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Dziurawe drogi po zimie
Zima powoli, ale skutecznie, odsłania kolejne słabe miejsca nawierzchni

ulic i dróg na terenie całej gminy. Pojawia się coraz więcej dziur, które
utrudniają poruszanie się i stwarzają niebezpieczeństwo powstania wypad
ków i uszkodzeń pojazdów.

O d kilku tygodni można zauważyć
ekipę Służby Drogowej Powiatu

Świdnickiego, która „na zimno” łata naj
większe dziury na żarowskich ulicach. To
są wyłącznie doraźne działania, zapew
niają przedstawiciele Służby Drogowej.

Odcinek drogi między Bożanowem
i Żarowem jest w katastrofalnym stanie,
a przecież to najbardziej obciążona dro
ga w powiecie.

– Od lat staramy się o położenie no
wej nawierzchni przez powiat – mówi
Burmistrz Lilla Gruntkowska – bo łata
nie dziur nic już nie daje.

19 lutego 2010r. w Starostwie Po
wiatowym w Świdnicy odbyło się po
siedzenie Powiatowego Sztabu
Antykryzysowego, na którym Starosta
zapewnił mnie, że jest to priorytet
w zadaniach bieżących i że zlecił opra
cowanie dokumentacji na położenie
nowej nawierzchni na tym odcinku.

Obecnie trwają na tej drodze doraź
ne prace polegające na załataniu – me
todą na zimno – największych dziur
tak, aby nie dopuścić do powstania wy
padków lub uszkodzeń zawieszenia sa
mochodów jeżdżących tą drogą. Od
kilku tygodni łatane są największe dziu
ry na ul. Armii Krajowej w Żarowie,
która jest również drogą powiatową.

/x/

Ekipa Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego naprawia „na zimno” największe dziury
w ciągu ul. Armii Krajowej, która jest drogą powiatową.

Stacja w coraz gorszym stanie
Dawno jużminęły czasy, w których stacja PKP była wizytówką naszego miasta.

P rzekształcenia własnościowe PKP
państwowego molocha kolejowego

doprowadziły to tego, że różnymi skład
nikami majątku kolejowego zarządzają

różne firmy i żadna z nich nie poczuwa
się do tego, aby utrzymywać obiekt
dworca w należytym stanie.

Do szybkiej dewastacji przyczynia

się niestety również żarowska mło
dzież, bo wybite szyby i zamalowywa
ne „bohomazami” ściany są tego
niezbitym dowodem.

– Wysyłamy do władz spółek kolejo
wych kolejne pisma, ale te pozostają
bez jakiegokolwiek odzewu – mówi
Grzegorz Osiecki, zastępca Burmistrza
Żarowa. – Kolejne pismo wysłaliśmy
przed dwoma tygodniami. Niestety do
dzisiaj nie ma żadnego odzewu ze stro
ny PKP. Ale jest to dla nas bardzo
wazny temat i dlatego będziemy czynili
starania aby doprowadzić do remontu
peronu i budynku stacji.

Tym razem do pisma dołączono kil
ka fotografii licząc na to, że ktoś z PKP
zainteresuje się postępującą dewastacją.
Miejmy nadzieję, że PKP podejmie kro
ki, zanim wszystko zostanie zniszczone.

Apelujemy również do mieszkańcó
w, aby zgłaszali na Policję każdy
przypadek zauważnonej dewastacji.
Złapanie wandali również przyczyni się
do szybszego przywrócenia świetności
naszej stacji.

/x/

Zarówno peron jak i budynek stacji jest w fatalnym stanie, a PKP nie podejmuje żadnych
działań w celu poprawy stanu technicznego całego obiektu.
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Zimowe zniszczenia
Te najbardziej widoczne to dziury w jezd

niach, ale sporo zniszczeń zanotowano zakre
sie gospodarki lokalowej: pęknięte rury,
pozrywane rynny uszkodzone dachy. Pracow
nicy referatu Gospodarki Lokalowej mają rę
ce pełne roboty przy usuwaniu tych awarii.

Tak więc konkurs „Nasz dom”,
o którym mówi zca burmistrza Grze
gorz Osiecki, jest ukłonem w kierunku
tych właścicieli budynków, którzy zde
cydują się na podjęcie trudu wykonania
remontów w swoich budynkach.

Ostatki
Tydzień temu skończyły się ferie zimo

we, dlatego w tym numerze prezentujemy
sporą porcję relacji z ferii, których organiza
torami były szkoły wiejskie i rady sołeckie.
Tam dzieci również wspaniale się bawiły.

Ruszają inwestycje
Koniec zimy wypatrywany jest z utęsknie

niem, nie tylko przez służby komunalne, ale
również przez inwestorów, którzy chcą rozpo
cząć kolejne inwestycje. Pracownicy Urzędu
okres zimowy wykorzystali na przygotowy
wanie wniosków dotacyjnych a o pierwszych
efektach już pisaliśmy. Pomimo topniejącego
śniegu projektanci mogli rozpocząć prace,
a teraz wykonawcy oczekują na dogodny czas
do ich rozpoczęcia. Odbyło się również spo
tkanie informacyjne w Bukowie, na którym

zapoznano mieszkańców z zakresem czynno
ści. Niebawem możliwe będzie przystąpienie
do prac przy remoncie drogi w Zastrużu.

Na sportowo
Ferie przyniosły nie tylko wypoczy

nek, ale również i sporo zawodów spor
towych. Nasi najmłodsi zawodnicy
zostali wicemistrzami powiatu w piłce
halowej, a piłkarki ręczne rozegrały
dwa turnieje. Jednakże najwięcej emo
cji sportowych zgotowali piłkarze gra
jący w turnieju Mediator Cup, który
powoli dobiega do końca. W tym nu
merze zabrakło jednak stron aby opisać
wszystkie emocje towarzyszące tym
rozgrywkom.

Może to już pora, aby Gazeta Ża
rowska była tygodnikiem? Co o tym są
dzicie drodzy czytelnicy?

Leszek Buchowski

Zmiany w pracy Policji w Żarowie?
We wtorek, 9 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony

Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które poświęcone było
wypracowaniu stanowiska w sprawie zmian w funkcjonowaniu żarowskiego
Komisariatu Policji proponowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

W posiedzeniu, oprócz radnych,
uczestniczyli: Burmistrz Lilla Gruntkow
ska, inspektor Krzysztof Niziołek – Ko
mendant Powiatowy Policji oraz
przedstawiciele Komisariatu Policji
w Żarowie. Na początku głos zabrała
Burmistrz Lilla Gruntkowska, która
przedstawiła zebranym treść pisma, ja
kie na jej ręce skierował Komendant Po
wiatowy Policji w Świdnicy.

W piśmie Komendant zwrócił się
z wnioskiem o przedstawienie przez bur
mistrza opinii w sprawie zmiany organi
zacji pracy żarowskiego komisariatu,
które mają polegać na likwidacji zespo
łu dyżurnych, a w jego miejsce powoła
nie większej ilości patroli pieszych
i zmotoryzowanych oraz cywilnej obsłu
gi komisariatu.

Proponowane zmiany mają być powią
zane z planowaną reformą służb ratunko
wych. Uruchomienie telefonu
alarmowego 112 zaskutkuje tym, że
wszystkie zgłoszenia i wezwania o pomoc
będą odbierane w Centrum Zarządzania
Kryzysowego, działającym przy Straży
Pożarnej, a później będą kierowane do od
powiednich służb. Zmiany mają wejść
w życie w połowie bieżącego roku.

Inspektor Niziołek powiedział –
w uzupełnieniu pisma, że od dłuższego
czasu prowadzony był monitoring dzia
łań komisariatu oraz przeprowadzane
były ankiety wśród mieszkańców.

Proponowane zmiany wynikają
z oczekiwań mieszkańców co do popra
wy poczucia bezpieczeństwa – między
innymi poprzez zwiększenie ilości par
toli pieszych i zmotoryzowanych.
Zmiana ma przynieść właśnie takie roz
wiązanie, że ogólna liczba etatów w ża
rowskim komisariacie nie ulegnie
zmniejszeniu. Likwidowane etaty dy
żurnych zostaną przeniesione tak, aby
zwiększyła się liczba policjantów zaj
mujących się bezpośrednio zapewnie
niem bezpieczeństwa (patrole,
dzielnicowi, wykrywanie przestępstw).

W drugiej części posiedzenia, już
bez udziału zaproszonych gości, człon
kowie komisji dyskutowali nad przed
stawioną w piśmie informacją
Komendanta Powiatowego. Po dyskusji
Komisja przyjęła jednogłośnie stanowi
sko, w którym stwierdzono, że powinno
pozostać dotychczasowe rozwiązanie
organizacyjne w żarowskim Komisaria
cie Policji.

/x/

Partnerstwo

lokalne
18 lutego 2010 roku o godz. 14.00 w sa

li narad Urzędu Miejskiego w Żarowie od
było się trzecie spotkanie dotyczące
budowania partnerstwa lokalnego na rzecz
rozwoju Gminy Żarów. Spotkanie poprowa
dziła Anna Borek z Regionalnego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Wałbrzychu.

W trakcie spotkania omówiony został
pierwszy etap, jakim jest wspólna diagnoza
zasobów i potrzeb w gminie Żarów. Jest to
wstępny proces w tworzeniu współpracy
i określeniu właściwych kierunków wspól
nego działania.

Uczestnicy w grupach pracowali nad
mapą zasobów i potrzeb, analizowali możli
wości będące w dyspozycji organizacji, in
stytucji oraz gminy oraz omawiali kapitał
kulturowy, jakim dysponują mieszkańcy,
społeczności, ich zwyczaje, tradycje, wspól
ne dobre i złe doświadczenia, które wpływa
ją na istotę problemów i potrzeb.

