 lipca 2016r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.407,50 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę 
oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki posiadają funkcję terenów obsługi komunikacji samochodowej (miejsca postojowe, 
garaże) – symbol C.29 Ks. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 50 zł.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych

niezabudowanych położonych przy ulicy Piastowskiej w Żarowie
przeznaczonych pod budowę garażu

Dzień patrona
w SP Zastruże

Uroczystą mszą świętą oraz szkolną akademią społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu uczciła dzień patrona. Odświętnie ubrani 
uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście stanęli w apelowym szyku, w 
środę, 1 czerwca, by uczcić to wyjątkowe wydarzenie. Były liczne gratulacje i 
życzenia, podziękowania dla zaproszonych gości oraz symboliczne wkopanie 
nowego dębu.

Szkolna uroczystość w Za-
strużu była również okazją 
do złożenia gratulacji całe-
mu gronu pedagogicznemu. 
Dyrektor szkoły Krystyna 
Wardach wyjątkowe po-
dziękowania złożyła na ręce 
burmistrza Leszka Micha-
laka za wspieranie szkol-
nej placówki oraz Marii 
Bal byłej dyrektorki szkoły 
w Zastrużu. - To dla mnie 
szczególne podziękowanie, 
bo Szkoła Podstawowa w 
Zastrużu zawsze była i bę-
dzie bliska mojemu sercu. 
Cieszę się, że dziś znów 
mogę poczuć tą niesamowitą 
atmosferę. Serdecznie dzię-
kuję - mówiła wzruszonym 
głosem Maria Bal, która 
pełniła funkcję dyrektora 
szkoły w Zastrużu w latach 
1986-2002.

Na pamiątkę rocznicy 
nadania imienia Astrid 
Lindgren placówce w Za-

Podziękowania na ręce dyrektor szkoły złożyli także burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej.

Uczniowie szkoły podczas występu artystycznego. 

strużu posadzono dąb imie-
nia Marii Bal. Był to hołd 
dla byłej dyrektorki szkoły 

i aktywnej działaczki spo-
łecznej.

Magdalena Pawlik

Stworzą wyjątkową
galerię Żarowa

Plener Ceramiczno-Fotograficzny  
w PCO „Żarów”

Fotografujesz, a może 
chcesz zacząć przygodę 

z fotografią? Masz super 
lustrzankę, a może tylko 
smartfona z aparatem foto-
graficznym?

Nie ma to większego zna-
czenia. Wystarczy, abyś pod-
czas spaceru fotograficznego 
miał ze sobą urządzenie reje-
strujące obraz. 

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie zaprasza 
wszystkich do wzięcia udzia-
łu w I Spacerze Fotograficz-
nym. Posiadacze smartfo-
nów, lustrzanek, kompaktów, 
bezlusterkowców i kamer 
mile widziani. Uczestnicy 
fotografować będą wszystko 

Z związku z I. Międzyna-
rodowym Plenerem Ce-

ramiczno-Fotograficznym, 
odbywającym się w dniach 
7-30 czerwca pod patrona-
tem Miasta Świdnica, na te-
renie firmy Polska Ceramika 
Ogniotrwała „Żarów” S.A. 
swoje prace tworzy czterech 
artystów rzeźbiarzy.

Są nimi Jan Zamorski 
(Polska), Mustafa Oktay 

(Turcja), Piotr Nowak (Nor-
wegia) oraz Jørgen Haarstad 
(Norwegia). Powstałe rzeźby 
i instalacje będą po zakończe-
niu Pleneru urozmaicać kra-
jobraz świdnickich parków i 
miejskich skwerów.  

Ponieważ Plener łączy dwie 
dziedziny sztuki - ceramikę 
i fotografię- firma PCO „Ża-

co ich otacza. W ten sposób 
powstanie wyjątkowa galeria 
Żarowa.

Start spaceru zaplanowa-
no na środę, 20 lipca spod 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, ulica 
Piastowska 10a. Trasa space-
ru zostanie opublikowana na 

dwa tygodnie przed wydarze-
niem. Na pewno spacerowi-
cze odwiedzą najważniejsze 
miejsca, ale również zagląd-
ną w zakamarki Żarowa. 
Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny, a dla wszystkich 
uczestników będą przygoto-
wane niespodzianki.

rów” S.A. gościć będzie także 
artystów fotografików spe-
cjalizujących się w zdjęciach 
industrialnych. Wernisaż 
wystawy plenerowej i spo-
tkanie z twórcami odbędą się 
29 czerwca o godz. 19.00 w 
Parku Jana Kasprowicza przy 
ulicy Pionierów Ziemi Świd-
nickiej.
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Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach. Były to kręcioła i strzał 
na bramkę, bicie piany, slalom z taczką, rzut beretem z antenką, narty i rzut 
jajkiem do partnera. 

W tej konkurencji trzeba było nie tylko wykazać się precyzją. Najważniejszy był czas pokonania trasy.

Projekt „Jeden dzień z życia ...” obejmował wizyty w 20 szkołach na terenie Dolnego Śląska.  Jedną ze szkół, którą 
odwiedził Paweł  Błachowicz była placówka w Imbramowicach. Na zdjęciu Paweł Błachowicz z małżonką Agnieszką 
podczas spotkania z uczniami. 

Na zdjęciu tegoroczni zwycięzcy Turnieju Wsi – mieszkańcy Bukowa. 

„Równi, choć różni”

III Żarowska Prelekcja Historyczna

Plener Ceramiczno-Fotograficzny  
w PCO „Żarów”

TURNIEJ WSI 2016
To jedna z najbardziej widowiskowych imprez. Turniej Wsi rozgrywany jest każdego roku na terenie innego sołectwa. Mieszkańcy wsi spotykają się w jednym 
miejscu, aby rywalizować ze sobą w rozmaitych konkurencjach. Najważniejsza jest jednak dobra zabawa i wspólna wiejska integracja.  Tegorocznym zwycięzcą 
Turnieju Wsi zostało sołectwo Buków i to do nich powędrowała główna nagroda pieniężna oraz puchar dla najlepszej drużyny sołeckiej.

