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Niezapominajka 2010 Od 12 lat w Żarowie, w maju orga

nizowany jest Turniej Małego Aktora

„Niezapominajka”, który jest skierowa

ny do dzieci do lat 6 i klas zerowych

szkół podstawowych. Organizatorem

konkursu jest Gminne Centrum Kultu

ry i Sportu w Żarowie.
Do konkursu zgłoszonych zostało 15 ze

społów (24 dzieci), które oceniało Jury

w składzie: Stanisława Biernacka – dyrektor

Biblioteki Publicznej w Żarowie, Mariola

Król – społeczny zca dyrektora Bajkowego

Przedszkola Miejskiego w Żarowie oraz Ry

szard Dykcik – założyciel i reżyser Teatru

„Bezdomnego” w Żarowie.

W przeddzień Święta Polskiej Niezapomi

najki, 14 maja br., w kawiarni GCKiS, naj

mniejsi aktorzy z SP Żarów, SP Imbramowice,

SP Mrowiny, SP Zastruże i Bajkowego Przed

szkola Miejskiego w Żarowie, zaprezentowali

swoje umiejętności aktorskie.

„Dni Żarowa 2010” – XXlecie samorządu
piątek 28 maja 2010
10.00 – Finał Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeń

stwie – Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska

10A

12.00 – Pokaz samochodowy przy ul. Piastowskiej

14.30 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Żarowie oraz Mło

dzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie – Gimnazjum w Ża

rowie, ul. Piastowska 10

Impreza główna przy skrzyżowaniu ulic

A. Krajowej/B. Chrobrego

16.00 – oficjalne rozpoczęcie Dni Żarowa oraz Wystawy Go

spodarczej Żarowskiego Przemysłu

16.15 – występy artystyczne Gminnego Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie oraz przedszkoli z Żarowa

17.30 – Międzynarodowa Młodzieżowa Scena Rockowa –

zagrają: Cool Time, The Riot Jams (Niemcy),

Reservoir Dog's, Crossband (Czechy)

21.30 – występ gwiazdy wieczoru: zespół Mezo

22.30 – zabawa dyskotekowa

sobota 29 maja
10.00 – Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy Przed

szkolu Miejskim w Żarowie

Impreza główna przy skrzyżowaniu ulic

A. Krajowej/B. Chrobrego

10.00 – II Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej

14.00 – Konkurs „Mam Talent” (prezentacje artystyczne

szkół z gminy Żarów)

16.30 – występy Chiara Stella, pokaz TAICHI (Żarowski

Uniwersytet Trzeciego Wieku)

16.50 – ogłoszenie wyników konkursu „Mam Talent”

17.00 – występ laureatów konkursu „Mam Talent”

17.30 – występy zespołów rockowych z miast partnerskich

The Riot Jams (Niemcy), Crossband (Czechy)

19.00 – występ zespołu Rayne

21.00 – gwiazda Dni Żarowa, zespół De Mono

22.00 – zespół coverowy Holiday

Na terenie imprezy głównej odbędą się:
 Wystawa Gospodarcza Żarowskiego Przemysłu,

 wystawa zdjęć himalaisty Piotra Snopczyńskiego,

 liczne stoiska z rękodziełem artystycznym gminnych twór

ców, słuchaczy Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego

Wieku, stoiska promocyjne wsi,

Biblioteki Publicznej w Żarowie,

 liczne stoiska handlowe, zjeżdżalnie, dmuchańce i inne

atrakcje dla dzieci,

 kwesta na rzecz Hospicjum w Żarowie (29.05.2010)

 akcja oddawania krwi prowadzona przez Miejski Klub

HDKPCK w Żarowie (29.05.2010)
dokończenie na stronie 6.

dokończenie na stronie 6.
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8. Maja – Dzień Zwycię

stwa – 65ta rocznica
Bardzo skromnie oddano cześć i honor żołnierzom ar

mii radzieckiej poległym w naszym rejonie, których groby

znajdują się na terenie Żarowa.
8 Maja, wspólnie z prezesem żarowskich Rodzinnych Ogródków

Działkowych, Stanisławem Białkiem złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy zni

cze na wszystkich grobach poległych żołnierzy armii sowieckiej. Dzień

wcześniej uczynili to przedstawiciele miejscowego Związku Kombatan

tów. Nie było przedstawicieli innych organizacji. Nie można mieć żalu do

nikogo, każdy ma wolny wybór. Mam jednak smutne dwie refleksje.

Po pierwsze, dlaczego z taką troską i niemal entuzjazmem obcho

dzimy tragedię kampanii wrześniowej, klęskę na Westerplatte, tragedię

Powstania Warszawskiego i innych przegranych powstań? Dlaczego

nasi specjaliści od historii nie potrafią godnie pokazać zwycięstw

i sukcesów mojego narodu bliżej niż bitwa pod Grunwaldem?

Po drugie, dlaczego ci nasi specjaliści, tutaj mam na myśli histo

ryka pana Marka Zywera i innych humanistów jak pan Robert Kaś

ków, którzy nie tylko mogliby, ale winni zapytać swoich

wychowanków czy nie mają takiej woli, aby złożyć kwiat, zapalić

znicz na grobach tych młodych chłopców, którzy złożyli swe życie

za wolną swoją i naszą ojczyznę. Nikt ich nie uświadamiał wówczas,

jakim przymiotnikiem to czy inne państwo będzie opatrzone po wy

zwoleniu od hitleryzmu. O tym winni wiedzieć wasi uczniowie, lecz

o tym zdają się zapominać nasi historycy i humaniści. Czyżby to wy

nikało z tego, że moi rodacy uwielbiają tylko obchodzić i czcić dni

klęski, a Dzień Zwycięstwa to okoliczność wstydliwa?

Trudno mi przyjąć usprawiedliwienie, że pamięć o poległych

żołnierzach Armii Radzieckiej jest niewskazana, bo byli to przedsta

wiciele tamtego systemu. Ludzi narodów Związku Radzieckiego

w tamtej wojnie poległo 21 milionów, z tego ponad pół miliona zgi

nęło ich na polskiej ziemi za naszą wolność. Nas Polaków zginęło 7

milionów. Nikt nie ma prawa dzielić ich na lepszych i gorszych.

Mam prawo żądać od naszych nauczycieli historii, aby tę prawdę

z całą siłą uświadamiali naszej młodzieży. Winni mówić o tym

zwłaszcza humaniści i historycy, że historia jest nie tylko biała lub

czarna, to materia składająca się z bardzo wielu kolorów i zwolennik

każdego, z wyjątkiem dowiedzionych przypadków zbrodniarzy, na

swój sposób był patriotą.

PS Do p. Marka Zywera: Drogi panie, zamiast pisać anonimowe

bajki o archaicznym podłożu radzę podjąć rzetelną pracę historyka

objaśniającą naszą chlubną i niechlubną przeszłość.

Drogi panie, lepiej być jawnym pachołkiem myślącym, niż anonimo

wym grafomanem okłamującym.

Zbigniew Owczarski

Przew. R. M. Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Żarowie.

Święto w Kalnie
16 maja 2010r. o godz. 13 00 w Kalnie Ksiądz Pro

boszcz Andrzej Walów odprawił mszę świętą z poświęce

niem nowo odremontowanej Kapliczki.

W Mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Zygmunt

Worsa, Zca Burmistrza Grzegorz Osiecki, insp. ds. wsi i rolnictwa

Dominika Trzepla, Radny Mieczysław Myrta, ponadto prawie wszy

scy mieszkańcy Kalna, Wo

stówki a nawet okolic.

