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Lubię wiedzieć, 
co mnie otacza
Od zawsze fascynował się geografią i historią 
Polski. Jego pierwszą pieszą wycieczką była 
samotna wędrówka do domu z przedszkola.

Ludzie z pasją - Bolesław Moryl

4

Do ginekologa 
znów za darmo?
Władze gminy Żarów nie przestają walczyć 
o przywrócenie działalności, jedynej w mieście, 
Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Aktualności
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Małymi krokami 
do wielkich celów
O specyfice gry w szachy, planach 
i osiągnięciach rozmawialiśmy 
z trenerem Michałem Bieszczadem 8

Sport

Krukowianie 
czekają na świetlicę

Ruszyły prace remontowe na świetlicy wiejskiej w Krukowie. Przebudowa i remont potrwają 
prawdopodobnie do końca września Więcej na stronie 3.

NASTĘPNY 
NUMER

KWIETNIA
24

Firma po raz pierwszy wy-
grała przetarg na takie zadanie 
w gminie Żarów.  – Rzeczy-
wiście, znacznie mniej w tym 
roku było skarg mieszkańców 
na odśnieżanie. Przez cały ten 
okres wykorzystywane były jed-
nostki z pługami i rozsiewacza-
mi środków uszorstniających. 
W gotowości była również ko-
parko-ładowarka Caterpillar, 
która odśnieżała drogi. To nie 
zmienia jednak faktu, że zimo-

Długa ta zima…
Zaskakująca, nieprzewidywalna i uciążliwa. Taka była 

tegoroczna zima. Dobrze jednak ze swoich obowiązków 
wywiązywała się firma Raker z Bukowa, która odpowiadała 
za zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie Żarów.

wa aura dała się chyba we zna-
ki wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy. I mam nadzieję, 
że niebawem będziemy mogli 
już tylko rozpocząć sprzątanie 
tego, co po sobie zostawiła – 
mówi Piotr Weiland, kierow-
nik Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zima była długa. Niemałe 
też były koszty jej utrzyma-
nia w gminie Żarów. – „Ak-
cja zima” pochłonęła prawie 

trzysta pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych. Pieniądze te przeznaczo-
ne zostały również na zużycie 
około tysiąca ton soli drogowej 
i około stu pięćdziesięciu ton 
piasku. Zakres dróg obejmo-
wał sześćdziesiąt pięć kilome-
trów dróg gminnych – wylicza 
Tomasz Kuska, Inspektor 
ds. Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. I dodaje – Mamy nadzieję, 
że w najbliższych dniach au-
ra znacznie się poprawi i nie 
będzie już potrzeby podejmo-
wać kompleksowych akcji od-
śnieżania.

Magdalena Pawlik  

I bardzo często do tych, 
które w żarowskim Urzędzie 
Miejskim znajdują się na dru-
gim piętrze. Starsi, schorowani 
i niepełnosprawni mieszkańcy 
gminy Żarów od teraz wszyst-
kie swoje sprawy będą mo-
gli zgłaszać w Biurze Obsługi 
Klienta. - Zdajemy sobie spra-
wę z trudności, jakiej wyma-
ga wejście na piętro osobom 
starszym i niepełnosprawnym 
w naszym Urzędzie. Chcemy, 
aby wszyscy mieszkańcy mo-

Chcą pomagać starszym
Przychodzą, bo muszą uregulować opłaty, złożyć wnioski 

lub po prostu zasięgnąć informacji. Często po porady 
udają się do różnych referatów. 

gli uzyskać takie informacje, 
jakich potrzebują i nie musieli 
często szukać odpowiednich 
osób. Od teraz wystarczy tylko 
zgłosić taką potrzebę w Biurze 
Obsługi Klienta. Po otrzyma-
niu takiego zawiadomienia, to 
my urzędnicy będziemy służyć 
swoją pomocą. I to my będzie-
my schodzić do nich, do Biura 
Obsługi Klienta. Mam nadzie-
ję, że taka metoda znacznie 
ułatwi starszym mieszkańcom 
naszej gminy korzystanie z ża-

rowskiego Urzędu – informuje 
Anna Kołodziej, kierownik 
Referatu Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Żarowski magistrat wycho-
dzi na przeciw ludziom star-
szym i niepełnosprawnym. 
- Chcemy zapewnić spraw-
ną obsługę mieszkańcom na-
szej gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób star-
szych i niepełnosprawnych. 
W tym zakresie urząd ze szcze-
gólną troską zawsze zapew-
niać będzie pomoc innym 
– dodaje Anna Kołodziej.

