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10 stycznia spotka

nia odbyły się w Boża

nowie, Bukowie,

Imbramowicach

i Wierzbnej. We wto

rek, 11 stycznia

w Mielęcinie, Pożarzy

sku, Kalnie i Gołaszy

cach. W środę 12

stycznia 2011r. odbyła

się trzecia tura wybo

rów sołtysów i rad so

łeckich. Wybory

odbyły się w Zastrużu,

Marcinowiczkach,

Pyszczynie, Przyłęgowie i Łażanach.

W czwartek, 13 stycznia 2011 r. odbyły się

cztery ostatnie spotkania wiejskie, które wy

łoniły nowych sołtysów w Mrowinach, Miko

szowej, Krukowie i Siedlimowicach.

Buków
W spotkaniu uczestniczyło 66 osób z 361

mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W trakcie spotkania padła wyłącznie jedna

kandydatura. Henryk Rycerz jako jedyny zo

stał zgłoszony do pełnienia funkcji na sołtysa

Bukowa. Uzyskał 66 głosów i wolą miesz

kańców Bukowa został wybrany na sołtysa

kolejnej kadencji. To będzie jego pierwsza

kadencja. W trakcie spotkania dokonano

również wyboru nowej rady sołeckiej. Na

przewodniczącego Rady Sołeckiej mieszkań

cy wybrali Waldemara Ganczarka. Ponadto

w skład Rady Sołeckiej wsi Buków wybrano:

Adama Czykietę, Andrzeja Kubkę, Irenę

Skrypę oraz Grażynę Bednarczyk.

Wierzbna
W spotkaniu uczestniczyło 97 osób z 543

mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W trakcie spotkania zgłoszono kilka kandy

datur, ale wyłącznie Piotr Chruścicki wyraził

Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy

zagrała w Żarowie
W dniu 9 stycznia br. w Żarowie, jak i w całej Polsce, już po raz 19

zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od wczesnych go

dzin na ulicach naszego miasta można było zobaczyć kwestujących

wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami.

Podczas tegorocznego Finału cała Polska zbierała pieniądze na

zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologiczny

mi. Orkiestrowe granie rozpoczęto w Bajkowym Przedszkolu, gdzie

na przybyłych czekało wiele niespodzianek, m. in.: jasełka przygoto

wane przez dzieci oraz aukcja pierni

kowych serc.

XIV Przegląd Zespołów

Kolędniczych
W niedzielę 16 stycznia 2011 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowospor

towej przy ulicy Armii Krajowej 60 A rozpoczął się XIV MiejskoGminny

Przegląd Zespołów Kolędniczych. Widownia, jak co roku dopisała.

Wszystkie miejsca były zajęte, a z tyłu sali tłoczyło się wielu wi

dzów, którzy przyszli zobaczyć tegoroczne zmagania kolędników.

Otwarcia XIV Przeglądu Zespołów Kolędniczych dokonali: Leszek

Michalak – Burmistrz Żarowa, Grzegorz Osiecki – Zastępca Burmistrza

oraz Tadeusz Pudlik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie.

„Gwoździem” programu były jasełka w wykonaniu aktorów „wy

łonionych” prosto z widowni pod przewodnictwem Burmistrza, jego

Zastępcy i Przewodniczącego RM, zaś konferansjer Przeglądu – Ry

szard Fidler został narratorem i akom dokończenie na stronie 4.dokończenie na stronie 4.

Nowi sołtysi i rady sołeckie
Zawsze na początku każdej kadencji samorządu odbywają się wybory sołtysów oraz do rad

sołeckich. Tym razem zaplanowano je na drugi tydzień stycznia.

Wybory w Bukowie

dokończenie na str. 67.
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Prowizoryczne remonty
Widoczna w ostatnich dniach odwilż

oraz znaczne ocieplenie stworzyły dla nie

których podmiotów warunki do przeprowa

dzenia naglących remontów.

Najważniejszym, jak i przynoszącym naj

większą ulgę mieszkańcom, był niewątpliwie

dokonany przez siły Służby Drogowej Powia

tu Świdnickiego remont uszkodzonej po zi

mie nawierzchni ulicy Armii Krajowej.

Trzeba przyznać, że zarządca głównej drogi

Żarowa stanął na wysokości zadania i nie

zwłocznie po interwencji Burmistrza Miasta

Żarów dokonał niezbędnych napraw.

Jak w rynsztoku
Poprawa pogody, tak przez wielu wycze

kiwana, przyniosła nam na pewno wiele no

wej życiowej energii. Wielu mieszkańców

zapewne udało się na długie spacery, korzy

stając z okazji do odzyskania zatraconej zimą

witalności.

Tutaj niestety, nasza piękna wczesnowio

senna historia nieco się komplikuje. Widoki

jakie rozciągają przed nami nie zachwycają

swym walorem estetycznym, a wręcz odstra

szają i zniechęcają do dłuższych wędrówek.

Źródłem rozczarowania okazują się być

czworonożni pupile, którzy pod bacznym

okiem troskliwych właścicieli, beztrosko zosta

wiają za sobą na środku chodników niezbyt

przyjemne dla reszty świata pamiątki, doku

mentujące ich codzienne radosne spacery.

Wiemy, że temat jest mało poetycki, ale

na taką postawę właścicieli psów zareagować

można tylko politowaniem i ironią. Gmina Ża

rów postanawia jednak wyjść takim osobom

naprzeciw.

W tym celu zamówione zostały specjalne

dystrybutory, z których pobierać będzie moż

na torebki na psie odchody. Planowane jest

ich rozmieszczenie w najczęściej narażonych

na problem miejscach: głównie przy placach

zieleni oraz trasach popularnych wśród space

rowiczów i ich pupili. Nowe urządzenia po

winny pojawić się na mieście jeszcze przed

nadejściem wiosny.

Nielegalne wysypiska
Drugim z problemów, który dał się we

znaki szczególnie w ostatnich, cieplejszych

dniach, są coraz częściej widywane, nielegal

ne wysypiska śmieci.

Topniejący śnieg albo odsłonił już istnie

jące sterty gruzu i śmieci, albo stworzył no

we miejsca dosyć „zaciszne”, aby kusiły

skutecznie dokonujących procederu.

Problem ten powraca każdej wiosny, za

sprawą niezbyt przyzwoitych mieszkańców,

którzy za nic mają nie tylko ochronę środowi

ska ale i zasady współżycia społecznego.

Wszak oczywistym jest, że każdy kto za

śmieca nasze miasto, szkodzi głównie Żaro

wianom. Choć tu należałoby westchnąć i

powiedzieć – no właśnie, niestety cierpią

przez to inni, a nie sam sprawca. Złapać ko

goś popełniającego to wykroczenie jest z re

guły ciężko, ponieważ akcje podrzucania

śmieci są dokonywane z premedytacją. My

ślę, że na nic tu cytowanie przepisów praw

nych, które traktują o wysokich karach za

tworzenie nielegalnych wysypisk czy zaśmie

canie miejsc publicznych.