Historia Kapliczki w Kal

nie sięga XVIII w. kiedy to

zgodnie z Zarządzeniem Opa

ta Krzeszowskiego Dominika

Geyera w każdej wsi klasz

tornej wybudowane zostały

kapliczki mszalne. Na nie

wielkiej wieżyczce zamonto

wano dzwon a we wnętrzu

umieszczono rzeźbę Św. Flo

riana i Piety. Odprawiania

mszy zaprzestano w połowie

XIX wieku. W początkach

wieku XX do tylnej ściany

kapliczki dobudowano remizę

OSP. Obecnie mieszkańcy

Kalna spotykają się tu na modlitwach majowych , czerwcowych, jak

również na październikowych różańcach.

Kapliczka jest regularnie sprzątana i dekorowana kwiatami.

Gdy ksiądz proboszcz podarował dachówkę , pozostałą z remon

tu dachu kościoła w Wierzbnej, zapadła decyzja o kapitalnym, re

moncie naszej kapliczki. W październiku zeszłego roku mieszkańcy

skierowali pismo do Urzędu Miejskiego w Żarowie o pomoc w uzy

skaniu wszystkich zezwoleń od konserwatora zabytków w celu prze

prowadzenia remontu. Środki finansowe zgromadzone przez wieś

okazały się wystarczające. Sprawne przeprowadzenie akcji remonto

wej możliwe było tylko dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców.

Jedni pracowali tydzień, inni dzień, jeszcze inni godzinę liczyła się

pomoc każdego. Wielkie Podziękowania należą się wszystkim, któ

rzy dołożyli swoją cegiełkę.

Podczas mszy św. Ksiądz proboszcz poświęcił Kapliczkę, tablicę

pamiątkową oraz figurkę Św. Florianadar od Gminy Żarów. Prezent

ten był dla mieszkańców niezwykle miłą niespodzianką, gdyż po

przednia rzeźba św. Floriana w dziwnych i bulwersujących okolicz

nościach została prawdopodobnie sprzedana. Msza św. była uroczy

stym podziękowaniem za wkład mieszkańców.

Dużo wcześniej jednak, Rada Sołecka wyraziła swoją wdzięcz

ność oraz wyrazy podziękowania, organizując na boisku – z tej oka

zji – spotkanie przy piwku i kiełbaskach.

Całkowity remont kapliczki pozwoli na korzystanie z niej przez

długie lata, a św. Florian – patron strażaków niech chroni Kalno i jej

mieszkańców od klęski ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy.



| Gazeta Żarowska Nr 10/2010 — strona 3 — 18 maja 2010 |

II Spotkanie

Młodych
W środę 12 maja 2010r. w Gmin

nym Centrum Kultury i Sportu odby

ło się II Spotkanie Młodych z zastępcą

burmistrza Grzegorzem Osieckim.
W spotkaniu uczestniczyła również Mło

dzieżowa Rada Miejska, co umożliwiło

mieszkańcom Żarowa poznanie przedstawi

cieli gminnej młodzieży.

W rozmowie został poruszony m.in. te

mat zakresu działalności Młodzieżowej Ra

dy Miejskiej, a także problemy żarowskiej

młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miejska przedstawiła

swoje pomysły, tj. zorganizowanie kursu

tańca, utworzenie kafejki dla młodzieży. Zo

stała również przedstawiona wstępna inicja

tywa zagospodarowania terenu przy ulicy

Krasińskiego w Żarowie, polegająca na

utworzeniu tam Skate Parku.

Grzegorz Osiecki odpowiadał także na

zadawane mu pytania oraz dzielił się swoimi

pomysłami.

Spotkanie przebiegało w miłej i przy

jemnej atmosferze.

Anita Gadzina, Radna MRM

Podziękowanie
Drugiego maja 2010 r. w Bukowie odbyły się dwie imprezy: Gminne zawo

dy OSP i Turniej Wsi.
Obie to powrót do tradycji ich organizowania w gminie Żarów. Przygotowanie terenu

i jego zabezpieczenie wymagały od mieszkańców Bukowa zaangażowania i poświęcenia

swojego czasu i sprzętu. Bukowianie stanęli na wysokości zadania. Po zakończeniu imprezy

nie brakowało chętnych do sprzątania (a było co robić!). Serdeczne podziękowania dla dru

hów z OSP, Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, Radnej, Pani z Koła Różańcowego oraz mło

dzieży. Podziękowania dla sponsorów głównych nagród w loterii fantowej p. H. Bednarza,

Z. Bednarza, U. Ganczarek oraz wszystkich darczyńców fantów i gotówki.

Dziękujemy Paniom, które upiekły ciasta, pracowały w kuchni, obsługiwały stoiska na

boisku, przygotowywały prezentację. Dziekujemy Panom, którzy przygotowali boisko

i przywieźli sprzęt. Pracowali młodzi, starsi i najstarsi – wszyscy razem i zgodnie.

Wielkie podziękowania dla Pań: G. Bednarczyk, I. Hałaczkiewicz, M. Hałaczkiewicz,

B. Czykieta, U. Ganczarek, M. Fita, J. Kubka, J. Skrypak, E. Chlewicka, P. Polańska, J. Ku

barska, C. Surnik, D. Mrówka, S. Skrypak, A. Skóra, H. Rycerz, Cz. Burzyńska, J. Kosek,

D. Chrebela, A. Pawlicka, W. Chrebela, U. Janeczek, D. Chrebela oraz Panów: E. Bednar

czyk, W. Ganczarek, A. Kubka, A. Czykieta, M. Skrypak, B. Skrypak, S. Rycerz, W. Sur

nik, M. Galuś, P. Ganczarek, S. Misztela, M. Skóra, P. Bratko, D. Piekiełko, K. Chrebela,

D. Chrebela, P. Kubarski, P. Pawlicki, Z. Pałac, R. Martyniuk, T. Grabowski oraz wszyst

kim innym, którzy wspierali choćby dobrym słowem.

Organizatorzy

Kolejna Sesja

Rady Miejskiej
20 maja 2010 roku, o godz 14.00 w

sali narad Urzędu Miejskiego w Żaro

wie odbędzie kolejna Sesja Rady

Miejskiej.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kwo

rum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w

sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie

gminy na 2010 rok,

2) nadania nazw ulic we wsi

Wierzbna,

3) przystąpienia do Programu Odno

wy Wsi Województwa Dolnoślą

skiego,

4) w sprawie zatwierdzenia Sołec

kiej Strategii Rozwoju wsi

Wierzbna,

5) miejscowego planu zagospodaro

wania przestrzennego obszaru po

łożonego w obrębie wsi Mrowiny.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza

Miasta Żarów.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnio

ski radnych.

VI. Zakończenie obrad sesji Rady Miej

skiej w Żarowie.
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Tym razem Zlot

Kabaretów zorganizo

waliśmy 29 kwietnia

2010 roku w Szkole

Podstawowej w Zastru

żu przy udziale stowa

rzyszenia „Nasze dzieci

– wspólna szkoła”.

Jak zwykle mogli

śmy liczyć na niezawod

ną pomoc organizacyjną

Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Ża

rowie, szczególnie Zbi

gniewa Furtaka

i Elżbiety Kulas.

Do udziału w Zlo

cie Kabaretów zgłosiło

się w tym roku pięć ze

społów: ze Szkoły Pod

stawowej

w Pastuchowie, ze

Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy

w Żarowie, ze Szkoły

Podstawowej w Imbra

mowicach, Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Ża

rowie oraz ze Szkoły

Podstawowej w Zastru

żu. Jednak nieprzewi

dziane okoliczności

zmusiły dwie grupy do rezygnacji z udziału

w imprezie.

Ostatecznie w zabawie wzięli udział

uczniowie z żarowskiej podstawówki, z Pa

stuchowa i Zastruża. Zlot poprowadziły

przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Zastrużu: Kamila

Ignatowska i Karolina Kaczmarzyk.

Oficjalnego otwarcia III Zlotu Kabare

tów dokonała pani Krystyna Wardach. Powi

tała uczestników „Dnia Śmiechały” oraz ich

opiekunów: Annę Zołę, Barbarę Nowak,

Magdalenę Kocik oraz Teresę Dąbrowę.