Magdalena Pawlik 
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Terminy płatności podatków, opłat oraz 
należności niepodatkowych w 2013 roku:

 
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2013 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2013 r.
III rata  - termin płatności upływa 16 września 2013 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2013 r.
 Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2013 r.
II rata – termin płatności upływa 16 września 2013 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upłynął 31 marca 2013 r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności 30 czerwca 2013 roku
Opłata od posiadania psa:
- od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa na terenie Gminy Żarów nie jest 
pobierana. Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości w opłacie od posiada-
nia psa, zobowiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.

Kronika Policyjna
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Świebodziczanie 
zdecydują na co budżet

W Świebodzicach zostanie 
z budżetu miasta wydzielo-
na kwota, o wydaniu któ-
rej zadecydują mieszkańcy. 
Na pomysł wpadł burmistrz 
miasta. Projekt potrwa kilka 
miesięcy. Mieszkańcy już nie-
bawem otrzymają do swoich 
skrzynek pocztowych druk, na 
którym będą mogli zapropo-
nować pomysł na inwestycję 
lub remont; takie zgłoszenie 
będzie można również wysłać 
drogą elektroniczną. Termin 
ich przesyłania to koniec lipca 
2013. Zadania zaproponowa-
ne przez mieszkańców zosta-
ną zweryfikowane – przede 
wszystkim pod kątem moż-
liwości formalno-prawnych 
– trzeba będzie sprawdzić, 
czy zadanie nie dotyczy np. 
powiatu albo prywatnej nie-
ruchomości.

Sąd kościelny powołany
Biskup Ignacy Dec powo-

łał Sąd Kościelny. To ostatnia 
instytucja, której brakowało 
w strukturach utworzonej 9 

lat temu diecezji świdnickiej. 
Dotychczas sprawy rozsądza-
ne były w Legnicy. Jak podaje 
„Gość Niedzielny”, oficjałem 
sądu został ks. Arkadiusz 
Chwastyk. Pierwszym sędzią 
jest biskup, a w skład sądu 
wchodzi jedenaście innych 
osób, głównie księży, którzy 
pełnią rolę: sędziów (ks. Wło-
dzimierz Binkowski, o. Jerzy 
Kwiatkowski, ks. Józef Stru-
garek, ks. Grzegorz Ławni-
czak, ks. Tadeusz Dąbski i ks. 
Tadeusz Żurek), obrońców 
węzła (ks. Paweł Bednarski, 
ks. Edward Dzik), rzecznika 
sprawiedliwości (ks. Jarosław 
Żmuda), notariusza (Łukasz 
Kołodziej) i adwokata (Ernest 
Bodura). Sąd rozpoczął swoją 
działalność 10 kwietnia.

Galeria Świdnicka 
na sprzedaż

Rank Progress zawarł umo-
wę przedwstępną sprzedaży 
Galerii Świdnickiej. Wartość 
transakcji ustalono na 25 mln 
euro – informuje Halina Wy-
borska, rzecznik prasowy 
Rank Progress. Giełdowy 

deweloper sygnował właś-
nie przedwstępną umowę 
warunkową sprzedaży Ga-
lerii Świdnickiej. Nabywcą 
jest spółka Elsoria Polska I. 
Zapłaci ona za obiekt 25 mln 
euro, czyli około 104 mln zł, 
według kursu z dnia umowy. 
Wraz z podpisaniem doku-
mentu, nabywca zobowiązuje 
się do udzielenia Rank Pro-
gress pożyczek w całkowitej 
wysokości 22 mln zł. Zgod-
nie z umową, o ich wartość 
może zostać pomniejszona 
zapłata za obiekt. Rank Pro-
gress ma prawo odstąpić od 
porozumienia do 15 września 
2013 roku, jeśli otrzyma ko-
rzystniejszą ofertę kupna od 
innego podmiotu. W tym wy-
padku Rank Progress zwróci 
pożyczki wraz z odsetkami 
ustalonymi na 10 proc. w ska-
li roku. Elsoria Polska I może 
odstąpić od umowy jedynie 
w przypadku nieuzyskania 
kredytu na częściowe finan-
sowanie zakupu do 15 wrześ-
nia tego roku.

Źródło: Swidnica24.pl

Co w powiecie piszczy?

Wpadł na „darmowy” 
nocleg?

Na darmowy nocleg, 
a może posiłek liczył 31-la-
tek, który w poniedziałek 25 
marca zniszczył drzwi wej-
ściowe w żarowskim hotelu 
Żarmed. O zdarzeniu żarow-
ską Policję poinformowała 
jedna z pracownic hotelu. 
W toku podjętych czynności 
żarowskim policjantom uda-
ło się ustalić sprawcę zda-
rzenia . 31-letni mężczyzna 
był pod wpływem alkoholu. 
Miał 2,7 promila w wydy-
chanym powietrzu, a straty 
jakie spowodował osza-
cowano na 1800 złotych. 
Mężczyźnie za zniszczenie 
mienia grozi od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wol-
ności. 

