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W spotkaniu uczestniczy

li również: Zastępca Burmi

strza Grzegorz Osiecki,

Skarbnik gminy Renata Daw

lewicz oraz pracownicy Refe

ratu Pozyskiwania Funduszy

Zewnętrznych i Promocji.

Podczas spotkania sołtysi

mieli okazję wypowiedzieć

się na temat aktualnych pro

blemów, na które napotykają

podczas codziennej pracy na

rzecz mieszkańców swoich

wsi. Główną ideą tegoż spo

tkania natomiast było zapo

znanie nowych sołtysów

z przepisami regulującymi

funkcjonowanie poszczegól

nych sołectw, przedstawienie

struktury organizacyjnej Urzę

du Miejskiego oraz pracowni

ków, z którymi sołtysi będą

współpracować najściślej.

Leszek Michalak zapew

nił z kolei, że jako Burmistrz

będzie dążył do jak najczęst

szych spotkań wszystkich soł

tysów, aby wspólnie

wypracowywać najlepsze roz

wiązania dla bieżących pro

blemów społeczności

lokalnych. Miłym akcentem

spotkania było wręczenie no

wo powołanym sołtysom ma

teriałów promocyjnych

o gminie Żarów z życzenia

mi owocnej wspólpracy.

Na zakończenie narady

sołtysi wyjaśnili nam, jak

wygląda ich współpraca

z Radą Sołecką, opowiedzie

li o swoich konkretnych pla

nach na najbliższe cztery

lata kadencji oraz o sposo

bach współpracy z miesz

kańcami swoich wsi.

/mp/

Spotkanie noworoczne
Noworoczne spotkania władz gminy z przedstawicielami firm i in

stytucji działających na terenie naszej gminy weszły już do tradycji. Te

goroczne, które odbyło się w czwartek 27 stycznia 2011r., w salach

Restauracji „ŻarMed” należało do nietypowych.

Po pierwsze dlatego, że podsumowania minionego roku dokony

wało dwóch burmistrzów: obecny – Leszek Michalak oraz była Bur

mistrz – Lilla Gruntkowska. Po drugie, w spotkaniu uczestniczyło

bardzo wielu zaproszonych gości, a wśród nich przedstawiciele pre

stiżowych instytucji i firm z Dolnego Śląska, z którymi Gmina Żarów

współpracuje od wielu lat.

Wśród najważniejszych gości nie zabrakło Anny Zalewskiej –

Posła na Sejm RP, przedstawicieli władz sąsiednich gmin, Wicestaro

sty Świdnickiego, przedstawicieli firm działających na terenie naszej

gminy oraz sołtysów i przewodniczą

Święto babci i dziadka

w bajkowym przedszkolu
Babci i dziadka nie da się przecenić. Wiedzą o tym doskonale – nie

tylko dzieci i rodzice, ale także pracownicy przedszkola. Dzień Babci

i Dziadka według kalendarza to 21 i 22 styczeń.

W tym roku niektórym przedszkolakom udało się zorganizować

uroczystość dla swoich babć i dziadków w terminie. Pozostałe grupy

zaś zaprosiły swoje babcie i dziadków 24 stycznia 2011 roku.

Zaproszonych gości przywitały nauczycielki grup, składając naj

serdeczniejsze życzenia. Przedszkolaki pięknie wystrojone zaprezen

towały swoje programy recytatorskowokalne przed swoimi

dziadkami. Babcia jest mądra, zaradna, kochana, wspaniale gotuje,

zna wiele bajek, przytuli. Dziadek

z kolei to doskonały majsterkowicz, dokończenie na stronie 4.dokończenie na stronie 4.

Spotkanie z sołtysami
W poniedziałek 24 stycznia 2011 roku o godzinie 14.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego

w Żarowie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Burmistrza Miasta Żarów z nowowybranymi

sołtysami Gminy Żarów.

Początek roku

z profilaktyką
Początkiem stycznia 1285 uczniom ze

szkół podstawowych na terenie Gminy,

gimnazjum oraz przedszkola w Żarowie zosta

ły dostarczone Kalendarze Ucznia na 2011 rok,

zawierające treści profilaktyczne.

Kalendarz został dofinansowany z budże

tu Gminy Żarów, ze środków przeznaczonych

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów

alkoholowych.

Tradycyjnie kalendarz opracowały Iwona

Nieradka i Małgorzata Świtoń w ramach

Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpie

czeństwie.

W tym roku hasłem przewodnim kalen

darza jest temat „Stop dopalaczom, stop uza

leżnieniom”.

W Kalendarzu, jak co roku, zostały za

mieszczone rysunki o tematyce profilaktycz

dokończenie na stronie 5.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

działki budowlanousługowej

położonej w Żarowie przy ul. Mickiewicza

1. Przetarg odbędzie się 28 lute

go 2011r. w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do

przetargu jest wpłacenie wa

dium w pieniądzu w wysokości

10 % ceny wywoławczej poda

nej w tabeli na konto: Bank Za

chodni WBK I oddz. Żarów 65

1090 2369 0000 0006 0201

9458 najpóźniej do dnia 24 lute

go 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uwa

ża się datę wpływu środków

pieniężnych na rachunek Urzę

du Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez

uczestnika, który wygra prze

targ, zaliczone zostanie na po

czet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom wadium zwraca

się w terminie do 3 dni od

dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez wzglę

du na liczbę uczestników, jeże

li chociaż jeden uczestnik

zaoferuje cenę o co najmniej

jedno postąpienie powyżej ce

ny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzeda

wanej w drodze przetargu pod

lega zapłacie najpóźniej do

dnia zawarcia aktu notarialne

go. W razie uchylania się

uczestnika, który wygrał prze

targ, od zawarcia umowy nota

rialnej, wpłacone wadium

ulega przepadkowi na rzecz or

ganizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nierucho

mość zobowiązany będzie do uisz

czenia podatku VAT w wysokości

23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra

przetarg zobowiązany bę

dzie do poniesienia kosz

tów szacunkowych

i geodezyjnych związanych

z przygotowaniem działki do

sprzedaży w kwocie łącznej

793 zł oraz kosztów notarial

nych.