Wszystkie grupy popisały się nieprze

ciętnym poczuciem humoru, zdolnościami

kabaretowoaktorskimi oraz wokalnymi.

Oprócz skeczy mogliśmy wysłuchać cieka

wych piosenek kabaretowych. Nad stroną

muzyczną imprezy czuwał Leszek Krzyż.

Po występach rodzice i nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Zastrużu zaprosili

gości na poczęstunek. Były kiełbaski oraz

słodkości przygotowane przez rodziców

uczniów z Zastruża.

III Zlot Kabaretów zakończył się wrę

czeniem dyplomów, podziękowań i nagród.

Podobnie jak w latach poprzednich jury zde

cydowało, że każdej szkole należy się I miej

sce. Dyrektor SP w Zastrużu, Krystyna

Wardach wręczyła przedstawicielom szkół

pamiątkowe podziękowania oraz nagrodę

„Maskę”.

Małgorzata Kluska

Dzień Śmiechały 2010
Święto humoru i dowcipu odbyło się w Zastrużu już po raz trzeci. W ze

szłym roku zaprzyjaźnione grupy kabaretowe w październiku zaszczyciły

swoją obecnością Gminne Centrum Kultury i Sportu.

Dziękujemy
tym, którzy obdarowali przekazując 1% swojego podatku

za rok 2009 Szkołę Podstawową w Zastrużu, za ich bezintere

sowną i z głębi serca płynącą pomoc.

Okazane nam wsparcie jest bardzo ważne i potrzebne. Dzięki

niemu wyrównują się szanse edukacyjne dzieci wiejskich. Pokazuje

nam też, że w zmaganiach o utrzymanie naszej szkoły– nie jeste

śmy sami. Wasza życzliwość i zrozumienie umożliwia wzbogaca

nie i urozmaicanie zajęć dydaktycznych.

Wszystkim Sponsorom i Darczyńcom składamy wyrazy

wdzięczności i szacunku za serce, ofiarność i troskę o realizację po

trzeb i marzeń dzieci. Wierzymy, że uśmiech i radość na twarzach

uczniów będzie dla Was nagrodą za pomoc, jaką nam okazujecie.

Dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności, życzliwości, przyjaciół,

którzy będą Was wspierać oraz wielu radosnych chwil w życiu.

Kamila Barczyk,prezes stowarzyszenia

oraz Krystyna Wardach, dyrektor Szkoły Podstawowej w Za

strużu

Jeżeli chcieliby Państwo nam ofiarować dalszą pomoc na

wsparcie działań szkoły i przedszkola, prosimy o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie „Nasze dzieci – wspólna szkoła” w Zastrużu;

Zastruże 19 A; 58 130 Żarów

nr rachunku: BZ WBK o. Żarów 52 1090 2369 0000

0001 0344 4057

Konkurs „Nasz dom”

został rozstrzygnięty
Na podstawie Uchwały Nr LII/251/2009 Rady Miej

skiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie usta

nowienia corocznych nagród za osiągnięcia

w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na te

renie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”, uprzejmie

informuję, że Komisja Konkursowa powołana Zarządze

niem Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lute

go 2010r. wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajo

wej 25, Żarów, zarządzana przez Zakład Gospodarki Lo

kalowej Sp. z o. o., Żarów, ul. Słowiańska 8

II miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajo

wej 14, Żarów, zarządzana przez Zakład Gospodarki Lo

kalowej Sp. z o. o., Żarów, ul. Słowiańska 8

III miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajo

wej 51, Żarów, zarządzana przez Zakład Gospodarki Lo

kalowej Sp. z o. o., Żarów, ul. Słowiańska 8
Lilla Gruntkowska

Ogłoszenia drobne
Wykonam prace remontowobudowla

ne w zakresie: malowanie, gładzie, tynki

strukturalne, układanie glazury, paneli,

montaż płyt gipsowokartonowych, inne.

Tel.: 665 446 949

Sprzedam mieszkanie własnościowe w

Żarowie na Osiedlu Piastów, o pow. 40m2:

2 pokoje, kuchnia, łazienka, III piętro.Cena

140 000 zł. Tel.: 74 85 80 617

Sprzedam mieszkanie w Żarowie na

osiedlu 44 m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka,

przedpokój. Tel. 69 111 68 68, po godz.

15.00.
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„Kubusiowi

Przyjaciele

Natury”
Otaczająca nas przyroda jest

bezcennym skarbem. Szacunku do

niej powinniśmy uczyć już od naj

młodszych lat.

Kształtując wrażliwość dziecka na

piękno natury chronimy środowisko

i dbamy o przyszłość kolejnych poko

leń. Kierując się takimi spostrzeżenia

mi przedszkolaki z „Bajkowego

Przedszkola” w Żarowie wzięły udział

w II edycji ogólnopolskiego programu

edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele

Natury” organizowanego przez firmę

Tymbark oraz markę „Kubuś”. Patro

nem merytorycznym programu jest

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

W realizacji działań edukacyjnych

wzięło udział 107 dzieci oraz 8 na

uczycielek z naszego przedszkola.

Przez wykorzystanie metod aktywizu

jących dzieci mogły w przyjemny i ra

dosny sposób poznawać naturę i uczyć

się jak ją chronić. Aktywnie uczestni

czyły w Obchodach Dnia Wiosny,

Dnia Zielonego, Dnia Marchewki.

Przeprowadziły zbiórkę surowców

wtórnych w poszczególnych grupach

wiekowych.

Nie zabrakło konkursu na portret

„Wielkolasa – potężnego strażnika la

su” czy przeglądu na „Najciekawszą

kukiełkę warzywną”. Przedszkolaki

zorganizowały kąciki ekologiczne oraz

założyły mini ogródki warzywne. Do

programu włączyli się także mali arty

ści z kółka teatralnego występując

w przedstawieniu o tematyce przyrod

niczej. Do realizacji w poszczególne

przedsięwzięcia zaangażowali się rów

nież rodzice naszych podopiecznych.

Wspólnie ze swoimi pociechami zbu

dowali karmniki dla ptaków, przygoto

wywali materiały pomocnicze do

zajęć.

Udział naszego przedszkola w pro

gramie daje możliwość otrzymania ty

tułu „Kubusiowych przyjaciół natury”

potwierdzone Certyfikatem. Z niecier

pliwością czekamy na wyniki.
Marta Bukalska

Dzień Godności
„Godność, to coś, czego nie można dotknąć, a jednak każdy ją ma”

13 maja br., spod Gimnazjum im. Ja

na Pawła II w Żarowie ruszył II Pochód

Integracyjny, zorganizowany przez Ośro

dek Pomocy Społecznej w Żarowie,

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrze

szowie oraz Gminne

Centrum Kultury i

Sportu w Żarowie.

Pomysłodawcą i ini

cjatorem obu imprez

był Ryszard Dykcik.

W integracyj

nym pocho

dzie wzięli udział:

niepełnosprawni z

Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Mo

krzeszowie, niepeł

nosprawni z Żarowa

(szkoda, że tak niewielu). Urząd Miejski

w Żarowie reprezentowali: Zca Burmi

strza – Grzegorz Osiecki, kierownik OPS

u – Anita Denes

Ziemkiewicz wraz z

pracownikami, radne:

Maria Tomaszewska

i Halina Lewandow

ska, przedstawiciele

GCKiS w Żarowie

oraz liczna grupa

przedstawicieli ZE

RiI w Żarowie, dzieci

i młodzież z żarow

skich szkół, dzieci ze

świetlicy „Cztery Po

ry Roku” i wielu

mieszkańców.

Warto dodać, iż tegoroczny pochód

liczył dużo więcej niż 200 osób (więcej

niż w roku ubiegłym).