W tym roku do boju o tytuł 
najlepszego sołectwa stanęło 
jedenaście wsi. Każdy zespół 
pokazał się z jak najlepszej 
strony, jednak nie brakowało 
ostrej rywalizacji. Zwycięży-

ła drużyna z Bukowa, która 
pokonała swoich rywali ko-
lejno z Mikoszowej, Wierzb-
nej, Bożanowa, Łażan, Go-
łaszyc, Mrowin, Pożarzyska, 
Pyszczyna, Mielęcina i Kal-

na. - Siła, technika, a pewnie 
i odrobina szczęścia zadecy-
dowały o sukcesie naszej dru-
żyny. Gratulujemy pozostałym 
uczestnikom turnieju, bo wszy-
scy byli zaangażowani i z upo-
rem pracowali na zwycięstwo 
swojej drużyny. Najważniejsza 
była dobra zabawa – mówił 
reprezentant drużyny z Buko-
wa Waldemar Ganczarek. 

Tegoroczne zawody sołec-
kie rozegrane zostały pod-
czas festynu wiejskiego w 
Wierzbnej. W przygotowa-
niu wiejskiej zabawy zaan-
gażowali się mieszkańcy tej 
miejscowości. Nie zabrakło 
grillowanych przysmaków, 
słodkich pyszności, a przede 
wszystkim wspólnej rodzin-

nej integracji. Mieszkańcy 
zorganizowali także licyta-
cję zmywarki przekazanej 
przez zakład Electrolux z 
żarowskiej podstrefy ekono-
micznej. Dochód z licytacji 
został przekazany na zakup 
umundurowania dla dzie-

Często mieszkają obok nas. 
Niejednokrotnie są na-

szymi sąsiadami. Tak samo 
kochają, przeżywają porażki i 
tak samo mają marzenia. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Imbramowicach, 
Mrowinach i przedszkolaki z 
Żarowa mieli okazję spotkać 
się z Pawłem Błachowiczem, 
dyrektorem niepublicznego 
przedszkola „Bystrzaki” w 
Bystrzycy Kłodzkiej, który 
jest niepełnosprawny. Wizyta 
odbyła się w ramach projek-
tu „Jeden dzień z życia ...”, 
poświęconemu oswajaniu 
niepełnosprawności poprzez 

bezpośrednie doświadczenie.  
- To było wyjątkowe spotkanie. 
Uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję poznać Pawła Błacho-
wicza, który mimo, że w wyniku 
zaniku mięśni, może poruszać 
jedynie głową i jedną ręką, re-
alizuje się zawodowo, zwiedził 
świat, a także założył fundację 
„Równi choć różni” zajmującą 
się aktywizacją osób niepeł-
nosprawnych. Pan Paweł, ze 
szczegółami opowiadał dzie-
ciom o swoim życiu. O tym, jak 
zjechać wózkiem ze schodów 
i jak dzieci reagują na widok 
osoby poruszającej się na wóz-
ku inwalidzkim. Dla każdego z 

nas to była bardzo pouczająca 
wizyta – relacjonuje Krysty-
na Waliszak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

Spotkaniu z gościem towa-
rzyszył również pokaz sprzętu 
niezbędnego do życia osoby 
niepełnosprawnej. Dyrek-
tor przedszkola w Bystrzycy 
Kłodzkiej Paweł Błachowicz 
odwiedził uczniów w Im-
bramowicach na zaproszenie 
Krystyny Waliszak dyrek-
tor szkoły oraz koordynatorki 
projektu Katarzyny Okorow-
skiej-Wojnarowskiej.

Magdalena Pawlik

Późnym piątkowym po-
południem, 17 czerwca 

odbyła się kolejna, trzecia 
już odsłona Żarowskiej Pre-
lekcji Historycznej. Zgro-
madzeni widzowie mieli 
niepowtarzalną okazję, aby 
wysłuchać opowieści oraz 
obejrzeć materiał filmowy, 
z którym zawitał do Żarowa, 
znany eksplorator i prezes 
Stowarzyszenia „Riese”, go-
spodarz udostępnionych do 
zwiedzania obiektów „Wło-
darz” oraz Muzeum Techniki 
Militarnej „Molke S III” w 
Ludwikowicach Kłodzkich 
Krzysztof Szpakowski.

Nie mogło oczywiście za-
braknąć przy tym najbardziej 
interesujących tematów zwią-
zanych z „Riese”. Zgroma-
dzona w kawiarni Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
publiczność mogła zobaczyć 
trójwymiarowe wyniki naj-
nowszych badań georada-
rowych przeprowadzonych 
m.in. w masywie Włodarza. 
- Największym znanym kom-
pleksem poniemieckim na tere-
nie Gór Sowich jest „Włodarz” 
(„Wolfsberg”), część ogromne-
go projektu budowlano-górni-
czego o kryptonimie „Riese” 
(„Olbrzym”). Znajduje się on 
na północno-zachodnim zbo-
czu góry o tej samej nazwie, 
niedaleko Jugowic Górnych 
(Jawornik). Prace przy budowie 
tego, jak i innych kompleksów, 
rozpoczęła wiosną 1943 r. Ślą-

ska Wspólnota Przemysłowa. 
Od tego momentu w rejon Gór 
Sowich zwożono rzesze robot-
ników przymusowych i jeńców. 
Wyrobiska podziemne zaczęto 
drążyć rok później, kiedy to 
roboty przejęła Organizacja 
Todt, specjalizująca się w bu-
dowie schronów i kwater woj-
skowych. Od momentu zmiany 
kierownictwa budowy roboty 
nabrały rozmachu i tempa. 
Setki więźniów, m.in. Polaków, 
Rosjan i Żydów, rozpoczę-
ły mozolne prace górnicze w 
straszliwych warunkach. Przy 
kompleksie „Włodarz” powstał 
jeden z największych obozów 
w rejonie „Riese”, w którym 
przebywało średnio około 3000 
więźniów – opowiadał Krzysz-
tof Szpakowski.

