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Przedszkole już ma swoją nazwę
27 marca 2010 był bardzo ważnym dniem dla całej przedszkolnej społeczności.

Wielkanocny

konkurs

rozstrzygnięty

Nie jestem

przywiązana

dofotelaburmistrza

– Zbliżają się święta Wielkiej Nocy,

które jak zawsze skłaniają do reflek

sji i zadumy w optymistycznym kli

macie. Czy sytuacja w gminie jest

podobnie obiecująca? Z tym pyta

niem zwróciłem sie do Burmistrz lilli

Gruntkowskiej –> strona 5.

–> strona 6.

–> strona 7.
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Walne

zgromadzenie
30 marca 2010r. w sali narad

Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło

się Walne Zgromadzenie członków

MiejskoGminnej Spółki Wodnej

w Żarowie.
Na początku obrad Zarząd Spółki złożył

sprawozdanie z pracy za rok 2009. W roku

ubiegłym wykonano 3.775 m konserwacji

rowów oraz wykonano prace drenarskie na

powierzchni 16,15 ha.

Po złożeniu sprawozdania członków za

poznano z planem robót konserwacyjnych

na rok 2010.

Plan przewiduje kompleksową konser

wację głównych rowów sprzętem ciężkim

(koparkami) oraz renowację drenów zgła

szanych przez sołtysów. Prace przy konser

wacji rowów będą wykonywane sprzętem

ciężkim gdyż ta metoda jest efektywniejsza,

a ponadto koparką będzie można oczyścić

rowy z grubszej warstwy namułu, co za

pewni ich dłuższą eksploatację bez koniecz

ności częstego czyszczenia.

Prace drenarskie – podobnie jak w la

tach ubiegłych – prowadzić będą pracowni

cy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

W trakcie Walnego Zebranie podjęto

trzy uchwały: w sprawie przyjęcia sprawoz

dania finansowego za rok 2009, w sprawie

przyjęcia planu realizacji zadań gospodar

czych na rok 2010 oraz w sprawie ustalenia

wysokości składki na rok 2010.

W tym roku będzie obowiązywała

składka w wysokości 8,00 zł od jednego

hektara rolnego. Ustalono również jednora

zową opłatę w wysokości 14,00 zł dla wła

ścicieli, dzierżawców, posiadaczy oraz

użytkowników posiadających od 0,1 do

2,00 ha gruntów rolnych.

/x/

Walne zgromadzenie Wspólnoty
Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej obradowała na walnym zgro

madzeniu w dniu 29 marca 2010.

Powiat Świdnicki – nasze

wspólne sprawy.
Tak można jednym zdaniem podsumować

te obrady. Delegaci Wspólnoty ze wszystkich

gmin Powiatu Świdnickiego podsumowali pra

cę lokalnych kół w minionym roku, przyjęli

sprawozdanie Zarządu Wspólnoty oraz opraco

wali ramowy harmonogram prac roku 2010.

Obrady prowadził przewodniczący Wspólnoty

Samorządowej Ziemi Świdnickiej Wojciech

Murdzek, prezydent Świdnicy.

Jest to rok wyborów samorządowych.

Skupimy się na konstruktywnych progra

mach wyborczych kandydatów na burmi

strza i radnych gminnych, powiatowych i

wojewódzkich.

My nie jesteśmy i nigdy nie będziemy

partią polityczną – pracujemy ponadpartyj

nie dla wspólnego dobra.

Gminę Żarów reprezentowali delegaci: Lil

la Gruntkowska, Helena Słowik, Urszula Gan

czarek, Marian Bujak, Waldemar Rzeszowski.

/hs/

Szkiełkiem i okiem
Zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego przynoszą zazwyczaj

do każdego domu zgiełk przedświątecznych przygotowań i gruntownego

sprzątania. Dlatego też minione dwa tygodnie zaowocowały wielką akcją

sprzątania miasta i wsi.

Liga brudasów
nawet nie spodziewałem się tego, że te

goroczna akcja wytykania palcami bruda

sów, którzy nie dbają o swoje otoczenie,

przyniesie taki efekt.

po pierwsze akcją zainteresowały się me

dia lokalne i ogólnokrajowe, którym spodo

bał się pomysł wytykania

palcami tych, którzy nie po

trafią zadbać o porządek. Ar

tykuł w Tygodniku

Świdnickim, program filmo

wy regionalnej „TV5” i Pol

sat News przyniosły efekt,

którego nie przyniosły niezli

czone pisma i monity. W śro

dę Poczta Polska

zdecydowała się na rozpoczę

cie akcji mycia budynku,

a tuż po świętach odbędzie

się spotkanie Grzegorza

osieckiego – Zastępcy Burmistrza z przedsta

wicielami PKP. Zapewne większość miesz

kańców będzie zadowolona z tego, że miasto

będzie czyste.

Podziękowania

i gratulacje
Ale znacznie większe podziękowania na

leżą się tym, którzy corocznie pamiętają

o porządkach i sprzątają nie tylko podwórka

ale i chodniki i ulice. Takim niekwestionowa

nym liderem wśród naszych społeczności są

mieszkańcy Wierzbnej, którzy już od wielu

dni „pucują” wioskę.

Będzie czyściej
Ład i porządek w mieście to zadanie,

które zawsze jest priorytetem władz gminy.

Dlatego od wielu tygodni wspierane są dzia

łania grupy osób bezrobotnych, którzy za

kładają spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia

zajmować się będzie, na zlecenie gminy,

właśnie utrzymywaniem porządku.

osoby te już wsparły działania gminy

włączając się w przedświąteczne porządki.

Widać było ich na ulicy i widać efekty ich

pracy. Nareszcie – po kilku latach nieudanej

współpracy ze świdnicka firmą – miasto bę

dzie zadbane i posprzątane.

Leszek Buchowski

W środę, pomimo deszczu, rozpoczęło sie mycie Poczty
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W ramach programu podejmowanych

jest wiele działań edukacyjnoprofilaktycz

nych. Jednym z nich były zajęcia warszta

towe pt.: „Szczęśliwa Wyspa –

Bezpieczna Szkoła” dla uczniów z klas:

IV – VI, które prze

prowadził w dniach:

9 i 16 marca 2010

roku pedagog szkol

ny oraz koordynator

programu.

Celem warszta

tów było stworzenie

wyspy, na której

wszyscy mieszkań

cy będą czuli się

szczęśliwie i bez

piecznie oraz przedstawienie analogii, że

szczęśliwa wyspa to nasza szkoła.

Podczas pierwszego spotkania dzieci

miały możliwość odbycia – w wyobraź

ni – morskiej podróży, zakończonej do

płynięciem do bezludnej wyspy oraz

wykonania domku ze swoich marzeń,

wykorzystując do tego kartony, pudeł

ka, kolorowy papier. Ponadto w grup

kach rozmawiano o tym co sprawia, że

na co dzień, każdy z nas czuje się do

brze, radośnie i bezpiecznie.