Celem pochodu

jest nagłośnienie

idei ludzkiej godno

ści. Pragniemy, by

13 maja, wszyscy –

choć przez chwilę –

pomyśleli o tych lu

dziach na świecie

(zarówno daleko,

jak i blisko nas),

którzy nie mogą

godnie żyć.

Dzień Godności

Osób z Niepełno

sprawnością Intelektualną zaistniał po

to, by uzmysłowić nam, że ci ludzie, tak

samo jak my: kochają, bawią się, radują,

płaczą czy cierpią.

Spotkanie integracyjne

D ruga część obchodów Dnia God

ności odbyła się w GCKiS, gdzie

zaprezentowały się w występach arty

stycznych zarówno osoby niepełno

sprawne, jak i przedstawiciele

żarowskich szkół, zespołu śpiewaczego

„Żarowianie” oraz aktorzy Teatru „Bez

domnego”. Wszystkie występy nagra

dzane były gromkimi brawami. Czas

upłynął w miłej i przyjacielskiej atmos

ferze, aż szkoda było się rozstawać.

Miniony Dzień Godności można

podsumować słowami naszego Wielkie

go Polaka, Papieża Jana Pawła II:

Uczestnicy pochodu na placu w centrum miesta

Wszystkie występy wzbudziły olbrzymie zainteresowanie

Występ dzieci ze świetlicy „Cztery pory roku”

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,

nie przez to kim jest, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”.
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„Dni Żarowa 2010” – XXlecie samorządu
Imprezy towarzyszące:
27 maja 2010, 19.00 – Wieczór Gospodarczy z okazji XX

lecia Samorządu Terytorialnego dla przedstawicieli firm

działających na terenie gminy Żarów

6 czerwca 2010 – Międzynarodowy Festiwal Tańca Dawne

go „Pawana” – teren obok pałacu w Wierzbnej

Imprezy sportowe:
Sobota 22.05.2010

10.00 – VII Turniej piłki ręcznej o puchar Burmistrza

Miasta Żarów, 15lecie klubu UKS Głęboka Purpura – Ha

la Sportowa GCKIS w Żarowie, ul. Piastowska 10A

Czwartek 27.05.2010

9.00 – II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Pre

zesa TKKF w Żarowie – Hala Sportowa GCKIS w Żaro

wie, ul. Piastowska 10A

18.00 – I Otwarty Nocny Turniej na Orliku – od 15 lat –

Kompleks boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012,. ul.

Piastowska 10A

Sobota 29.05.2010

godz. 8.00 – Zawody wędkarskie – Staw Miejski w Żarowie

9.30 – Turniej zakładów pracy w piłkę nożną o puchar

Burmistrza Miasta Żarów – Kompleks boisk sportowych

Moje boisko Orlik 2012, ul. Piastowska 10A

10.00 – IV Memoriał im. Edwarda Sypniewskiego w piłce

siatkowej mężczyzn – Hala Sportowa GCKIS w Żarowie,

ul. Piastowska 10A

10.00 – Turniej koszykówki ulicznej – Kompleks boisk

sportowych Moje boisko Orlik 2012, ul. Piastowska 10A

10.00 – Turniej deblowy w tenisa ziemnego – Korty teniso

we GCKiS w Żarowie, ul. Górnicza

10.30 – Turniej szachowy z okazji „Dni Żarowa” o puchar

Burmistrza Miasta Żarów – teren zielony przy skrzyżo

waniu ul. A. Krajowej/B. Chrobrego/

Niedziela 30.05.2010

10.00  Turniej deblowy w tenisa ziemnego – Korty te

nisowe GCKiS w Żarowie, ul. Górnicza

Koło ma 5 lat
11 maja 2010 r. w Bibliotece Publicznej w Żarowie odbyło się spotkanie

Koła Przyjaciół Biblioteki z okazji 5lecia jego powołania.

Dyrektor Bibliote

ki Stanisława Bier

nacka, przedstawiła

krótką historię Koła

i podziękowała ustę

pującemu Zarządowi.

Opiekun Koła Małgo

rzata Gawron, przed

stawiła sprawozdanie

z działalności Koła

w ciągu tych lat.

Dzięki członkom

i ich wpłatom zebra

no kwotę 7.619 zł.

Zakupiono 295 książek, które wzbogaciły

księgozbiór Biblioteki. Jesteśmy za to nie

zmiernie wdzięczni i cieszymy się, że

w czasach, kiedy popularne są różne for

my spędzania wolnego czasu, książka i bi

blioteka wciąż mają swoich miłośników

i osoby, które je wspierają. Chcielibyśmy

podziękować za to wszystkim członkom

Koła Przyjaciół Biblioteki w Żarowie, tak

że tym nieobecnym na zebraniu.

Następnie wybrano nowy Zarząd.

Przewodniczącą została Jadwiga Kosze

luk, zastępcą przewodniczącej – Wanda

Hüpner, sekretarzem – Alicja Godek

(skład z poprzedniej kadencji) oraz

skarbnikiem – Joanna Daniel, która za

stąpiła Marię BudzeńSerwicką.

W ciepłej i serdecznej atmosferze,

przy kawie i ciasteczku, członkowie Ko

ła, przeglądając kronikę, wspominali

pierwsze zebranie sprzed 5 lat.

Spotkanie umilił swoim występem

Ryszard Dykcik, który przedstawił

„Lekcje tańca dla starszych i zaawanso

wanych” Bohumila Hrabala (fragment).
Małgorzata Gawron

Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki

Trudne pytania
Czym są dopalacze? Jak działają?

Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami

wypadku? Jak pomóc poszkodowa

nemu? – na te i wiele innych pytań,

10 maja 2010r. odpowiadali nauczy

ciele Szkoły Podstawowej im. Anny

Jenke w Mrowinach – Katarzyna

Buczma i Bartosz Majchrzak.
Co miesiąc wychowawcy i nauczyciele

naszej szkoły spotykają się z rodzicami

uczniów na konsultacjach indywidualnych,

by przedstawić im osiągnięcia ich pociech

oraz omówić oceny i ewentualne problemy

wychowawcze.

Przed ostatnimi konsultacjami odbyło

się spotkanie, na którym Katarzyna Buczma

przedstawiła rodzicom problem, jakim są

dopalacze, kupowane i używane przez coraz

to młodsze osoby. Zaprezentowała podsta

wowe informacje o tych środkach oraz

przedstawiła rodzicom strony internetowe,

z których, w razie potrzeby, warto skorzy

stać. Następnie Bartosz Majchrzak przepro

wadził szkolenie z zakresu Pierwszej

Pomocy Przedme

dycznej i odpowie

dział na wszystkie

nurtujące rodziców

pytania związane

z tym tematem.

Wszystkim

przybyłym rodzi

com serdecznie

dziękujemy!
Katarzyna

Buczma
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110 Małych Szkół, liczących do 110

uczniów i położonych na terenach wiejskich

– to adresaci nowego, 3letniego projektu

„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, którego or

ganizatorem jest Federacja Inicjatyw Oświa

towych wraz z Fundacją Wspierania

Aktywności Lokalnej

FALA, Fundacją Edu

kacja dla Demokracji,

Fundacją Partnerstwo

dla Środowiska oraz

Szkołą Wyższą Przy

mierza Rodzin.

Wśród 13 szkół

z województwa dol

nośląskiego znalazła

się Szkoła Podsta

wowa w Zastrużu,

prowadzona przez

Stowarzyszenie

„Nasze dzieci –

wspólna szkoła”.

Projekt wygrał konkurs MEN „Ponadre

gionalne programy rozwijania umiejętno

ści uczniów w zakresie kompetencji

kluczowych, ze szczególnym uwzględ

nieniem nauk matematycznoprzyrodni

czych, technologii

informacyjnokomunikacyjnych (ICT),

języków obcych, przedsiębiorczości”.