Drugim tematem III Żarow-
skiej Prelekcji Historycznej 
była „Produkcja zbrojeniowa w 
Żarowie w latach 1939-1945”, 
o której opowiadał specjali-
sta d/s zbiorów muzealnych, 
opiekun Żarowskiej Izby Hi-
storycznej, archeolog Bogdan 
Mucha. Wstęp do prezenta-
cji multimedialnej stanowił 
krótki film 
(6:33 min) 
d o t y c z ą c y 
p r o d u k c j i 
żarowskich 
z a k ł a d ó w 
chemicznych 
„Silesia” ze 
wspomnie -
niami pani 

Margot Teschner, której ku-
zynka w latach II wojny świa-
towej miała pracować na tere-
nie zakładów przy produkcji 
V-2. Zgromadzeni widzowie 
zapoznani zostali następnie z 
faktami mówiącymi o produk-
cji na potrzeby militarne, jaką 
prowadziły w Żarowie firmy 
takie jak Schorch-Werke A.G., 
Elin Motoren GmbH, Lurgi 
Thermie GmbH. Wiele foto-
grafii oraz dokumentów ar-
chiwalnych ukazało widzom 
zupełnie inne oblicze Żarowa, 
który podczas II wojny świa-
towej był ważnym ogniwem 
w przemysłowej machinie III 
Rzeszy, wzbudzającym zain-
teresowanie alianckich służb 
wywiadowczych.

Organizatorzy III Żarowskiej 
Prelekcji Historycznej składa-
ją serdeczne podziękowania 
dla mieszkańców Żarowa oraz 
wszystkich przyjezdnych z 
pobliskich i odległych stron 
za zainteresowanie tematem 
i przybycie na spotkanie do 
GCKiS. Kolejna porcja historii 
we wrześniu. Już dziś Serdecz-
nie Zapraszamy.

ci, które zasilą szeregi jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Wierzbnej. - Od 
wielu lat Turniej Wsi cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 
Jest organizowany z myślą o 
mieszkańcach, dostarcza nie-
zapomnianych wrażeń, bawi, 

wzbudza wiele emocji, a nie-
rzadko nawet wyciska krople 
potu. Poświęcenie i oddanie 
było także widać w trakcie 
tegorocznego turnieju - pod-
kreślał burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik
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Jak spędzić wakacje?

Konkursy, zabawy, grillowane kiełbaski, przysmaki przygotowane przez 
miejscowe gospodynie i malowanie twarzy. Tego wszystkiego nie zabrakło 
podczas Dnia Dziecka w Bukowie. Przedstawiciele Rady Sołeckiej stanęli 
na wysokości zadania i przygotowali dla najmłodszych wspaniałą niespo-
dziankę. - Takie imprezy to już tradycja w naszej miejscowości. To nie 
tylko czas zabawy dzieci, ale również możliwość integracji mieszkańców 

- przyznaje Henryk Rycerz sołtys Bukowa. Rada Sołecka z Bukowa składa 
serdeczne podziękowania: Magdalenie Skrypak, Ewelinie Ganczarek, 
Stefanii Wrzyszcz za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Bukowie.

Stoiska plastyczne, salon fryzjerski i pięknych paznokci oraz pracownia 
biżuterii. Potyczki rodzinne, konkursy oraz sportowe zawody. Happening 

„Mydlana szkoła” przygotowana przez Fundację Teatr Bezdomny. I wresz-
cie domowe wypieki, gorące kiełbasy z grilla, malowanie twarzy i dmuchane 
zjeżdżalnie. Tak uczniowie żarowskiej podstawówki obchodzili Międzyna-
rodowy Dzień Dziecka oraz dzień patrona. Na zdjęciu najmłodsi uczniowie 
szkoły podczas występu artystycznego.

Atrakcji nie zabrakło także podczas festynu rodzinnego w Mrowinach. - Po 
raz kolejny, Rada Rodziców i nauczyciele z naszej placówki przygotowa-
li dla najmłodszej społeczności szkoły mnóstwo atrakcji, choć nie obyło 
się także bez niespodzianek dla ich rodziców. Dzieci tańczyły i śpiewały 
specjalnie dla swoich rodziców. Na wszystkich czekały grillowane kiełbaski, 
gofry, ciasta i smakołyki, upieczone przez rodziców - mówi Barbara Nowak 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. 

Prawdziwą furorę podczas festynu rodzinnego w Wierzbnej zrobił Paweł 
Skóra mistrz świata we freestyle football, który prowadził z młodymi miesz-
kańcami Wierzbnej warsztaty z piłką nożną i rekwizytami. Dzieci mogły 
korzystać z darmowych zjeżdżalni i kul z basenem, pojeździć konno na 
koniach ze Stajni „Biały Las” i skosztować grillowanych kiełbasek oraz 
innych przysmaków. Tradycyjnie nie zabrakło pokazu strażackiego przy-
gotowanego przez druhów z OSP Wierzbna i OSP Żarów. - Serdeczne 
podziękowania składam Stajni „Biały Las” za to, że dzieci mogły przejechać 
się konno, strażakom z OSP Wierzbna i OSP Żarów za wspaniały występ 
i pełno piany, Radzie Sołeckiej i sołtysowi za zaangażowanie i wszystkim 
osobom prywatnym, którzy współorganizowali imprezę w Wierzbnej – mówi 
radna Zuzanna Urbanik.

Dzień Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie spędzali także na sportowo. Szkoła zadbała również o typowo spor-
towe atrakcje.

Dzień
Dziecka 2016
Malowanie twarzy, pokazy tańca, spotkania ze 
sportowcami, występy artystyczne, zabawy, kon-
kursy i mnóstwo uśmiechniętych twarzy. Tak Dzień 
Dziecka świętowali najmłodsi mieszkańcy gminy 
Żarów. Szkoły, Rady Sołeckie, sołtysi wsi przygoto-
wali z tej okazji wiele rozmaitych atrakcji. Było więc 
w czym wybierać!