Wspólna realizacja projektu będzie
stwarzała możliwości wzmocnienia skutecz
ności poprzez wspólne działanie, uzyskanie
powszechnego poparcia w konkretnych za
daniach, zdobycie większego rozgłosu oraz
łatwiejszy dostęp do ludzi i pieniędzy.

Na następnym spotkaniu omówione zo
staną misje i cele działania partnerstwa. Spo
tkanie odbędzie się w marcu 2010 roku, na
które zapraszamy przedstawicieli organizacji
pozarządowych, lokalnych instytucji i lide
rów działających na terenie gminy Żarów.

Agnieszka Szykowna

Szkiełkiem i okiem
Zima powoli odpuszcza. Niestety topniejący śnieg odsłania ogrom znisz

czeń dokonanych przez mróz.
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– W jakiej formie może być udziela
na pomoc materialna?

– Monika Włodarczyk – Pomoc material

na o charakterze socjalnym może być udzie

lona w formie: stypendium szkolnego lub

zasiłku szkolnego.

– Kto może otrzymać stypendium?
– M. W. – Stypendium szkolne – może

otrzymać uczeń, w którego rodzinie mie

sięczna wysokość dochodu na osobę nie

przekracza kwoty, o której mowa w art. 8,

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004

roku o pomocy społecznej (351,00 zł), a do

datkowo występuje: bezrobocie, niepełno

sprawność, ciężka lub długotrwała

choroba, wielodzietność, brak umiejętności

wypełniania funkcji opiekuńczowychowaw

czych, alkoholizm, narkomania.

– Jak ubiegać się o pomoc?
– M. W. – Aby ubiegać się o stypendium

szkolne należy złożyć wniosek w terminie od

1 do 15 września danego roku kalendarzo

wego wraz z kompletem dokumentów po

twierdzających wykazany we wniosku

dochód netto. Świadczenie przyznawane

jest na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

– W jaki sposób realizowane jest
świadczenie?

– M. W. – Stypendium szkolne udzielane

jest w formie dofinansowania opłat lub czę

ściowej albo całkowitej refundacji kosztów

poniesionych wcześniej przez rodziców lub

prawnych opiekunów na rzecz ucznia związa

nych z pobieraniem nauki. W szczególnych

przypadkach stypendium udzielane jest w for

mie świadczenia pieniężnego tj. gdy nastąpią

uzasadnione i udokumentowane okoliczności

pozwalające na stwierdzenie, iż udzielenie

świadczenia w formie refundacji poniesio

nych kosztów nie jest możliwe lub zasadne.

Prawo do stypendium szkolnego nabywa się

z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji

o przyznaniu wyżej wymienionego świadcze

nia wydanej przez Kierownika Ośrodka Po

mocy Społecznej w Żarowie, wypłata

następuje na wskazany rachunek bankowy

lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żarowie po przedstawieniu odpowiednich

rachunków/faktur stanowiących dowód po

niesionych wydatków.

– Na co może być przeznaczone sty
pendium?

– M. W. – Stypendium szkolne może być

przeznaczone wyłącznie na: zakup podręcz

ników i innych pomocy naukowych niezbęd

nych do nauki w szkole, udział w zajęciach

edukacyjnych, w tym wyrównawczych wy

kraczających poza zajęcia realizowane

w szkolne w ramach planu nauczania, a tak

że w zajęciach edukacyjnych realizowanych

poza szkołą, posiłki w stołówce szkoły, inter

nacie, bursie lub prowadzonej przez inny

podmiot, zakwaterowanie w internacie, bur

sie, koszty związane z dojazdem do i ze szko

ły środkami komunikacji zbiorowej, inne

dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obli

gatoryjnie przez szkołę związane wyłącznie

z realizacją procesu dydaktycznego, (np.

strój sportowy, przybory szkolne, opłaty za

bilety wstępu do instytucji kultury, ubezpie

czenie od nieszczęśliwych wypadków itp.)

– Jakie dokumenty należy dołączyć
do wniosku?

– M. W. – Do wniosku należy dołączyć: za

świadczenie od pracodawcy o dochodzie net

to, zaświadczenie o wysokości świadczeń

pobieranych z ośrodka pomocy społecznej

(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyj

ny, dodatek mieszkaniowy, i inne świadcze

nia bez zasiłku celowego ), wyroki sądowe

mówiące o wysokości zasądzonych alimen

tów, dokument potwierdzający wysokość

otrzymanych świadczeń emerytalnych, przed

emerytalnych i rentowych, dokument potwier

dzający wysokość świadczeń pobieranych

z Urzędu Pracy, w tym informacja o pozosta

waniu bez pracy z prawem lub bez prawa do

zasiłku, zaświadczenie z gospodarstwa rolne

go potwierdzające ilość posiadanych hekta

rów przeliczeniowych, oświadczenie

o wysokości dochodów uzyskanych z pracy

dorywczej, orzeczenie o niepełnosprawności,

zaświadczenie o jednostce nozologicznej.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedsta

wić informacje o wszystkich dochodach net

to uzyskanych w miesiącu poprzedzającym

złożenie wniosku.

– Komu może być przyznany zasi
łek szkolny?

– M. W. – Zasiłek szkolny przyznawany jest

uczniom znajdującym się przejściowo w trud

nej sytuacji materialnej, wynikającej z zaistnie

nia zdarzenia losowego, takiego jak: śmierć,

ciężki wypadek lub nagła choroba jednego

lub obojga rodziców; utrata lub zniszczenie lo

kalu mieszkalnego rodziny ucznia (w wyniku

np. pożaru, powodzi, katastrofy budowlanej,

włamania), ciężkiego wypadku lub nagłej cho

roby ucznia, innych zdarzeń losowych, powo

dujących, że nie są zaspokojone potrzeby

edukacyjne ucznia. Wysokość świadczenia

jednorazowo nie możne przekroczyć pięcio

krotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2

pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku

o świadczeniach rodzinnych.

– Jak ubiegać się o pomoc?
– M. W. – Aby ubiegać się o zasiłek szkol

ny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż

dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia lo

sowego prawidłowo wypełniony wniosek

wraz z kompletem dokumentów potwierdza

jących zaistnienie zdarzenia losowego i do

kładnym opisanie sytuacji, z powodu której

zasiłek ma zostać przyznany.

– W jaki sposób zasiłek szkolny
jest realizowany?

– M. W. – Zasiłek szkolny przyznawany

jest jednorazowo, niezależnie od otrzymy

wania innych form pomocy materialnej dla

uczniów w formie świadczenia pieniężnego

na pokrycie wydatków związanych z proce

sem edukacyjnym. Prawo do zasiłku naby

wa się z chwilą otrzymania ostatecznej

decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego wy

danej przez Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żarowie, wypłata świadczenia

następuje na wskazany rachunek bankowy

lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żarowie

– Jakie dokumenty należy dołą
czyć do wniosku?

– M. W. – Do wniosku należy dołączyć

dokumenty potwierdzające zaistnienie zda

rzenia: w przypadku śmierci rodzica  akt

zgonu, w przypadku kradzieży – zaświad

czenie z Policji wskazujące na datę zajścia

zdarzenia, w przypadku pożaru  zaświad

czenie ze straży pożarnej wskazujące na

datę wystąpienia pożaru, w przypadku na

głej, ciężkiej choroby – zaświadczenie le

karskie lub zaświadczenie ze szpitala,

świadectwo pracy w przypadku utraty za

trudnienia, inne dokumenty potwierdzające

wystąpienie zdarzenia losowego.

– Gdzie można pobrać druki wnio
sków ?

– M. W. – Formularze wniosków o przy

znanie pomocy materialnej o charakterze

socjalnym w formie stypendium lub zasiłku

szkolnego dostępne są: w siedzibie Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żarowie (pokój nr 1)

oraz na stronie internetowej www.um.za

row.pl (zakładka stypendia i zasiłki szkolne).

– Dziękuję za rozmowę.

Pomoc materialna dla uczniów
Jest udzielana na podstawie rozdziału 8a „pomoc materialna dla uczniów” ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.
zmianami.) i ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie poko
nywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
a także wspieranie uczniów zdolnych.

Kompleksowa i profesjonalna administracja wspólnot

mieszkaniowych w konkurencyjnych cenach

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

Zarządca Nieruchomości

tel. 605 317 546,

email: zarzadcawojciechowski@wp.pl
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Burmistrz

Miasta Żarów
ogłasza wyniki otwartego konkur

su ofert z dnia 28 grudnia 2010 roku
na wsparcie zadań publicznych ogło
szonych na podstawie ustawy o dzia
łalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.)

Zostały przyznane dotacje dla nastę
pujących organizacji pozarządowych:

A. Z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu:
1. KS „Zjednoczeni” – wysokość przyzna

nej dotacji wynosi 67.000 zł
2. Gminne Zrzeszenie LZS – wysokość

przyznanej dotacji wynosi 51.000 zł
3. ULKS „Zielony Dąb” – wysokość przy

znanej dotacji wynosi 1.000 zł
4. TKKF „Chemik” – wysokość przyznanej

dotacji wynosi 7.000 zł
5. UKS „Głęboka Purpura” – wysokość

przyznanej dotacji wynosi 1.000 zł
6. ULKS „Piast 2008” – wysokość przyzna

nej dotacji wynosi 3.500 zł
7. Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury

Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”
– wysokość przyznanej dotacji wynosi
4.500 zł

B. W zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wy
równywania szans tych rodzin i osób.
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Cho

rych „Serce” – wysokość przyznanej dota
cji wynosi 25.000 zł

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – wysokość przyznanej dota
cji wynosi 2.000 zł

Nasz dom – do wygrania 45.000 zł
14 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Żarowie przyjęła uchwałę w spra

wie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochro
ny kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”.