Inną sprawą jest, iż koszty usuwania ta

kich śmietnisk ponoszone przez Gminę są

bardzo wysokie, zważywszy na skalę proble

mu. A przecież to nikt jak my, mieszkańcy

gminy Żarów, będziemy musieli odczuć kie

dyś skutki tych praktyk. Gmina Żarów zwró

ci się na pewno z prośbą do odpowiednich

organów o zaostrzenie działań prewencyj

nych i kontrolnych w tym zakresie.

Niechlujni mieszkańcy
Jednak, nie tylko te „nielegalne” wysypi

ska stają się problemem. Z przykrością przy

chodzi nam nagłaśniać sytuację, w której to

coraz częściej sami mieszkańcy i użytkowni

cy pojemników na śmieci dają dowód swoje

go niechlujstwa i braku kultury.

Zjawisko to potwierdza nieporządek do

okoła prywatnych pojemników. Dziwi mnie –

i jak się domyślam, nie tylko mnie – ta sytu

acja, w której mieszkańcy sami sobie wysta

wiają złe świadectwo. Bo przecież o tym,

gdzie mieszkamy i gdzie wyrzucamy śmieci,

wie większość naszych znajomych.

Gmina i w tym przypadku nie zamierza

stać bezczynnie i liczyć na opamiętanie nie

kulturalnych mieszkańców. W każdej ze

spraw podjęte zostaną stanowcze kroki, na

wet jeżeli miałyby one okazać się dotkliwe dla

tych „mniej porządnych” obywateli Żarowa.

Wandalizm
Kolejną niepokojącą sprawą są akty wan

dalizmu wobec mienia publicznego, do któ

rych dochodzi w ostatnim czasie

zdecydowanie zbyt często.

Nowe oznakowanie ulic, o które zabiega

ją ich mieszkańcy, jest instalowane sukce

sywnie przez Gminę. Ze strony rezydentów

tychże ulic widzimy wiele wyrazów

wdzięczności, niestety praca gminnych pra

cowników interwencyjnych nie zawsze spo

tyka się z poszanowaniem.

Ofiarami tego typu wybryków padli

mieszkańcy ulicy Dębowej w Żarowie, którzy

raptem przez dwa miesiące mogli cieszyć się

z nowej tabliczki z nazwą swojej ulicy. Pro

blem dotyczy również wielu miejsc publicz

nych na których pojawiają się niekulturalne

„malowidła” (nie chcemy używać słowa „graf

fiti”, ponieważ to, co widnieje na murach nie

ma nic wspólnego z żadną formą sztuki).

/ws/

Zimowe przebłyski?

Informacje

podatkowe
Informujemy, że 15 lutego 2011:

 upływa termin składania deklaracji na po

datek od środków transportowych na

2011,

 upływa termin płatności I raty podatku od

środków transportowych.

Decyzje ustalające wysokość podatku

od nieruchomości na 2011 będą dostarcza

ne do podatników począwszy od 20 stycz

nia 2011.

Termin płatności I raty podatku od nieru

chomości będzie przypadał na dzień

15.03.2011 roku.

Termin płatności I raty podatku rolnego i

leśnego przypada na 15.03.2011 r.

Termin płatności opłaty rocznej za użyt

kowanie wieczyste przypada na dzień 31

marca 2011 roku.

Wysokość opłaty od posiadania psa w

roku 2011 wynosi 30 zł rocznie (od jednego

psa).

Termin płatności opłaty przypada na

dzień 30.06.2011 r.

Osoba, która weszła w posiadanie psa

lub nie jest już właścicielem psa zobowią

zana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miej

skim w Żarowie (pokój Nr 2) – w terminie

14 dni od daty zaistnienia tego faktu.

/bf/
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 dz. Nr 171/102 o pow. 1.006 m2

 dz. Nr 171/100 o pow. 925 m2

 dz. Nr 171/97 o pow. 845 m2

 dz. Nr 171/96 o pow. 873 m2

Przetargi odbędą się 14 lutego

2011r. w siedzibie Urzędu Miejskie

go w Żarowie.

Działki położone są w Żaro

wie, przy ul. Ks. Jadwigi Śl. i są

w pełni uzbrojone. W sąsiedztwie

działek znajdują się: lokalne

punkty handlowe, gimnazjum,

przedszkole, przystanki komunikacji

autobusowej. Działki położone są

w spokojnej okolicy z widokiem na pa

smo Sudetów Środkowych oraz Masyw

Ślęży. W odległości ok. 500 m od działek

znajduje się staw miejski, który jest miej

scem wypoczynku i rekreacji dla mieszkań

ców miasta.

W MPZP przeznaczone są pod zabudo

wę mieszkaniową jednorodzinną.

Fundusz sołecki
Mamy nowy rok budżetowy i jest to pierw

szy rok funkcjonowania funduszu sołeckiego

w ramach Budżetu Gminy Żarów.

Każde z sołectw we wrześniu 2010 r.

podczas zebrań wiejskich podjęło decyzję

o rozdysponowaniu środków przysługujących

w ramach funduszu. Z początkiem nowego

roku sołectwa we współpracy z pracownikiem

merytorycznym Urzędu Miejskiego w Żaro

wie winny przedstawić plan i harmonogram

wykonania zadań na rok 2011.

Niezbędnych informacji udzielają pra

cownicy Referatu Oświaty, Promocji i Fun

duszy Zewnętrznych pod numerem telefonu

748580591 wew. 342.

/dt/

Razem możemy więcej
Od II kwartału 2009 roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje Program Wspie

rania Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej”.

Program ten stanowi – w nowej, zmodyfikowanej formie – kontynuację Programu Wspie

rania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 200607 za pośrednictwem Fundacji

Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja. Program został wzbogacony o doświadczenia nabyte

przy realizacji już zakończonego i rozliczonego programu.

Decyzja o realizacji nowego projektu została doprecyzowana przez Zarząd fundacji w li

stopadzie 2010 r. W ramach szóstej edycji konkursu projektów wnioski można było składać

w terminie od 15.11.2010 roku do 15.01.2011 roku.

Na uwagę i pochwałę zasługuje fakt, że z Gminy Żarów zostały złożone aż cztery wnioski

przez: Radę Rodziców SP w Mrowinach, Scholę Parafialną w Mrowinach, Radę Sołecką

w Bukowie oraz Radę Sołecką w Łażanach.

Do 28 lutego 2011 r. trwać będą prace komisji kwalifikacyjnej, która wyniki ogłosi 1 mar

ca 2011 r. na stronie internetowej.

Trzymamy kciuki za „naszych” wnioskodawców.

/dt/

Choinka w Pożarzysku
Dnia 15.01.2011 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pożarzysku rozpoczęła się zabawa

choinkowa dla dzieci z Pożarzyska zorganizowana przez nowego Sołtysa i Radę Sołecką.