Jest współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Społecznego (Program Opera

cyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4).

Oferta w projekcie „Z Małej Szkoły

w Wielki Świat” to zajęcia prowadzone

metodą projektów edukacyjnych, wspar

cie nabywania kompetencji poprzez sto

sowanie oceniania kształtującego oraz

praca w zespołach międzyklasowych

(klasy I–III i IV–VI).
Celem projektu jest wsparcie uczniów

w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

kompetencji matematycznych i podstawo

wych kompetencji naukowotechnicznych,

kompetencji społecznych i obywatelskich,

umiejętności uczenia się.

Dla naszej placówki jest to ogromne

wyróżnienie, jak również szansa rozwoju

i wzmocnienia prowadzonych już działań

w wielu obszarach. Istotna jest również

promocja Szkoły Podstawowej oraz od

działów przedszkolnych w Zastrużu.
Krystyna Wardach, dyrektor szkoły

Piękne przebrania, wyuczone role, uśmie

chy na małych twarzyczkach i zapał do rywa

lizacji –w takiej atmosferze upływały

zmagania na małej scence. Występy dzieci

należy zaliczyć do wielce udanych, dlatego

ocena ich pracy nie była łatwa. Solidnie zo

stały przygotowane przez swoich wychowaw

ców: Justynę

Świerczek, Wiolettę

Kozakow, Renatę

Frycz, Renatę Różań

ską, Wiolettę Dziedzic

i rodziców, którym na

leżą się słowa uznania.

W czasie, kiedy

Jury oddaliło się, by

dokonać weryfikacji

ocen, dzieci zaproszo

ne zostały na poczęstu

nek (pączki, ciasto,

woda z sokiem).

Wszystkie dzieci

biorące udział w tur

nieju WYGRAŁY

z tremą i nieśmiało

ścią, dlatego też żadne

dziecko nie wyszło

z GCKiS bez nagrody.

Oto laureaci

konkursu:
I. miejsce – Malina Habzda, Karolina

Ciastoń, Sandra Skowrońska, Wikto

ria Stec z SP Imbramowice za przed

stawienie pt. „Kredki siostrzyczki”,

II. miejsce – Laura Król i Przemysław

Dobrowolski z Bajkowego Przedszko

la Miejskiego w Żarowie,

III. miejsce – Jakub Żywioł z SP w Im

bramowicach.
Wyróżnienia:

 najlepszy aktor – Malina Habzda z SP

Imbramowice,

 za grę aktorską – Wiktor Iwański z SP

w Zastrużu,

 za grę aktorską – Gabriela Adamczyk

z SP Żarów,

 za ruch sceniczny – Alicja Tyrolska

z SP Zastruże,

 za swobodę sceniczną – Bartłomiej

Tyza z SP Mrowiny,

 najlepsza charakteryzacja – Przemy

sław Dobrowolski z Bajkowego

Przedszkola Miejskiego w Żarowie,

 najlepsza kreacja – Oliwia Kutera z SP

Zastruże,

 za kulturę słowa – Julita Ziemkiewicz

z SP Żarów.
Wszystkim dzieciom gratulujemy uda

nych występów i zapraszamy w przyszłym

roku na XIII Niezapominajkowy turniej.

Elżbieta Kulas

dokończenie ze strony 1.

Niezapominajka

foto Elka:

Zdobywcy I miejsca ze Szkoły

Podstawowej w Imbramowicach

Z Małej Szkoły w Wielki Świat
23 kwietnia 2010 r. zakończyła pracę Komisja Rekrutacyjna powołana do

oceny nadesłanych wniosków.
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uwagi na towarzyszące objawy .

Teoretyczne podstawy to jednak nie wszyst

ko. Pani Genowefa pokaże paniom w praktyce

między innymi jakich zasad należy przestrzegać pielęgnując chorego

w łóżku, na co zwrócić uwagę, aby chory miał zapewnione poczucie

bezpieczeństwa w czasie wykonywania porannej toalety.

Praktyczne szlifowanie umiejętności pod okiem wykwalifikowa

nej osoby to dla pań pracujących w domu chorego bardzo cenne do

świadczenie.

Za współpracę Żarowskiemu Hospicjum w imieniu zespołu

Ośrodka Pomocy Społecznej dziękuję. adz

Dzień przyrodnika
Dnia 7 maja uczniowie klas III ze szkół podstawowych w Zastrużu i Im

bramowicach wybrali się do Wrocławia na warsztaty organizowane z okazji

Dni Przyrodnika przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uczniowie wzięli udział w interesujących pre

zentacjach, prelekcjach i pokazach w dwóch gma

chach uniwersyteckich. Zajęcia prowadzone były

przez: profesorów, doktorów oraz studentów.

Pierwszym niezwykłym doświadczeniem była

produkcja chrupek kukurydzianych w procesie

ekstruzji, czyli tłoczenia.

Uczniowie wypro

dukowali ogromne

chrupki w trzech sma

kach: naturalnym, solo

nym i pomidorowym.

Największe okazy mo

gli zabrać do domu

i poczęstować nimi

członków rodziny. Ko

lejnym etapem niezwy

kłej wycieczki był

Biskupin, gdzie czekały

na nich niespodzianki

paleontologiczne i an

tropologiczne. Tutaj

uczniowie zetknęli się

z naukowcami zajmującymi się wykopaliskami

szczątek dinozaurów w Krasiejowie. Obejrzeli

fragmenty kości i szkieletów prehistorycznych

zwierząt (cyklotozaura i silezaura).

Równie emocjonującym punktem zajęć

były zajęcia antropologiczne o rekonstruk

cjach czaszek ludzkich z różnych epok histo

rycznych. Uczniowie zgłębili tajniki

rekonstruowania na podstawie czaszki: kolo

ru oczu, włosów, wieku osoby, kształtu nosa

i oczu oraz tuszy. Prowadząca pokaz Pani

profesor przedstawiła młodym przyrodnikom

zrekonstruowaną twarz kobiety żyjącej w śre

dniowieczu. Zachęciła również dzieci do wy

konania mięśni twarzy z plasteliny

i doczepienia ich do czaszki.

Ostatnim etapem wycieczki był udział

w konkursie plastycznym związanym z nary

sowaniem widzianych zwierząt przed gma

chem uniwersytetu. Wybór był ogromny,

gdyż uczniowie mieli okazję podziwiać: al

paki, owce, młode koziołki i mnóstwo pta

ków, m. in. bażanty, różne gatunki kur

i kogutów oraz kaczek.

Wszyscy uczniowie otrzymali I miejsca

i nagrody: balony, lizaki oraz pluszowe mi

sie. Wycieczka była niezwykle udana. Zdo

bywanie wiedzy poza szkołą, w zajęciach

warsztatowych przez dzieci jest efektywne

i bardzo cenne. Dzieci żywo dzieliły się

swymi wrażeniami w autokarze oraz w do

mu. Czekamy z niecierpliwością na następne

Dni Przyrodnika. To inspirujące doświad

czenie, związane z dobrą zabawą i ćwicze

niami praktycznymi pod okiem

profesjonalistów i autorytetów świata nauki,

zawdzięczamy Państwu Dobrowolskim

z Marcinowiczek, którzy są pracownikami

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła

wiu. Serdeczne podziękowania składają

uczniowie wraz z wychowawcami.

Monika Odon

Bieg pamięci

GrossRosen
8.05.2010 r. odbyły się XXIV

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe „Bieg

Pamięci GrossRosen” Rogoźnica

2010, ku czci tragicznie pomordowa

nych w obozie koncentracyjnym

w Rogoźnicy.
Zapalono znicze oraz złożono kwiaty

pod Mauzoleum Pomordowanych. Na starcie

stanęło 217 zawodników, zawodniczek na

różnych dystansach w różnych kategoriach.