8. Ogłoszenie o przetargu

umieszczone jest na stronie

internetowej Urzędu:

www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji

udziela Referat Nieruchomo

ści i Gospodarki Przestrzennej

tel. 748580591 wew. 339

i 301 do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest

do przedłożenia komisji prze

targowej dowodu wpłaty wa

dium oraz dokumentu

tożsamości przed otwarciem

przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem

przetargu jest osoba prawna,

osoba upoważniona do repre

zentowania uczestnika, powinna

przedłożyć do wglądu aktualny

wypis z Krajowego Rejestru Są

dowego. Jeżeli uczestnik jest re

prezentowany przez

pełnomocnika, konieczne jest

przedłożenie oryginału pełno

mocnictwa upoważniającego do

działania na każdym etapie po

stępowania przetargowego.

11. Wpłata wadium przez uczest

nika przetargu jest równo

znaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania

się z warunkami przetargu

i ich akceptacją.

12. Działka w planie zagospoda

rowania przestrzennego okre

ślona jest jako teren zabudowy

budowlanousługowej.

Lokal do wynajęcia

„Szczęśliwy Kominiarz”
lokal na przeciwko

Urzędu Miejskiego

w Żarowie

parter

tel. 883 312 088

Wynajmę
mieszkanie 38 m2

w Żarowie, po kapital

nym remoncie. Do wy

najęcia od zaraz. Tel.

600807510.

Buków
Buków to wieś w Gminie Żarów licząca 444 mieszkańców, w tym

220 kobiet i 224 mężczyzn.

Pierwsze wzmianki o Bukowie pochodzą z dokumentów z 1245 r.

W bulli protekcyjnej papieża Innocentego IV potwierdzone były prawa

biskupa wrocławskiego do czerpania dochodów z „villa Bucou”, co do

której nie ma wątpliwości, że chodzi o dzisiejszy Buków.

Biskupstwo wrocławskie było właścicielem wsi aż do sekularyza

cji dóbr kościelnych w 1810 r. Po 1810 r. włościami bukowskimi za

rządzał skarb państwa, który szybko sprzedał osobom prywatnym

„dobra lenne” i sołectwo, a do 1819 r. przeprowadził proces uwłasz

czenia ludności chłopskiej.

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa

i Męczennika

Kościół został zbudowany prawdopodobnie w połowie XIII w.,

z następujących materiałów: mury z łamanego wapienia i cegly, naro

ża z ciosów granitowych, a sklepienie z piaskowca i cegły. W wystro

ju wnętrza dominuje barok. Ołtarz główny,

dwukondygnacyjny,wykonany z polichromowanego i złoconego

drewna. Zdobi go dekoracja ze złoconych liści akantu. Na ołtarzu

głównym umieszczone są dwa obrazy: „Męczeństwo św. Stanisława

B.M.” i „Trójca Święta”, a na konsolach przy kolumnach wyrzeźbio

ne są postacie św. Augustyna i biskupa.

Drugi ołtarz Matki Boskiej w kaplicy chrzcielnej pochodzi

z pierwszej połowy XVIII w. W kaplicy południowej znajduje się trze

ci ołtarz Trójcy Świętej i św. Piotra i Pawła wykonany w XVIII w.

/dt/

HDK informuje
W roku 2010 przeprowadzono 6 akcji pozyskując 153,9 litra

czystej krwi.

Wszystkim którzy oddawali krew dziękujemy i zapraszamy do

uczestniczenia w akcjach organizowanych w roku 2011.

Terminy akcji na 2011r.:

08.02.2011r. Zespół Szkół.

06.04.2011r. Zespół szkół.

27.05 lub 03.06.2011r

(Gimnazjum w czasie Dni Żarowa).

14.07.2011r Biblioteka Publiczna

Osiedle Piastów.

17.08.2011r Biblioteka Publiczna

Osiedle Piastów.

12.10.2011r Zespół Szkół.

06.12.2011r Zespół Szkół.

/hdk/

Sprzedam
mieszkanie w Żaro

wie. 35 m2, dwa poko

je, kuchnia, łazienka.

tel.: 603209284
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Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności i dowodach

osobistych, dowód osobisty jest dokumentem, który oprócz tego, że

stwierdza tożsamość osoby i poświadcza obywatelstwo polskie,

uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz innych na podstawie międzynarodowych umów.

Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia ma prawo otrzy

mać dowód osobisty, natomiast na uzasadniony wniosek rodziców lub

opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie do 13 roku życia.

Do wydania dokumentu niezbędny jest wniosek

(druki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na

stronie internetowej Urzędu), 2 zdjęcia dziecka oraz

odpis aktu urodzenia.

W przypadku dziecka do 13 roku życia potrzebne

jest dodatkowo podanie uzasadniające potrzebę wydania dowodu, pi

semna zgoda obojga rodziców lub opiekunów oraz obecność dziecka

przy składaniu wniosku, jeśli ukończyło 5 lat.

W przypadku dziecka powyżej 13 roku życia wystarczająca jest

zgoda jednego z rodziców lub opiekunów i wymagana obecność

dziecka .

Dowód wydawany jest bezpłatnie.