Frekwencja dopi

sała i pięknie przebra

ni najmłodsi

mieszkańcy Pożarzy

ska bawili się fanta

stycznie przy

dźwiękach dziecięcych

melodii.

Żeby tradycji stało

się zadość zebranych od

wiedził św. Mikołaj, któ

ry obdarował wszystkie

dzieci prezentami.

Organizatorzy dziękują

Paulinie Trafas i Kopalni

Granitu w Siedlimowi

cach oraz każdemu, kto

przyczynił się do powo

dzenia tej wspaniałej im

prezy.

/dt/

Wykup terenów
Przypominamy Wspólnotom Mieszkanio

wym, że nadal istnieje możliwość wykupienia

terenów przyległych do budynków wspólnot na

preferencyjnych zasadach z bardzo dużą 70%

bonifikatą.

Większość budynków, które zamieszkują

wspólnoty, było wydzielonych geodezyjnie

po obrysie a pozostała część stanowi wła

sność Gminy Żarów. Urządzenia związane i

wykorzystywane przez wspólnoty takie jak:

dojścia do budynków, boksy na odpady,

szamba, trzepaki, garaże, miejsca postojowe,

itd. według przepisów prawnych powinny na

leżeć do wspólnoty.

W razie braku zainteresowania wyku

pem terenów przyległych do Wspólnot

Mieszkaniowych, wspólnoty będą zmuszone

do wydzierżawienia terenu, przy stawkach

obowiązujących w Gminie Żarów zgodnie z

zarządzeniem nr 05/2008 Burmistrza Miasta

Żarów z dnia 15.01.2008r.

/kb/

Atrakcyjne działki
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w przetargach

na sprzedaż bardzo atrakcyjnych działek budowlanych:

Lokal do wynajęcia

„Szczęśliwy Kominiarz”
lokal na przeciwko

Urzędu Miejskiego

w Żarów

parter

tel. 883 312 088

Sprzedam mieszkanie

w Żarowie
o pow. 1924 m2 (po remoncie)

na II piętrze.

WC, prysznic, ogrzewanie elek

tryczne, można zrobić gazowe lub

węglowe. Cena 55 000 zł.

Tel. 501 813 975
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Druga edycja konkursu
Od 1 stycznia wspólnoty mieszkaniowe mogą zgłaszać kandydatury do konkursu „Nasz

Dom”. Wnioski przyjmowane będą do 30 kwietnia.

dokończenie ze strony 1.

XIV Przegląd Zespołów...

Główna impreza odbyła się w Gminnym

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gdzie

można było zobaczyć mecz piłki siatkowej

oraz koszykówki w wykonaniu Młodzieżowej

Rady Miejskiej i żarowskich Samorządowców.

Tuż po nim odbył się II Przegląd młodych ta

lentów „Jaki Oni mają talent”, w którym zwy

ciężyła Marta Kurzeja, uczennica Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Następnie zaprezentował się zespół śpiewaczy

„Żarowianie” oraz zespoły rockowe: „Anal

front”, „Parodia” i „Cool time”.

Tradycyjnie w tym dniu odbyła się licyta

cja gadżetów orkiestrowych, pozyskanych od

sponsorów.

Ponadto zorganizowany został „Orkie

strowy kiermasz”, sklepik ze słodkościami

oraz stoisko z pyszną grochówką. Przygoto

wano także „Kuźnię Anielskich Talentów”,

gdzie każdy mógł pomalować gipsowego

aniołka, a później zabrać go ze sobą na

szczęście.

Organizatorami 19 Finału WOŚP w Żaro

wie byli: Sztab WOŚP działający przy Szkole

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie,

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

oraz Bajkowe Przedszkole w Żarowie.

Dzięki ofiarności mieszkańców zebrano

kwotę 16.680 złotych.

Nagrody mogą być przyznawane właści

cielom, współwłaścicielom bądź wspólnotom

mieszkaniowym, które wykonają prace re

montowe lub modernizacyjne o szczególnym

znaczeniu dla estetyki Gminy Żarów.

Budynki zgłaszane do konkursu powinny

spełniać warunki, według których zasadne sta

je się uznanie ich za obiekty kultury material

nej warte ochrony i zachowania ze względu

na położenie, historię i elementy oraz detale

architektoniczne jako dziedzictwo kultury ma

terialnej gminnej wspólnoty samorządowej.

Podstawą przyznania nagrody jest wyko

nanie prac remontowych lub modernizacyj

nych o szczególnym znaczeniu dla ekspozycji

budynków uznanych za obiekty kultury mate

rialnej Gminy Żarów.

Nagrody mają formę pieniężną:

 I nagrodę w wysokości: 25.000 zł,

 II nagrodę w wysokości: 15.000 zł,

 III nagrodę w wysokości: 5.000 zł,

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:

właściciele, współwłaściciele, zarządy lub

zarządcy nieruchomości.

O przyznanych nagrodach Burmistrz Ża

rowa powiadamia w terminie do 31 maja

każdego roku przez umieszczenie ich w Biu

letynie Informacji Publicznej i w sposób

zwyczajowo przyjęty (na łamach Gazety Ża

rowskiej oraz na stronie internetowej gminy.

/um/

Składamy serdeczne

podziękowanie

wszystkim, którzy

uczestniczyli

w ostatniej drodze

Tomasza Studnickiego
Rodzina

paniatorem przedstawienia.

Podczas zmagań kolędniczych zaprezento

wało się żarowskiej widowni 8 zespołów z:

Kalna, Bajkowego Przedszkola w Żarowie,

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ża

rowie (5 zespołów) oraz ze Związku Emery

tów Rencistów i Inwalidów w Żarowie.

W drodze głosowania papierowymi

SMSami, które można było wrzucać do po

szczególnych urn, podczas trwania przeglą

du, wybrane zostały 3 najlepsze (zdaniem

widzów) zespoły.

Lokaty poszczególnych ze

społów:
I miejsce – Chór „Dominanta” – SP im. Jana

Brzechwy w Żarowie (opiekun zespołu –

Leszek Krzyż),

II miejsce  „Teatr tygrysków” – Bajkowe

Przedszkole w Żarowie (opiekun zespołu –

Mariola Król, Jolanta Nowak),

III miejsce  „Klasa I c i d” – SP im. Jana

Brzechwy w Żarowie (opiekun zespołu –

Iwona Nieradka, Renata Węglarz).

Pozostali uczestnicy:

 zespół „Mali kolędnicy” – SP im. Jana

Brzechwy w Żarowie (opiekun zespołu –

Bożena Cecot, Ewa Mika),

 zespół „Kalno”  Rada Sołecka w Kalnie

(opiekun zespołu – Ewa Wołek),

 Grupa eucharystycznego ruchu młodych

i koła biblijnego przy SP im. Jana Brze

chwy i Parafii w Żarowie

(opiekun zespołu – Sabina Żołędziewska,

ks. Michał Jelonek),

 zespół „Klasa I a i b” – SP im. Jana Brze

chwy w Żarowie

(opiekun zespołu – T. BartoszewiczMalec).