Kradła w autobusie
15-letnia mieszkanka Ża-

rowa odpowie przed Sądem 
Rodzinnym za kradzież port-
fela. W środku znajdowały 
się dokumenty, karty kredy-

towe oraz 120 złotych w go-
tówce. We wtorek, 26 marca 
żarowska policja została 
powiadomiona o kradzie-
ży portfela. Poszkodowana, 
mieszkanka Siedlimowic, 
jako podejrzaną wskazała 
15-letnią dziewczynę. Mło-
da mieszkanka Żarowa przy-
znała się do winy, wskazała 
także miejsce, w którym 
wyrzuciła dokumenty. Te-
raz odpowie przed Sądem 
Rodzinnym. 

Uwaga na karty 
bankomatowe

O tym, że warto zachować 
szczególną ostrożność pod-
czas wypłaty gotówki z ban-
komatu przekonał się jeden 
z mieszkańców Żarowa. We 
wtorek, 26 marca nieznany 
sprawca ukradł mu kartę do 
bankomatu, a następnie pró-
bował nią zapłacić za zro-
bione przez siebie zakupy. 
Żarowska Policja ustaliła 
sprawcę zdarzenia. Okazał 
się nim 26-letni mieszka-

niec Pastuchowa. Mężczyź-
nie grozi od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności. 

Podróżował z „trawką”
0,46 gram marihuany zna-

leźli żarowscy policjanci 
podczas rutynowej kontro-
li u 16-latka, który w czwar-
tek, 28 marca w godzinach 
wieczornych szedł przy dro-
dze Żarów-Jaworzyna Ślą-
ska. Chłopak odpowie teraz 
przed Sądem Rodzinnym. 

Pomysłowy Dobromir?
Dosypał cukier do zbior-

nika z paliwem, ukradł sil-
nik, krótkofalówki oraz kilka 
drobnych elementów, teraz 
odpowie przed Sądem Ro-
dzinnym. Żarowscy po-
licjanci ustalili sprawcę 
kradzieży, których dokonano 
między 9 a 13 lutym w Żaro-
wie. Jak się okazało był nim 
16-letni mieszkaniec Mro-
win. Łączną wartość strat 
wyniosła 4500 złotych. 

Ag
OGŁOSZENIA  DROBNE
• Sprzedam mieszkanie w Żarowie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Mieszkanie bezczynszowe, niskie koszty utrzymania, w spokojnej okolicy. 
Panele, okna plastikowe, piec gazowy dwufunkcyjny. Tel. 695 687 307
• Sprzedam 3 działki budowlane uzbrojone Żarów Os. Piastów ul. H. Brodatego  pow.: 999 m2, 
770 m2, 991 m2. Tel. 0049 1791124606, 0049 1799665599
• Sprzedam bardzo ładne mieszkanie w Żarowie w starym budownictwie  na pierwszym piętrze, 
pow. 48 m2. Cena 127 tys. zł do negocjacji. Tel. 796 051 202
• Sprzedam domek jednorodzinny w Żarowie lub zamienię na mieszkanie na parterze 
lub na I-szym piętrze na Osiedlu. Tel. 74 8580 775 lub 603 173 794

W programie mogą wziąć 
udział seniorzy-przedsiębior-
cy w wieku powyżej 60 lat, 
osoby w wieku od 35 roku 

Będą szkolić 
międzypokoleniowo

Jak zapłacić rachunki przez Internet, porozmawiać ze 
znajomym, który od lat mieszka za granicą, czy obsłużyć 

pocztę e-mail, a może jak rozliczyć zeznanie podatkowe, 
założyć, prowadzić i kontrolować konto bankowe, tego se-
niorzy z terenu powiatu świdnickiego będą mogli się na-
uczyć podczas bezpłatnego kursu. Na szkolenie zaprasza 
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. 