Warsztaty, wycieczki rowerowe, zabawy sportowe, se-
anse filmowe, zajęcia plastyczne i wakacyjne spacery 

fotograficzne. Na młodych wczasowiczów, którzy lato spędzą 
w mieście czeka masa atrakcji. Już za chwilę rozpoczynają się 
wakacje, na które uczniowie z utęsknieniem czekali cały rok. 
Dla tych, którzy nigdzie nie wyjadą i wakacje spędzą na miej-
scu, jak co roku, opiekunowie Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu, Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, biblioteki i  
grup zajęciowych na świetlicach wiejskich przygotowali wiele 
ciekawych zajęć. Wakacje w mieście, wbrew pozorom, wcale 
nie muszą być nudne.

● Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”
Tuż po zakończeniu roku szkolnego najmłodsi mieszkańcy 
gminy Żarów tradycyjnie wypoczywają na półkoloniach, któ-
re z wielkim powodzeniem od wielu lat organizuje Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja”. Letni wypoczynek dla dzieci to nie 
tylko wyjazdy na basen, do kina i wycieczki krajoznawcze. To 
również zajęcia profilaktyczne, podczas których koloniści po-
znają zasady udzielania pierwszej pomocy. W tym roku półko-
lonie zaplanowane zostały w trzech terminach: 4-8 lipca, 11-15 
lipca, 18-22 lipca. Każdego roku, letnie półkolonie współfinan-
suje Gmina Żarów. Mnóstwo atrakcji czekać będzie również na 
najmłodszych w Placówce Wsparcia Dziennego „Cztery Pory 
Roku”.

● Gminne Centrum Kultury i Sportu
Moc atrakcji dla wszystkich grup wiekowych przygotowało 

Gminne Centrum Kultury i Sportu podczas nadchodzącej letniej 
kanikuły. W te wakacje nie będzie czasu na nudę. 

4 lipca (Euro 2016 - rozgrywki piłkarskie - boisko Orlik), 5 lip-
ca (gry planszowe dla dzieci godz. 10.00 -11.00, warsztaty pla-
styczne godz. 11.00-13.00, Turniej koszykówki ulicznej - boisko 
Orlik), 6 lipca (Wycieczka rowerowa), 7 lipca (gry planszowe 
dla dzieci godz. 10.00-11.00, warsztaty plastyczne godz. 11.00-
13.00, Euro 2016 - rozgrywki piłkarskie - boisko Orlik), 8 lipca 
(gry planszowe dla dzieci godz. 10.00-11.00, warsztaty plastyczne 
godz. 11.00-13.00, Turniej w bule - bulodrom k. Gimnazjum), 11 
lipca ( Euro 2016 - rozgrywki piłkarskie - boisko Orlik), 12 lipca 
(Turniej unihokeja - hala sportowa), 13 lipca (wycieczka rowero-
wa), 14 lipca (Euro 2016 - rozgrywki piłkarskie - boisko Orlik), 

15 lipca (Gry i zabawy sportowo rekreacyjne - boisko Orlik),  28 
lipca (XII Noc Piżamowa od godz. 16.00), 30 lipca („Lato z Ko-
marami” w Parku Miejskim), 1 sierpnia (Euro 2016 - rozgrywki 
piłkarskie - boisko Orlik), 2 sierpnia (Turniej badmintona - hala 
sportowa), 3 sierpnia (Gry i zabawy sportowo rekreacyjne - bo-
isko Orlik), 4 sierpnia (Euro 2016-rozgrywki piłkarskie-boisko 
Orlik), 5 sierpnia (Turniej siatkówki plażowej-boisko Orlik), 8 
sierpnia (gry planszowe dla dzieci godz. 10.00-11.00, warsztaty 
ceramiczne godz. 11.00-13.00, Euro 2016-rozgrywki plkarskie-
boisko Orlik), 9 sierpnia (Turniej w bule - bulodrom k. Gimna-
zjum), 10 sierpnia (gry planszowe dla dzieci godz. 10.00-11.00, 
warsztaty ceramiczne godz. 11.00-13.00, wycieczka rowero-
wa), 11 sierpnia (gry planszowe dla dzieci godz. 10.00-11.00, 
warsztaty ceramiczne godz. 11.00-13.00, Euro 2016 - rozgrywki 
piłkarskie - boisko Orlik), 12 sierpnia (Turniej unihokeja - hala 
sportowa), 24 sierpnia (XIII Noc Piżamowa od godz.16.00, wy-
cieczka rowerowa), 27 sierpnia (festyn-zakończenie wakacji, 
Nocny Turniej Piłki Nożnej – boisko Orlik).

● Biblioteka
W programie zajęć wakacyjnych przewidziane zostały zajęcia 
integracyjne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, konkurs 
muzyczny „Wideoteka Młodego Człowieka”, wspólne pisanie 
opowiadania, miniteatrzyki, gry komputerowe, zajęcia tema-
tyczne „Poznaj świat z biblioteką”, kalambury, luźne pogadanki 
(zajęcia odbywają się w godz. 10.00-14.00). Szczegółowy pro-
gram znajduje się na stronie internetowej www.um.zarow.pl i 
www.biblioteka.zarow.pl

● Grupy zajęciowe
Opiekunowie grup zajęciowych na świetlicach wiejskich rów-
nież przygotowali dla swoich podopiecznych ciekawy program 
wakacyjny.