 Zespół Śpiewaczy „Żarowianie” – Związek

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Żarowie

(opiekun zespołu – Danuta Kwiatkowska).

Pieniężne nagrody na kwotę 800 zł,

500 zł i 300 zł za zdobyte I, II i III miejsce

ufundowało Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie.

/gckis/
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Orkiestra zagrała

Nauki ścisłe –

moja pasja
Pod takim właśnie hasłem przebiegła wy

cieczka dydaktyczna uczniów Szkoły Podsta

wowej w Imbramowicach do Wrocławia w dniu

14 stycznia 2011 r.

Wyjazd ten to kolejna atrakcja realizo

wanego przez szkołę projektu „Dolnośląska

szkoła liderem projakościowych zmian

w polskim systemie edukacji”. Głównym ce

lem było rozwijanie dociekliwości i efektyw

nej postawy badawczej poprzez udział

w warsztatach prowadzonych przez pracow

ników naukowych wrocławskich uczelni, po

znanie zasad funkcjonowania planetarium,

rozwijanie zainteresowań astronomicznych,

poznanie dziedzictwa kulturowego, histo

rycznego i naukowego Wrocławia.

Program edukacyjny był bogaty: lekcja

astronomii w Instytucie Astronomicznym

Uniwersytetu Wrocławskiego, pokaz w pla

netarium, zwiedzanie okolic Parku Szczyt

nickiego i Hali Stulecia, zajęcia w Instytucie

Fizyki Politechniki Wrocławskiej „Magiczny

świat fizyki”, zajęcia z serii „Chemiczne wa

riacje” na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Wrocławskiego. Uczniowie poznali także

osobliwości okolic Rynku i Placu Solnego.

Po takich wyczerpujących wrażeniach

czekał na uczestników obiad.

Wszyscy odnaleźli w sobie pasję pozna

wania nauk ścisłych. Oby ten bakcyl zapro

centował w przyszłości wyborem kierunku

kształcenia, wyborem zawodu.

K. Waliszak

Ogłoszenia drobne
Tanio i solidnie wykonam prace re

montowobudowlane. Tel. 693097042

Sprzedam mieszkanie 44 m2 w Żaro

wie na Osiedlu Piastów (2 pokoje, kuch

nia, łazienka). Tel. kontaktowy: 691 11 68

68.

Wynajmę mieszkanie 38 m2 w Żaro

wie, po kapitalnym remoncie. Do wynaję

cia od zaraz. Tel. 600807510.



| Gazeta Żarowska Nr 2/2011 — strona 5 — 19 stycznia 2011 |

Niepewność i nadzieja w chwilach oczeki

wania na werdykt jury. Okrzyk radości i łzy

szczęścia, kiedy wreszcie padły te słowa:

„Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum dla

grupy Nowy Protest z Żarowa”.

Duma w chwili odbierania nagrody. To

wszystko było niezwykłe i piękne. Jednak

dzień 16 grudnia i sukces, który w nim odnie

śliśmy poprzedzony był miesiącami prób, ner

wów i strachu. Momentami było naprawdę

ciężko. Kłóciliśmy się o byle co. Kolejna go

dzina na scenie spędzona na ćwiczeniu jed

nej kwestii odbierała siły i chęci. Jednak

ciągle trwało w nas jakieś dziwne pragnienie

wyrażenia siebie i ten buntowniczy upór prze

ciwko wszystkiemu. Graliśmy na złość zasa

dom, na złość innym, przeciwko scenie i tym

wszystkim, którzy uważali, że jesteśmy nie

w porządku wobec nich, albo, że wybraliśmy

sobie jeden temat i na nim bazujemy przez ca

łą swoją twórczość. Chociaż może to ostatnie

to może prawda. W zeszłym roku szkolnym

ja, Inez, Ulka i Szymon wystawiliśmy przed

stawienie o tematyce profilaktycznej zatytuło

wanej „I nie masz już nikogo”. Jednak ono

było inne. Bardziej przekazane wprost, a nad

„Nałogiem” trzeba się trochę zastanowić.

W tym przedstawieniu sprzeciwiamy się

nie tylko narkomanii, ale też obojętności,

szczelnym zamykaniu się w swoim świecie.

Chcemy pokazać innym, że dawanie sobie

w żyłę nie ma nic wspólnego z buntem, tak

samo z resztą jak płynięcie z prądem, ślepe

podążanie za resztą. Naszym buntem jest gra

aktorska. Stąd nazwa Nowy Protest. Nie jest

ona skierowana jedynie w stronę pokolenia

naszych rodziców, ale również w kierunku na

szych rówieśników, którzy nie potrafią poka

zać innym prawdziwych siebie, może

czasami się tego boją. Moment, w którym

wchodzisz na scenę i zaczynasz grać, wyzwa

la potężne dawki adrenaliny. Rozchodzi się

ona po całym ciele, aż po same koniuszki pal

ców. Ty i twoja rola stajecie się na te kilkana

ście minut jednością. Kiedy otwierasz usta,

żeby wypowiedzieć swoją kwestię robisz to

odruchowo, tak jakbyś kreował te słowa na

bieżąco, a nie uczył się ich przez kilka po

przednich miesięcy. Przynajmniej ja tak to

czuję. Próby nigdy nie są idealne. Co chwilę

przerywaliśmy, poprawialiśmy napisane

przeze mnie ramy scenariusza. Chyba nie

udało nam się zrobić chociaż jednej próby

bez żadnego potknięcia się czy „przerywni

ka”. Jednak kiedy stanęliśmy na scenie,

przed widownią… Wszystko poszło tak, jak

wyobrażaliśmy to sobie kreując scenariusz.

Dwanaście osób (Inez Stawska, Izabela An

tosiak, Urszula Pawłowska, Szymon Matyja

sik, Aurelia Myślińska, Jolanta Kurzac,

Paulina Siedlecka, Anna Głuszczak, Bartosz

Nowak, Łukasz Sabara, Konrad Jasiński i ja)

zaczęło współpracować, jak jeszcze nigdy

dotąd. Stworzyliśmy to dzieło od podstaw,

włożyliśmy w to całych siebie i udało nam

się poruszyć widzów. Dlatego byłam taka

dumna, kiedy najpierw, podczas przyznawa

nia wyróżnień padło moje nazwisko, a póź

niej cała grupa została nagrodzona

pierwszym miejscem. Jako nagrodę otrzyma

liśmy drukarkę. I również w tym przypadku

postanowiliśmy zrobić na złość i na przekór

wszystkiemu i wszystkim w pozytywny spo

sób. Drukarkę przekazaliśmy na licytację

podczas WOŚP. Mamy nadzieję, że innym

przysłuży się bardziej niż nam. Nowy Protest

otrzymał przecież największą nagrodę na ja

ką może liczyć grupa teatralna. Zostaliśmy

dostrzeżeni i zapamiętani przez widzów,

wzbudziliśmy w nich emocje. A to przecież

najcenniejsze.