/jk/

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

uzbrojonych działek budowlanych

położonych w Żarowie przy ul. Ks. Jadwigi

1. Przetargi odbędą się 14 lutego

2011r. w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do

przetargu jest wpłacenie wa

dium w pieniądzu w wysokości

10 % ceny wywoławczej poda

nej w tabeli na konto: Bank Za

chodni WBK I oddz. Żarów 65

1090 2369 0000 0006 0201

9458 najpóźniej do dnia 09 lute

go 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uwa

ża się datę wpływu środków

pieniężnych na rachunek Urzę

du Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez

uczestnika, który wygra prze

targ, zaliczone zostanie na po

czet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom wadium zwraca

się w terminie do 3 dni od

dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez wzglę

du na liczbę uczestników, jeże

li chociaż jeden uczestnik

zaoferuje cenę o co najmniej

jedno postąpienie powyżej ce

ny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzeda

wanej w drodze przetargu pod

lega zapłacie najpóźniej do

dnia zawarcia aktu notarialne

go. W razie uchylania się

uczestnika, który wygrał prze

targ, od zawarcia umowy nota

rialnej, wpłacone wadium

ulega przepadkowi na rzecz or

ganizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nierucho

mość zobowiązany będzie do

uiszczenia podatku VAT w wyso

kości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zo

bowiązany będzie do poniesienia

kosztów szacunkowych i geode

zyjnych związanych z przygoto

waniem działki do sprzedaży

w kwocie łącznej 993 zł oraz

kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu

umieszczone jest na stronie

internetowej Urzędu:

www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji

udziela Referat Nieruchomo

ści i Gospodarki Przestrzennej

tel. 748580591 wew. 339

i 301 do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest

do przedłożenia komisji prze

targowej dowodu wpłaty wa

dium oraz dokumentu

tożsamości przed otwarciem

przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem

przetargu jest osoba prawna,

osoba upoważniona do repre

zentowania uczestnika, powinna

przedłożyć do wglądu aktualny

wypis z Krajowego Rejestru Są

dowego. Jeżeli uczestnik jest re

prezentowany przez

pełnomocnika, konieczne jest

przedłożenie oryginału pełno

mocnictwa upoważniającego do

działania na każdym etapie po

stępowania przetargowego.

11. Wpłata wadium przez uczest

nika przetargu jest równo

znaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania

się z warunkami przetargu

i ich akceptacją.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

atrakcyjnie położonej działki budowlanej

położonej w Żarowie przy ul. Mickiewicza

1. Przetarg odbędzie się 28 lute

go 2011r. w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do

przetargu jest wpłacenie wa

dium w pieniądzu w wysokości

10 % ceny wywoławczej poda

nej w tabeli na konto: Bank Za

chodni WBK I oddz. Żarów 65

1090 2369 0000 0006 0201

9458 najpóźniej do dnia 24 lute

go 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uwa

ża się datę wpływu środków

pieniężnych na rachunek Urzę

du Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez

uczestnika, który wygra prze

targ, zaliczone zostanie na po

czet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom wadium zwraca

się w terminie do 3 dni od

dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez wzglę

du na liczbę uczestników, jeże

li chociaż jeden uczestnik

zaoferuje cenę o co najmniej

jedno postąpienie powyżej ce

ny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzeda

wanej w drodze przetargu pod

lega zapłacie najpóźniej do

dnia zawarcia aktu notarialne

go. W razie uchylania się

uczestnika, który wygrał prze

targ, od zawarcia umowy nota

rialnej, wpłacone wadium

ulega przepadkowi na rzecz or

ganizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nierucho

mość zobowiązany będzie do

uiszczenia podatku VAT w wyso

kości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zo

bowiązany będzie do poniesienia

kosztów szacunkowych i geode

zyjnych związanych z przygoto

waniem działki do sprzedaży

w kwocie łącznej 793 zł oraz

kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu

umieszczone jest na stronie

internetowej Urzędu:

www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji

udziela Referat Nieruchomo

ści i Gospodarki Przestrzennej

tel. 748580591 wew. 339

i 301 do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest

do przedłożenia komisji prze

targowej dowodu wpłaty wa

dium oraz dokumentu

tożsamości przed otwarciem

przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem

przetargu jest osoba prawna,

osoba upoważniona do repre

zentowania uczestnika, powin

na przedłożyć do wglądu

aktualny wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego. Jeżeli

uczestnik jest reprezentowany

przez pełnomocnika, koniecz

ne jest przedłożenie oryginału

pełnomocnictwa upoważniają

cego do działania na każdym

etapie postępowania przetar

gowego.

11. Wpłata wadium przez uczest

nika przetargu jest równo

znaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania

się z warunkami przetargu

i ich akceptacją.

12. Działka w planie zagospoda

rowania przestrzennego okre

ślona jest jako teren zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dowody osobiste dla dzieci
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wydawania dowodu

osobistego dla dzieci ponownie informujemy o zasadach wydawania tych dokumentów.
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dokończenie ze strony 1.

Święto babci i dziadka...

cych rad sołeckich.

Uroczystość rozpoczęły dzieci z Bajkowe

go Przedszkola w Żarowie, które swoim wy

stępem wprawiły

w radosny nastrój

wszystkich zebranych

gości wykonując wią

zankę piosenek.

Po występie dzieci

Burmistrz Leszek Mi

chalak wraz z byłą

Burmistrz Lillą Grunt

kowską, w krótkiej

prezentacji przedstawi

li zebranym podsumo

wanie minionego roku.

W swoim wspólnym

wystąpieniu szczegól

ną uwagę zwrócili na

zrealizowane inwesty

cje, ale nie zabrakło

również syntetycznego

podsumowania wyda

rzeń na polu kultury,

sportu i wypoczynku.

Po tej prezentacji,

już samodzielnie, Le

szek Michalak opowie

dział zebranym

o zamierzeniach do re

alizacji w roku 2011.

Dla wielu zebranych,

reprezentujących pod

mioty gospodarcze

i mieszkańców wsi,

najważniejszymi infor

macjami były te, które

mówiły o kontynuacji

działań remontowoin

westycyjnych mają

cych na celu poprawę infrastruktury

drogowej. Dla mieszkańców ważne były rów

nież zapewnienia o kontynuacji działań popra

wiających warunki w oświacie czy działania

na rzecz mieszkańców wsi.

Na zakończenie części oficjalnej Bur

mistrz Leszek Michalak wraz z Tadeuszem

Pudlikiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej

wznieśli toast za pomyślność,

a później przy skromnym

w tym roku, poczęstunku – już

w kuluarach – toczono rozmo

wy na wiele tematów. Atmosfera była nie

zwykle sympatyczna.