W końcowej punktacji gmin, nasi reprezen

tacji zajęli dobre, trzecie miejsce.

Wyniki:
200 m, dziewczęta 20001999

5 miejsce – Klara Skrzypek

8 miejsce – Jagoda Dudyńska

9 miejsce – Karolina Karpińska

10 miejsce – Magdalena Węgiel

200 m, chłopcy 20001999
3 miejsce – Damian Myszkowski

8 miejsce – Mateusz Broński

14 miejsce – Kacper Wilk

800 m, dziewczęta 19981997
12 miejsce – Natalia Cichecka

14 miejsce – Natalia Chmiel

15 miejsce – Patrycja Bartosińska

800 m, chłopcy 19981997
37 miejsce – Bartosz Szewczyk

800 m, dziewczęta 1996
2 miejsce – Paulina Siedlecka

3 miejsce – Agnieszka Górska

5 miejsce – Sylwia Torbuś

1000 m, dziewczęta 19951994
6 miejsce – Katarzyna Rudnik

9 miejsce – Justyna Babiarz

1000 m, chłopcy 19951994
5 miejsce – Hubert Skrzypek

6 miejsce – Łukasz Brańka

10 miejsce – Piotr Przerwa

13 miejsce – Tomasz Gadzina

Bieg OPEN – 10 km
4 miejsce – Tomasz Gadzina

5 miejsce – Łukasz Brańka

6 miejsce – Hubert Skrzypek

media0

Edukacyjne wsparcie
Z inicjatywy koordynującej usługi opiekuńcze Anny Piróg opiekunki pra

cujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie 12 maja 2010r. roku skorzy

stały z cennej lekcji prowadzonej przez Genowefę Błaszczyk – Pielęgniarkę,

Aktywną Działaczkę Żarowskiego Hospicjum.W siedzibie Hospicjum panie miały szansę wysłuchać mini wykładu poświęconego jed

nostkom nozologicznym, takim jak cukrzyca, zawał, udar , ze zwróceniem szczególnej
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Akademia Malucha
Zajęcia w tej niezwykłej Akademii odbywa

ją się w Bibliotece Pu

blicznej w Żarowie we

współpracy z GCKiS,

zawsze w czwartki

o godz. 11.00. Do AM

uczęszczają dzieci od 6.

miesiąca życia do lat 4

wraz z rodzicami lub

opiekunami. Dorośli

biorą czynny udział

w zabawach i zadaniach,

jakie stawia przed dzieć

mi prowadząca zajęcia

Elżbieta Kulas.

Każde spotkanie

zaczyna się na dywa

nie, na którym malusz

ki bawią się

zabawkami i książecz

kami. Tam też czytane

są im króciutkie ba

jeczki i proste wierszy

ki. Dywan również służy jako mata podczas

wykonywania masażyków. W tej relaksują

cej zabawie biorą udział opiekunowie, którzy

czytając wierszyk masują w odpowiedni spo

sób plecki dziecka. Nie brakuje również za

baw ruchowych. Oczywiście są też zajęcia

plastyczne, o które dzieci pytają zaraz po

przyjściu na Akademię. Proste prace plastycz

ne, przy sporej pomocy mamy, taty, babci,

cioci czy niani sprawiają radość nie tylko naj

młodszym, ale też dorosłym.

Warsztaty Plastyczne dla

dzieci od 510 lat
Warsztaty te odby

wają się w każdy czwar

tek o godz. 15.00

w GCKiS (I. Piętro). Od

października 2009 r., do

dnia dzisiejszego

uczęszcza ok. 20 małych

miłośników plastyki.

Dzieci chętnie

i z entuzjazmem tworzą

rozmaite prace, zwłasz

cza jeżeli sięgają po in

ne materiały niż

zwykle używane, któ

rych nie brakuje w na

szej placówce.

Materiały do pracy wy

bierane są z tzw. najwyższej półki. Podczas za

jęć dzieci malują figurki z gliny, robią

świąteczne ozdoby, rysują, wycinają, malują

różnorodnymi farbami, korzystają z rozma

itych narzędzi plastycznych służących do zdo

bienia (np. wycinarki, dziurkacze, nożyczki

z ozdobnymi ostrzami...). Wszystkie prace dzie

ci są bardzo ładne, estetyczne i zasłużyły na eks

pozycję, którą można podziwiać w holu GCKiS.

Warsztaty Rękodzieła dla

UTW i nie tylko...
Zajęcia skierowane są głównie do żarow

skich Seniorów – Słuchaczy UTW, ale nie tyl

ko. Na te warsztaty może przyjść każda

dorosła osoba, niezależnie od przynależności

do UTW. Zajęcia odbywają się w każdą środę

w godz. 14.0015.45. Od października do tej

pory, uczestniczki warsztatów zrobiły piękne

ikebany na Święto Zmarłych, kartki świątecz

ne i okolicznościowe, zdobiły aniołki z gipsu,

i jajka styropianowe na Wielkanoc. Ostatnio

Panie „rozsmakowały się” w origami. Opano

wały sztukę składania papieru (origami 3D),

dzięki której stworzyły niepowtarzalne ko

szyczki. Prace te można było obejrzeć pod

czas wystawy pokonkursowej „Pisanka,

Palma, Wypieki Wielkanocne” w GCKiS.

Obecnie, na zajęciach, trwają prace nad kwia

tową KUSUDAMĄ. Kusudama – jest to kula

wykonana z papieru (origami), zawieszona

na sznurku ozdobionym koralikami.

Warsztaty Terapii Zajęcio

wej dla osób niepełno

sprawnych
Z uwagi na to, iż frekwencja na tych zaję

ciach była bardzo niska (2 osoby), połączono je

z Warsztatami Rękodzieła. Połączenie to, oka

zało się nader korzystne dla obu stron. Panie

z UTW są szczęśliwe, bo mogą być pomocne,

a te drugie, że potrafią sprostać zadaniom,

a nawet odwzajemnić się również pomocą.

Zajęcia relaksacyjne

TAICHI
Taichi to system, opracowanych w XI

wieku w Chinach, harmonijnych, powolnych

ruchów pozytywnie wpływających na popra

wę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psy

chicznego. Regularna praktyka czyni

każdego pogodniejszym, spokojniejszym,

silniejszym i młodszym.

Zajęcia te odbywają się w każdą środę

o godz. 16.00 na hali sportowej GCKiS.

Podczas zajęć, wykonywany jest zestaw

ćwiczeń oddechoworuchowych, których zada

niem jest poprawa sposobu oddychania (oddy

chanie przeponowe) oraz poprawa

i uelastycznienie stawów i mięśni. Uczestnicy

wykonują również automasaż SHIAT SU, któ

ry umożliwia swobodny przepływ krwi w ca

łym układzie krwionośnym, a także biorą

udział w wizualizacjach, zadaniem których jest

odprężenie fizyczne i psychiczne ćwiczących.

28 kwietnia br. w ramach zajęć Taichi,

jedna z uczestniczek – Zofia Szczęsna zapre

zentowała lecznicze nalewki i syropy, które

sama sporządziła. Każdy specyfik dokładnie

omówiła i podała do degustacji. (Zapewniam,

że wszyscy byli zachwyceni i oczarowani Pa

nią Zosią i jej znajomością ziół). Oprócz go

towych preparatów, nasza zielarka, przyniosła

ze sobą przepisy na ich wykonanie, z których

wszyscy skwapliwie skorzystali.

Elżbieta Kulas

Zapraszamy

na korty tenisowe
Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie
zaprasza wszystkich chętnych do korzy

stania z kortów tenisowych znajdujących się

na Osiedlu Piastów w Żarowie.

Korty tenisowe czynne są codziennie

od godz. 10 do zmroku.