Anna Maria Lasak

Uczennica klasy trzeciej Gimnazjum im.

Jana Pawła II w Żarowie – Autorka pomysłu,

scenariusza, współreżyserka, aktorka. Opie

kunem grupy była Elżbieta Stencel, wicedy

rektor gimnazjum.

Gimnazjaliści sami przygotowali profilaktyczny spektakl teatralny dla swoich rówie

śników i pokazali go w Przeglądzie Teatrów Szkolnych w miesiącu grudniu 2010 r.

Adrenalina po koniuszki palców

Lekcja

z Supernianią
Najsłynniejsza niania w Polsce, psycholog

i pedagog Dorota Zawadzka gościła w sobotę 15

stycznia 2011 roku w auli żarowskiego gimnazjum.

Superniania przyjechała z wykładem dla

rodziców, młodzieży oraz dzieci na zapro

szenie Burmistrza Miasta Żarów Leszka Mi

chalaka. Wszyscy uczestnicy spotkania

z niecierpliwością oczekiwali, aby móc usły

szeć i zobaczyć Dorotę Zawadzką, gospody

nię programu telewizyjnego Superniania,

autorkę książek: „I ty możesz mieć super

dziecko” czy „Moje dziecko – jak mądrze

kochać i dobrze wychowywać”.

W dowcipnej, luźnej atmosferze pani

psycholog podzieliła się z uczestnikami spo

tkania wiedzą i spostrzeżeniami, jakże bar

dzo cennymi przy pracy z dziećmi. Zwracała

uwagę, aby od samego początku uczyć

dziecko zasad.

 Każdy człowiek, nieważne czy ma 3, 5

czy 15 lat musi mieć jasno i wyraźnie posta

wione granice. Dziecko musi znać reguły.

Jeśli czegoś zabraniamy, musimy powie

dzieć dlaczego. Podajmy konkretny argu

ment – mówiła Dorota Zawadzka.

W humorystyczny sposób omawiała rów

nież istotne kwestie z perspektywy jej pracy

w zawodzie psychologa. Radziła rodzicom,

aby główną metodą wychowawczą była na

groda, nie kara.

 Nie znam ani jednego powodu, aby bić

dzieci. Można wychować dziecko tylko na

gradzając lub odbierając nagrodę, a nie ka

rząc. Miejmy świadomość, że wychowujemy

człowieka. Dzieci mamy tylko na chwilę.

Wychowajmy ich na fajnych ludzi. Dajmy im

korzenie i skrzydła i nic więcej – dzieliła się

dalej swoimi refleksjami Superniania.

Spotkanie okazało się bardzo udane. Pa

ni Dorota Zawadzka została znakomicie

przyjęta przez wszystkich zgromadzonych

w żarowskim gimnazjum. Mówi się, że Su

pernianię powinno się podawać jako lek

przeciwko depresji. Wiemy już dlaczego –

po rozmowie z nią człowiek nabiera przeko

nania, że nie ma takiego problemu, którego

nie można rozwiązać.

/mp/

Burmistrz Miasta

Żarów
ogłasza konkurs na stanowisko

referenta ds. informacji i promocji

w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Szczegóły dotyczące konkursu opubliko

wane są na stronie www.um.zarow.pl

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą

przyjmowane w terminie do 25 stycznia

2011 roku do godziny 12:00 w Biurze

Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w go

dzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek,

środa, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek,

czwartek.

Burmistrz Miasta

Żarów
ogłasza konkurs na stanowisko

podinspektora ds. przeglądów

technicznych i remontów

w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Szczegóły dotyczące konkursu opublikowa

ne są na stronie www.um.zarow.pl

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą

przyjmowane w terminie do 25 stycznia

2011 roku do godziny 12:00 w Biurze Ob

sługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żaro

wie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach

od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, pią

tek, od 8:00 do 16:00 wtorek, czwartek.
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Wybory sołtysów i rad sołeckich
Kursy

dla strażaków
Urząd Miejski w Żarowie organizuje

kurs szeregowców oraz zachowania bezpie

czeństwa podczas prowadzenia działań ra

towniczogaśniczych Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu Gminy Żarów.

Kurs będzie przeprowadzony w świetlicy

nad remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Im

bramowicach. Szkolenie zostanie przeprowa

dzone w dni weekendowe. Termin oraz

prowadzący – przedstawiciel KPSP w Świdni

cy, który przeprowadzi szkolenie w zakresie

kursu szeregowców oraz zachowania bezpie

czeństwa podczas prowadzenia działań ratow

niczogaśniczych – zostanie wyznaczony przez

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

w Świdnicy. Kurs poprawi znacznie gotowość

bojową Jednostek z terenu Gminy Żarów.

Michał Domański

Zebrania

sprawozdawczo

wyborcze
15 stycznia 2011 roku odbyło się pierw

sze walne zebranie sprawozdawczowybor

cze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

w Imbramowicach. W spotkaniu udział

wzięli: Burmistrz Leszek Michalak oraz

Zastepca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

w Imbramowicach przedstawiła sprawozda

nie z działalności oraz sprawozdanie finan

sowe za rok 2010. W związku z tym komisja

wnioskowała o udzielenie absolutorium Za

rządowi OSP Imbramowice.

Komisja wyborcza przystąpiła do wybo

rów nowego zarządu OSP w Imbramowicach.

Dużych zmian nie dokonano, Prezesem został

Krzysztof Michnowicz, Naczelnikiem nato

miast Kazimierz Bisztyk. Dokonano wyboru

delegatów na Zjazd MiejskoGminny, na któ

rym zostanie wybrany nowy Zarząd Oddziału

MiejskoGminnego w Żarowie.

W najbliższym czasie odbędą się

zebrania w kolejnych jednostkach, a na

koniec zebranie miejskogminne.

Michał Domański

zgodę na kandydowanie. W trakcie głosowa

nia uzyskał 74 głosy i zgodnie z wolą miesz

kańców wsi Wierzbna został wybrany na

sołtysa kolejnej kadencji.

Na przewodniczącą Rady Sołeckiej miesz

kańcy wybrali Zuzannę Urbanik, a do składu

Rady Sołeckiej wybrano ponadto: Anetę Gul

czyńską, Katarzynę Pławecką, Mateusza Kry

jaka oraz Wojciecha Pawłowskiego.

Imbramowice
W spotkaniu wiejskim uczestniczyło 50

osób z 498 mieszkańców uprawnionych do

głosowania. W trakcie spotkania zgłoszono

dwie kandydatury na Sołtysa Imbramowic:

Józefa Fity (dotychczasowego sołtysa) oraz

Grzegorza Serugi.