/b/

wszystko potrafi naprawić, wysłucha, pogłasz

cze po głowie. Ów program wywołał wiele

emocji wśród naszych gości, ukradkiem wy

cierana łza, uśmiech i duma w oku. Po wystę

pie wnuczęta tradycyjnie odśpiewali STO

LAT i wręczyli upominki. Obdarowani zaś

śmiali się, wzruszali, dziękowali za życzenia

i z miłością ściskali wykonawców.

Dzień Babci i Dziadka to wspaniała oka

zja, by uświadomić dzieciom, jak wiele w ich

życiu znaczą dziadkowie. Jak wiele miłości

potrafią ofiarować i jakimi przyjaciółmi i po

wiernikami być.

Wnuczęta tak bardzo się cieszyły z od

wiedzin swoich najbliższych, że po progra

mie artystycznym i poczęstunku szybko

pożegnały przedszkole i ze swoimi dziadka

mi poszły do domu. Panie przedszkolanki

składając babciom i dziadkom najserdecz

niejsze życzenia, z uśmiechem potwierdziły,

że w tym dniu przedszkole przegrało

z dziadkami.

/mp/

dokończenie ze strony 1.

Spotkanie noworoczne

Burmistrz Leszek Michalak i była Burmistrz Lilla Gruntkowska pod

sumowali osiągnięcia minionego roku

Na spotkanie przybyli przedstawiciele firm, instytucji oraz mieszkańcy

naszej gminy

Sesja

Rady Miejskiej
W dniu 27 stycznia 2011 roku w Sali Narad

Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyła się Sesja

Rady Miejskiej w Żarowie.

Przyjęto 9 projektów uchwał. Wcześniej

na komisjach radni szczegółowo zapoznali

się z poszczególnymi projektami. W wersji

multimedialnej przedstawiono plan gospo

darki odpadami Gminy Żarów i Program

Ochrony Środowiska Gminy.

Na sesji dokładnie omówiony został

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywa

nia Problemów Alkoholowych, na realizację

którego w budżecie gminy zaplanowano

kwotę 200 tys. zł.

Ponadto podjęto uchwałę o sporządzeniu

Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze

strzennego w obrębie wsi Kalno i Wierzbna.

Przyjęto również dwie uchwały budżeto

we: zmiany w wieloletniej prognozie inwe

stycyjnej i zmiany do budżetu na 2011 rok.

Radni otrzymali również sprawozdanie

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczy

cieli na poszczególnych stopniach awansu za

wodowego w szkołach prowadzonych przez

Gminę Żarów.

Na koniec sesji w punkcie: „wolne wnio

ski i interpelacje” radni skupili się gównie na

możliwościach naprawy uszkodzonych po

ziemie dróg i chodników na terenie gminy.

Grzegorz Osiecki Zastępca Burmistrza

zapewnił, że w przypadku dróg powiatowych

gmina będzie interweniowała w tej sprawie

u Starosty Świdnickiego, który odpowiada za

utrzymanie dróg i chodników, o które wnio

skowali radni.

Na zakończenie sesji przyjęto protokół

z poprzedniej sesji rady.

/sp/

Program koncertu
uczniów klasy gitary PSM I st. im. Lu

domira Różyckiego w Świdnicy – na

uczyciel. Adam Kuceła.

Żarów 17 lutego 2011r. godz. 17:00

1. Weronika Wizimirska kl. V cykl 6 letni:

Tatiana Stachak – Minutowa bossa

2. Wojciech Ziębicki kl. II – III cykl 4 letni:

Tatiana Stachak – Walc dla Zuzanny

3. Seweryn Tkaczyk SSM II st. kl. III: Astor

Piazzola – Verano Porteno

4. Ewa Mróz kl. V – VI cykl 6 letni: Matteo

Carcassi: Temat z wariacjami Amoll;

Matteo Carcassi: Etiuda Adur op. 60

nr 23; John Dowland: Fortune (galliarda);

Augustin BarriosMangore: El sueno de la

muneca.

5. Trio gitarowe: Weronika Wizimirska, Ewa

Mróz, Wojciech Ziębicki: Bartłomiej Pę

kiel: Taniec lutniowy Fdur; John Duarte:

Spinning song; Leonard de Call: Łatwe

trio części: Andantino, Adagio, Rondo.

/gckis/

Serdeczne podziękowania dla Pani Soł

tys wsi Kalno Janiny Jarosz za wieloletnią,

pełną poświęcenia pracę na rzecz naszej wsi.

Życzymy szczęścia, zdrowia i powo

dzenia w dalszym życiu.

Mieszkańcy Kalna i Wostówki.
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W dniu 21 stycznia

w naszej szkole wnu

częta gościły swych

kochanych Dziadków

na uroczystości z oka

zji Dnia Babci i Dziad

ka. Mury naszej szkoły

przekroczył ogrom

najmilszych dzieciom

Gości. Podekscytowa

nie i oczekiwanie dzie

ci dało się wyczuć już

od samego rana: odli

czały czas do przyjścia

Gości, poprawiały

i upiększały prezenty

dla Dziadków oraz z zapałem dopracowywa

ły program artystyczny.

Dziadkowie już od pro

gu zostali powitani

z ogromną radością

i uśmiechem. Wyśmieni

tych Gości powitała Pa

ni Dyrektor – Krystyna

Wardach, która przypo

mniała Dziadkom, jak ważną rolę pełnią

w życiu swych wnuków. Występy artystyczne

otworzyli przedszkolacy, którzy recytowali

wiersze oraz śpiewali piosenki i tańczyli.

Uczniowie klas I – III zapewnili Gościom

dawkę humoru w przygotowanych skeczach.

Grupa flecistów zaprezentowała swe wokal

ne i muzyczne umiejętności w piosence „Po

prostu miłość”. Nie mogło zabraknąć w tym

dniu inscenizacji „Czerwonego Kapturka”.