- „Euroclub” Siedlimowice: zajęcia plastyczne, ceramiczne, 
fotograficzne, dziennikarskie, gry sprawnościowe, wycieczki 
rowerowe po okolicy, wyjazd na żagle do Borzygniewu, wioska 
tradycji w młynie w Siedlimowicach (zajęcia odbywają się w 
godz. 9.00-13.00)

- „Jagódki” Wierzbna: wycieczki rowerowe szlakiem oko-
licznych zabytków, zajęcia plastyczne, profilaktyczne STOP nar-

kotykom i papierosom, gry i zabawy planszowe, sztuka kalko-
manii, spotkanie z funkcjonariuszami publicznymi, wyjazd na 
basen, piknik w plenerze, wspólne oglądanie filmów o tematyce 
profilaktycznej, kalambury, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry 
i zabawy stolikowe, uroczyste ognisko (zajęcia odbywają się w 
godz. 9.30-14.00 w lipcu i 9.00-13.00 w sierpniu)

- „Pomysłowe Ludki” Buków: zajęcia plastyczne „Wakacyj-
na pocztówka”, warsztaty ceramiczne, wyjazd na żagle do Bo-
rzygniewu, wycieczki rowerowe, zajęcia czytelnicze i muzycz-
ne, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne, wioska tradycji w 
młynie w Siedlimowicach (zajęcia odbywają się w godz. 13.00-
17.00)

- „Słoneczko” Kalno: noc piżamowa, wycieczka rowerowa, 
ognisko, turniej sportowy, warsztaty plastyczne, ceramiczne, 
fotograficzne i dziennikarskie, wioska tradycji w młynie w Sie-
dlimowicach, mini playback show (zajęcia rozpoczynają się od 
godz. 9.00 lub 10.00 rano)

- „Dziupla Kanarka” Mrowiny: zajęcia ceramiczne, pla-
styczne, fotograficzne i dziennikarskie, wyjazd na żagle do Bo-
rzygniewu, papieroplastyka (modelarstwo, origami, kirigami), 
gry i zabawy świetlicowe, zajęcia na boisku szkolnym i spor-
towym (zajęcia odbywają się w godz. 9.00-14.00 w czerwcu i 
8.00-12.00/14.00 w sierpniu)

- „Pszczółki” Pożarzysko: gry planszowe, rozwiązywanie 
zagadek tematycznych, warsztaty kulinarne, wycieczki piesze 
i rowerowe, wyjazd na żagle do Borzygniewu, gry terenowe z 
zadaniami, letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy, wioska tra-
dycji w młynie w Siedlimowicach, gry i zabawy sportowe (za-
jęcia odbywają się w godz 16.00-18.00 w lipcu i 16.00-19.00 w 
sierpniu).

Szczegółowe plany wakacji znajdują się także na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl



Bramy wjazdowe do rezydencji w Mrowinach i Wierzbnej
– nowożytna forma łuków triumfalnych w architekturze pałacowej.
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Śladami historii
część

II
W architekturze łukiem triumfalnym nazywamy zazwyczaj budowlę w kształcie monumentalnej, wolno stojącej bram stawianej dla 
upamiętnienia ważnej osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia, zwykle zwycięstwa militarnego. Przejście pod łukiem triumfalnym 
autora lub autorów zwycięstwa było punktem kulminacyjnym pochodu triumfalnego.

Do najsłynniejszych nowo-
żytnych łuków triumfalnych 
należą budowle paryskie  Por-
te Saint-Denis i  Porte Saint-
Martin (oba łuki z lat 1672-74) 
oraz powstała w 1791 roku 
Brama Branenburska w Ber-
linie. W Polsce do najbardziej 
znanych łuków triumfalnych 
należą budowle znajdujące 
się w Ślesinie (woj. wielko-
polskie) i Jabłonnej (woj. ma-
zowieckie). Łuk Triumfalny 
(zw. też Łukiem lub Bramą 
Napoleona) w Ślesinie zbudo-
wano w 1811 lub 1812 roku 
(wg tablicy informacyjnej) na 
cześć Napoleona Bonaparte, 
który miał wracać przez Śle-
sin z kampanii rosyjskiej. Łuk 

księcia Józefa Poniatowskiego 
w Jabłonnej wzniesiony został 
dzięki staraniom ciotecznej 
siostrzenicy księcia – Anny 
z Tyszkiewiczów Potockiej-
Wąsowiczowowej, która stając 
się w 1822 roku właściciel-
ką jabłonowskiego pałacu i 
parku, postanowiła stworzyć 
tu ośrodek kultu tragicznie 
zmarłego księcia Józefa. Łuk 
z Jabłonnej, który zaprojekto-
wał włoski architekt Henryk 
Marconi jest bardziej przy-
kładem małej architektury 
ogrodowej epoki późnego 
neoklasycyzmu, niż architek-
tury triumfalnej wznoszonej 
w czasach antycznych, jak i w 
sztuce nowożytnej. W formie 

łuków triumfalnych wznie-
siono zachowane do dziś bra-
my wjazdowe do rezydencji 
pałacowych w Mrowinach i 
Wierzbnej, gm. Żarów. Nie 
są to co prawda budowle 
stawiane dla upamiętnienia 
ważnej osoby lub uczczenia 
ważnego wydarzenia (Mro-
winy - zwycięstwo w wojnie 
francusko-pruskiej ??), jed-
nak stanowiły ważny element 
wspomnianych założeń rezy-
dencjonalnych, pełniąc rolę 
kompozycyjną i dekoracyjną 
oraz świadcząc o zamożności 
i randze ich właścicieli. W 
Mrowinach drogę dojazdową 
do pałacu zamyka murowana, 
tynkowana z tynkowanym 

detalem (boniowanie, pila-
stry) neorenesansowa brama 
w formie łuku triumfalnego, 
której wzniesienie datowane 
jest na 1871 rok, kiedy wła-
ścicielem założenia pałaco-
wego był Friedrich Carl von 
Kulmiz. Przejazd i przejście 
piesze we wspomnianej bra-
mie posiada formę pełnołuko-
wych arkad. Jej zwieńczenie 
natomiast ma postać pełnego 
belkowania. W Wierzbnej do-
jazd do pałacu zamknięty zo-
stał trzyosiową, murowaną i 
tynkowaną neobarokową bra-
mą z podziałami ramowymi. 
Środkowy przejazd budowli 
posiada formę pełnołukowej 
arkady. Po bokach znajdują się 

odcinkowo zamknięte blendy. 
Brama, którą wzniesiono ok. 
1890 roku z inicjatywy mar-
szałka dworu królewskiego 
Friedricha Augusta Eduarda 

Alfreda von Waldenburga, 
zwieńczona jest trójkątnym 
osiowym szczytem. 

Bogdan Mucha
GCKiS w Żarowie

Spotkanie autorskie
z Andrzejem

Dobkiewiczem
Zajmują zaledwie kilka-

dziesiąt centymetrów. Ale 
mają magiczną moc. Potra-
fią przenieść w zupełnie inny 
świat, a jednocześnie pokazać 
ten istniejący w zupełnie in-
nym świetle.