Na kolejnych warsztatach uczniowie

zbudowali swoją wyspę, ustawili na niej

domki marzeń i przystąpili do dyskusji

na temat tych wartości i zachowań, które

chcieliby, aby były obecne na ich szczę

śliwej wyspie, a tym samym w ich życiu

i szkole. Następnie rozważali czego nie

chcą u siebie, na co się nie zgadzają. Po

dyskusji nastąpiło „wpuszczanie” przez

symboliczną bramę pożądanych wartości

i zachowań oraz wrzucanie do morza te

go, co jest niepotrzebne i zakłóca bezpie

czeństwo i spokój. Po gromkich brawach

za intensywną pracę i okrzyku „hip, hip

hura” na cześć wyspy, uczniowie podzie

lili się na forum informacją o tym, do ko

go mogą zwrócić się o pomoc, gdy mają

problemy.

Spotkania uatrakcyjniane były elemen

tami integracyjnymi, w trakcie których wi

dać było radość i ogromny szczery

uśmiech na twarzach najmłodszych.

Ostatnią częścią warsztatów było

wykonanie z przedstawicielami Samo

rządu Uczniowskiego plakatu z zapisa

nymi wartościami i zachowaniami, na

którym następnie złożyli swoje podpisy

wszyscy uczniowie i nauczyciele. Pla

kat przypominający o tym, na co się

zgadzamy, a na co nie, tak żeby w szko

le było bezpiecznie i miło, został

umieszczony w widocznym miejscu w

sali lekcyjnej klas.

Do szkoły uczniowie zaprosili m.in.:

przyjaźń, tolerancję, radość, rozmawia

nie, szczerość, mądrość, kulturę, szczę

ście, zdrowie, pomoc, koleżeństwo,

pracowitość, dobro i marzenia. Nie zgo

dzili się natomiast m.in. na: wyśmiewa

nie, wyzywanie, obrażanie, zastraszanie,

krzyczenie, egoizm, kłamstwo, przemoc,

alkohol, gadulstwo, lenistwo, zazdrość.

Należy podkreślić, że uczniowie po

raz kolejny wykazali się dużym zaanga

żowaniem, pracowitością i pomysłowo

ścią, a każdy miał możliwość

zaprezentowania swojej pracy plastycz

nej oraz własnego zdania i aktywnie

uczestniczył w warsztatach.
Emilia Kondratowicz

Ogłoszenie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o. o. informuje, że na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., art. 24 pkt. 8 i 9 ( Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 roku z póź

niejszymi zm.) ulega zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta i gminy Żarów od 1 maja 2010 roku.

Wniosek taryfowy został zweryfikowany w dniu 17022010r.

pod względem rzetelności i zgodności danych ze stanem faktycznym

i prawem przez Burmistrza Miasta Żarów. Ponieważ Rada Miejska

nie podjęła uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5 ustawy, Za

rząd ZWiK na podstawie art. 24 pkt 8 wprowadza w życie taryfy za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków –

posiadające pozytywną opinię Burmistrza Miasta Żarów.

Taryfa opracowana została na podstawie rozporządzenia Mini

stra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania ta

ryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście

ków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.886).

Ceny i stawki opłat zawarte w poniższej taryfie stosuje się dla

wszystkich odbiorców usług takich jak: gospodarstwa domowe,

przemysł, odbiorcy hurtowi oraz inni odbiorcy w okresie od 1 maja

2010r. do 30 kwietnia 2011r.

Taryfa jednoczłonowa niejednolita dla odbiorców po

siadających opomiarowanie dostaw wody

(liczniki zużycia wody posiadające legalizację)

Taryfa ryczałtowa odbiorców nieposiadających opo

miarowania dostaw wody

Opracowano w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (Roz

porządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r. DZ. U. Nr 8

z dnia 31012002r)

Uwaga: wyposażenie mieszkania
1) zlew na korytarzu,

2) zlew w mieszkaniu, ubikacja w budynku,

3) zlew i ubikacja w mieszkaniu,

4) zlew, ubikacja i łazienka w mieszkaniu.

Za Zarząd Waldemar Baranowski

Bezpieczna szkoła
Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach przystąpiła w roku szkol

nym 2009/2010 do Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.
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Aby temu zara

dzić i nauczyć dzie

ci empatii,

zorganizowaliśmy

w Szkole Podsta

wowej w Zastrużu

Tydzień Misyjny.

Koordynatorem

projektu została

Magdalena Komi

sarczyk. Tydzień

Misyjny trwał od 15

do 19 marca. W ra

mach projektu

uczniowie wzięli

udział w wielu cie

kawych zajęciach i formach aktywności.

Oprócz przedstawienia założyciela i du

chowości Papieskiego Dzieła Misyjnego

Uczniowie na różnych lekcjach poznawa

li kraje misyjne i czasopisma poświęcone

problemom misji. Najmłodsi uczniowie

wykonali prace plastyczne zatytułowane

„Mój kolega z misji” i nauczyły się śpie

wać hymn PDMD.

Na zajęciach języka angielskiego

dzieci zredagowały listy do małych przy

jaciół z Afryki. Przez cały tydzień Samo

rząd Uczniowski zbierał datki na misje na

całym świecie.

Kulminacyjnym punktem Tygodnia

Misyjnego była wizyta siostry Barbary

ze zgromadzenia św. Klawery. Siostra

Barbara przywiozła ze sobą mnóstwo

ciekawych przedmiotów z całego świa

ta: instrumenty, stroje, kapelusze, na

czynia i ozdoby. W szkole zrobiło się

barwnie i egzotycznie. Hinduskie sari,

strój afrykański i peruwiańskie poncho

prezentowały się wspaniale. Siostra

Barbara bardzo ciekawie opowiedziała

dzieciom o swoim pobycie na misji

w Brazylii. Wzruszyła wszystkich opo

wieściami o dzieciach brazylijskich

slumsów i ich problemach.
Spotkanie było naprawdę pouczające dla

dzieci, a sama kwestia działalności misjona

rzy stała się bardziej przystępna i zrozumiała.

Małgorzata Kluska

Misjonarze – ludzie z sercem
Nauczanie empatii, czyli współodczuwania to jedno z zadań każdej szkoły.

„Świat w obrazkach” coraz szybciej się kręci, a dzieci każdego dnia bombardo

wane są z ekranów telewizyjnych dawką przemocy, agresji i nietolerancji.

Rycerze Biblioteki w Mrowinach
Pierwszego Dnia Wiosny, tradycyjnie czczonego w Szkole Podstawowej im. An

ny Jenke w Mrowinach pasowano pierwszoklasistów na Rycerzy Biblioteki.

Przed trudnym

zadaniem stanęli

nasi najmłodsi

uczniowie. Aby

stać się pełnopraw

nymi członkami

czytelniczej braci,

musieli poddać się

przygotowanym

przez uczennice

klasy VI i bibliote

karkę Katarzynę

Buczmę poważnym

zadaniom.