Najpierw zaprezentowała się najmłodsza

grupa językowa „Leo English” (uczniowie

przedszkola), którzy zadziwili publiczność

„Czerwonym Kapturkiem” w wersji angiel

skiej. Do „Czerwonego Kapturka” w wersji

polskiej zaprosiliśmy naszych Gości. Począt

kowo wzbraniali się przed publicznym wy

stępem, ale w końcu dobra zabawa

zwyciężyła nad tremą sceniczną. Goście sta

nęli na wysokości zadania i otrzymali grom

kie brawa za swój występ. Następnie

Dziadkowie zostali zaproszeni na poczęstu

nek do klas, gdzie otrzymali upominki od

wnuków, które zostały przez dzieci własno

ręcznie przygotowane.

Serdecznie dziękujemy Dziadkom za

przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły oraz

Rodzicom za domowe wypieki i inne pyszne

słodkości. Przy okazji zachęcamy do odwie

dzania naszej szkoły nie tylko od święta.

Wszystkim Dziadkom i Babciom życzymy

zdrowia i 200 lat szczęśliwego życia.

Monika Odon

Dzień Babci i Dziadka w Bukowie
22 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00 w Bukowie na świetlicy odbył się Dzień Babci

i Dziadka.

nej, wykonane przez uczniów z żarowskich

szkół, świetlic i przedszkola.

Osoby, których prace zostały zawarte

w Kalendarzu Ucznia w nagrodę, razem ze

zwycięzcami XI Międzyszkolnego Turnieju

Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie,

wyjadą na atrakcyjną wycieczkę. Wśród wy

różnionych są: Mateusz Stańczyk, Amelia

Wabik, Wiktoria Zając, Arkadiusz Staszak,

Maurycy Matuszak, Wiktoria Wielg, Kamil

Wojak, Kamila Paluch, Jakub Salamon,

Aniela Słowik, Lidia Ochman oraz Patryk

Rychel.

Kalendarz nie powstałby bez wsparcia

wielu życzliwych osób, które od wielu lat

wspierają działania związane z przygotowa

niem i wydaniem kalendarza.

Dziękujemy za pomoc w realizacji pro

jektu sponsorom: Justynie i Przemysławowi

Lisieckim, Kazimierzowi Kozłowskiemu,

Zofii Staruszkiewicz, Burmistrzowi Miasta

dokończenie ze str. 1.

Początek roku ...

Organizatorami byli sołtys i Rada Sołec

ka . Zaproszone zostały wszystkie babcie

i dziadkowie z Bukowa i Dzikowej. Dla gości

przygotowano ciasto, kawę i herbatę.

Obejrzano sztukę w wykonaniu aktora

Ryszarda Dykcika Bohumila Hrabala „Nauka

tańca” z udziałem publiczności.

Wspólne śpiewanie i tańce przypomniały

babciom i dziadkom wiele imprez i wyjaz

dów, w których mieli okazję uczestniczyć.

Zabawa była świetna, a atmosfera tak

miła, że impreza przeciągnęła się do późnych

godzin wieczornych.

/ug/

Święto babć i dziadków w Zastrużu
Bycie dzieckiem, to nie jest łatwa sprawa. Ale kiedy ma się obok tak wspaniałych Dziad

ków, jak uczniowie i wychowankowie szkoły i oddziałów przedszkolnych w Zastrużu, dzieciń

stwo jest radośniejsze i szczęśliwsze.

Certyfikat dla SP Żarów
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej

Zdrowie.

W grudniu dyrektor Urszula Rurarz otrzy

mała informację o przyjęciu Szkoły do Dolno

śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Decyzja została podjęta na podstawie analizy

działań zrealizowanych przez szkołę, które zy

skały przychylną aprobatę koordynatora woje

wódzkiego.

Przyjęcie do sieci Szkół Promujących

Zdrowie potwierdza, że w placówce podejmo

wane są działania, zmierzające do promowa

nia zdrowego stylu życia.

W ramach realizacji najważniejszych za

dań m.in., upowszechnianie wśród uczniów

spożywania śniadań w domu i szkole, pozna

nie zasad zdrowego odżywiania, przezwycię

żanie uprzedzeń do niektórych potraw,

umiejętne zagospodarowanie wolnego czasu,

wdrażanie do różnych form aktywności fi

zycznej, higiena i kultura żywienia podjęto

szereg działań. Uczniowie m.in. wzięli

udział w konkursach plastycznych i quizach,

odbyły się warsztaty udzielania pierwszej

pomocy, zorganizowano szereg imprez spor

towych. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskie

go programu „5 porcji warzyw i owoców”.

Działania te wymagają z jednej strony

dużego zaangażowania całej społeczności

szkolnej, przyjaciół i partnerów szkoły

a z drugiej zaś strony są źródłem ogromnej

satysfakcji. Społeczność szkolna jest dumna

z otrzymanego Certyfikatu, uczniowie i na

uczyciele deklarują, że dołożą wszelkich sta

rań, by w Szkole nadal był promowany

zdrowy styl życia.

Koordynatorzy Szkolnego Programu

Żarów, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Żarowie, Straży Pożar

nej, Komisariatowi Policji w Żarowie oraz pracownikom Zakładu

Poligraficznego „Rotgryf” w Świdnicy.

Szczególne podziękowania należą się autorkom kalendarza

Iwonie Nieradce i Małgorzacie Świtoń za wkład organizacyjny

i zaangażowanie w realizację projektu kalendarza.

Marta Plizga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
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Fleszem po gminieSzkoła przyszłości
Wypowiadam się w imieniu grona nauczycieli, któ

rzy czerpią ogromną przyjemność z pracy w Szkole

Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez stowa

rzyszenie „Nasze dzieci – wspólna szkoła”.