Pocztówki. Ich popularność 
ciągle rośnie. Od kilkunastu 
miesięcy na rynku wydawni-
czym Dolnego Śląska zaczęły 
się ukazywać albumy z pocz-
tówkami, których autorem jest 
Andrzej Dobkiewicz, a które 
wydaje Wydawnictwo Kuba-
ra Lamina. Z okazji wydania 
ósmego tomu serii w Żarowie 
odbyło się spotkanie autorskie 
z twórcą ich serii.

„Miasto i gmina Żarów na 
dawnych pocztówkach” to pu-
blikacja, która ukazała się dru-
kiem w maju. Znajdziemy tam 
blisko 300 widokówek pokazu-
jących wszystkie miejscowości 
znajdujące się na terenie gmi-
ny. Pochodzą one z końca XIX 
i początku XX wieku. Można 
na nich zobaczyć gminę Żarów 
sprzed stu lat. - W dobie, gdy 

młodzi ludzie uciekają od histo-
rii, trzeba szukać punktów, które 
ich zachęcą do wspólnego jej od-
krywania. Gdy taki album przy-
niesie do domu dziadek i zaczną 
wspólnie oglądać, to może poja-
wią się pytania młodych, może 
zapytają o rodzinę i korzenie, o 
to, jak dziadek tutaj trafił. I tak 
może się zacząć pisać nowa hi-
storia - tłumaczył podczas spo-
tkania z mieszkańcami Żarowa 
Andrzej Dobkiewicz 

Spotkanie autorskie z auto-
rem albumów z widokówkami 
prowadził miejscowy historyk 
Bogdan Mucha, twórca Ża-
rowskiej Izby Historycznej. Jego 
organizatorami były Biblioteka 
w Żarowie i Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. To 
ostatnie już zapowiada konty-
nuację spotkań i działań zwią-
zanych z historią gminy. - To 
temat, który mieszkańców bar-
dzo interesuje i postaramy się 
te oczekiwania spełniać - mówi 
Tomasz Pietrzyk, wicedyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Tuż po spotkaniu z autorem publikacji „Miasto i gmina Żarów na dawnych 
pocztówkach” ustawiła się kolejka chętnych po autograf.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA
książki na letnie wieczory:

Trawers – finał bestselle-
rowej trylogii z komisarzem 
Forstem autorstwa Remigiusza 
Mroza (Ekspozycja – tom 1, 
Przewieszenie – tom 2), najgo-
rętszego nazwiska polskiego 
kryminału. Wszystkie pożary 
zgasły. Zostały tylko zgliszcza. 
Grupa uchodźców miała zostać 
w Kościelisku tylko przez trzy 
dni. Wójt zakwaterował ich w 
sali gimnastycznej, czekając 
aż rząd znajdzie dla nich sta-
łe miejsce pobytu. Wszystko 
zmienia się, gdy przypadkowy 
turysta został odnaleziony mar-
twy na szlaku prowadzącym 
na Czerwone Wierchy. Czy 
Bestia z Giewontu powróciła? 
A może to któryś z uchodźców 
jest winny? Rozpoczyna się 

nagonka medialna a wraz z nią 
śledztwo. Tymczasem Wiktor 
Forst wsiąka coraz bardziej w 
więzienny świat, zupełnie nie-
świadomy tego, że na wolności 
jest ktoś, kto czeka na jego ra-
tunek...

Cześć, co słychać? - Mag-
daleny Witkiewicz – Czy 
warto żyć przeszłością? A 
może lepiej zapomnieć o 
pewnych sprawach i skupić 
się na tym co teraz? Cza-
sem jednak wystarczy zwy-
kłe „Cześć, co słychać? By 
całkowicie odmienić ludz-
kie życie. Tylko, że później 
może już nie być odwrotu. 
Najnowsza książka Magda-
leny Witkiewicz opowiada 
o kobiecie, która nie potrafi 
pogodzić się z nadchodzą-
cą czterdziestką, a do tego 
czuje się przytłoczona mo-
notonią życia codziennego. 
Chcąc coś zmienić, posta-
nawia skontaktować się ze 
swoją miłością z młodzień-

czych lat. Nie spodziewa 
się jednak, że będzie to 
początek wielu zmian w jej 
życiu, a gdy lawina ruszy, 
ciężko będzie ją powstrzy-
mać...

Zapraszamy do biblioteki w okresie wakacji:                                                              
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Pełna oferta biblioteczna dostępna jest na naszej stronie internetowej www.

biblioteka.zarow.pl w katalogu online.

Biblioteka zaprasza na wystawę
Do końca lipca w ża-

rowskiej bibliotece 
otwarta będzie wysta-
wa „500-lecie polskiego 
ekslibrisu”.

W tym roku przypa-
da jubileusz 500-lecia 
najstarszego datowane-
go polskiego ekslibrisu, 
odbitego dla biskupa 
Macieja Drzewieckiego 
w Wiedeńskiej Oficynie 
Hieronima Wietora w 
1516 roku. Ekslibris ten 
wpisał nasz kraj, po Buł-

garii i Szwajcarii, do grona 
państw, którego elity naj-
wcześniej w Europie zna-
kowały swoje księgozbiory 
ekslibrisem. 

Wystawa, która ekspo-
nowana jest w żarowskiej 
bibliotece zawiera eksli-
brisy trzech twórców: Ry-
szarda Bandosza z Warsza-
wy, Krzysztofa Kmiecia z 
Krakowa (1950-2011) oraz 
Ryszarda Łomańskiego ze 
Świdnicy (dawny mieszka-
niec Żarowa). 

Biblioteka w Żarowie 
zaprasza do obejrzenia tej 
niepowtarzalnej wystawy 
małej grafiki książkowej.  

Wystawę można obejrzeć 
w godzinach pracy bi-
blioteki 9.00-17.30.
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Szkoła w Imbramowicach
w gronie najlepszych

Fajdek najlepszy! IO bez Rosji?