O wyjaśnienie zasad funkcjonowania
konkursu poprosiłem Grzegorza Osiec
kiego – Zastępcę Burmistrza Żarowa.

– Panie Burmistrzu, kto może być
laureatem tej nagrody?

– Grzegorz Osiecki – Nagrody mogą
być przyznawane właścicielom, współ
właścicielom bądź wspólnotom mieszka
niowym, które wykonają prace
remontowe lub modernizacyjne w bu
dynkach o szczególnym znaczeniu dla
estetyki Gminy Żarów.

– Skąd pomysł na taki konkurs?
– G. O. – Ten konkurs ma w zamierze

niu być z jednej strony sposobem uhono
rowania tych właścicieli starych
domów, którzy podejmują trud wykona
nia remontu kapitalnego (lub jego czę
ści), dzięki czemu ulegnie poprawie
jego stan techniczny i warunki życia
dla mieszkańców.

Ale taki remont ma również inny wy
miar. Dzięki remontom, szczególnie ele
wacji, poprawia się wizerunek naszego
miasta. Można powiedzieć, że remont
jest sposobem na zachowanie istniejące
go całokształtu dorobku materialnego
mieszkańców Gminy Żarów jako histo
rycznego dziedzictwa wielu pokoleń. Te
stare, poniemieckie kamienice nadają
specyficzny klimat naszemu miastu.

– Czyli nagroda jest sposobem na
wsparcie finansowe wspólnot?

– G. O. – W sytuacji gdy właściciele nieru
chomości nie dysponują wystarczającymi
środkami finansowymi dla zaspokajania po
trzeb remontowych, to środki finansowe wy
datkują według własnych priorytetów
piramidy potrzeb. Remonty elewacji, da
chów, klatek schodowych są bardzo kosztow
ne, stąd decyzja o ich remoncie odsuwana
jest na dalszy plan. Wiele obiektów znajdują
cych sięna terenie Gminy Żarów niszczeje, a
ze względu na swoje położenie i elementy wy
stroju architektonicznego należałoby zali
czyćdo dziedzictwa historycznego jej
mieszkańców. Dla
tego ta nagroda ma
być zachętą do wy
konania remontu
przywracającego
dawną świetność
budynkom.

– Kto będzie
decydował o
rozdysponowa
niu nagrody lub
o tym, że budy
nek można zali
czyć do
obiektów kultu
ry materialnej?

– G. O. – Budynki zgłaszane do kon
kursu powinny spełniać warunki, we
dług których zasadne staje się uznanie
ich za obiekty kultury materialnej war
te ochrony i zachowania ze względu na
położenie, historię i elementy oraz de
tale architektoniczne jako dziedzictwo
kultury materialnej gminnej wspólnoty
samorządowej.

Oczywiście oceny będzie dokonywać
specjalna komisja, którą zarządzeniem
powołała Burmistrz Gruntkowska. Ko
misja w skład której weszli: Sekretarz
Gminy oraz kierownicy referatów: Go
spodarki Lokalowej, Inwestycji oraz
Oświaty będzie pracowała pod prze
wodnictwem zastępcy burmistrza.

– W jakiej formie będzie przyzna
wana nagroda?

– G. O. – Nagrody mają formę pienięż
ną. Przewidujemy, że corocznie z budżetu
gminy będziemy wypłacać trzy nagrody:
I nagrodę w wysokości: 25.000 zł, II na
grodę w wysokości: 15.000 zł i III nagro
dę w wysokości: 5.000 zł.

– Kto i kiedy może dokonywaćzgłoszeń?
– G. O. – Zgłoszeń o przyznanie na

grody można dokonywać w okresie od
1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku
poprzez zgłoszenie formularza w Urzę
dzie Miejskim w Żarowie. Kandydatury
do nagrody mogą zgłaszać: właścicie
le, współwłaściciele, zarządy lub za
rządcy nieruchomości. Formularz
można pobrać również w internecie ze
strony internetowej: www.um.zarow.pl.

– Kiedy przewidywane jest roz
strzygnięcie konkursu?

– G. O. – O przyznanych nagrodach
Burmistrz Żarowa powiadamia w ter
minie do 31 maja każdego roku przez
umieszczenie ich w Biuletynie Informa
cji Publicznej i na łamach Gazety Ża
rowskiej oraz na stronie internetowej
gminy: www.um.zarow.pl.

1% na lokomat
Jesienią ubiegłego roku w żarowskim szpitalu testowane

było unikatowe urządzenie – Lokomat.
Lokomat to urządzenie umożliwiające poruszanie się na bieżni,

używane w rehabilitacji po udarach, urazach rdzenia kręgowego, ura
zach czaszkowomózgowych, stwardnieniu rozsianym oraz w innych
chorobach czy urazach układu nerwowego.

Fundacja „Pomóżmy Naszym Pacjentom” działająca przy Szpitalu
Rejonowym w Świdnicy prowadzi akcję zbiórki pieniędzy na zakup
tego urządzenia, który będzie usytuowany w Szpitalu Reumatologicz
noRehabilitacyjnym w Żarowie.

Każda osoba może wspomóc Fundację przeznaczając 1%
z ubiegłorocznego podatku wpisując w rocznym zeznaniu po
datkowym nr KRS Fundacji.

Przypominamy KRS Fundacji „Pomóżmy Naszym Pacjen
tom”: KRS 0000222928.

Apel
Zarząd Miejskiego Klubu Honoro

wych Dawców Krwi – PCK w Żaro
wie organizuje 9 marca 2010 r. akcję
oddawania krwi pod hasłem:
„Oddajemy krew dla naszych naj

młodszych mieszkańców”,
którzy w najbliższym czasie mają

być poddani różnym zabiegom opera
cyjnym.

Na Waszą krew czekają hospita
lizowane we wrocławskiej Klinice
dzieci:
Laura – 14 mcy, Maja – 11 mcy,
Adam – 12 mcy, Rafał – 16 mcy,
Olek – 14 mcy, Robert – 10 mcy.

Pomóżmy wrócić im do pełni
zdrowia oddając krew. Każdy z nas,
będąc zdrowym, może to zrobić. Cze
kamy na Was w Zespole Szkół im. Ję
drzeja Śniadeckiego w Żarowie, ul.
Zamkowa 10, już od godz. 8.30. Za
praszamy!

Zarząd Miejskiego Klubu HDK

Żarowianie,
One czekają na Waszą pomoc!
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Spotkanie z mieszkańcami
16 lutego 2010 r., w świetlicy wiejskiej w Bukowie odbyło się spotkanie

z mieszkańcami w sprawie remontu ul. Kwiatowej. Gmina Żarów, jak już infor
mowaliśmy, otrzymała promesę z Ministerstwa Administracji na 150.000 zł
z przeznaczeniem na odbudowę popowodziową ul. Kwiatowej w Bukowie.

foto L. Buchowski | Projektant przedstawia przedstawia zakres prac

Spotkanie z mieszkańcami miało na
celu zapoznanie ich z zakresem plano
wanych prac.

Gminę Żarów w spotkaniu reprezen
towali: Radna Urszula Ganczarek oraz
Sekretarz Leszek Michalak, któremu
podlega referat Inwestycji i Dróg
w Urzędzie Miejskim.

Leszek Michalak i projektant z biura
Architektonicznego Cignus przedstawili
mieszkańcom informację o tym, jaki
jest planowany zakres remontu.

W trakcie rozmowy mieszkańcy do
pytywali o możliwość wykonania pod
jazdów do ich posesji oraz możliwość
rozszerzenia zakresu prac. Ze strony

Tydzień

pomocy ofiarom

przestępstw
W dniach 2228 lutego 2010 r.

w godzinach 7.30 – 15.30 prokurato
rzy prokuratury Rejonowej w Świd
nicy będą przyjmować
pokrzywdzonych w ramach obcho
dów „Tygodnia pomocy ofiarom
przestępstw”.

A kcja jest organizowana od ośmiu
lat po to, aby przypomnieć

o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony
ich interesów i konieczności niesienia
im pomocy.

Założeniem tej akcji jest to, aby
każdy mógł uzyskać informację na te
mat uprawnień przysługujących po
krzywdzonemu lub o sposobie
załatwienia swojej sprawy.

Wszelkie udzielane w tych dniach
informacje przez prokuratorów będą
bezpłatne.

/x/

Sesja Rady Miejskiej w Żarowie
25 lutego 2010 roku, o godz 15.00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Ża

rowie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał

w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy

Żarów na 2010 rok,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilakty

ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych na 2010 rok,

3) ustalenia regulaminu określającego wyso
kość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, niektóre składniki wynagrodzenia
a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskie
go dodatku mieszkaniowego,

4) Zmiany uchwały Nr XXXVIII/228/2001
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listo
pada 2001 roku w sprawie Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej
statutu określającego tryb wyboru członów
i zasady działania,

5) wyrażenia/niewyrażenia zgody RM na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym (2
projekty alternatywne),

6) zaliczenia niektórych dróg do kategorii
dróg gminnych (Żarów),

7) zaliczenia niektórych dróg do kategorii
dróg gminnych (Wierzbna),

8) przystąpienia do sporządzenia planu za
gospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie wsi Zastruże gm.
Żarów (zmiana miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego wsi Zastruże
w gminie Żarów, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XLII/201/2009 RM w Żarowie z dnia
31 marca 2009 r.),

9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa
dzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
Żarów.

5. Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji sta
łych RM w Żarowie w roku 2009 oraz za
twierdzenie planów pracy na rok 2010.

6. Interpelacje, zapytania, i wolne wnioski
radnych.

7. Przyjęcie protokołu Nr LIII/2009 z dnia
30 grudnia 2009 roku oraz LIV/2010 z
dnia 14 stycznia 2010 roku sesji Rady
Miejskiej w Żarowie.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej
w Żarowie.

Kolejne pienią

dze na remont

dróg gminnych
W związku z przeprowadzonymi

rozmowami jakie prowadziła Bur
mistrz Gruntkowska z przedstawicie
lami Agencji Nieruchomości Rolnych
we Wrocławiu Gmina Żarów otrzyma
od Agencji bezzwrotną pomoc finan
sową z przeznaczeniem na przebudo
wę drogi w Zastrużu. Gmina otrzyma
od Agencji ponad 270 tys zł.

E fektem rozmów jest również nie
odpłatne przekazanie na rzecz Gmi

ny dróg, które do tej pory stanowiły
własność Agencji, a które były użytko
wane również przez innych mieszkań
ców gminy. Są to drogi na terenie
Łażan, Przyłęgowa, Gołaszyc, Imbramo
wic, Zastruża, Mrowin i Pyszczyna.

Całkowity koszt przebudowy drogi
w Zastrużu został wyceniony na kwotę
prawie 350 tys zł. Udział gminy w tych
pracach będzie wynosił niespełna
70 tys. zł.

/x/

mieszkańców i przedsiębiorców padły
deklaracje włączenia się do inwestycji –
dzięki czemu możliwe będzie wykona
nie połączeń z główną ulicą Bukowa,
która jest drogą powiatową.

/x/
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Z a nami kolejny 10 już etap poznaw
czy, w trakcie którego uczestnicy

turnieju spotykali się na zajęciach eduka
cyjnych z policją, pielęgniarką, psycho
logiem, pracownikami Firmy Daicel
Safety Systems Europe sp. z o. o.

Zdobywali wiedzę z zakresu uzależ
nień, zasad bezpieczeństwa na drogach,
zasad bezpieczeństwa w kontakcie z ob
cym, zasad udzielania pomocy przedme
dycznej, roli poduszek powietrznych
oraz zapiętych pasów w samochodach.

W ramach tegorocznego etapu po
znawczego nie zabraknie pokazu ewaku
acji, którą Straż Pożarna pokaże w maju
oraz innych niespodzianek pokazowych.

Tegoroczny jubileuszowy turniej
przewiduje wiele atrakcji oraz cennych
nagród, w tym finansowych, dla szkół –
zróżnicowanych w zależności od zajęte
go miejsca. A jest o co walczyć, bo
wiem za zajęcie pierwszego miejsca
szkoła otrzyma 600 zł.

Tradycyjnie nie zabraknie nagród
rzeczowych dla reprezentantów drużyn
oraz laureatów prac plastycznych, któ
rych prace zamieszczone zostały w Ka
lendarzu Ucznia. Zwycięska drużyna
wraz z laureatami konkursu plastyczne
go wyjedzie na nieodpłatną wycieczkę.

W czasie spotkań edukacyjnych do
wszystkich uczniów żarowskich szkół
trafił już kolejny Kalendarz Ucznia. Od
dziesięciu lat autorkami kalendarza są
Iwona Nieradka oraz Małgorzata Świ
toń. Obie Panie z powodzeniem czuwa
ją nad sprawnym przebiegiem procesu
tworzenia Kalendarza.

Kalendarz Ucznia od wielu lat
uwzględnia nie tylko hasła profilaktycz
ne, do których ilustracje tworzą dzieci,
ale również uwzględnia treści meryto
ryczne poruszające problematykę za
grożeń i zasad bezpieczeństwa. A treści
w Kalendarzu Ucznia w ciągu minio
nych lat wszechstronnie wyczerpywały
tematykę związaną z turniejem. Była
mowa o pierwszej pomocy, pisaliśmy o
tym jak zachować się w czasie pożaru,
było słów kilka na temat ruchu drogo
wego, pochylaliśmy się nad problemem
narkomanii, zachęcaliśmy do zapinania
pasów oraz noszenia odblasków, mówi
liśmy: „Stop przemocy!”, oraz „Nie –
obcemu!”.
dokończenie w następnym numerze

Anita DenesZiemkiewicz

Kalendarz Ucznia cz.1
Od 10 lat Żarowski Turniej Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie

uczy nasze dzieci – bawiąc. W formie zabawy, turniejowych sportowych roz
grywek dzieci przyswajają wiedzę o zagrożeniach życia codziennego i zasa
dach bezpieczeństwa.

Bezpiecznie

i mądrze
Aby zapewnić dzieciom uczęsz

czającym do Szkoły Podstawowej
w Zastrużu bezpieczne ferie, przy
gotowaliśmy, jak co roku, ciekawą
ofertę zajęć i wyjazdów.

Przed rozpoczęciem ferii ucznio
wie dostali od swoich wychowawców
kilka rad, których przestrzeganie gwa
rantowało bezpieczne i przyjemne
spędzenie dwutygodniowego leniu
chowania.

Uczniowie obejrzeli również pre
zentację multimedialną dotyczącą za
sad bezpieczeństwa obowiązujących
podczas zimowych zabaw. Dzieci,
spędzające ferie w domu, mogły
wziąć udział w zajęciach i wyjazdach
zorganizowanych przez szkołę.

Uczniowie wraz z rodzicami mieli
okazję pojechać na sanki do Andrze
jówki, „pośmigać” na świdnickim lo
dowisku, „dać nurka” we
Wrocławskim Parku Wodnym oraz
obejrzeć najnowszą produkcję Disneya
„Księżniczka i żaba”. Skorzystaliśmy
również z gościnności Muzeum Archi
tektury we Wrocławiu, w którym
w czasie ferii prowadzone były warsz
taty dla dzieci. Uczniowie mieli okazję
zaobserwować zaskakujące budynki
świata oraz samodzielnie projektując
i wykonując kosmiczne budowle.

Małgorzata Kluska

Kto bliżej Nagrody „Orła”?
Jesteśmy już na półmetku roku szkolnego, czas zatem na małe podsumo

wanie. Pierwszy semestr w Szkole Podstawowej w Zastrużu obfitował w wie
le ważnych i ciekawych wydarzeń.

Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w 25 konkursach (plastycznych
i literackich), w tym w 6 ogólnopol
skich. Sześciokrotnie reprezentanci z Za
struża wyjeżdżali na zawody sportowe.
W ramach programu „Rozwiń skrzydła”
zorganizowaliśmy cztery tygodnie tema
tyczne: przyrodniczy, matematyczny, pa
triotyczny i tydzień wolontariatu.

Pierwsze półrocze przyniosło rów
nież wiele miłych niespodzianek. Szko
ła z Zastruża otrzymała dofinansowanie
z Fundacji Banku Zachodniego WBK
na organizację ciekawych zajęć warszta
towych dla dzieci.

Wielkim sukcesem jest zakwalifiko
wanie się do projektu „Z małej szkoły
w wielki świat”. Znaleźliśmy się wśród
110 szkół wiejskich z 9 województw,
w których w ciągu trzech lat będą odby
wały się zajęcia wspierające u uczniów
rozwój wybranych kompetencji kluczo
wych: matematycznych i podstawowych
kompetencji naukowotechnicznych, spo

łecznych i obywatelskich, umiejętności
uczenia się.

Do sukcesów naszej szkoły zalicza
my również rozwój i osiągnięcia na
uczycieli. Artykuł Moniki Odon, został
zamieszczony w czasopiśmie ogólno
polskim „Oblicza Edukacji”.

Koniec pierwszego semestru to także
wyłonienie najlepszych i najbardziej su
miennych uczniów. Wśród uczniów klas
V – VI prymuskami zostały Angelika
Król oraz Patrycja Suck z klasy VI. Naj
lepsze wyniki w klasach I – III uzyskali:
Norbert Pajor, Mikołaj Pokój, Kacper
Szywała, Paweł Łodej, Klaudia Banasik,
Adrian Wiącek, Wiktor Petryszyn, Alek
sandra Madej, Dawid Spisak i Joanna
Górska. Uczniowie ci uzyskali wysokie
wyniki w nauce i są do tej pory najbliżej
Nagrody „Orła” przyznawanej pod ko
niec roku szkolnego przez dyrektora
szkoły. Dopingujemy wszystkim uczniom
w wyścigu do tej zaszczytnej nagrody!

Małgorzata Kluska

Karnawał

w Mrowinach
Wieczorem 21 stycznia 2010r. Kró

lewny, Wróżki, Speedermani i wiele in
nych baśniowych i magicznych postaci
zagościło na Balu Karnawałowym
uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny
Jenke w Mrowinach.

Z abawę przygotowali nauczyciele
i Rada Rodziców. Wesołe tańce

uświetnił słodki poczęstunek oraz kon
kursy na najciekawsze przebranie czy
najbardziej pomysłowy taniec. Wspania
łe nagrody ufundowali: Gmina Żarów
oraz Rada Sołecka Wsi Mrowiny.
Wszystkim zaangażowanym osobom
dziękujemy.

13 lutego Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowi
nach przygotowała zabawę Walentynko
wą, z której dochód przeznaczony został
na cele szkoły. Podczas imprezy odbyło
się losowanie cennych nagród ufundo
wanych przez rodziców oraz gości.

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dy
rektor szkoły składają Rodzicom ser
deczne podziękowania za
zaangażowanie i przygotowanie zaba
wy, która pozwoliła na pozyskanie
środków na dodatkową działalność
szkoły.