Młodzi czytelnicy stanęli na wysoko

ści zadania – odgadywali baśniowe za

gadki, rozwiązali trudną krzyżówkę,

uczestniczyli w potyczkach słownych.

Z uśmiechem spożyli plasterek cytryny.

Po przejściu tych

wszystkich prób, dzieci

złożyły przysięgę, iż będą

chronić i szanować książki

i obiecały, że biblioteka

dla nich będzie nie tylko

pomieszczeniem z książ

kami, ale miejscem, gdzie

można spotkać wielu

przyjaciół – bohaterów

mnóstwa ciekawych po

wieści i pięknych wierszy.

Następnie Pani Sowa Mądra Głowa

pasowała ich na Rycerzy Biblioteki,

wręczając ksiązki – legendy i baśnie,

ufundowane przez Radę Rodziców na

szej szkoły.
Katarzyna Buczma

„Jestem,

potrafię, mam”
W marcu, w świetlicy środowisko

wej „Cztery pory roku” w Żarowie,

mieszczącej się na plebanii parafii

rzymskokatolickiej, przy ul. Mickie

wicza 8, rozpoczęły się warsztaty so

cjoterapeutyczne skierowane do

dzieci z klas I – IV.

Program zajęć pt., „Jestem, potrafię,

mam” oznacza, że jestem kimś wyjątko

wym – potrafię działać z innymi, bawić

się i pracować – mam wiele zalet

i uśmiech dla każdego.

Program ma na celu wzmacnianie

u dzieci poczucia własnej wartości. Za

dania podejmowane podczas warszta

tów to m.in. budowanie poczucia

bezpieczeństwa i zaufania, stwarzanie

sytuacji do działania i koncentracja na

pozytywnych aspektach tych działań

u dzieci, dostarczanie sytuacji korygu

jących, budujących pozytywny obraz

własnej osoby oraz rozwijanie umiejęt

ności interpersonalnych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,

w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00

i prowadzone są przez wykwalifikowaną

socjoterapeutkę.

Zajęcia sfinansowane zostały ze

środków przeznaczonych na realizację

gminnego programu profilaktyki koor

dynowanego przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Żarowie
Marta Plizga
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Z okazji świąt Wielkanocnych,

życzymy mieszkańcom

Gminy Żarów, wszystkiego tego,

co od Boga pochodzi.

Oby skrzydła wiary przykryły ka

mienie zwątpienia, i uniosły serca

ponad przemijanie.

Niech radość Wielkanocy, napełni

nasze serca nadzieją, i obfitością łask

od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech w rodzinach waszych zagości

nowa nadzieja, spokój, miłość

i wzajemna życzliwość.

Alleluja, Zmartwychwstał Pan,

Prawdziwie zmartwychwstał!
Żarowska Wspólnota Samorządowa.

– Lilla Gruntkowska – Zdecydowanie

tak. I to nie tylko wiosna i święta przy

noszą taki nastrój, ale konkretne fakty,

liczby i zdarzenia. Wszystkie one razem

pokazują, że pomimo trudności zmierza

my w dobrym kierunku.

– Jakie to konkretne fakty i zdarzenia?

– L.G. – Bez wątpienia najważniejszym

było oddanie do użytku hali sportowej. Wy

starczy dziś spojrzeć na ilość odbywających

się tam imprez kulturalnych i sportowych

by stwierdzić, że pomysł z umiejscowieniem

tam Gminnego Centrum Kultury i Sportu

był strzałem w dziesiątkę.

Wybudowanie przy hali „Orlika”,

rozpoczęcie projektów kanalizacyjnych

dla miasta i gminy, realizacja progra

mów odnowy na wsiach, to kolejne przy

kłady. A najważniejsze, że wszystko to

udało się zrobić nie zwiększając zadłu

żenia i redukując wydatki bieżące bez

zapowiadanych przez mojego poprzed

nika: likwidacji szkoły, straży pożar

nych i ośrodka kultury.

– Jaka jest więc dziś sytuacja finansowa

gminy, bo opozycja uparcie twierdzi, że jest

bardzo źle, a Pani ukrywa tą informację?

– L.G. – Opozycja od dawna prezentu

je pogląd, że nie powinniśmy realizować

żadnych nowych pomysłów tylko spła

cać stare kredyty. Taki sposób myślenia,

jaki prezentuje opozycja nie przyniósłby

ani zakończenia budowy hali sportowej

ani wybudowania „Orlika” i nie byłoby

wielu innych efektów naszej pracy.

Fakty i liczby mówią same za siebie.

Zadłużenie, w stosunku do ubiegłorocz

nego, spadło o 2% i wynosi obecnie

51%. A przypominam, że granica zadłu

żenia gminy nie może przekroczyć 60%.

Tak więc jesteśmy już sporo na plusie.

Zobowiązania gminy utrzymują się

jeszcze na wysokim poziomie wyłącznie

dlatego, że w ubiegłym roku realizowa

liśmy i rozliczaliśmy duże inwestycje.

Zakończyliśmy też spłatę układów ratal

nych z ZUSem oraz spłaciliśmy naj

większych wierzycieli gminy.

Ale to, co świadczy o rozwoju każdej

gminy i jej aktywności, to wzrost docho

dów. W ubiegłym roku nasze dochody

wzrosły o ponad dwa miliony złotych.

Świadczy to o tym, że nasze starania o po

prawę sytuacji przynoszą konkretne efekty.

Jesteśmy na dobrej drodze, a w gmi

nie znów widać, że wiele się dzieje.

– Czy zatem można spokojnie założyć,

że głosowanie nad absolutorium z przewa

żającym udziałem radnych opozycyjnych

nie będzie powtórzeniem częstego dziś

w Radzie „nie, bo nie” lub w najlepszym

wypadku „nie wiem, to się wstrzymuję”?

– L.G. – W tym roku nie ma to większe

go znaczenia. Najważniejsze są wyniki

i efekty, a ocena radnych opozycyjnych cią

gle nie mogących się pogodzić z moim po

wrotem i tym, że wiele dobrego udało się

zrobić przez te dwa lata – zawsze będzie

nieobiektywna. Szanuję prawo opozycji do

krytyki, ale musi mieć ona merytoryczne

podstawy, a tak nie jest. W wydawanym

przez siebie biuletynie radni z klubu Ra

zem dla Żarowa często kłamią, a do ko

mentarzy angażują: skompromitowanego,

rocznego burmistrza Marka Zywera i prze

granego Stanisława Wachowiaka sygno

wanego przez posła Chlebowskiego.

Ale tak naprawdę obiektywna będzie

dopiero ocena, którą wystawią nam

wszystkim wyborcy w jesiennych wybo

rach samorządowych. Jestem pewna, że

wówczas mieszkańcy oddzielą fakty, do

konania od słów i to mało wybrednych.

– Coraz częściej „mówi się”, że nie za

mierza pani ponownie kandydować do

urzędu burmistrza. Czy może pani po

twierdzić lub zdementować tę informację?