Choć nie wrócili do szkoły 
z medalami i pucharami, 

odnieśli wielkie zwycięstwo.
Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. UNICEF w Im-
bramowicach, jako jedyna 
placówka szkolna reprezento-
wała województwo dolnoślą-
skie na XXIII Międzynaro-
dowym Festiwalu Unihokeja 
Dzieci i Młodzieży o „Puchar 
Bałtyku” w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Sporto-
wą rywalizację zakończyli na 
11 i 14 miejscu, ale nie same 
miejsca na podium były naj-
ważniejsze. - Po dwóch dniach 
sportowych wrażeń, drużyny 
Szkoły Podstawowej z Imbra-
mowic zajęły 11 miejsce w ka-
tegorii dziewczęta i 14 miejsce 
w kategorii chłopcy. Na takich 
samych miejscach drużyny 
zostały sklasyfikowane wśród 
wszystkich szkół podstawo-
wych w Polsce w tej dyscyplinie 
w roku szkolnym 2015/2016. 
Trzeba przyznać jednak, że po-
ziom prezentowany przez na-
sze zawodniczki i zawodników 
był naprawdę bardzo wysoki. 

Awans do Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej to ogromny sukces 
imbramowickiego unihoke-
ja – cieszą się opiekunowie 
drużyny z SP Imbramowice 
Janusz Dominik oraz Renata 
Konior.

XXIII Międzynarodowy 
Festiwal Unihokeja Dzieci 
i Młodzieży o „Puchar Bał-
tyku”, który odbywał się w 
dniach 27-29 maja w Elblągu 
jest największą imprezą w kra-
ju i jedną z większych w Eu-
ropie. Wzięły w nim udział 72 
drużyny i 900 zawodników. W 
ramach festiwalu zawodnicy 
uczestniczyli w licealiadach, 

gimnazjadach oraz igrzyskach 
młodzieży szkolnej.

Skład drużyny SP Imbra-
mowice:

Dziewczęta: Wiktoria Ko-
bel, Oliwia Kościelniak, 
Roksana Nowak, Sandra 
Skowrońska, Andżelika 
Klimala, Natalia Kroczak, 
Karolina Ciastoń, Sylwia 
Surzyn, Daria Kołacińska.

Chłopcy: Jakub Żywioł, 
Igor Kubanek, Kacper 
Schumann, Damian Dychus, 
Aleks Zajonz, Kacper Fita, 
Antoni Seruga, Jan Chle-
wicki, Kamil Sowroński.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu drużyna uczniów z SP Imbramowice.

Zdjęcie: internet, Tomasz Chlipalski

PODZIĘKOWANIE
Nauczyciele opiekuni i uczniowie biorący udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

Unihokeju składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu: burmi-
strzowi Leszkowi Michalakowi, Robercie Jagle prezesowi Zarządu Funduszu Regio-
nu Wałbrzyskiego, rodzicom uczniów biorących udział w zawodach, Łukaszowi Brań-
ka, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom Szkoły Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach, Czesławowi Wąsikowi, Jolancie Anusz, Renacie Konior, Marzenie Zięba. 
Sport, zwłaszcza dla młodych ludzi, to jedna z dróg do rozwoju i samorealizacji. Jednak, aby 
go uprawiać, potrzebny jest sprzęt i środki na wyjazd na zawody. Budżet szkoły najczęściej nie 
pozwala na wiele. W takich sytuacjach ludzie dobrej woli mogą służyć pomocą. Chciałbym jesz-
cze raz serdecznie podziękować za okazane wsparcie. Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w 
słowa... wtedy proste - dziękujemy- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

 Janusz Dominik, nauczyciel wychowania fizycznego

IV liga nie dla Żarowa
Bardzo dużo emocji towarzyszyło meczom barażowym, których stawką był 
awans do IV ligi bądź pozostanie na tym szczeblu. Niestety wśród najlepszych 
zespołów Dolnego Śląska nie zobaczymy Zjednoczonych PCO Żarów.

Zespół z Żarowa dobrą dys-
pozycję prezentował na po-
czątku rozgrywek. Od połowy 
pierwszej rundy zaczął regu-
larnie przegrywać i w osta-
tecznym rozrachunku zajął 
13. miejsce, które oznaczało 
grę w barażach o pozostanie 
w lidze. 

Podczas losowania par ba-
rażowych Zjednoczeni trafili 
na Nysę Zgorzelec, która rok 
temu spadła do okręgówki 
razem z Żarowem. Wtedy w 
rozgrywkach pozostali piłka-
rze żarowskiego klubu, gdyż 
z gry w IV lidze zrezygnował 
Stary Śleszów. 

Spotkanie odbyło się na neu-
tralnym boisku w Przemkowie. 
W pierwszej połowie kibice 

nie oglądali bramek. Więcej z 
gry posiadali piłkarze Zgo-
rzelca i tylko dzięki dobrym 
interwencjom stojącego mię-
dzy słupkami Hruszowca nie 
wyszli na prowadzenie. 

Na początku drugiej połowy 
Nysa jeszcze mocniej podkrę-
ciła tempo i szybko wyszła na 

prowadzenie. Na listę strzel-
ców wpisał się Czajkowski. 
Najlepszej okazji na wyrów-
nanie nie wykorzystał Patryk 
Chrapek. W doliczonym cza-
sie gry wynik meczy na 2:0 dla 
Zgorzelca ustalił Bystryka.  
Porażka oznacza spadek Zjed-
noczonych do kl. Okręgowej.  

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Chłopek, Drąg, Chrapek, 
(85’ Baziak), Kaczmarczyk, 
Duda (75’ Bobrecki), Czoch, 
(60’ Pietruszka), Łagiewka, 
Kołodziej, Uszczyk, Woj-
nowski (60’ Rudnik).

W nadchodzącym sezonie w 
IV lidze zagrają 32 drużyny. 
Według klucza geograficzne-
go zespoły zostaną podzielo-
ne na dwie grupy. Czy będzie 
to ostateczny skład IV ligi? 
Po sezonie możliwe są różne-
go rodzaju roszady, z jakimi 
mamy do czynienia praktycz-
nie każdego lata.