N iewątpliwie odczuwamy satysfakcję

z pracy w szkole, którą stworzyliśmy

wspólnie od podstaw. Jasna wizja rozwoju,

określone cele działania, no i przy okazji

marzenia o szkole przyjaznej dziecku i ro

dzicom, motywują nas do ciągłych zmian

i angażowania się w przedsięwzięcia, które

pozwalają nam się rozwijać i doskonalić.
Ogromną szansę dostrzegliśmy w projekcie „Szkoła

Sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Eu

ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Charakter przedsięwzięcia naj

lepiej oddają hasła: „Sięgaj gwiazd!”, „Nie bój się marzyć!”,

„Pytaj, pytaj, pytaj…”, „Zostań maniakiem nauki”, „Podejmuj

nowe wyzwania”. Liderem przedsięwzięcia jest Firma Szko

leniowoDoradcza Anna Szywała.

Znaleźliśmy się wśród pięciu szkół podstawowych

w powiecie świdnickim, w których realizowany jest pro

jekt. W ramach projektu uczniowie biorą udział w szere

gu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w sposób

innowacyjny z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dzieci

metod i form pracy. Wszystkie zajęcia dodatkowe mają

na celu kształcenie kompetencji kluczowych.

Od października 2010 roku uczniowie biorą udział

w cyklu zajęć Leo Maniak, Leo English, Rozwijanie

kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i eks

presji kulturalnej. Dużą popularnością cieszą się także

zajęcia matematycznoprzyrodnicze, informatyczne oraz

sportowe. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w niekon

wencjonalny sposób oraz wprowadzenie elementów

oceniania kształtującego, motywują uczniów do pracy,

dają im poczucie satysfakcji i sukcesu. Dzieci objęte są

również pomocą specjalistyczną logopedy i pedagoga.

Nauczyciele prowadzący zajęcia mogą liczyć na facho

wą pomoc lidera projektu oraz podnoszą swoje kwalifi

kacje i umiejętności podczas licznych szkoleń. Projekt

„Szkoła Sukcesu” służy zatem wszystkim uczniom, bo

ugruntowuje ich poczucie własnej wartości, rodzicom,

bo widzą efekty pracy swoich pociech odnoszących

sukcesy oraz nauczycielom, gdyż otrzymują potwierdze

nie, że ich praca ma sens.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej nowej

stronie www.spzastruze.pl

Małgorzata Kluska

Brama cmentarza
Renowacja bramy cmentarza komunalne

go w Żarowie nareszcie została ukończona.

Wstawienie przepięknych drewnianych ele

mentów w strukturę tej bramy wieńczy proces

jej wymiany. Mieszkańcy, odwiedzając swoich

bliskich na pewno nie oprą się wrażeniu, iż no

wa brama w porównaniu ze starą jest dużo bar

dziej godna miejsca, w którym spoczywają

nasi bliscy.

Regulaminy
Na czterech pla

cach zabaw położo

nych na terenie

gminy Żarów za

montowane zostały

tablice informujące

o regulaminie ich

użytkowania. Rodzi

ców, jak i dzieci za

chęcamy do

zapoznania się

z przepisami, gdyż

ułatwi to zachowanie bezpieczeństwa pod

czas zabawy, jak i zwiększy odpowiedzial

ność użytkowników. Nowe tablice

zamontowane zostały przez gminnych pra

cowników interwencyjnych na placach poło

żonych przy ul. Piastowskiej (przy

kompleksie boisk Orlik), ul. Zamkowej oraz

Placu Wolności, jak również na placu zabaw

we wsi Łażany. Wiosną podobne tablice regu

laminowe montowane będą na wszystkich pu

blicznych placach zabaw położonych na

terenie gminy Żarów.

Uwaga na studzienki

Gmina Żarów alarmuje, iż

w związku ze skutkami zimy,

w wielu miejscach na terenie Ża

rowa pojawiły się uszkodzenia

w studzienkach teletechnicznych

położonych w ciągu chodników.

Gmina na bieżąco zgłasza ta

kie przypadki do zabezpieczenia

oraz remontu odpowiednim pod

miotom, również w miarę możli

wości podejmując prowizoryczne

działania we własnym zakresie. Do

czasu kiedy remonty zostaną prze

prowadzone, prosimy użytkowni

ków chodników o uwagę

i ostrożność podczas spacerów po

miejskich chodnikach.

Zimowe obowiązki
Przypominamy, iż zgodnie z regulacją

ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzyma

niu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

właściciele nieruchomości mają obowiązek

dbać o czystość na chodnikach położonych

wzduż swojej nieruchomości. Obowiązek ten

stanowi o usuwaniu błota, śniegu i lodu

zalegających na chodniku przyległym

bezpośrednio do granicy nieruchomości.

W związku z licznymi przypadkami

zaniedbań oraz faktem iż zmiany pogodo

we przynoszą w ostatnim okresie sporo

zwłaszcza lodu i błota, które zalegają

później przez długi czas na chodnikach,

Gmina przypomina o powyższym obo

wiązku raz jeszcze, licząc na dobrą oby

watelską postawę mieszkańców Żarowa.

Posprzątaj

po swoim psie
Na terenie miasta Żarów zamontowane

zostały dystrybutory z papierowymi torebka

mi na psie odchody. Jest to jeden ze sposobów

walki z psimi nieczystościami zalegającymi

na publicznych chodnikach. Urządzenie jest

dostępne dla wszystkich i łatwe w obsłudze:

wystarczy chwycić za torebkę i pociągnąć,

aby zerwać ją ze sznurka i móc wypełnić swój

obowiązek posprzątania po pupilu. Innym

sposobem zachęcenia ludzi do utrzymywania

czystości jest akcja rozdawania tychże papie

rowych torebek właścicielom psów mieszka

jącym w Żarowie. Każdy kto posiada zwierzę

zarejestrowane w Urzędzie Miejskim, może

na dniach oczekiwać przesyłki zawierającej

zestawy, dzięki którym – miejmy nadzieję –

wielu właścicieli przywyknie do sprzątania po

swoich pupilach.