W trakcie głosowania Józef Fita otrzymał

32 głosy, a Grzegorz Seruga 18 głosów. Zgod

nie z wolą mieszkańców wsi Imbramowice Jó

zef Fita będzie pełnił funkcję sołtysa przez

kolejną kadencję.

Mieszkańcy Imbramowic wybrali rów

nież przedstawicieli do rady sołeckiej. Po raz

kolejny Przewodniczącym Rady Sołeckiej zo

stał wybrany Jerzy Miodoński. Ponadto

w skład Rady Sołeckiej wybrano: Pawła Syru

gę, Cyryla Walkiewicza, Kazimierza Biszty

ka oraz Marię Trzepla.

Mielęcin
W spotkaniu

uczestniczyły 34 osoby

z 132 mieszkańców

uprawnionych do gło

sowania. O wybór na

funkcję sołtysa ubiega

ły się dwie osoby: Pa

weł Świętak oraz

Krystyna Banasiak.

Mieszkańcy zadecydo

wali o powierzeniu

funkcji Sołtysa Mielę

cina Pawłowi Święta

kowi. Rywalizacja była

zacięta, gdyż zwyciężył zaledwie jednym gło

sem. Uzyskał on bowiem 17 głosów, a Krysty

na Banasiak 16 głosów.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej

Mielęcina zebrani wybrali Bogusława Orze

chowskiego. Ponadto w skład Rady Sołeckiej

Mielęcina wybrano: Wojciecha Wiącka oraz

Mateusza Wilka.

Pożarzysko
W spotkaniu uczestniczyło 37 osób z 221

mieszkańców uprawnionych do głosowania.

O funkcję Sołtysa ubiegali się dwaj panowie:

Tadeusz Skoczyński oraz Łukasz Brańka.

Zdecydowaną przewagę w głosowaniu uzy

skał Łukasz Brańka, na którego swój głos od

dały 26 osoby. Na Tadeusza Skoczyńskiego

głosowało 11 osób. Zgodnie z wolą mieszkań

ców wsi Pożarzysko Łukasz Brańka został

wybrany Sołtysem na kolejną kadencję. To

jego pierwsza kadencja.

Na funkcję Przewodniczącego Rady So

łeckiej Pożarzyska wybrano Annę Grzesie

wicz. Ponadto w skład Rady Sołeckiej

Pożarzyska weszli: Izabela Niżyńska, Edyta

Stańczyk, Karol Kudła oraz Monika Brańka.

Kalno
W zebraniu uczestniczyło 80 osób z 247

mieszkańców uprawnionych do głosowania.

To jak do tej pory największa frekwencja na

zebraniach wiejskich. Ale to kolejny dowód

na bardzo duże zaangażowanie mieszkańców

Kalna w życie swojej wsi.

W szranki o funkcję Sołtysa Kalna stanę

ły trzy panie: Iwona Jagła, Janina Jarosz oraz

Sylwia Malesza. Rywalizacja była bardzo za

cięta: Iwona Jagła oraz Janina Jarosz otrzy

mały po 36 głosów i konieczna była

pomiędzy nimi dogrywka. W drugiej turze

zwyciężyła Janina Jarosz, na którą zagłoso

wało 41 osób. Iwona Jagła otrzymała 39 gło

sów. Zgodnie z wolą mieszkańców wsi

Kalno Janinie Jarosz powierzono pełnienie

funkcji sołtysa na najbliższe cztery lata. To

debiut Janiny Jarosz na tym stanowisku. Ko

biecą dominację w tej wsi podkreśliła Ewa

Wołek, którą mieszkańcy wybrali do pełnie

nia funkcji Przewodniczącego Rady Sołec

kiej. Ponadto w skład Rady Sołeckiej Kalna

wybrano: Iwonę Jagłę oraz trzech panów:

Pawła Ziębę, Dawida Kołodziejczyka i To

masza Jarosza.

Gołaszyce
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 30

osób z 108 mieszkańców uprawnionych do

głosowania. O funkcję Sołtysa Gołaszyc

ubiegała się wyłącznie jedna osoba – Jolanta

Kozów. W tajnym głosowaniu uzyskała 29

głosów i wolą mieszkańców wsi Gołaszyce

Jolanta Kozów została wybrana na Sołtysa

Gołaszyc. To kolejny nowy sołtys w naszej

wsi. I tutaj również widać dominację pań,

Wybory w Kalnie

Sprzedam

działki budowlane

w Mrowinach

ul. Kolejowa.

Tel. 74 85 89 499
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gdyż funkcję Przewod

niczącego Rady Sołec

kiej powierzono

Katarzynie Madziarze,

a ponadto do Rady Sołec

kiej Gołaszyc wybrano

JolantęUrbanik. Jedynie

Grzegorz Felusiak repre

zentuje męską część po

pulacji Gołaszyc.

Zastruże
W zebraniu wiejskim

uczestniczyło 20 osób z 99 mieszkańców upraw

nionych do głosowania. W trakcie spotkania zgło

szono wyłącznie kandydaturęWojciecha

Elżbieciaka, na którego głosowali jednogłośnie

wszyscy zebrani. Tym samym został wybrany na

tę funkcję na kolejną kadencję.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej Za

struża został wybrany Jan Gałka, a ponadto

w skład rady Sołeckiej wybrano Andrzeja

Wąsowskiego oraz Janusza Rymszę.

Marcinowiczki
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 10

osób z 29 mieszkańców uprawnionych do gło

sowania. Podobnie, jak w Zastrużu zgłoszono

wyłącznie jednego kandydata Eugeniusza

Bernatowicza, którego jednogłośnie wybrano

na sołtysa. To już jego trzecia kadencja.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej

Marcinowiczek został wybrany Mieczysław

Orfin, a skład rady Sołeckiej uzupełniają: Do

rota Koczur i Janina Nastałek.

Pyszczyn
W zebraniu wiejskim

uczestniczyło 46 osób

z 130 mieszkańców

uprawnionych do głoso

wania. Tutaj padła wy

łącznie jedna

kandydatura, podobnie

jak w Zastrużu i Marci

nowiczkach, dotychcza

sowego Sołtysa. Walenty

Wudel uzyskał 46 głosów

i zgodnie z wolą miesz

kańców wsi Pyszczyn zo

stał wybrany na sołtysa na drugą już kadencję.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej zo

stała wybrana Alicja Pawlik, a ponadto

w skład rady wybrano: Annę Marczak, Cze

sławę Kot, Bogusławę Kompałę oraz Janinę

Kozłowską.

Przyłęgów
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 38

osób z 231 mieszkańców uprawnionych do

głosowania. Tutaj również zgłoszono jedną

kandydaturę: Agnieszkę Proniewicz, na którą

oddano 35 głosów. To pierwsza kadencja

Agnieszki Proniewicz na funkcji Sołtysa

Przyłęgowa.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej

Przyłęgowa została wybrana Dorota Galicka.