Krzysztof Dutkiewicz

Grupa I Grupa II
Zagłębie II Lubin (spadkowicz) Olimpia Jędrzychowice (b)
Bystrzyca Kąty Wrocławskie (s) Sokół Wielka Lipa

Foto Higiena Gać (s) Orkan Szczedrzykowice
Karkonosze Jelenia Góra (s) Orzeł Ząbkowice Śl. 

Polonia Stal Świdnica (s) Pogoń Oleśnica
Orla Wąsosz (beniaminek) STK GKS Kobierzyce

Wiwa Goszcz (b) Granica Bogatynia
Warta Bolesławiecka (b) Lotnik Jeżów Sudecki

Sparta Grębocice (b) AKS Strzegom
Unia Bardo (b) Chrobry II Głogów

MKP Wołów (b) Piast Nowa Ruda
Piast Wykroty (b) Bielawianka Bielawa

Stal Chocianów (b) Zemęt Przemków (b)
Victoria Świebodzice (b) Włókniarz Mirsk

Karolina Jaworzyna Śl. (b) Nysa Zgorzelec (b)
Orzeł Sadowice (b) Sokół Marcinowice (b)

M-ce Zespół M PKT Sety
1 Cleanet Świebodzice 14 39 41:5
2 Oldboys Strzegom 14 36 38:11
3 TKKF Chemik Żarów 14 33 33:17
4 Płomień Dobromierz 14 26 26:29
5 Manufaktura Świdnica 14 18 24:28
6 Bad Boys Strzegom 14 14 19:31
7 Pionierzy Świdnica 14 12 14:33
8 Volley Żarów 14 0 1:42

Zakończyły się rozgrywki 
47. edycji Powiatowej 

Siatkówki TKKF. Tytuł mi-
strzowski drugi rok z rzędu 
zdobył Cleanet Świebodzice. 
Na podium rywalizację za-
kończył żarowski TKKF.

W ostatnim spotkaniu Cle-
anet potwierdził swoją do-
minację, pokonując w meczu 
wyjazdowym Chemik Żarów 
3:0 (25:23, 25:20, 25:18). Po 
spotkaniu odbyło się uroczy-
ste zakończenie rozgrywek. - 
Już dziś mogę zaprosić na ko-
lejną edycję rozgrywek, która 

Brązowy Chemik

rozpocznie się na jesień. Cie-
szę się, że nieprzerwanie od 
samego początku jest z nami 
TKKF Chemik Żarów, który 

wciąż gra i walczy o najwyż-
sze lokaty. To duży sukces tego 
klubu – podsumował Jan Mo-
czała, pomysłodawca najstar-
szych amatorskich rozgrywek 
na Dolnym Śląsku.  

TKKF Chemik Żarów: Ire-
neusz Pękała, Tomasz Dy-
czek, Michał Żyła, Tomasz 
Chlipalski, Łukasz Jadach, 
Piotr Sozański, Jakub 
Szram, Stanisław Dobrowol-
ski, Krzysztof Jachimowicz. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sezon lekkoatletyczny na-
biera tempa. Do kolejnych 

zwycięstw zdążył przyzwy-
czaić nas Paweł Fajdek. Dwu-
krotny mistrz świata nie miał 
sobie równych podczas 62. 
Memoriału Janusza Kusociń-
skiego.

Konkurs młociarzy Paweł 
Fajdek rozpoczął od dwóch 
niemierzonych prób. Młot wy-
rzucony przez wychowanka 
ULKS Zielony Dąb Żarów la-
tał daleko, ale niestety lądował 
za wyznaczonym sektorem. 
W trzeciej serii na tablicy wy-
ników zobaczyliśmy rezultat 
79.99 m, co oznaczało objęcie 
prowadzenia w konkursie. W 
Szczecinie Fajdek miał mie-
rzony już tylko jeden rzut. 
Szósta seria przyniosła wynik 
80.10.  To szósty wygrany kon-
kurs w tym sezonie. W pięciu 
z nich młot leciał poza granicę 
80 metrów. - Jak było widać w 
rzutach, mogłem posyłać młot 
dalej. Problemy techniczne, 
rzuty poza sektor. Dawno mi 
się to nie zdarzało. Ważne, że 

jest ponad 80 metrów. Realizu-
jemy plan z trenerem, który dziś 
obchodzi 81 urodziny – podsu-
mował na gorąco po konkursie 
Paweł Fajdek. 

Drugi był Katarczyk As-Saj-
fi (77.43), trzeci Tadżyk Naza-
rov (77.20). Czwarte miejsce z 
rezultatem 75.91, wywalczył 
Wojciech Nowicki. Trener 
Cybulski zapewniał, że nie-
wiele trzeba poprawić, aby 
młot regularnie wędrował poza 
granicę 82 metrów.

Wszystko wskazuje, iż pod-
czas Igrzysk Olimpijskich w 
Rio de Janeiro nie zobaczy-
my reprezentacji lekkoatle-
tów z Rosji. Związane to jest 
ze sprawą afery dopingowej, 
która ujrzała światło dzienne 
m.in. dzięki materiałom wy-
emitowanych przez niemiec-
ką telewizję. 

Rosjanie, co udokumento-
wali wspominani niemieccy 
dziennikarze, stworzyli pań-
stwowy system wspierania 
działań dopingowych. Sprawę 
potwierdziło wielu rosyjskich 

lekkoatletów oraz władze ro-
syjskich agencji antydopingo-
wych. Lista Rosyjskich spor-
towców złapanych na dopingu 
cały czas rośnie.

Obradująca w Wiedniu Rada 
Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Federacji Lekkoatletycz-
nych podjęła decyzję o podtrzy-
maniu zawieszenia w prawach 
członkowskich Wszechrosyj-
skiej Federacji Lekkiej Atlety-
ki. Oznacza to, że lekkoatleci z 
Rosji nie wystartują w zbliża-
jących się igrzyskach olimpij-
skich w Rio de Janeiro. 

Krzysztof Dutkiewicz