– L.G. – Nie jestem przywiązana do

fotela burmistrza. Mój powrót w roku

2008 miał charakter ambicjonalny. Od

bywało się to w sytuacji, w której – za

równo burmistrz, który się nie

sprawdził – jak i wspierający go poseł

– próbowali wmówić mieszkańcom, że

wszelkie zło w gminie to ja.

Musiałam zareagować i stanąć do wy

borów. Życie pokazało kto miał rację.

Pierwszego z nich nikt nie zmuszał do

bycia burmistrzem, a drugi od chwili

„pójścia w posły” zapomniał o gminie,

chociaż zostawił ją w roku 2001 z rekor

dowym zadłużeniem i pustym polem

w strefie ekonomicznej. Takie są fakty.

Dzisiaj sądzę, że sytuacja jest stabil

na i może czas na zmiany?

W gminie pracuje zespół młodych i dobrze

przygotowanych ludzi, a Wspólnota Samo

rządowa (nasze bezpartyjne Stowarzyszenie)

ma co najmniej trzy osoby, które mają kom

petencje gwarantujące, że nie nastąpi w gmi

nie powtórka marazmu z 2007 roku.

Dziś ważnym jest to, abyśmy mieli

wpływ na samorząd powiatu i woje

wództwa, bo szczególnie w tym ostat

nim – w przyszłych latach – będą

dzielone duże środki na inwestycje, po

które – jako gmina – będziemy sięgać.

Jesteśmy do tego przygotowani.

Niestety dzisiaj zdarza się, że nasze

wnioski przepadają, bo środki w naszym

województwie często są dzielone wg. klu

cza partyjnego – rządzącej partii. A tu

pomimo wielu publicznych deklaracji

wsparcia nie mamy. Trzeba to zmienić.

– Czy to oznacza,że zamierza pani kandydo

waćdo powiatu lub sejmiku wojewódzkiego?

– L. G. – Niewykluczone i nie ukry

wam, że mam ciekawe propozycje, ale

wymagają one konsultacji i uzgodnień

w ramach Wspólnoty Samorządowej

Ziemi Świdnickiej.

– A wybory do Rady Miejskiej?

– L. G. – Jak widać na moim przy

kładzie, z radą – nawet mocno opozy

cyjną – można skutecznie zarządzać

gminą. Ale znacznie łatwiej osiąga się

cele gdy rada w swojej większości po

maga i wspiera burmistrza. Dlatego też

zrobię wszystko aby przekonać miesz

kańców, by na swoich przedstawicieli

do rady w zbliżających się wyborach

wybierali ludzi odpowiedzialnych,

kompetentnych, wolnych od agresji

i otwartych na rozwój naszej gminy.

Jest ich wielu. I takich właśnie ludzi

będzie wyborcom proponowała Żarow

ska Wspólnota Samorządowa w jesien

nych wyborach samorządowych.

– Dziękuję za rozmowę i w imieniu

redakcji i czytelników życzę Wszystkiego

najlepszego z okazji zbliżających się świąt.

– L. G. – Dziekuję za zyczenia

i również życzę wszystkiego najlepszego

całemu zespołowi redakcyjnemu

i czytelnikom Gazety Żarowskiej.
/z/

dokończenie ze strony 1.

Nie jestem przywiązana do fotela
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28 marca 2010r., w kawiarni

mieszczącej się w Gminnym Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie odbył się

XVI finał konkursu „Pisanka, Palma,

Wypieki Wielkanocne”.

O godzinie

14.00 wystawowa

sala zaczęła wypeł

niać się zwiedzają

cymi. Jedni przyszli

pooglądać i podzi

wiać zdolności in

nych, uczestnicy

konkursu, by z nie

cierpliwością ocze

kiwać werdyktu

Jury, w którego

skład wchodziły:

Wanda Hüpner –

przewodnicząca,

Weronika Przewoź

na – członek i Marta

Dobrowolska –

członek.

Konkurs finansowo wspierało Staro

stwo Powiatowe w Świdnicy, za co organi

zatorzy serdecznie

dziękują.

O konkursie
W konkursie

wzięło ok. 130

osób (dzieci, mło

dzież, dorośli), któ

re wykonały 106

prac konkurso

wych. W tym roku

pojawiły się rów

nież nowe techniki

zdobienia pisanek

(np. cekinowe, de

coupage). Nato

miast palmy, w zdecydowanej

większości, wykonane były z natural

nych surowców, zdobione bibułkowymi

kwiatami, co ucieszyło organizatorów,

gdyż elementy zdobnicze wykonane zo

stały samodzielnie, a nie zakupione

w sklepach. Były również wypieki wiel

kanocne. Te smakowicie wyglądające

ciasta można było skosztować po ceremo

nii rozdania nagród i okazało się, że walo

ry smakowe dorównały, a nawet

przewyższyły doznania wizualne.

Oficjalne otwarcie

i rozdanie nagród
Oficjalnego otwarcia wystawy doko

nał Artur Adamek – dyrektor GCKiS,

który powitał zaproszonych gości. Elż

bieta Kulas – pracownik GCKiS, przy

bliżyła zebranym (w wielkim skrócie)

genezę święta Wielkanocy oraz zaprosi

ła do obejrzenia trzech wystaw, towarzy

szących pokonkursowej paradzie

zdolności: „Pisanki i Palmy” – florystki

Jadwigi Michałowskiej, „Nie święci

garnki lepią” malarstwo słuchaczek Uni

wersytetu Trzeciego Wieku oraz „Świą

teczne Origami 3D” – prace wykonane

na Warsztatach Rękodzieła UTW

i Warsztatach Terapii Zajęciowej dla

osób niepełnosprawnych.

Laureaci konkursu:
Kategoria Pisanka, kraszanka 610 lat:

I miejsce – Magdalena Razik (kl. 0 b),

SP Żarów, II miejsce – Roksana Loba

(kl. 0 b) SP Żarów, III miejsce – Mate

usz Stańczyk (kl. II SP Imbramowice.

Wyróżnienia: Lidia Ochman, Zuzanna

Mision, Piotr Rzeszowski, Szymon

Wujek, Patryk Skolimowski, Mateusz

Mach, Alicja Sopata, Zuzanna Ka

nownik, Matylda Kozak, Arkadiusz

Markiewicz, Matylda Jóda, Julita

Ziemkiewicz.

Kategoria Pisanka, kraszanka 1114 lat:

I miejsce – Świetlica „Cztery Pory

Roku” przy OPS w Żarowie, II miej

sce – Filip Kusztelak i Szymon Sta

wiak z UKS „Harcek”, III miejsce –

Natalia Kosińska (kl. V d) SP Żarów.

Kategoria Pisanka, kraszanka powyżej

15 lat: I miejsce – Natalia Wolska

i Jerzy Ciupiński – Żarów, II miejsce

– Karolina Ożga – Zastruże, III miej

sce – Małgorzata Zawadzka – Żarów.