Katarzyna Buczma
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Z tej okazji na ulicach
Lohmar organizowa

ne są kolorowe przemar
sze, w których uczestniczą
wszystkie istniejące orga
nizacje i stowarzyszenia
kulturalne i społeczne.

Od zeszłego roku
w tych przemarszach
uczestniczy delegacja na
szej gminy, która wraz z in
nymi miastami
partnerskimi Lohmar idzie
w korowodzie w ramach
stowarzyszenia PlusEuropa.

Ważnym elementem
obchodów jest tzw.
Szturm na Ratusz, w trak
cie którego odgrywana jest inscenizacja.
W tegorocznej inscenizacji Ratusz prze
mianowano na browar, w którym bur
mistrz wraz z zastępcami produkowali
piwo. Szturm, jak co roku, zakończył
się przyjęciem w ratuszu.

Ostatni dzień wizyty był okazją do
odbycia rozmów z przedstawicielami
Stowarzyszenia PlusEuropa, które

w imieniu miasta Lohmar zajmuje się
utrzymywaniem kontaktów z miastami
partnerskimi. W trakcie spotkania roz
mawiano o tegorocznych planach
współpracy partnerskiej. Zaplanowany
jest udział przedstawicieli Lohmar w te
gorocznych dwóch ważnych roczni
cach: 20lecia samorządu oraz 100lecia
kościoła w Żarowie.

/x/

Wizyta w Lohmar
W dniach 1315 lutego, w Lohmar – naszym mieście partnerskim, przebywa

ła delegacja naszej Gminy, która uczestniczyła w tradycyjnym karnawale, który
od wielu lat należy do jednych z najważniejszych imprez miejskich w Lohmar.

Burmistrzowie: Lilla Gruntkowska oraz Wolfgang Röger po
Szturmie na Ratusz

Pomoc finanso

wa dla komba

tantów
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Żarowie informuje, że kombatanci
znajdujący się w trudnej sytuacji ma
terialnobytowej mogą zwracać się
z prośbą o pomoc finansową bezpo
średnio do Kierownika Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Repre
sjonowanych w Warszawie, ul.
Wspólna 2/4, tel. 226618974.

Druk wzoru wniosku o przyznanie
pomocy pieniężnej znajduje się w sie
dzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 54,
tel. 748580 745, wew. 371.

Szczegółowe informacje dotyczące
procedury wnioskowania o pomoc znaj
dują się na stronie internetowej Urzędu
www.udskior.gov.pl, jak również infor
mację można uzyskać od pracowników
socjalnych żarowskiego Ośrodka Po
mocy Społecznej w Żarowie.

Osoby zainteresowane mogą zgła
szać się do tutejszego Ośrodka w ponie
działki, środy i piątki od 7.30 do 15.30
oraz we wtorki i czwartki od 8.00 do
16.00.

/ops/

Serduszka

na feriach
„Hu hu ha, hu hu ha nasza zima zła, my

się zimy nie boimy, tylko razem siębawimy”
Tegoroczne ferie w Stowarzyszeniu

Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”
w Żarowie przebiegły pod hasłem „Bez
piecznie i Radośnie jest Wśród Nas”.

Dzieci przez dwa tygodnie mogły li
czyć na wiele atrakcji: wyjazd do wro
cławskiego Parku Wodnego czy kina.
„Serduszka” w swojej siedzibie rów
nież nie narzekały na nudę. Specjalnie
przygotowane na czas ferii konkursy
z nagrodami, warsztaty plastyczne i ku
linarne cieszyły się dużym zaintereso
waniem.

Dzięki pomocy Państwa Buchow
skich (sklep „ALEX” w Żarowie) malu
chy z przekazanych owoców mogły
przyrządzić pyszną sałatkę owocową.
W związku z tym, że w czasie tego
rocznych ferii obchodziliśmy Tłusty
Czwartek – „Serce” postanowiło włą
czyć się w wielkie pieczenie faworków
i ciasteczek, jak nakazuje tradycja. Na
zakończenie „Ferii w Sercu 2010” od
była się walentynkowokarnawałowa
dyskoteka, kończąca tegoroczny karna
wał i jednocześnie zaczynająca czter
dziestodniowy post.

Krystian Chęciek

Ferie w Bibliotece
Ferie w Bibliotece wpisały się w kalendarz stałych imprez organizowa

nych przez Bibliotekę. W tym roku również zaproponowaliśmy dzieciom za
jęcia o charakterze rozrywkowoumysłowym, które odbywały się od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dzieci chętnie
przychodziły, aby
wspólnie z nami
i w gronie swoich
rówieśników spę
dzić wolny czas,
nawiązać nowe
przyjaźnie. Zapew
niliśmy im zabawy
o charakterze edu
kacyjnorozrywko
wym, zajęcia
plastyczne z wyko
rzystaniem różnych
technik, gry plan
szowe i puzzle oraz
zabawy zręczno
ściowe. W tłusty
czwartek, zgodnie
z polską tradycją,
nie zabrakło w Bi
bliotece pączków,
którymi poczęsto
wano wszystkich uczestników zajęć.

W tym roku również byliśmy
z dziećmi w GCKiS, gdzie uczestniczy
ły w zajęciach tanecznych oraz zaję
ciach plastycznych. Na zakończenie

ferii wszystkie dzieci otrzymały oko
licznościowy dyplom oraz słodkie co
nieco. Mamy nadzieję, że dzieci mile
spędziły czas i nigdy nie powiedzą, że
Ferie w Bibliotece to nuuuda!

Stanisława Biernacka
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Przedstawiciele szkół podstawo
wych z: Imbramowic, Zastruża, Żarowa
i Mrowin spotkali się 19 lutego 2010r.
w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke
w Mrowinach, gdzie pięknie recytowali
wiersze i prozę o tematyce zimowej
i świątecznej. Jury w składzie: dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Żarów Stanisława Biernacka, Magdale
na Komisarczyk oraz Katarzyna Bucz
ma miało trudne zadanie ocenienia
wspaniale przygotowanych młodych re
cytatorów. Organizatorkami konkursu
były nauczycielki ze Szkoły Podstawo
wej w Mrowinach: Katarzyna Buczma,
Renata Frycz i Małgorzata Kownacka.

W czasie obrad jury wszyscy goście
zostali zaproszeni na herbatę i ciasto
przygotowane przez rodziców uczniów
z Mrowin, za co serdecznie wszystkim
osobom zaangażowanym dziękujemy.

Recytatorzy oceniani byli w trzech
grupach wiekowych.

Oto laureaci:

Kl. 01 – I miejsce Wiktoria Zając, II

miejsce Justyna Mikołajek, III miej

sce Julita Ziemkiewicz, wyróżnienie

Nadia Lipińska, wyróżnienie Maury

cy Matuszak.

Kl. 23 – I miejsce Konrad Marcjan, II

miejsce Anna Ogryzek, III miejsce

Aleksandra Kubasiewicz, wyróżnie

nie Kinga Borowska.

Kl. 46 – I miejsce Daria Gołąb, II miej

sce Natalia Cichecka, III miejsce Wio

letta Bąkowska, III miejsce Oliwia

Kazimierczak, wyróżnienie Natalia

Surzyn.

Za przygotowanie i udział w kon
kursie wszyst
kim
nauczycielom
i uczniom ser
decznie dzięku
jemy. Mamy
nadzieję, że
w przyszłym
roku będziemy
mieli okazję po
raz dwunasty
spotkać się
i wspólnie wy
słuchać przy
gotowanych
utworów. Fun
datorem nagród
w konkursie
była Rada Ro
dziców SP Mrowiny.

Katarzyna Buczma

„Zimowa gwiazda”
„Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera”. Słowa choć są tak ulotne, myślę, że

w naszej pamięci wiele z nich, usłyszanych podczas XI Międzyszkolnego Kon
kursu Recytatorskiego „Zimowa gwiazda” na długo pozostanie w pamięci,
a słuchanie pięknej recytacji wierszy i prozy pozwoliło zebranym przenieść się
do krain pokrytych śniegiem i skutych lodem.

Foto: K. Buczma | Justyna Mikołajek – uczestniczka konkursu recytatorskiego

Ferie w Kalnie
Zimowa aura wyjątkowo sprzyja

ła dzieciom podczas tegorocznych fe
rii. Dzieciaki korzystając
z „wolnego”, całe dni spędzały na
śniegowych zabawach. Rada Sołecka,
w miarę swoich możliwości, zapewni
ła dzieciom atrakcje.

Jedną z nich była „Paczkowa Dys
koteka”, która odbyła się w tłusty
czwartek w świetlicy wiejskiej. Uczest
nicy słodkomuzycznego szaleństwa
skwapliwie skorzystali z dobrej zaba
wy, w przerwach między tańcami obja
dali się pączkami, popijając soczki
i herbatkę. W tym dniu nie zabrakło
pączka dla nikogo, ponieważ Rada So
łecka zakupiła 100 pączków.

Według dawnych przesądów, jeśli
ktoś w tłusty czwartek nie zje choć jed
nego pączka – w dalszym życiu nie bę
dzie mu się wiodło.

W piątek, na zakończenie zimo
wych ferii, odbył się wielki kulig po
Kalnie, dzięki Krzysztofowi Słowiko
wi, który ciągał swoim traktorem długi
sznur sanek. Wesołe okrzyki i śmiechy
niosły się po całej wsi. W czasie, kiedy
milusińscy z Kalna zażywali sanny,
przed świetlicą, zawsze chętni do po

mocy strażacy i radny Mieczysław
Myrta zapalili wielkie ognisko i piekli
kiełbaski.