Koszt korzystania z kortów wynosi

10 zł/godz. bez względu na wiek.

Istnieje możliwość rezerwacji kortów.

Telefon do gospodarza kortów:

795 933 721.

Radość Tworzenia
Takie uczucia zna każdy. Wystarczy tylko przypomnieć sobie, jak było

kiedy byliśmy dziećmi. Z jaką pasją np. rysowaliśmy... i ile dawało nam to ra

dości. Te odczucia nie zniknęły z upływem lat. One są nadal w nas, tylko trze

ba odkryć je na nowo.

foto Biblioteka: Akademia malucha

foto Biblioteka: Zajęcia plastyczne dla dzieci
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Mecz na szczycie w ostatecznym rozra

chunku należał do Zjednoczonych, którzy po

konali jednego z dwóch konkurentów

o powrót do „okręgówki” 3:0 (1:0).

Pierwsza część spotkania to dość nerwo

wa gra naszego zespołu, który dominował

i jednak nie umiał znaleźć ostatniego podania.

W 5 min. za faul od tyłu żółty kartonik

powędrował dla Okarmy. Trzy minuty póź

niej akcję otwiera Chłopek zagrywając pro

stopadle do Jerutowskiego. Niedokładne

podanie nie dociera do wchodzącego w pole

karne Dąbrowskiego. W 11 min. po rzucie

rożnym gości piłka ląduje obok słupka Traw

czyńskiego. Strzał z podbicia Rudnika z 15m

wybija bramkarz. Krótko wykonany rzut z au

tu Klimaszewskiego do Ciupińskiego spra

wia, iż Adam może się obrócić i podać do

niepilnowanego na przedpolu Ślączki. Strzał

po rykoszecie wybronił golkiper Sudetów.

Szybkie wznowienie z rzutu wolnego

w 23 min. pozwala dośrodkować na głowę

Dąbrowskiego, który wychodzi w powietrze

obok interweniującego bramkarza. Sędzia od

gwizduje rzut wolny dla gości. Po pół godzi

ny gry ujrzeliśmy nieliczny strzał z dystansu

Sudetów, który ląduje nad bramką odprowa

dzającego wzrokiem Trawczyńskiego.

W 39 min. piłkę w środku boiska gubią go

ście. Podanie otrzymuje na prawym skrzydle

Dąbrowski, który zamiast kierować się w kie

runku bramki utrudnia sobie zadanie ucieka

jąc w narożnik. W rezultacie strzał z ostrego

kąta nie może zagrozić przyjezdnym. Pierw

sza bramka dla Zjednoczonych pada w 44 mi

nucie. Precyzyjny strzał Klimaszewskiego

z 16 m otwiera wynik spotkania.

Na początku drugiej połowy nasz zespół

przejmuje piłkę na 30 metrze. Bezpośredni

strzał z dystansu Koreckiego nie znajduje

światła w bramce. W 57 min po równole

głym podaniu od Ślaczki, Rudnik próbował

podwyższyć wynik spotkania. Skuteczną in

terwencję zanotował bramkarz Sudetów. Po

godzinie gry zobaczyliśmy bramkę numer

dwa. Zmieniony Krawczyk dogrywa w pole

karne. Najprzytomniej zachował się Korbec

ki. Pięć minut później brak zdecydowania

w obronie Chłopka nie wykorzystali rywale.

Piętnaście minut przed końcowym gwizd

kiem dominacja Zjednoczonych nie podlega

dyskusji. Na lewym skrzydle Koluśniewski

dogrywa do Korbeckiego. Ogrywa rywala,

jednak strzał na bramkę blokuje powracający

obrońca. Opadającą piłkę po strzale Kolu

śniewskiego z 25 m paruje bramkarz, wybija

jąc na rzut rożny. Bramka ustalająca wynik

spotkania padła w 84 min. Po dośrodkowaniu

Rudnik przechodzi bramkarza kierując fut

bolówkę do siatki.

Zwycięstwo oznacza powrót na pozycję

lidera.

Żółte kartki: 5’ Okarma.

Zjednoczeni: Trawczyński – Drąg, Okar

ma, Chłopek, Ciupiński, Klimaszewski (60’

Krawczyk), Ślączka, Dąbrowski (65’ Kolu

śniewski), Jernutowski, Korbecki (87’

Skrzyniarz), Rudnik.

media

Lider pokonany
Po ostatnim potknięciu z Podgórzem Wałbrzych (3:3) zespół seniorów wy

stępujący w klasie A stracił pozycję lidera na korzyść Sudetów Dziećmorowi

ce, z którymi przyszło się spotkać już w następnym meczu.

fot. media: Zdobywca pierwszej bramki

M. Klimaszewski

Siatkarze zakończyli sezon
Dwa żarowskie zespoły występujące w I lidze 41 edycji

powiatowej ligi siatkowej TKKF Bolko zakończyły zmagania.

W ostatniej kolejce nasze drużyny walczyły o różne cele. LKS

Chemik o jak najlepszą pozycję w końcowej klasyfikacji, natomiast

TKKF Chemik o pozostanie w I lidze. Po dramatycznym pojedynku

LKS Chemik Żarów pokonał na wyjeździe mistrza poprzednich roz

grywek Bolko Świdnica 2:3. Tym samym zespół zajął czwartą pozy

cję tracąc do drugiego miejsca zaledwie trzy punkty. W

bezpośrednim pojedynku między drużynami, które grały o ligowy

byt lepsi okazali się zawodnicy Kupca Świdnica pokonując TKKF

Chemik Żarów 3:1. Podczas uroczystego zakończenia najstarszych

amatorskich rozgrywkach na Dolnym Śląsku wręczone zostały pu

chary i dyplomy dla wszystkich drużyn.

Końcowa tabela I ligi

media

Siatkówka chłopców
8 maja 2010r. odbył się III Turniej Piłki Siatkowej

Chłopców, którego celem było uhonorowanie rocznicy za

kończenia II Wojny Światowej.

W Turnieju wzięło udział 6 drużyn: po dwa z Jaworzyny

Śląskiej i Żarowa oraz reprezentacje gimnazjum w Sobótce i

nr 1 w Świdnicy. W zespołach z Sobótki i Świdnicy występo

wały dziewczęta. Zawody odbyły się w dwóch etapach.

W pierwszym walczono systemem „każdy z każdym” w

grupach eliminacyjnych „A” i „B”, a następnie ekipy, które w

eliminacjach zajęły takie same miejsce rozegrały 3 mecze o

miejsca I – VI.

W pojedynku zwycięzców grup lepszy okazał się zespół

UKS Jaworzyna Śląska zwyciężając, po bardzo wyrównanej i

pasjonującej walce uczniów Gimnazjum w Sobótce 2 : 0.

Miejsce trzecie zajęła drużyna ubiegłorocznego triumfatora –

Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

Dalsze pozycje uzyskały: Gimnazjum w Jaworzynie Ślą

skiej (IV), Żarowie (V) i Zespołu szkół z Żarowa (VI). Za naj

lepszego zawodnika uznano Kornelię Krakowiak z

Gimnazjum nr 1 w Świdnicy („na co dzień” trenującą w „Po

lonii”). Sędziowali p. Władysław Charęża i p. Zbigniew Sion

ko. Przy „stokach” pomagali uczniom żarowskiego

gimnazjum: Paulina Chrapek, Paweł Łagoda, Aleksander

Szkurtłat, Marek Wachowiak i Wiktor Zaleński. Organizato

rami byli: Piotr Jaskólski i Prezes TKKF „Chemik” p. Kazi

mierz Bordulak.
Piotr Jaskólski
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Nabór do

Akademii Orlika
Gminne Centrum Kultury i Sportu

przystąpiło do rządowego projektu

Akademia Orlika, którego głównym

celem jest wytworzenie nawyku syste

matycznej aktywności ruchowej wśród

dzieci oraz wykorzystanie bazy kom

pleksów boisk wybudowanych w ra

mach programu „Moje boisko – Orlik

2012” w oparciu o zajęcia piłkarskie.
Nabór do Akademii Orlika zostanie prze

prowadzony w sobotę 22 maja 2010 r.

o godz.13.00. Będzie polegał na teście spraw

nościowym, będącym podstawą do naboru

dzieci w wieku 6, 7, 8 lat. Zakwalifikowane

dzieci wezmą udział w programie „Wakacje

z Orlikiem”, które będą odbywać się przez

cały miesiąc sierpień, a następnie 30 osób

przejdzie do ostatniego III docelowego etapu:

10miesięczne szkolenie Akademii Orlika.