Kategoria Palma do 2m: I miejsce – Sto

warzyszenie Dzieci Chorych „Serce”

w Żarowie, II miejsce – Świetlica

Szkolna SP Żarów (grupa III), III

miejsce – Studio Artystyczne „Kathar

sis” ze Świdnicy. Wyróżnienia: Nata

lia Niemiec, Kacper Kozłowski,

Kacper Kowalczyk, Karolina Mikoła

jek, Kacper Całka, Karolina Bortnik.

Kategoria Wypiek wielkanocny: I miej

sce – Magdalena Pajor – Kruków, II

miejsce – Wiktoria Śliwa – Jaworzy

na Śląska, III miejsce – Józefa Paszko

– ZERiI w Żarowie. Wyróżnienia:

Danuta Kwiatkowska, Halina Kręże

lewska, Jadwiga Młynarczuk.

Na kolejną XVII wielkanocną wy

stawę zapraszamy za rok. Warto choć

na chwilę oderwać się od przedświą

tecznych porządków i znaleźć czas na

obejrzenie cudeniek konkursowych, a

że watro było odwiedzić GCKiS można

sprawdzić oglądając Żarowską Kronikę

Filmową.
Elżbieta Kulas

dokończenie ze strony 1.

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Palmy zgłoszone do konkursu

Oczekiwanie na wyniki

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy

Gminy Żarów,
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę

Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy Państwu,

aby Święta Wielkanocne przyniosły

wszystkim radość oraz

wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem

wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie napełni Was

pokojem i wiarą, Niech da siłę

w pokonywaniu trudności i pozwoli

z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zarząd, członkowie, sympatycy Wspól

noty Samorządowej Ziemi Świdnickiej
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Już od samego rana przedszkolaki

z niecierpliwością oczekiwały przyby

cia zaproszonych gości na uroczystość

związaną z nadaniem imienia dla przed

szkola. Uroczystość rozpoczęła się

o godz. 10.00 w Przedszkolu Miejskim,

gdzie Elżbieta Wierzyk – dyrektor

przedszkola – przywitała wszystkich go

ści, a następnie odczytała uchwałę Rady

Miejskiej dotyczącą nadania imienia.

Po odczytaniu uchwały oraz uzasad

nieniach wyboru nazwy „Bajkowe

Przedszkole”, grupa tanecznorytmicz

na, pod kierunkiem Renaty Różańskiej

wykonała Poloneza oraz odśpiewała

hymn przedszkola.

Część artystyczna
Druga część uroczystości miała miej

sce w Gminnym Centrum Kultury

i Sportu, gdzie

w pięknie ustrojo

nej i przygotowanej

hali odbyła się

część artystyczna

dla wszystkich

przedszkolaków,

ich rodziców oraz

zaproszonych go

ści. Zgromadzeni

obejrzeli przedsta

wienie „Spotkanie

bajek” w wykona

niu grupy teatralnej

pod kierunkiem Marioli Król. Dzieci za

swój występ otrzymały ogromne brawa.

Trochę tańca i ekstra

przedstawienie
Następnym punktem programu był

pokaz tańca w wykonaniu grupy ryt

micznotanecznej, prowadzonej przez

Renatę Różańską, a po tańcach bajka

„Kopciuszek”, przygotowana i przedsta

wiona przez grono pedagogiczne i ro

dziców. W przerwach między

występami małych i dużych artystów,

czas oczekiwania na następny punkt

programu urozmaicała Marzena Kolen

daGierusz, prezentując wraz z dziećmi

zabawy logopedyczne.

Płonący tort
Po części artystycznej, na salę wje

chał wspaniały tort przyozdobiony

sztucznymi ogniami dla dzieci, rodzi

ców oraz gości. Nie zabrakło również

„szwedzkiego stołu”, na którym prym

wiodły pączki przygotowane przez pa

nie kucharki. Każdy z przybyłych gości

mógł poczęstować się również kawą

i herbatą oraz owocowymi koreczkami.

Na koniec tak wspaniałej uroczystości

odbył się Bal bajkowych postaci, za

które przebrane były wszystkie przed

szkolaki.
/ek/

dokończenie ze strony 1.

Przedszkole ma swoją nazwę

Dbamy o swoje zęby
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach dba

o zdrowie i higienę jamy ustnej wychowanków.

Wyrabianie na

wyków prawidło

wego dbania

o zęby przez dzieci

jest celem prowa

dzonej przez szkołę

profilaktyki proz

drowotnej.

Dzięki stara

niom Łukasza

Ogryzka uczniowie

szkoły otrzymali

już po raz drugi od

Firmy Colgate pasty

do zębów.

Na zajęciach
prowadzonych przez wychowaw

ców klas i pielęgniarkę szkolną ucznio

wie zostali przeszkoleni

o prawidłowym szczotkowaniu zębów

i dbaniu o jamę ustną. Przez cały rok

szkolny prowadzona jest także fluory

zacja zębów wśród uczniów klas I – VI.

W szkole zorganizowany został rów

nież konkurs pod nazwą „Zdrowy

uśmiech”, w trakcie którego uczniowie

rozwiązywali krzyżówkę o tematyce

prozdrowotnej.

W klasach
uczniowie przygotowywali reklamę

wylosowanego przedmiotu do higieny

jamy ustnej, którą później prezentowali

całej społeczności szkolnej. Musieli

również wykazać się znajomością pra

widłowego odżywiania się i wpływu

świeżego powietrza na nasze uzębienie.

Uczniowie wymyślali także hasła

dotyczące prawidłowego dbania o zęby.

W szkole zorganizowane zostały zaję

cia, na których uczniowie przygotowy

wali zdrowe posiłki z surowych

owoców i warzyw, które po ocenie jury

zostały przez nich skonsumowane.

W ramach konkursu „Zdrowy

uśmiech” przez cały tydzień dzieci

przynosiły do szkoły na drugie śniada

nie surowe owoce i warzywa.

Cała akcja cieszyła się dużym zain

teresowaniem uczniów, którzy chętnie

brali udział w poszczególnych etapach

konkursu.

Społeczność Szkoły Podstawowej

im. Anny Jenke w Mrowinach składa

serdeczne podziękowanie rodzicom za

pomoc w edukacji zdrowotnej uczniów.
Helena Feszter

Z okazji

Świąt Wielkiej Nocy

mieszkańcom

Bukowa, Marcinowiczek,

Pyszczyna i Zastruża

zdrowia, pogody ducha,

smacznego jajka życzy

radna U. Ganczarek.
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Impreza cieszy

ła się dużą popular

nością wśród dzieci

i młodzieży jeszcze

na długo przed jej

rozpoczęciem.

Do współza

wodnictwa przystą

piło 13 grup.

Uczestnicy prezen

towali swoje umie

jętności najlepiej

jak potrafili. Były

tańce, śpiew, gra

nie na instrumen

tach, kręcenie

hoolahop, a także recytacja wierszy. Wszyscy uczestnicy wspaniale

się prezentowali. Jury miało proble

my z wyłonieniem najlepszych kan

dydatów.