Po radosnym Kuligu wszystkie
dzieci usiadły w świetlicy przy długim
stole i z wielkim apetytem zajadały
przypieczone kiełbaski, popijając gorą
cą herbatką. Na zakończenie każdy
uczestnik Kuligu dostał za odwagę sło
dycze. Dzieci były bardzo zadowolone,
a i dorośli stojąc przy ognisku, mile po
gawędzili.

Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecz
nej w Żarowie dzieci z Kalna, w czasie
ferii pojechały również do kina we
Wrocławiu. Z wycieczki wróciły do do
mu zadowolone i pełne wrażeń. Za tą
dodatkową atrakcję, dzieciaki serdecz
nie dziękują OPSowi z Żarowa.

Opracowała: Elżbieta Kulas

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie na osie

dlu 44 m², 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, przedpokój. Telefon: 691 116
868 po godz. 15.00.

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 1289 m2 w Żarowie, przy ul.
Cembrowskiego. Tel. 604 787 636

Sprzedam garaż o powierzchni
21 m² z kanałem, w centrum Żaro
wa. Cena do uzgodnienia. Tel. kon
taktowy 604 305 982.
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9 kolejka z 13.02.2010
II Liga

Cannabis – FC Albatros 7:0 (2:0)
Mortal Kombat – Mam Talent 1:13 (1:2)
FC Method Men – Nefryt Junajtet 0:6 (0:2)
PCO Oldboys  PKS Złoty Kłos 8:3 (5:0)

I Liga
Wektor Świdnica – Wierzbianka Wierzbna

5:2 (2:1)
AKS Żarów – AH1N1 0:5 wo
Zryw Łażany – Wodospad Zastruże 3:1 (2:1)
Zaskoczeni Żarów – Drink Team 5:1 (2:0)

Najlepsi zawodnicy oraz bramka
rze 9 kolejki:
II Liga: bramkarz: Adam Krawczyk (Nefryt

Junajtet), zawodnik: Krystian Dopieralski
(Nefryt Junajtet)

I Liga: bramkarz: Rafał Łodej (Zryw Łaża
ny), zawodnik: Piotr Koluśniewski (Zasko
czeni Żarów)

W pierwszym meczu 9 kolejki Mediator
Cup Canabis rozbił przedostatnią drużynę II
ligi FC Albatros 7:0. Wynik mógłby być du
żo większy jednak dogodne sytuacje seryjnie
marnował najlepszy snajper Cannabis – Mi
chał Czernicki. Do przerwy FC Albatros
mógł nawiązać kontakt z rywalem w głów
nej mierze dzięki pozyskanemu Dariuszowi
Rudnikowi, który akcjami podbramkowymi
nękał bramkarza Cannabis, jednak bramki
nie zdobył.

Do przerwy w meczu Mortal Kombat –
Mam Talent pachniało sensacją.
W 6 min. spotkania prowadzenie dla Mam
Talent zdobył Marmajewski. Riposta ostat
niej drużyny w tabeli była natychmiastowa.
Bramkę dającą wyrównanie zdobył Kosio
rowski. Honor uratował Stanisław Chrapek
strzelając bramkę w końcówce pierwszej po
łowy. Po zmianie stron rozpoczął się festi
wal strzelecki drużyny Mam Talent. Osiem,
a w całym meczu dziewięć bramek zdobył
Sławomir Marmajewski. Po dwa trafienia do
rzucili Zdunik oraz Suchorabski.

Pięcioosobowy Nefryt Junajtet pokonał
jednego z głównych pretendentów do mi
strzowskiego tytułu II ligi – FC Metod Men
6:0. Już w drugiej minucie spotkania usta ry
walom przymknął Krystian Dopieralski strze
lając bramkę na 1:0. W 10 minucie
bramkarz FC Method Men popełnia błąd wy
puszczając piłkę pod nogi Dopieralskiego,
który zdobywa kolejną bramkę. Druga poło
wa to dominacja Nefryt Junajtet. Po bram
kach Czocha, Dopieralskiego oraz Szkurłata,
Nefryt wygrywa z Metod Men 6:0!

Aby odskoczyć przeciwnikom na kil
kupunktową przewagę zawodnicy PCO Old
boys musieli pokonać PKS Złoty Kłos.
Gracze PCO zrobili to, co do nich należało,
wygrywając spotkanie 8:3. Cztery trafienia
zanotował Rachajski.

Aspirujący do zwycięstwa w Mediator
Cup świdnicki zespół Wektora pokonał
Wierzbiankę 5:2. W 3 minucie gry bramkę
zdobywa Bohonos – Wierzbna strzelając
pod nogami ustawionemu w murze bramka
rzowi Wektora – Burdzemu. W dalszej czę
ści meczu kilkukrotnie bliski zdobycia gola
był Marcin Bal. Wyrównanie za sprawą Ry
czana padło w 7 minucie. Autorem bramki
dającej prowadzenie do przerwy był młod

szy z braci Oleksych – Remigiusz. W dru
giej połowie swoją drugą bramkę zdobywa
Mateusz Ryczan. Dwa trafienia dokładają
Stelmaszewski oraz Bieniowski.

AKS Żarów – AH1N1 6:3. Po spotkaniu
zawodnicy AH1N1 zgłosili protest do organi
zatorów twierdząc, że w zespole AKS Ża
rów wystąpił zawodnik, który otrzymał
w poprzednim spotkaniu czerwona kartkę.
Po weryfikacji protest okazał się słuszny
i mecz został zaliczony walkowerem na ko
rzyść drużyny AH1N1.

W lokalnych derbach pomiędzy Zrywem
Łażany a Wodospadem Zastruże 3:1. Bram
ki dla Zrywu zdobyli Pałaczewski oraz dwu
krotnie Krzyśpiak.

W meczu Zaskoczeni Żarów – Drink Te
am 5:1. Obydwa zespoły wystąpiły w okrojo
nych składach.

10 kolejka z 20.02.2010
II Liga

Cannabis – PKS Złoty Kłos 9:3 (4:0)
PCO Oldboys – FC Albatros 6:1 (3:1)
Mortal Kombat – Nefryt Junajtet 0:11 (0:4)
Mam Talent – FC Method Men 6:4 (2:2)

I Liga
Wektor Świdnica – Drink Team 2:1 (2:0)
Zaskoczeni Żarów – Wierzbianka Wierzbna

4:3 (2:1)
AKS Żarów – Wodospad Zastruże 3:0 (0:1)
AH1N1 – Zryw Łażany 3:3 (0:1)

Najlepsi zawodnicy oraz bramka
rze 10 kolejki:
II Liga: bramkarz: Paweł Jóda (PCO Oldboys),

zawodnik: Stanisław Chrapek (Mam Talent)
I Liga: bramkarz: Mateusz Kizimiszyn (Wo

dospad Zastruże), zawodnik: Bartosz Ma
dej (Zryw Łażany)

Cannabis pokonał PKS Złoty Kłos 9:3. Za
wodnicy Złotego Kłosu nie zdołali nawiązać
równomiernej walki z rywalem. Cztery trafie
nia dla Cannabis zdobył Michał Czernicki.

PCO Oldboys podejmował zespół FC Al
batros. Grzegorz Chłopek w 9 sekundzie zdo
był najszybciej strzeloną bramkę w turnieju.
Kolejna akcja i kolejne celne trafienie dla
PCO za sprawą Rachajskiego. Bramkę kon
taktową strzela Grzegorz Pilski. Wynik do
przerwy na 3:1 podwyższa Chłopek. W dru
giej połowie PCO kontroluje spotkanie zdo
bywając kolejne trzy bramki.

Nefryt Junajtet rozbił Mortal Kombat
11:0. O cztery bramki w klasyfikacji strzel
ców wzbogacił się Bartosz Konieczny.

Szlagierem sobotnich spotkań II Ligi by
ło spotkanie Mam Talent – FC Method Men.
W 7 minucie prowadzenie dla Mam Talent
zdobywa Sławomir Marmajewski. Cztery mi
nuty później Mateusz Dopieralski strzelaj
bramkę wyrównującą. W kolejnej akcji
Dopieralski kieruje piłkę do bramki. Bramkę
na 2:2 w końcówce pierwszej połowy zdoby
wa Valverde. Agresywny początek drugiej
połowy w wykonaniu FC Metod Men pozwa
la na strzelenie trzeciej bramki, którą z ostre
go konta zdobywa po raz drugi Dopieralski.
Decydujące akcje rozgrywają się w końców
ce spotkania. Bramkę na 4:2 dla Method
Men zdobywa Maciej Morawski. Wielka de
terminacja drużyny Mam Talent nie pozwala
im tego spotkania przegrać. W 24 min. nogę
w polu karnym wsadza Stanisław Chrapek
strzelając trzecią bramkę dla swojej druży
ny. Minutę później ponownie S. Chrapek po

konuje bramkarza rywali. Zawodnicy Mam
Talent łapią wiatr w żagle serwując rywa
lom koleje celne trafienia. Mam Talent po
konuje FC Metod Men 6:4.

W I Lidze świdnickie drużyny Wektor
Świdnica i Drink Team rozegrały lokalne
derby. W 13 minucie po złym rozegraniu
z autu piłkę przejmuje Wektor. Błyskawicz
ną kontrę na bramkę zamienia Piotr Bie
niowski. Chwilę później nieporozumienie
obrońców Drink Team wykorzystuje pono
wie Bieniowski. Jedyną bramkę dla Drink
Team strzela Konrad Kuczmajewski.