Każdy uczestnik biorący udział w nabo

rze do Akademii Orlika dostanie koszulkę.

Zakwalifikowana trzydziestka dzieci do III

etapu otrzyma komplet strojów sportowych

(koszulki, spodenki, 2 pary getrów piłkar

skich, torba sportowa).

Partner – Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie zapewnia udostępnienie

boiska Orlik dla potrzeb szkolenia uczestni

ków Akademii Orlika (łącznie 6 godzin tygo

dniowo) w okresie 1 sierpnia 2010 – 31

października 2010 oraz 1 kwietnia 2011 – 30

czerwca 2011. W okresie 1 listopada 2010 

31 marca 2011 zapewnienie hali sportowej

dla realizacji treningów piłki nożnej dla dzieci

w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Ponadto

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

ubezpiecza uczestników Akademii Orlika od

nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania

treningów. Organizator projektu zapewnia

sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć, ko

szulki dla dzieci biorących udział w naborze,

stroje sportowe dla zakwalifikowanej trzy

dziestki, strój dla trenera.

Zapraszamy dzieci do aktywnego udziału

oraz rodziców do dopingowania swoich po

ciech podczas naboru do Akademii Orlika!

GCKiS

Na przekór wszystkiemu
W zaległym meczu XXII kolejki o mistrzostwo ligi okręgowej juniorów Zjed

noczeni pokonali w meczu wyjazdowym Polonię Bystrzycę Kłodzką 1:2 (1:1).

Mecz obfitował w wiele jednoznacznie

kontrowersyjnych decyzji sędziego, który eli

minował naszych zawodników sypiąc kartka

mi, w tym dwoma czerwonymi.

Jednak kolejny raz zespół pokazał wielki

charakter oraz zaufanie, jakim darzy trenera

Sebastiana Błaszczyka.

Na początku spotkania z bramki piłkę

wznawia Pojasek. Pie

truszka przedłuża gło

wą do wychodzącego

na skrzydle Uszczyka,

który na szybkości mi

ja obrońcę zagrywając

na plecy do wchodzą

cego Bieńki. W szóstej

minucie za zatrzyma

nie akcji na 18 m żółtą

kartką zostaje ukarany

Pietruszka. Bezpośred

ni strzał ucieka z rąk

Pojaskowi. Do piłki

dochodzi zawodnik

Polonii dopełniając

formalności. Kolejny

stały fragment dla go

spodarzy wyjaśnia Pojasek.

W 18 min. ujrzeliśmy zapowiedź tego, co

działo się w całym spotkaniu. Piłkę do rzutu

wolnego ustawia Chrapek. W walce o pozy

cję zawodnik gospodarzy odbija się od Bryły

i pada na murawę. Sędzia podbiega pokazu

jąc naszemu pomocnikowi czerwoną kartkę.

W 21 min. groźną kontrę chciał przerwać

Skrypak wybijając futbolówkę na aut. Niefor

tunne zachowanie obrońcy sprawia, iż nie tra

fia w piłkę, do której dochodzi napastnik

Bystrzycy wychodząc sam na sam z naszym

golkiperem. Szybkie wyjście z bramki unie

możliwia oddanie precyzyjnego strzału.

Gra się zaostrza, jednak sędzia wyciąga

kartki tylko dla naszego zespołu. Za dyskusje z

sędzią po faulu, żółtą kartką został upomniany

Uszczyk. Przebiegnięcie po leżącym Skrypaku

na arbitrze nie zrobiło większego wrażenia.

W 30 min. po faulu na naszej połowie

Chrapek wznawia grę zagrywając długą cro

sową piłkę, która robi kozioł nad obrońcami.

Takiej sytuacji nie marnu

je szybki Uszczyk strzela

jąc bramkę wyrównującą.

Chwilę później stan

zawodników się wyrów

nuje. Uderzony w twarz

zostaje Bieńko. Rywal uj

rzał czerwoną kartkę. Za

dyskusje z sędzią Bieńko

otrzymuje żółty kartonik.

Wyczuwając sytuację,

że Zjednoczeni zaczynają

dominować sędzia w koń

cówce pierwszej połowy

pokazuje drugą czerwoną

kartkę dla Dopieralskiego, który wychodząc

do wyrzuconej piłki z autu potyka się o wła

sne nogi i przewraca się na zawodnika z By

strzycy.

Na początku drugiej połowy dośrodko

wanie mija rosłego Skrypaka. Strzał gospo

darzy jest nieprecyzyjny.

W 51 min. po przejściu dwóch obrońców

faulowany w polu karnym jest Bieńko. Do je

denastki podchodzi Chrapek. Nieczysto ude

rzoną piłkę z rzutu karnego wybija bramkarz.

Niedopuszczalny błąd popełnia Chrapek w

70 min. gubiąc piłkę na własnej połowie. Na

pastnik znajduje się w dogodnej sytuacji lobując

bramkarza. Powrót Patryka sprawia, iż rehabili

tuje się wybijając futbolówkę z linii bramkowej.

W 78 min. strzał z 20 m Chrapka piąstku

je bramkarz. Całą sytuację wyjaśnia obrońca

wybijając na aut. Wznowienie trafia w pole

karne, gdzie umie zachować się najbardziej

wartościowy rezerwowy ligi Konieczny,

strzelając bramkę dającą prowadzenie.

Brutalnie sfaulowany został Skrypak,

który w asekuracji dwóch kolegów opuścił

boisko, na które już nie powrócił.

Osłabieni wykluczeniami Zjednoczeni

grają piłką zmuszając przeciwnika do biega

nia. W końcówce spotkania Konieczny prze

prowadza szybką kontrę. Zagrywa do

wychodzącego na czystą pozycję Chrapka,

któremu nie udało się przerzucić bramkarza.

Miejscowy arbiter kończy spotkanie. Junio

rzy wygrali kolejny mecz. Punkty gubi naj

groźniejszy konkurent w walce o Ligę

Dolnośląską Juniorów – Nysa Kłodzka.

Zjednoczeni mają 6 punktów przewagi i je

den mecz zaległy.

Żółte kartki: 6’ Pietruszka, 26’ Uszczyk,

33’ Bieńko, 80’ Konieczny.

Czerwone kartki: 18’ Bryła, 43’ Dopieralski.

Zjednoczeni: Pojasek – Chrapek, Skry

pak (80’ Kłysiński), Sołek, Szkarłat, Łabuda

(80’ Grochowski), Bryła, Pietruszka, Dopie

ralski, Uszczyk (55’ Konieczny), Bieńko

(75’Węglarz).

media

fot. media: Radość po meczu

Punkty, bramki…
Kl. A

Wierzbianka Wierzbna – Zjednoczeni Żarów 0:9

Gwarek Wałbrzych – Zieloni Mrowiny 7:0

Kl. OJ
Victoria Świebodzice – Zjednoczeni Żarów 0:2

Kl. B
Zryw Łażany – PUO Wiśniowa 3:3

Trampkarze:
Grom Witków – Zjednoczeni Żarów 1:7

Młodzicy:
Karolina Jaworzyna Śl. – Zjednoczeni Żarów 1:3
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