Nagrody otrzymali:

K. Zieliński, J. Mikołajek, W. Grzę

da, K. Woźna, F. Okarma, J. Wójcik,

M. Karkulowska, A. Ogryzek, A. Nie

czyporuk, K. Mikołajek, O. Ogryzek,

M. Wróbel, D. Gołąb, K. Borowska.

Gratulujemy!

Dzień zakończył się ogromnymi

emocjami. Wszystkim dopisywał dobry

humor. Nagrody dla zwycięzców ufun

dowała Rada Rodziców szkoły.
Dominika Żoch

Mam talent w Mrowinach
18 marca 2010r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach odbył

się, po raz pierwszy w tej szkole, konkurs „Mam talent”, który przygotowała Do

minika Żoch.

Echo ze Świetlicy „Cztery pory roku”
Okres zbliżających się Świąt Wielkanocnych upłynął w świetlicy bardzo in

tensywnie. Dzieci przygotowywały się do tego czasu duchowo i artystycznie.

Duchowo, ponieważ w dniach 2224

marca cała świetlica uczestniczyła w re

kolekcjach parafialnych w kościele

w Żarowie, które poprowadził

ks. Krzysztof Herbut.

Mali świetliczanie pod okiem wycho

wawców przygotowali także oprawę mu

zyczną Mszy Świętej w drugim

i trzecim dniu rekolekcji. Miejmy na

dzieję, że dobre treści, które przekazał

dzieciom ksiądz rekolekcjonista, pozo

staną na zawsze w ich sercach.

I miejsce

w konkursie pisanek
Jak już wspomniałam Świetlica

„Cztery pory roku” przygotowywała

się do świąt także artystycznie, po

przez krzewienie staropolskich trady

cji. Dzieci wzięły udział w XVI

konkursie „Pisanka, Palma, Wypieki

Wielkanocne”, organizowanym przez

Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie. Do konkursu wystawiono

pisanki wykonane bardzo czasochłon

ną techniką „Quilling”. Zgodnie z tą

techniką pisanki ozdabia się malutki

mi kuleczkami, kwiatkami i innymi

elementami wykonanymi ze zwinię

tych, bardzo cienkich paseczków pa

pieru. W konkursie świetlica

wywalczyła zaszczytne I miejsce! Ja

ko nagrodę otrzymała bogaty zestaw

gier planszowych i puzzli oraz album

na zdjęcia.

Świętowanie

w Marcinowicach
Ponadto, w niedzielę palmową od

był się integracyjny wyjazd najmłod

szych i najstarszych Żarowian:

Związku Emerytów, Rencistów i Inwa

lidów oraz Świetlicy środowiskowej

„Cztery pory roku”. Celem wyjazdu

było uczestnictwo w imprezie pod na

zwą „Tradycje Stołu Wielkanocnego”

w Marcinowicach. Zintegrowani Żaro

wianie starsi i młodsi wystawili razem

do konkursu Stół Wielkanocny, na któ

rym znalazły się znakomite potrawy:

baba wielkanocna, galantyna z kurcza

ka, wątróbka z boczkiem oraz inne

przysmaki. Dzieci ze świetlicy przygo

towały samodzielnie śliczne ciasteczka

z wykorzystaniem białej i czarnej cze

kolady, wiórek kokosowych, płatków

migdałowych oraz różnych ozdobnych

cukierków.

W imieniu Świetlicy „Cztery pory

roku” składamy Wszystkim Miesz

kańcom Naszej Gminy serdeczne ży

czenia. Niech zmartwychwstały Pan

nada sens Waszym działaniom i ży

ciu. Niech w Waszych rodzinach za

wsze panuje zgoda, wzajemny

szacunek i radość.
Bernadetta Borowska

20 lat

od pochowania

zmarłego
Zgodnie z obowiązującymi wymo

gami prawnymi, po upłynięciu 20 lat

od pochowania zmarłego lub ostatniej

opłaty, jeżeli nie nastąpi wykupienie

miejsca pod grób na dalsze 20 lat za

rządca cmentarza może w imieniu

Gminy Żarów udostępnić obecne

miejsce pochówku, pod nowy grób.

Wyjątkiem są wyłącznie groby mu

rowane przeznaczone do pochowania

więcej niż jednej osoby.

W związku z powyższym – w tych

przypadkach, w których minęło już 20

lat od pochówku lub ostatniego prze

dłużenia wykupu – osoby bliskie (ro

dzice, dzieci, rodzeństwo itd.)

powinny niezwłocznie wpłacić w sie

dzibie zarządcy cmentarzy komunal

nych w Żarowie i Wierzbnej kwotę

256,80 zł tytułem wykupienia miejsca

pod grób na kolejne 20 lat.

Z niezbędnych dokumentów osoby

te powinny przedłożyć ostatnią faktu

rę wykupu i akt zgonu osoby, której

miejsce pod grób będzie przedmiotem

wykupu.

Brak zainteresowania osób bliskich

będzie rozumiane jako rezygnacja

z wykupu miejsca i chęci opieki nad

grobem zmarłego i wiązać się będzie

z przeznaczeniem grobu pod następny

pochówek.

Wszelkie informacje można uzy

skać w Zakładzie Usług Komunalnych

Sp. z o.o. pod numerami telefonu 74

8580652 lub 694427415 (osoba od

powiedzialna za administrowanie

cmentarzami – Tomasz Kuska).

Dzieci prezentowały różnorodne umiejętności
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Były wspaniałe stroje i jeszcze wspanialsze interpretacje

wykonań największych przebojów krajowych i zagranicznych.

Występ oceniało Jury, które nagrodziło najlepsze wykonania.

Pierwsze miejsce zdobył Daniel Wojak, drugie Patryk Klimala,

a trzecie Hubert Konstanty.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – piórniki z wypo

sażeniem, które ufundował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ża

rowie.
/x/

Mini play back show
W czwartek 23 marca, w świetlicy wiejskiej

w Wierzbnej odbył się Mini Playback Show, w którym

uczestniczyły dzieci z trzech świetlic środowiskowych

z Wierzbnej, Kalna i Łażan.

Profilaktyka, literatura, teatr
Pod takim hasłem realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji we

Wrocławiu program profilaktyczny, który skierowany jest do gimnazjalistów

i ich rodziców.

Program ma na celu uświadamianie

młodzieży (zwłaszcza ze środowisk zagro

żonych demoralizacją) w zakresie uzależ

nień od narkotyków

i alkoholu.

W ramach tego

programu w ża

rowskim Gimna

zjum im. Jana

Pawła II 25 marca

2010r. odbyła się

pogadanka, którą

prowadził nadko

misarz Robert To

polski z Komendy

Powiatowej Policji

w Świdnicy. W po

gadance wzięli udział uczniowie ze

wszystkich klas, a na 13 kwietnia zapla

nowane jest spotkanie z rodzicami gim

nazjalistów.

Istotnym elementem programu pre

wencyjnego jest anonimowe badanie an

kietowe mające na celu rozpoznanie

skali zagrożenia uzależnieniem od nar

kotyków i alkoholu wśród młodzieży

oraz handlu narkotykami.