Poniżej lista miejsc rozmieszczenia skry

tek, z których pobrać można torebkę;

 przy Urzędzie Miejskim w Żarowie



przy zielonym placu nieopodal

"Nefrytu"

 przy pl. zabaw koło kompleksu

"Orlik"

 na placu przy ul. Wiosennej

 przy przejeździe kolejowym

na ul. Armii Krajowej

 ul. Mickiewicza,

na wysokości kościoła

 ul. Wyspiańskiego,

deptak wzdłuż stawu

 ul. Chrobrego, nieopodal przystan

ku autobusowego

Właścicieli psów gorąco zachę

camy do korzystania, a wszystkich

mieszkańców prosimy o dbanie

o wspomniane urządzenia, oraz

zwracanie uwagi w razie aktów wan

dalizmu.

/ws/

Bezpłatne konsultacje

specjalistów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

informuje o możliwości skorzystania z bez

płatnych konsultacji terapeuty uzależnień,

psychologa oraz radcy prawnego, po wcze

śniejszym umówieniu się w siedzibie OPS,

przy ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3 bądź

pod numerem telefonu 74 85 70 309.

Dyżury specjalistów:

 terapeuta uzależnień – poniedziałek w

godz. 8.30 – 11.30

 psycholog – środa w godz. 13.30 – 15.30

 radca prawny – piątek w godz. 16.00 –

18.00 (trzy piątki w miesiącu).

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma pro

blemy, potrzebujesz pomocy psychologa, te

rapeuty uzależnień, radcy prawnego –

przyjdź!!
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Turniej Dacco Cup dla najmłodszych piłkarzy
Bardzo udanie pod względem organizacyjnym i sportowym zakończył się Turniej Piłki Halowej Dacco Cup – Żarów 2011, rozegrany 30 stycznia.

Rozgrywki przeprowadzone były dla naj

młodszych adeptów piłki nożnej, dzieci

z rocznika 2003 i młodszych. Wypełnione po

brzegi trybuny Hali Sportowej Gminnego

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gorący

doping rodzin piłkarzy, jakiego nie ma w pił

ce seniorskiej, atrakcyjne nagrody.

To wszystko sprawiło, iż ten turniej będzie

długo zapamiętany.

Otwarcia rozgrywek dokonał Zastępca

Burmistrza Miasta Ża

rów Grzegorz Osiecki,

Sekretarz Gminy Ża

rów Sylwia Pawlik oraz

sponsor główny turnie

ju Dariusz Jaworski,

właściciel firmy Dacco

Sport Collection

w Świdnicy.

Samej organizacji

turnieju oraz przepięk

nego obiektu zazdrościli

nam trenerzy z wielkich

miast dolnośląskich. Or

ganizatorami byli:

Gminne Centrum Kul

tury i Sportu w Żarowie

oraz KS Gryf Świdnica.

Osiem zespołów

rywalizowało w dwóch grupach. Z pierwsze

go miejsca w grupie A wyszli piłkarze Aka

demii Orlika I Żarów. Drugie miejsce

przypadło pierwszemu zespołowi Gryf Świd

nica. Trzecia lokata dla Śląska II Wrocław.

Pozycję numer cztery zajęli zawodnicy Euro

talent Brzeg.

W grupie B bezkonkurencyjni okazali się

piłkarze Górnika Wałbrzych. Drugie miejsce

dla pierwszej drużyny Śląska Wrocław. Trze

cie miejsce Gryf II Świdnica. Czwarta lokata

dla drugiego zespołu Akademii Orlika Żarów.

Zajęcie dwóch pierwszych miejsc w gru

pie pozwoliło na grę w półfinałach. Nato

miast trzecie i czwarte miejsce premiowało

grę o lokaty 58.

W pierwszym meczu dającym możliwość

gry o piąte miejsce Śląsk II Wrocław pokonał

drugi zespół Akademii Orlika Żarów 3:0.

W drugim spotkaniu o tą samą stawkę, Euro

talen Brzeg okazał się lepszy od Gryfu II

Świdnica, zwyciężając 4:0. Mecz półfinało

wy numer jeden przebiegał pod dyktando pił

karzy Akademii Orlika I Żarów, którzy

pokonali Śląsk I Wrocław 3:0. W drugim me

czu półfinałowym pomiędzy Gryfem I Świd

nica a Górnikiem Wałbrzych po

regulaminowym czasie gry mieliśmy remis

po dwa. Do rozstrzygnięcia potrzebne były

rzuty karne strzelane do trzech. Lepiej jede

nastki wykonywali zawodnicy z Wałbrzycha

i to oni zagrali w meczu o pierwsze miejsce.

W pierwszym meczu o miejsca zwycię

żył Gryf II Świdnica nad Akademią Orlika II

Żarów 2:1. Tym samym zawodnikom ze Świd

nicy przypadła siódma lokata w turnieju Dac

co Cup. Pojedynek o piątą pozycję wygrali

piłkarze Śląska II Wrocław, którzy okazali

się lepsi w bezpośrednim pojedynku od Euro

talent Brzeg, wygrywając 1:0. W małym fina

le ujrzeliśmy Śląsk I Wrocław oraz Gryf

I Świdnica. Zwycięstwo świdniczan 2:0 po

zwoliło na zajęcie trzeciego miejsce.

Jak na finał przystało mieliśmy wielkie

emocje zakończone rzutami karnymi. Przez

większą część spotkania piłkarze pierwszej

drużyny Akademii Orlika Żarów prowadzili

1:0 z Górnikiem Wałbrzych. Remis i cień na

dziei na końcowy sukces padł dla wałbrzy

szan w końcówce spotkania. O zwycięstwie

w całym turnieju decydowały rzuty karne,

które minimalnie lepiej wykonywali piłkarze

Górnika Wałbrzych.