Ponadto w skład Rady Sołeckiej wybrano: Jo

annę Pabis, Grzegorza Lewickiego, Marcina

Górę oraz Agnieszkę Chrzan.

Łażany
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 47

osób z 522 mieszkańców uprawnionych do

głosowania.

Ze względu na brak kworum, zgodnie ze

statutem wsi, odczekano 30 min, a następnie

rozpoczęto spotkanie w ustawowym drugim

terminie, aby podjęte uchwały i decyzje były

prawomocne.

W Łażanach, podobnie jak w Pyszczynie,

Marcinowiczkach i Zastrużu zgłoszono wy

łącznie jedną kandydaturę – dotychczasowe

go Sołtysa – Danutę Gadzinę. W tajnym

głosowaniu uzyskała pełne poparcie, a tym sa

mym została wybrana na Sołtysa, na drugą

już kadencję.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej wy

brano Jana Kurczewskiego, którego wspierać

będą: Adam Gadzina, Mieczysław Faruń, Ja

rosław Tomaszewski oraz Jakub Madej. To

druga, obok Mielęcina, rada składająca się

wyłącznie z mężczyzn.

Mrowiny
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 116

osób z 789 mieszkańców uprawnionych do

głosowania. O wybór na funkcję Sołtysa Mro

win ubiegały się trzy panie: Elżbieta Kulig,

Krystyna Popek oraz Beata Jurga.

W trakcie tajnego głosowania otrzymały

następujące ilości głosów: Elżbieta Kulig 37

głosów, Krystyna Popek 74 głosy, Beata Jur

ga 5 głosów. Tak więc wolą wolą mieszkań

ców wsi Mrowiny Katarzyna Popek została

wybrana na Sołtysa Mrowin. To jej debiut na

tym stanowisku.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej

Mrowin wybrano również kobietę. Funkcję

tę będzie pełnić Grażyna Cecot. Ponadto

w skład Rady Sołeckiej Mrowin wybrano:

Ryszarda Misiona, Agnieszkę Ciastoń, Tade

usza Bandzerewicza oraz Teresę Kiełbasę.

Mikoszowa
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 31

osób ze 128 mieszkańców uprawnionych do

głosowania. Mieszkańcy Mikoszowej zapro

ponowali wyłącznie kandydaturę Marty Wą

dołowskiej, na którą oddano 28 głosów. Tym

samym została wybrana na swoją pierwszą

kadencję Sołtysa Mikoszowej.

Mikoszowa to kolejna wieś rządzona

przez kobiety, gdyż na funkcję Przewodni

czącego Rady Sołeckiej wybrano Iwonę

Czoch. W skład Rady Sołeckiej wybrano

również: Radosława Nowaka, Marka Jarem

ko, Mariusza Jaremko oraz Paulę Łucyk.

Kruków
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób ze

158 mieszkańców uprawnionych do głosowa

nia. Tutaj również zgłoszono wyłącznie jed

ną kandydaturę. I Kruków dołączył do grona

wsi rządzonych przez kobiety, gdyż w wyni

ku głosowania Beata Łodej uzyskując 13

głosów została wybrana na Sołtysa Krukowa.

To jej pierwsza kadencja.

Przewodniczącym Rady Sołeckiej zosta

ła Teresa Olszańska, a w skład rady Sołec

kiej wybrano również: Marię Ogryzek

i Teresę Miśkiewicz.

Siedlimowice
W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby ze

141 mieszkańców uprawnionych do głosowa

nia. W Siedlimowicach również zgłoszono

jedną kandydaturę do funkcji Sołtysa. Iwona

Markiewicz uzyskując 23 głosy została wy

brana na Sołtysa Siedlimowic. To jej pierw

sza kadencja.

Na przewodniczącego Rady Sołeckiej

został wybrany Jan Sikorski, którego w pra

cy na rzecz wsi będą wspierać: Ryszard Ką

sik, Danuta Kubanek, Artur Denes oraz

Janusz Markiewicz.

Bożanów
17 stycznia 2011 r. o godz. 17:00 w świe

tlicy wiejskiej w Bożanowie odbyło się po

nownie zebranie wiejskie mieszkańców

Bożanowa, które miało wyłonić sołtysa i ra

dę sołecką.

Na 101 mieszkańców uprawnionych do

głosowania na zebraniu obecnych było 17

osób, co stanowiło kworum do podejmowa

nia prawomocnych decyzji.

W wyniku głosowania nowym sołtysem

Bożanowa została wybrana Izabela Girnyk.

W skład Rady Sołeckiej weszły trzy pa

nie: Anna Grochowska, Janina Siwek, Marta

Florek. Rada Sołecka spośród swojego grona

wskazała Martę Florek na Przewodniczącego

Rady Sołeckiej.

/jlb/

Wybory w Pyszczynie

Wybory w Łażanach
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Pierwszy mecz to konfrontacja Delty Jaro

szów z Nefryt Junajtet. Przytomne zachowanie

Czocha w polu karnym, techniczny strzał daje

do przerwy prowadzenie dla Nefryt 1:0. W dru

giej połowie szybko zdobyte trzy bramki Delty

dają teoretycznie stabilną sytuację. Pogoń piłka

rzy Nefryt sprawia, iż mecz wygrywają zawod

nicy Delty różnicą zaledwie jednego gola.

Delta Jaroszów – Nefryt Junajtet 4:3.

Najbardziej emocjonującym meczem II

Ligi było spotkanie pretendentów do mi

strzowskiego tytułu – Galacticos Osiek oraz

Wierzbianki Wierzbnej. Szybka gra,

obfitująca w wymianę celnych trafień

zakończyła się sprawiedliwym po

działem punktów.

Po trzybramkowym prowadzeniu

Nocnego Teamu, cień nadziei na ko

rzystny rezultat dla PKS Złoty Kłos

dają dwa celne trafienia Laskowskie

go. T. Sas doprowadza do remisu.

W końcowych minutach Nocny Team

za sprawą Kozibrody i G. Razika od

nosi pierwsze prowadzenie w lidze.

Na pierwszą bramkę w meczu FC Me

thod Men – Mam Talent przyszło nam cze

kać, aż do 16 minuty. Autorem gola został

Michał Morawski z FC Method Men. Asysta

Lenio do Gąsiora pozwala znaleźć się w sytu

acji sam na sam z bramkarzem. Pełen spokój

i mamy remis. Interweniujący bramkarz

Mam Talent w polu karnym fauluje R. Woj

nowskiego. Sam poszkodowany zamienia kar

nego na bramkę. W jednej z akcji Mam

Talent przejmuje piłkę i przeprowadza błyska

wiczną kontrę zakończoną celnym trafie

niem. Egzekutorem został Valverde.