W ramach programu odbywa się

konkurs, w którym młodzież zaprezen

tuje w dowolnej formie artystycznej

utwór liryczny, wykorzystujący środki

artystycznego wyrazu dla poetyki slu

mingu, np. może to być dowolny rodzaj

literacki, w którym zostanie wyodręb

niona liryka wykorzystująca slumming,

jako rodzaj gatunku literackiego. W ra

mach tego konkursu 26 marca gimna

zjaliści zaprezentowali swoje

umiejętności artystyczne.
/x/

Sesja

Rady Miejskiej
31 marca 2010 roku, o godz 15.00,

w sali narad Urzędu Miejskiego

w Żarowie odbyło się kolejne posie

dzenie Rady Miejskiej w Żarowie.

Sesja poświęcona była rozpatrzeniu

dwóch projektów uchwał w sprawie:

1. wprowadzenia zmian w budżecie

Gminy Żarów na 2010 rok,

2. uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Łażany.

Uchwały przyjęto bezproblemowo,

a sesję zakończyło sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Żarów oraz interpela

cje, zapytania, i wolne wnioski radnych.

Po przyjęciu protokołu Nr LV/2010

z dnia 25 lutego 2010 roku sesji Rady

Miejskiej w Żarowie zakończono obrady.
/x/

Naprawa lamp
Tuż przed świętami na terenie miasta

dokonano przeglądu oświetlenia uliczne

go i wymieniono poprzepalane żarówki.

Prace trwały tak długo, gdyż w

znacznej części lamp konieczna była wy

miana kloszy, które były uszkodzone.

Większość z nich została uszkodzona

przez wandali. Ciągle zdarzają się przy

padki przestrzelenia kloszy z wiatrówki.
/x/
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Rocznicowe czuwanie
W środę wieczorem, 31 marca 2010r. w patio żarowskiego Gimnazjum

im. Jana Pawła II, odbyło się po raz kolejny czuwanie upamiętniające śmierć

papieża Jana

Pawła II.

Podobnie jak

w latach ubie

głych na czuwa

niu zebrali się

mieszkańcy Żaro

wa oraz młodzież

gimnazjalna, któ

rzy modląc się i

śpiewając wspo

minali Wielkiego

Polaka. Nauczy

ciele Gimnazjum

przygotowali

montaż słowno

muzyczny.

Zebrani odmó

wili koronkę do

Miłosierdzia Bo

żego oraz modli

twę o rychłą

beatyfikację Jana

Pawła II
/x/

Partnerstwo

Lokalne
12 kwietnia 2010 roku o godz.

13.30 w sali narad Urzędu Miejskiego

w Żarowie odbędzie się kolejne spo

tkanie dotyczące budowania partner

stwa lokalnego na rzecz rozwoju

Gminy Żarów.

Na spotkanie zapraszamy organiza

cje pozarządowe działające na terenie

gminy Żarów oraz lokalnych liderów.

Podczas spotkań omawiane są misje

i cele działania partnerstwa, a także po

moc w zakresie pozyskiwania dodatko

wych środków finansowych.

Spotkanie poprowadzi Anna Borek

z Regionalnego Centrum Wspierania Ini

cjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.

To kolejne z cyklu spotkań

skierowanych do organizacji pozarządowych

oraz osób zainteresowanych założeniem

takiej organizacji.
/kj/

Ogłoszenia

drobne
Sprzedam działkę budowlaną

o pow. 1289 m2 w Żarowie, przy ul.

Cembrowskiego. Tel. 604 787 636

Sprzedam dom wolno stojący

w Mrowinach przy ul. Kolejowej

o pow. 60m2 wraz z zabudowaniami

oraz działką o pow. 0,5 ha (w tym 4

działki budowlane o pow.10 arów).

Cena do negocjacji. Tel. 66 77 94 206

Sprzedam mieszkanie w Żarowie na

osiedlu 44 m2 – 2 pokoje, kuchnia, ła

zienka, przedpokój. Tel. 69 111 68 68,

po godz. 15.00.

Kronika

Policyjna

Nietrzeźwi rowerzyści
17 marca o godz. 20.45 w Żarowie

zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę –

mieszkańca Łażan, który miał 0,88 mg/l

alkoholu we krwi (1,76‰).

22 marca o godz. 16.15 na trasie

Przyłęgów – Mikoszowa zatrzymano

nietrzeźwego rowerzystę – mieszkańca

Mikoszowej, który miał 0,38 mg/l alko

holu we krwi (0,76‰).

23 marca o godz. 16.25 w Żarowie

na ul. Fabrycznej zatrzymano nietrzeź

wego rowerzystę – mieszkańca Mrowin,

który miał 1,78 mg/l alkoholu we krwi

(3,46‰).

Kierował pomimo zakazu
28 marca o godz. 1.10 na terenie Ża

rowa zatrzymano do kontroli kierujące

go samochodem osobowym. Kierowca

był trzeźwy, jednak pomimo sądowego

zakazu kierował samochodem.

Nietrzeźwy kierowca
30 marca o godz. 12.30 funkcjona

riusze Ruchu Drogowego KPP w Świd

nicy zatrzymali w Łażanach kierowcę –

mieszkańca Mikoszowej, u którego

stwierdzono 0,61 mg/l alkoholu we

krwi (1,22‰)

Kradzież mienia
30 marca Komisariat Policji w Żaro

wie został powiadomiony przez przedsta

wiciela jednej z żarowskich firm o

kradzieży elementów metalowych o war

tości 400 zł. W wyniku podjętych czyn

ności sprawców ustalono, a skradzione

elementy odzyskano w całości. Sprawca

mi byli dwaj mieszkańcy Żarowa.

Policja apeluje
Policja zwraca się z apelem do

wszystkich kierowców, aby powstrzy

mali się od wsiadania za kierownicę

po spożyciu alkoholu. Przypomina

my, że prowadzona jest policyjna ak

cja wielkanocna, w ramach której

będą wzmożone kontrole kierowców

– szczególnie w zakresie spożycia al

koholu i innych środków psychoak

tywnych.
/x/

Dzień Kobiet

w Bukowie
Z okazji Dnia Kobiet w dniu 8

marca 2010 r. na świetlicy w Bukowie

odbyło się spotkanie zorganizowane

przez Radę Sołecką.

Wszystkie przybyłe Panie oraz to

warzyszący im panowie częstowani by

li słodkościami oraz kawą i herbatą.

Zebrani obejrzeli spektakl pt. „Spra

wa się rypła” w wykonaniu Ryszarda

Dykcika z aktywnym udziałem publicz

ności.

Były życzenia i wiele radości.
/gu/



| Gazeta Żarowska Nr 7/2010 — strona 11 — 5 kwietnia 2010 |

Indywidualne i drużynowe mistrzo

stwa LZS powiatu świdnickiego
27 marca 2010 r. w żarowskim Gimnazjum rozegrano indywidualne

i drużynowe mistrzostwa powiatu świdnickiego LZS w szachach będące eli

minacjami do XI Dolnośląskich Igrzysk LZS.