Zdziesiątkowany skład Zaskoczonych po
dejmował Wierzbiankę Wierzbna. Na samym
początku spotkania Paweł Zyl silnym strzałem
trafia w słupek. W następnej akcji Zyl już się
nie myli i zdobywa pierwszą bramkę w spo
tkaniu. Wierzbianka wykorzystuje osłabienie
Zaskoczonych strzelając bramkę wyrównują
cą. W 6 minucie nowy zawodnik Zaskoczo
nych Zbigniew Dominik wciska piłkę obok
słupka zdobywając prowadzenie dla swojej
drużyny. W drugiej części spotkania wyrów
nującą bramkę zdobywa Piotr Legiejew. Dwa
trafienia kolejno w 21 min. oraz
w 27 min. zdobywa Paweł Zyl. W ostatnich
sekundach meczu trzecią bramkę dla Wierzb
nej zdobywa Mateusz Darowski. Zaskoczeni
pokonują Wierzbiankę 4:3.

Największą niespodziankę 10 kolejki
Mediator Cup sprawili zawodnicy Wodo
spadu Zastruże wygrywając z trzecim ze
społem w tabeli AKS Żarów. Wynik
spotkania otworzył Mariusz Rymsza strzela
jąc pod. W całym spotkaniu AKS nie potra
fił wykorzystać kilkunastu stuprocentowych
sytuacji. Dwie bramki w końcówce spotka
nia ustalające wynik na 3:0 zdobywają ko
lejno Łukasz Brańka oraz Rafał Małek.

W meczu AH1N1 Zryw Łażany remis
3:3. Jedyną bramkę w pierwszej połowie
zdobywa Bartosz Madej – Zryw Łażany.
W trzeciej minucie drugiej połowy wyrówna
nie zdobywa Radosław Wojnowski. Prowa
dzenie dla AH1N1 w 21 min. zdobywa
Grzegorz Pietruszka. Wyrównującą bramkę
zdobywa Bartosz Madej. Po silnym uderze
niu Pawła Wandzio nogę dostawia Łukasz
Jadach i mamy 2:3. Honor drużyny AH1N1
ratuje Sebastian Błaszyk, który wykorzystuje
błąd obrońcy Zrywu Łażany Janusza Kurzeji.
Mecz kolejki kończy się podziałem punktów.

11 kolejka z 21.02.2010
II Liga

PKS Złoty Kłos – FC Method Men 2:7 (1:3)
Mam Talent – PCO Oldboys 2:4 (2:3)
Cannabis – Nefryt Junajtet 4:1 (1:1)
Mortal Kombat – FC Albatros 2:4 (0:3)

I Liga
Drink Team – Zryw Łażany 4:0 (2:0)
AH1N1 – Zaskoczeni Żarów 2:8 (1:5)
Wektor Świdnica – Wodospad Zastruże 2:5

(1:4)
AKS Żarów – Wierzbianka Wierzbna 10:3 (5:2)

Najlepsi zawodnicy oraz bramka
rze 10 kolejki:
II Liga: bramkarz: Dariusz Krawczyk (Ne

fryt Junajtet), zawodnik: Grzegorz Chło
pek (PCO Oldboys)

I Liga: Zawodnik  Krzysztof Klimala (AKS
Żarów), Bramkarz  Jacek Suski (AKS
Żarów).

media

Mediator Cup
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Ferie 2010 z piłką ręczną
9 i 11 lutego żarowska „Głęboka Purpura” uczestni

czyła w zawodach piłki ręcznej. Pierwszy Turniej odbył
się w Chojnowie. Gospodarzami drugiego była „GP”. By
ły to chyba pierwsze zawody piłki ręcznej rozgrywane w
naszej nowej hali sportowej.

W Chojnowie rywalkami naszej „GP” były dwa zespoły
z UKSu „Jedynka” Chojnów, z których starszy regu

larnie grał w dolnośląskiej lidze „Dziewczynek”. W Żarowie
miejsce drugiej drużyny z Chojnowa zajęli chłopcy z kl. V –
VI z SP 1 Żarów i żarowskiego gimnazjum w składzie: Łu
kasz Dąbrowski, Kamil i Patryk Gaładyk, Mateusz Jaros, Be
nedykt Kowalski, Marcel Król, Bartosz i Kacper Niezgoda
oraz Patryk Piórek. Ich opiekunem był Krzysztof Dutkiewicz
z GCKiS. Grano systemem „każdy z każdym” 2 x 15 minut.

W Chojnowie zwyciężył Iszy zespół gospodarzy. Nasze
dziewczęta, po remisie 4:4 (2:1) z „Chojnowem II” zajęły III
miejsce (gorsza różnica bramek).

W Żarowie zwycięzcami okazali się chłopcy przed
dziewczętami z Chojnowa i „Głęboką Purpurą”. Wprawdzie
nasze zawodniczki nie zajęły najwyższych miejsc, to w oce
nie obserwatorów, pokazały, jak na trzy miesiące regularne
go ćwiczenia (od 27 X 2009 z przerwą na święta Bożego
Narodzenia; kl. V zaczęła tydzień później) oraz braku bo
iskowego ogrania i doświadczenia, całkiem niezłą grę. Na
podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie w walce o
piłkę, gra w obronie oraz występy obu bramkarek. Gorzej
było ze skutecznością rzutową, choć było sporo okazji do
zdobycia bramek.

W obu Turniejach „Głęboka Purpura” zagrała w składzie:
Edyta Malesza (kapitan, 3 bramki), Karolina Bortnik, Wikto
ria Chmiel (1), Paulina Dominik (1), Ala Piotrowska (bram
ka, pole, 3), Małgorzata Przybyłowicz (bramka, pole, 1),

Klara Skrzypek, Justyna Zięba (3) i Zuzanna Ziobro. Druży
nę „GP” prowadzili: Martyna Rachwał i Piotr Jaskólski.

Organizujący zawody dziękują p. Marianowi Podolakowi
za transport i „nagranie” meczów (ale w Żarowie warunki do
nagrywania są beznadziejne) oraz p. Mariuszowi Kozakowo
wi za sędziowanie.

Piotr Jaskólski

Prowadzący „Głęboką Purpurę” zapraszają dziewczę
ta kl. IV – VI na zajęcia, które odbywają się w ponie
działki (16.30 – 18.00) i wtorki (16.00 – 17.30) w hali
sportowej GCKiS.

/j/

Drużyna żarowska (stoi) i chojnowska po zawodach

Zarząd Miejskiego Klubu

HDK informuje
Terminy akcji oddawania krwi

w Żarowie na rok 2010:
9.03.2010 – Zespół Szkół w Żarowie, ul.

Zamkowa 10,
29.05.2010 – Autobus „Krewniacy” osiedle

Piastów (w czasie obchodów Dni Żarowa),
18.08.2010 – Zespół Szkół w Żarowie, ul.

Zamkowa 10,
6.10.2010 – Zespół Szkół w Żarowie, ul.

Zamkowa 10,
8.12.2010 – Zespół Szkół w Żarowie, ul.

Zamkowa 10,
Oddawanie krwi odbywa się w godz. 8.30 –

13.00 oprócz oddawania w autobusie
„Krewniacy”, które odbędzie się w godz.
11.30 – 17.00.
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Zajęcia o charakterze profilaktycz
nym, pn. „Nie! Zagrożeniom i uzależnie
niom! Bawmy się bezpiecznie”, trwały
od 1.0212.02.2010 r., od poniedziałku
do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00.

Z realizowanie projektu możliwe by
ło dzięki wsparciu finansowemu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaro

wie, dzięki któremu dzieci mogły sko
rzystać z wyjazdów na basen.
Zakupione również zostały materiały
plastyczne, dydaktyczne, słodycze, na
grody i medale konkursowe oraz pluszo
we upominki, które zostały wręczone
uczestnikom w dniu zakończenia ferii.

Pokłosiem bloków zajęć w GCKiS

(które tworzyły zintegrowaną całość)
było przedstawienie kukiełkowe przy
gotowane przez dzieci i opiekunów pt.
„Poznajcie Szpaka Mądraka”, do które
go uczestnicy zajęć, pod bacznym
okiem instruktorów, przygotowali de
korację i kukiełki oraz nauczyły się
śpiewać i tańczyć. Przedstawienie wy
padło wyśmienicie, a zadowolone i
dumne z siebie dzieci, z nowymi siłami
(mamy nadzieję) powróciły do szkoły.

Elżbieta Kulas

Wicemistrzowie Powiatu Świdnickiego
Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie zdo

była drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Świdnickiego w Halowej Pił
ce Nożnej dzieci do lat 13 w ramach XI Dolnośląskich Igrzysk LZS. Zawody
odbyły się 12.02.2010 r. w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.

Do turnieju przystąpiło 6 zespołów,
które podzielono na dwie grupy. Grano
systemem "każdy z każdym".

Wyniki: Grupa A
SP Witoszów Dolny – SP Żarów 3:1
GLKS Strzegom – SP Żarów 1:2
SP Witoszów Dolny – GLKS Strzegom 3:1

Wyniki: Grupa B
SP Bystrzyca Górna – AKS Strzegom 2:1
SP Marcinowice – SP Bystrzyca Górna 1:0
AKS Strzegom – SP Marcinowice 2:3

Końcowa kolejność: Gr. A
1 miejsce – SP Witoszów Dolny
2 miejsce – SP Żarów
3 miejsce – GLKS Strzegom

Końcowa kolejność: Gr. B
1 miejsce – SP Bystrzyca Górna
2 miejsce – SP Marcinowice
3 miejsce – AKS Strzegom

W półfinałach spotkały się dwie dru
żyny zajmujące dwa pierwsze miejsca
w grupie.