Końcowa klasyfikacja turnieju Dacco Cup:

1. Górnik Wałrzych

2. Akademia Orlika I Żarów

3. Gryf I Świdnica

4. Śląsk I Wrocław

5. Śląsk II Wrocław

6. Eurotalent Brzeg

7. Gryf II Świdnica

8. Akademia Orlika II Żarów

Najlepszy zawodnik turnieju –

Dawid Marzec (Akademia Orlika I Żarów)

Najlepszy bramkarz turnieju –

Szymon Weirauch (Górnik Wałbrzych)

Najlepszy strzelec turnieju –

Radosław Cielemęcki Górnik Wałbrzych)

Nagroda specjalna

dla jedynej dziewczynki turnieju –

Magdalena Razik (

Akademia Orlika II Żarów)

Akademia Orlika I Żarów:
Filip Kamiński – Szymon Dominik, Da

wid Marzec, Maksymilian Mięki, Szymon

Pilski, Filip Ząbczyk, Bartłomiej Stopa, An

toni Ciupiński.

Akademia Orlika II Żarów:
Michał Pawlik – Magdalena Razik, Oli

wier Hanc, Kamil Wołek, Michał Maksanty,

Konrad Staworzyński.

Obydwa zespoły Akademii Orlika działa

ją przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie. Trenerami są Jerzy i Adam Ciu

pińscy.

Organizatorzy chcą serdecznie podzięko

wać sponsorowi głównemu rozgrywek, Panu

Dariuszowi Jaworskiemu, właścicielowi fir

my Dacco Sport Collection w Świdnicy za

objęcie honorowym patronatem turnieju.

media

fot. media: Trenerzy, zawodnicy, organizatorzy turnieju Dacco Cup

fot. media: Dwa zespoły Akademii Orlika w Żarowie
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Program ferii zimowych w Gminnym

Centrum Kultury i Sportu
Mediator Cup

Wszyscy zawodnicy oraz kibice zgromadzeni w Hali Sportowej

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, przed każdym spo

tkaniem IX kolejki Żarowskiej Ligi Futsalu Mediator Cup, oddali cześć

minutą ciszy zakończoną gromkimi brawami na cześć nagle zmarłego

Krzysztofa Wierzęcia – Prezesa Mediator Group S.A. w Świdnicy

i głównego sponsora turnieju, wielkiego przyjaciela sportu.

W pierw

szym meczu

drugoligowców

kolejnej porażki

doznali zawod

nicy PKS Złoty

Kłos, ulegając

Mam Talent 2:8.

Tym samym ze

spół Mam Talent

pnie się w ligo

wej tabeli zaj

mując już

czwartą lokatę. Wierzbianka

Wierzbna po zwycięstwie 4:0

nad Deltą Jaroszów daje wyraźny

sygnał, iż do końca będzie wal

czyć o mistrzostwo II Ligi Media

tor Cup. Najgroźniejszy

konkurent piłkarzy z Wierzbnej,

zespół Galacticos Osiek rozbił

FC Method Men 5:0. Galaktycz

ni mają punkt przewagi nad dru

gą Wierzbianką. W meczu

zamykającym zmagania II Ligi,

bardzo doświadczony zespół Noc

nego Teamu nadspodziewanie

gładko pokonał młodych piłkarzy

z Nefryt Junajtet 6:2. Szeroki wa

chlarz w ataku oraz świetna po

stawa bramkarza Nocnego

Teamu Dolińskiego, pozwoliły

zapomnieć piłkarzom Nefryt Ju

najtet o łatwej przeprawie.

Pierwszym spotkaniem otwie

rającym zmagania I Ligi Media

tor Cup był mecz AH1N1 – KKZ

Zaskoczeni Żarów. KKZ wygrali

5:2, jednak przyszło im z trudem

odbić się od remisu z niekomplet

nym składem AH1N1. W szlagie

rowym spotkaniu IX kolejki

spotkały się dwie drużyny zajmu

jące pierwsze miejsca. Zwycię

stwo którejkolwiek z drużyn

pozwoliłoby odskoczyć rywalowi

na trzy punkty. Początek meczu

to bardzo uważna gra. Czyhanie

na błąd rywala uśpiło pierwsze

minuty meczu. Do przerwy bez

bramkowy remis. Po zmianie

stron każda z drużyn zaczęła

otwierać się szukając tym sa

mym pierwszej bramki. Sztuka

ta udała się Bylicy z Wektora,

który płaskim strzałem obok słup

ka kieruje piłkę do siatki AKS.

Odpowiedź żarowskich piłkarzy

jest natychmiastowa. Bramkę

w swoim stylu, silnym strzałem

zdobywa Okarma. Na dwa tra

fienia Bieniowskiego z Wektora,

AKS odpowiada jednym Pie

truszki, który zastąpił Suskiego

stając się automatycznie kolej

nym zawodnikiem w polu.

W końcówce meczu do bramek

rywala strzela już tylko Wektor.

Dwa trafienia Łagiewki ustalają

wynik spotkania. Wektor Świd

nica pokonał AKS Żarów 5:2

stając się samotnym liderem

I Ligi. Cannabis w dramatycz

nych okolicznościach zdołał wy

grać z Łażańskim Zrywem 3:2.

Bramkę na wagę trzech punktów

w ostatnich sekundach zdobył

trzykrotny strzelec bramek, Ma

riusz Miętkiewicz. Dzięki zwy

cięstwu i porażce AKS Żarów,

zawodnicy Cannabis są wiceli

derem I Ligi. Po prowadzeniu

3:0 do przerwy, piłkarze Drink

Team Świdnica stawali się być

pewnymi trzech punktów. Na

dwie bramki PCO, świdniczanie

odpowiadają jedną. Dwie minuty

przed końcem regulaminowego

czasu PCO przegrywało dwoma

trafieniami. Fenomenalna posta

wa Stycznia pozwala PCO Old

boys Żarów zremisować

spotkanie 4:4.

Najlepsi zawodnicy oraz

bramkarze 9 kolejki Mediator

Cup:

II Liga: bramkarz: Sebastian

Doliński (Nocny Team), zawod

nik: Rafał Sudoł (Galacticos

Osiek)

I Liga: bramkarz: Paweł Wan

dzio (Zryw Łażany), zawodnik:

Marcin Styczeń (PCO Oldboys

Żarów)

media

fot. media: Zryw Łażany