W turnieju drużynowym GLKS Goniec

Żarów pokonał 40 GLKS Strzegom i tym sa

mym awansował do finału, który odbędzie

się w dniach 2325.04.2010 r. w Nowej By

strzycy.

W rozgrywkach indywidualnych dwóch

najlepszych zawodników i zawodniczek

awansowało do finału dolnośląskiego XI

Dolnośląskich Igrzysk LZS. Finał odbędzie

się 18.04.2010 r. w Książu.

Awans uzyskali:
Seniorzy: Zieliński Zbigniew (Goniec Ża

rów), Kipczak Jan (Goniec Żarów)

Seniorki: Strawiak Sabina (Goniec Żarów),

Mozol Halina (Goniec Żarów)

Juniorzy starsi: Borowski Przemysław (Goniec

Żarów), Daniel Damian (Goniec Żarów)

Juniorki starsze: Markiewicz Joanna (Goniec

Żarów), Dranka Jowita (Goniec Żarów)

Juniorzy młodsi: Sołek Konrad (Goniec Ża

rów), Drążek Waldemar (GLKS Strzegom)

Juniorki młodsze: Olszewska Aleksandra

(GLKS Jaworzyna Śląska), Stawiak Klau

dia (Goniec Żarów)

media

Puchar Sudety
21.03.2010 r. Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu gościła

uczestników 12 Mistrzostw Okręgu Sudety w piłce siatkowej mężczyzn w ramach

turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Dolnego Śląska TKKF o puchar Sudetów.

Na dwóch boiskach grano systemem

„każdy z każdym”. Po zaciętych spotkaniach

awans do finału wojewódzkiego w Jeleniej

Górze wywalczyły dwa pierwsze zespoły:

Młode Wilki Świdnica, UKS Jaworzyna Ślą

ska. LKS Chemik zajął czwartą pozycję,

TKKF Chemik uplasował się na ostatnim

piątym miejscu.

media

Bramki, punkty...

Victoria II Świebodzice – Zjednoczeni Żarów 0:8 (0:6)
Lider A klasy nie dał najmniejszych złudzeń swojemu przeciwnikowi Vic

torii II Świebodzice wysoko wygrywając spotkanie.

Od pierwszego gwizdka Zjednoczeni by

li stroną przeważającą, raz po razie zagraża

jąc bramce gospodarza. Pierwsze celne

trafienie mogli zdobyć: Rudnik, Jernutow

ski, Dąbrowski, jednak ich strzały nie znala

zły światła w bramce. Pierwszą bramkę

ujrzeliśmy w 25 min. za sprawą Łukasza Jer

nutowskiego. W ciągu trzech minut żarow

scy piłkarze zdobywają trzy bramki. Na listę

strzelców wpisali się ci, którzy skapitulowali

w pierwszych minutach spotkania: Jernutow

ski, Rudnik, Dąbrowski.

W 38 minucie swoją drugą bramkę strze

la Tomasz Rudnik. Po wznowieniu z linii

środkowej Zjednoczeni przejmują piłkę. Trze

cie trafienie zanotował Łukasz Jernutowski.

W drugiej części spotkania trener Zjednoczo

nych dał szanse gry zawodnikom rezerwo

wym. Na bramkę numer siedem czekaliśmy

do 82 min. Autorem został debiutant Michał

Korbecki. Druga asystę w meczu zaliczył Mi

chał Klimaszewski. Cztery minuty przed koń

cem Korbecki ustala wynik spotkania. Cieszy

zwycięstwo, jednak trzeba pamiętać, że grali

śmy z ostatnią drużyną w tabeli. Co najważ

niejsze zaczyna skutecznie funkcjonować

linia ataku, czego brakowało w kilku spotka

niach rundy jesiennej.

Skład Zjednoczonych: Trawczyń

ski/Drąg, Chłopek (64' G. Pietruszka), Ciu

piński, Okarma, Dąbrowski (55'

Koluśniewski), Klimaszewski, Krawczyk,

Ślęczka (72' Kozibroda), Jernutowski (55'

Korbecki), Rudnik.

Inne wyniki kl. A zespo

łów z Gminy Żarów:
Zieloni Mrowiny – CukrownikPolonia

Pszenno 3:7

Granit Roztoka – Wierzbianka Wierzbna 4:4

media

Wyniki B klasy:
Płomień Dobromierz  Zryw Łażany 3:0

Grom Panków  Wodospad Zastruże 2:2

Bramki zdobyli:

Bednarczyk, Klimaszewski.

Powiatowa Liga TKKF

w Piłce Siatkowej
LKS Chemik Żarów – Kupcy Świdnica 3:2

Clavis Świdnica – TKKF Chemik Żarów 1:3

Eliminacje i finał
22 oraz 24 marca w Hali Sporto

wej Gminnego Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie odbyły się elimi

nacje powiatu świdnickiego szkół po

nadgimnazjalnych w piłce ręcznej

chłopców w ramach licealiady powia

tu świdnickiego w piłce ręcznej

chłopców. Do rozgrywek przystąpiło

sześć zespołów.

Wyniki meczy eliminacyj

nych:
ZS nr 1 Świdnica – III LO Świdnica 12:17

II LO Świdnica – ZSM Świdnica 15:17

I LO Świdnica – II LO Świdnica 12:18

I LO Świdnica – ZSM Świdnica 11:29

Do finału, który odbył się 26.03.2010 r.

awansowały szkoły: III Liceum Ogólno

kształcące w Świdnicy, Zespół Szkół Bu

dowlanoElektrycznych w Świdnicy, Zespół

Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Grano

systemem „każdym z każdym”.

Wyniki meczy finałowych:
III LO Świdnica – ZSBE Świdnica 20:16

ZSBE Świdnica – ZSM Świdnica 9:13

III LO Świdnica – ZSM Świdnica 17:19

Końcowa kolejność:
1 miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych

w Świdnicy

2 miejsce – III Liceum Ogólnokształcące

w Świdnicy

3 miejsce – Zespół Szkół BudowlanoElek

trycznych w Świdnicy

media

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

ogłasza zapisy do Szkółki Orlika.

Zachęcamy zarówno dziewczęta i chłopców z rocz

nika 20002003. Zapisy: Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A, tel. 74 85

80 753 od pon. do pt. w godz. 8.0016.00
GCKiS
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Ogłoszenie wyników konkursu zorganizowanego przez Gminne

Centrum Kultury i Sportu na palmę, pisanke i ciasto wielkanocne

Wiktoria Śliwa odbiera nagrodę z rąk Grzegorza Osieckiego –

Zastępcay Burmistrza Żarowa

Koło Gospodyń Wiejskich z Łażan ze swoimi potrawami w trakcie

prezentacji w Marcinowicach.

Dzieci ze Świetlicy „Cztery pory roku” wraz z przedstawicielami

żarowskiego Związku Emerytów rencistów i Inwalidów w trakcie

prezentacji w Marcinowicach