Półfinały:
SP Witoszów – SP Marcinowice 1:1 karne 1:0
SP Bystrzyca Górna – SP Żarów 0:5

Mecz o 3 miejsce:
SP Marcinowice – SP Bystrzyca Górna 2:1

Finał:
SP Witoszów – SP Żarów 2:0

Końcowa kolejność turnieju:
1 miejsce – SP Witoszów
2 miejsce – SP Żarów
3 miejsce – SP Marcinowice
4 miejsce – SP Bystrzyca Górna
5 miejsce – GLKS Strzegom
6 miejsce – AKS Strzegom

SP Witoszów oraz SP Żarów awan
sowały do zawodów strefowych, które

odbyły się 20 lutego br. w Dzierżonio
wie. Najlepsze zespoły otrzymały me
dale oraz dyplomy. Nagrody wręczyli –
Leszek Noworól – vice Prezes Dolno
śląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocła
wiu oraz Artur Adamek Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie.

Organizatorem turnieju było Powia
towe Zrzeszenie LZS w Świdnicy oraz
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie.

Skład SP Żarów: Marcel Król, Ma
teusz Jaros, Robert Myrta, Patryk Kli
mala, Dawid Stochniał, Sebastian Putaj,

Zimowy obóz

sportowy

w Żarowie
W dniach 31.01 – 10.02.2010 r.

w Żarowie gościliśmy obóz sportowy
piłkarek nożnych z KGHM ECO
REN Ziemi Lubińskiej. Zakwatero
wanie i wyżywienie zlokalizowane
było w Hotelu ŻarMed.

D ziewczęta pod okiem szkoleniow
ców przygotowywały się do rundy

wiosennej trenując trzy razy dziennie.
Zajęcia odbywały się w Hali Sportowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
oraz na świeżym powietrzu, a także
w Hotelu ŻarMed – siłownia, odnowa
biologiczna w suanie.

Do tego dochodziły projekcje i ana
lizy meczy. Dziewczęta na co dzień
występują w II Lidze Kobiet zajmując
pierwsze miejsce w tabeli. W zespole
znajdują się dwie piłkarki: Joanna Bu
gajska oraz Żaneta Wacławczyk, które
są reprezentantkami Kadry Polski do lat
17. Pozostałe zawodniczki stanowią
większość Kadry Dolnego Śląska. Klub
powstał w 1996 roku, jednak na swoim
koncie posiada znaczące sukcesy:

Obecnie zespół po raz trzeci walczy
o awans do I Ligi. Klubowi należy ży
czyć awansu, a my miejmy nadzieję, że
Żarów stanie się centrum zgrupowań
obozów sportowych.

/g/

Mateusz Andrzejewski, Kacper Wie
trzykowski, Patryk Gaładyk, Bartosz
Bobrecki. Opiekun: Jerzy Ciupiński

W zawodach strefowych, które od
były się 20 lutego w Dzierzoniowie SP
Żarów zajął 3 miejsce. Nasi zawodnicy
przegrali tylko jedno spotkanie. Ta po
rażka uniemożliwiła im występ w wiel
kim finale. Do drużyny dołączył
nieobecny w Turnieju Powiatowym
Sławomir Stencel. Mimo zajecia trze
ciego miejsca zawodnikom oraz opie
kunowi należą się gratulacje

media

Zakończenie ferii zimowych w GCKiS
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie po raz pierwszy organizo

wało w nowej siedzibie i w Szkole Podstawowej w Imbramowicach wypoczy
nek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
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Spotkanie miało na celu pokazać w
jakiej dyspozycji są poszczególni zawod
nicy. Mecz trwał trzy kwarty po 30 mi
nut. W całym spotkaniu dominowali
seniorzy wygrywając 10:4.

Już w 5 min. prowadzenie po błę
dzie obrony juniorów zdobywa Jernu
towski. Kolejne akcje zawodników
występujących w A Klasie przynoszą
dwa rzuty karne, w których faulują Woj
nowski i Skrzypak. Jedenastki na bram
kę nie potrafią zamienić Krawczyk oraz
Dąbrowski. W 20 minucie Koluśniew
ski idealnym podaniem obsługuje Rudni
ka, który dopełnia formalności kierując
futbolówkę do siatki. W dalszej części
spotkania aktywni w akcjach podbram
kowych są Jernutowski, Koluśniewski,
Wojnowski.

W końcówce pierwszej kwarty bram
karz juniorów popełnia błąd przepusz
czając wrzuconą piłkę przez ręce, którą
dopada Rudnik zagrywając do strzelca
trzeciej bramki Krawczyka.

Druga kwarta staje się bardziej wy
równana dzięki agresywniejszej grze ju
niorów. Trzy minuty po wznowieniu
koronkowa akcja młodszych piłkarzy
przynosi bramkę zdobytą przez Wojnow
skiego. Zmniejszyć przewagę seniorów
mógł Kłysiński strzelając z pierwszej pił
ki, jednak Suski był na swoim miejscu.
Klimaszewski w 40 min. strzałem z 16
metrów nie daje szans obrony Paterowi.
Osiem minut później akcję otwiera Kli
maszewski, który tym razem wrzucił pił
kę na długi słupek do Korbeckiego i
tym samym jest 5:1. W 50 min. akcję

sam na sam wykorzystał junior
Uszczyk. Odpowiedź była natychmiasto
wa. Strzelcem bramki na 5:2 został Kor
becki. W 56 minucie nieporozumienie
Kozibrody z Suskim wykorzystuje Do

pieralski strzelając trzecią bramkę dla
swojego zespołu. W tym momencie na
stępuje szturm juniorów. W kolejnej ak
cji Uszczyk dogrywa do
Dopieralskiego, który oddaje silny
strzał w kierunku bramki, Suski z naj
większym trudem broni. Bliski zdoby
cia bramki dla juniorów jest Łabuda,
który po dośrodkowaniu z rożnego kie
ruje głową piłkę, jednak ta ląduje na
słupku i wynik do końca kwarty nie ule
ga zmianie.

Ostatnia kwarta to popis umiejętno
ści seniorów. Na cztery celne trafienia
juniorzy odpowiadają tylko jednym. Z
szesnastu metrów swoją trzecią bramkę
zdobywa Korbecki. W 77 min. kolejny
rażący błąd popełnia bramkarz juniorów
Pater, który źle wychodzi do wrzutki.
Bramkę z głowy zdobywa Chłopek. Wy
nik na 9:3 podwyższa Jernutowski. Naj
ładniejsza bramka spotkania pada w 87
minucie. Rzut wolny z 40 metrów na
bramkę zamienia Chrapek. W ostatnich

sekundach celne trafieniu ustalające
końcowy wynik 10:4 dla seniorów zdo
bywa Rudnik.

Nie wynik był tu najistotniejszy,
jednak martwi postawa juniorów, któ
rzy na mecz sparingowy przyjeżdżają
bez zawodników rezerwowych. Dobrze
spisali się wszyscy nowi zawodnicy.
Michał Korbecki rośnie na kata pola
karnego. Bartosz Ślęczak świetnie roz
grywa piłki. Szybki na boku Baziak
stwarza dużo groźnych akcji. Wśród ju
niorów z dobrej strony pokazał się ak
tywny Skrzypek, któremu nie
przeszkodził pęknięty nos.

Składy drużyn:

Seniorzy: Suski – Okarma , Chłopek,

Drąg, Krawczyk, Koluśniewski, Ba

ziak, Ślęczka, Dąbrowski, Jernutow

ski, Rudnik. Zmiennicy: Kozibroda,

Klimaszewski, Korbecki, Hanc,

Skrzyniarz.

Juniorzy: Pater – Bryła, Chrapek,

Szkurłat, Wojnowski, Uszczyk, Ła

buda, Dopieralski, Kłysiński, Gro

chowski, Skrypek.
Drużynę seniorów od nowej run

dy wzmocnili:

Michał Korbecki – Polonia–Sparta

Świdnica (III Liga)

Bartosz Ślęczka – Granit Roztoka (Klasa

A) – były IV ligowiec AKS Strzegom

Mariusz Baziak – Zryw Łażany (Klasa B)

Eliasz Skrzyniarz – Wodospad Zastruże

(Klasa B)

Piotr Kozibroda – wznowienie trenin

gów po kontuzji
Juniorów zasilił Michał Skrzypak –

LZS Osiek.
Sparingi Seniorów:

30.01.2010 r. Stal Świdnica (Kl. O) –

Zjednoczeni Żarów 6:2

20.02.2010 r. Victoria Świebodzice (Kl.

O) – Zjednoczeni Żarów 3:0

28.02.2010 r. Górnik Wałbrzych (junio

rzy młodsi LDJ–M) – Zjednoczeni

Żarów – godz. do uzgodnienia

6.03.2010 r. Chrobry II Głogów (Kl. O)

– Zjednoczeni Żarów – godz. do

uzgodnienia

13.03.2010 r. Zjednoczeni Żarów –

Piast Nowa Ruda (Kl. O) – godz. do

uzgodnienia
media

Sparingi Zjednoczonych
14 lutego 2010 r. na sztucznej murawie w Świdnicy odbył się wewnętrzny

sparing Zjednoczonych, pomiędzy seniorami (Kl. A) a juniorami (Kl. OJ).

fot. media | Piłkę przyjmuje Piotr Koluśniewski.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

ogłasza konkurs Pisanka Palma i Stół Wielkanocny
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z Powiatu

Świdnickiego.
Od 23 lutego 2010 r., na stronie internetowej GCKiS (www.centrum.za

row.pl) można pobrać Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu.
W razie pytań, prosimy o kontakt tel. (74) 8580753,

lub email: kultura@centrum.zarow.pl