W ostatnich sekundach szalę zwycięstwa na

korzyść Mam Talent przechyla Marmajewski.

Mam Talent – FC Method Men 3:2.

W pierwszym meczu pierwszoligowców

Drink Team pokonał Zryw Łażany 5:3

Największą niespodziankę sobotnich me

czy sprawili piłkarze AH1N1, którzy zremiso

wali z pogromcami KKZ Zaskoczonych

Żarów i Wektor Świdnica, drużyną Cannabis

2:2. Do 21 min. Cannabis prowadził 2:0, bę

dąc pewnym trzech punktów. Kołodziejczyk

i Piotr Kaśków w przeciągu dwóch minut do

prowadzają do wyrównania.

Wektor Świdnica pokonał PCO Oldboys

3:1. Pomimo znacznej różnicy w tabeli spo

tkanie było bardzo wyrównane. Rachajski

z kilku sytuacji na początku, wykorzystuje

jedną. Tuż przed przerwą bramkę wyrównują

cą zdobył Bylica. Po zmianie stron Oleksy da

je prowadzenia dla Wektora. PCO

ostrzeliwuje słupki Burdzego, jednak decydu

jące trafienie ustalające wynik meczu zanoto

wał ponownie Oleksy, który drugi raz

wykorzystał asystę Łagiewki.

W meczu kolejki ujrzeliśmy AKS Żarów

i KKZ Zaskoczonych Żarów. Derby Żarowa

pod dyktando AKS, który pokonał przeciwni

ka 3:0. Dwie bramki zdobył Dąbrowski, jed

no trafienie padło łupem Klimali.

Na fotelu lidera znajdują się już tylko dwie

drużyny: AKS Żarów i Wektor Świdnica.

Organizatorzy Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie, chcą serdecznie podzię

kować p. Tomaszowi Mojsie, właścicielowi

sklepu Saller w Świdnicy za ufundowanie na

gród rzeczowych dla najlepszych zawodni

ków kolejki I Ligi Mediator Cup.

Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze 6 kolej

ki Mediator Cup:

II Liga: bramkarz: Mateusz Wojnowski

(FC Method Men), zawodnik: Waldemar

Dziewisz (Wierzbianka Wierzbna)

I Liga: bramkarz: Jacek Suski (AKS Ża

rów), zawodnik: Remigiusz Oleksy (Wektor

Świdnica)

7 kolejka rozgrywek
W sobotę 15.01.2011 r. zakończono pierw

szą rundę Żarowskiej Ligi Piłki Halowej Me

diator Cup, której organizatorem jest Gminne

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Pierwsze punkty w tabeli II Ligi zdobyli

piłkarze PKS Złoty Kłos. Zwycięstwo 2:1

nad FC Method Men pozwoliło opuścić ostat

nie miejsce. Nocny Team zdeklasował Mam

Talent. Zwycięstwo 6:1 i już piąta lokata w ta

beli. Trzykrotnie do siatki Mam Talent trafił

Kozibroda.

W meczu na szczycie II Ligi skromna wy

grana Galacticos Osiek 2:0 nad Deltą Jaroszów.

Rozmiar porażki zminimalizował P. Głód, który

skutecznymi interwencjami zatrzymał bombar

dowanie przeciwnika. Dzięki trzem punktom

piłkarze z Osieka wskoczyli na fotel lidera, spy

chając zawodników z Jaroszowa.

Dzięki minimalnym zwycięstwie nad Ne

fryt Junajtet, Wierzbianka Wierzbna cały

czas liczy się w walce o mistrzostwo II Ligi.

Bramkę na wagę trzech punktów w końców

ce meczu zdobył R Przybylski. Luber z Ne

fryt Junajtet strzelił jedną z najpiękniejszych

bramek tej edycji rozgrywek. Wierzbianka

Wierzbna – Nefryt Junajtet 3:2.

Szlagier sobotnich spotkań pierwszoli

gowców pod dyktando Wektor Świdnica, któ

ry znokautował KKZ Zaskoczonych Żarów

6:0. Efektowne trzy bramki Bieniowskiego

pozwoliły mu zostać najlepszym zawodni

kiem kolejki.

AKS Żarów pokonał PCO Oldboys 5:1. Po

mimo znacznej różnicy w tabeli, spotkanie by

ło bardzo wyrównane. O zwycięstwie

zadecydowała zimniejsza krew w końcówce

spotkania.

AH1N1 do przerwy prowadził z Łażań

skim Zrywem 2:1. Po zmianie stron do siatki

rywala trafiali już tylko piłkarze Zrywu, wy

grywając spotkanie 4:2.

Dwie bramki Czernickiego i Madziały po

zwalają zwyciężyć Cannabis 4:2 z Drink Team

Świdnica. Kolejny świetny występ między

słupkami Cannabis zanotował Włudyka.

W pierwszej lidze po pierwszej rundzie

prowadzi Wektor Świdnica, który zgroma

dził identyczną ilość punktów co Żarowski

AKS. Dwa punkty mniej i trzecia lokata dla

Cannabis. Wszystko wskazuje, że o utrzyma

nie powalczą aż cztery drużyny: Zryw Łaża

ny, Drink Team Świdnica, AH1N1 oraz PCO

Oldboys.

Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze 7 ko

lejki Mediator Cup:

II Liga: bramkarz: Piotr Głód (Delta Jaro

szów), zawodnik: Rafał Luber (Nefryt Junajtet)

I Liga: bramkarz: Marcin Włudyka (Can

nabis), zawodnik: Piotr Bieniowski (Wektor

Świdnica)

media

Mediator Cup
Wszystkie spotkania II Ligi Mediator Cup

VI kolejki, rozgrywane 8.01.2011 r. były bardzo

zacięte.

Reaktywacja

koszykarzy
Z dobrej strony prezentuje się zespół

Chemik Żarów występujący w Świdnickiej

Amatorskiej Lidze Koszykówki. Doświad

czeni gracze w połączeniu z nowymi za

wodnikami stanowią o sile zespołu, która

pozwala celować w podium ligi.

Zdecydowanie najmocniejszą stroną ża

rowskich koszykarzy od lat są rzuty za trzy

punkty. W statystykach indywidualnych, aż

dwóch zawodników Chemika plasuje się w

pierwszej piątce. Łukasz Banach ze średnią

5,33 na mecz jest trzeci, natomiast średnia

4,67 Damiana Dawlewicza daje mu piątą

lokatę w tej klasyfikacji. Dodatkowo Daw

lewicz zajmuje drugie miejsce w klasyfika

cji średniej punktów na mecz z

imponującym bilansem 20,33 punktów.

Chemik Żarów: Marcin Kłok, Łukasz

Banach, Damian Dawlewicz, Przemysław

Sikora, Przemysław Lisiecki, Patryk Malik,

Mateusz Broński.

Tabela:

media

drużyna PCO