życia, zakładające lub pla-
nujące założyć działalność 
gospodarczą, młodzi menage-
rowie/kierownicy na stanowi-

sku kierowniczym nie dłużej 
niż 4 lata. Dla tych ostatnich 
w programie szkolenia zaję-
cia z zewnętrznych źródeł fi-
nansowania firmy, leasingu 
i dzierżawy, franchisingu, kre-
dytu bankowego i pozaban-
kowego. Zainteresowanych 
udziałem w szkoleniu prosi-
my o kontakt: Magda Myrta, 
projekt@siph.pl, tel. 74 853 
50 09.                             Ag

Zgodnie z tradycją „Złote 
Dęby” przyznawane są zasłu-
żonym mieszkańcom gminy 
Żarów, zarówno za działal-
ność wieloletnią, jak też za 
jednostkowe czyny o wyjąt-
kowym znaczeniu dla gminy 
i jej mieszkańców. A odzna-
czeniem uhonorowane mogą 
być zarówno osoby, jak i or-

Odznacz Złotym Dębem
Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do odznacze-

nia „Złoty Dąb„, najważniejszego odznaczenia w gmi-
nie Żarów. 

ganizacje. Z wnioskiem o na-
danie takiego odznaczenia 
może wystąpić burmistrz Ża-
rowa, radni Rady Miejskiej, 
indywidualne osoby ( od red. 
wniosek taki wówczas powi-
nien być poparty czytelnymi 
podpisami 30 mieszkańców 
Gminy Żarów, wraz z poda-
nymi ich numerami PESEL) 

oraz organizacje społecz-
ne. Termin przyjmowania 
zgłoszeń mija 30 kwietnia 
o godzinie 16.00. Wnioski 
można pobierać w Biurze Ra-
dy Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, a wypełnione składać 
w Biurze Obsługi Klienta. 
Tegoroczne odznaczenia zo-
staną wręczone podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej 
w Żarowie, na rozpoczęcie 
tegorocznych Dni Żarowa.

Ag

Ogłoszenie
Uprzejmie proszę o kontakt pod 
nr tel.667424720 osoby, które 
widziały w dniu 10.11.2011 r. 
w sklepie Polo-Market w Żaro-
wie przy ul. Łokietka, jak rucho-
me drzwi automatyczne uderzyły 
starszą kobietę i spowodowały 
jej upadek (ok. 15.30). 

Kobieta doznała poważnych 
obrażeń uda.
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- Zrobiliśmy już wszystko, 
co w naszej mocy. Kolej-
ne rozmowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, nie 
przyniosły skutku. Konkurs 
dodatkowy został ogłoszo-
ny, ale nie na gminę Żarów, 
a na powiat świdnicki. Po 
raz kolejny kontrakt otrzy-
mała więc inna poradnia - 
wyjaśnia kierownik NZOZ 
„Medicus” w Żarowie 
Violetta Kołodziejczyk. 
Poradnia Ginekologiczno-
-Położnicza w NZOZ „Me-
dicus” w Żarowie to jedyna 
tego typu poradnia na tere-
nie gminy Żarów. Miesięcz-
nie przyjmowała około 300 
pacjentek, pod opieką po-
łożnej środowiskowej znaj-
dowało się natomiast ponad 
5 tysięcy mieszkanek gmi-
ny Żarów. Dlatego władze 
gminy Żarów sprawą zainte-
resowały posłankę RP Kata-
rzynę Izabelę Mrzygłocką. 

Do ginekologa znów za darmo?
Władze gminy Żarów nie przestają walczyć o przywrócenie działalności, jedynej 

w mieście, Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej „Mediucus”. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktował żarowskiej po-
radni. Od 1 września żarowianki do lekarza-specjalisty muszą więc jeździć do Świdnicy. 

O połączeniu placówek 
oraz przeniesieniu jej do 
wspólnego budynku przy uli-
cy Kościelnej, gdzie obecnie 
mieści się siedziba III Lice-
um Ogólnokształcącego w 
Świdnicy, zadecydowali rad-
ni powiatu świdnickiego. De-
cyzja nie była konsultowana 
ani z nauczycielami, ani ucz-
niami i ich rodzicami. Nic 
więc dziwnego, że wywo-
łała także falę protestów. W 
środę, 3 kwietnia przedstawi-
ciele starostwa powiatowe-
go w Świdnicy spotkali się 
z uczniami, nauczycielami 
oraz rodzicami obu szkół. Mi-
mo gorącej atmosfery i pro-
testów, stanowisko starosty 
Zygmunta Worsy, pozostaje 
nieugięte. Od 1 września obie 
szkoły będą funkcjonowały 
przy ulicy Kościelnej, a budy-
nek przy Strzelińskiej zosta-
nie wystawiony na sprzedaż. 
Do 19 kwietnia szkoły mają 
przygotować plan zajęć na 

Mimo protestów 
połączą szkoły

Od września 2014 roku uczniowie III  i IV Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy będą się uczyli w jednym 

budynku szkoły. Wśród nich jest wielu młodych żarowian. 

przyszły rok i podział klas. 
Na 10 kwietnia zostało za-
planowane spotkanie przed-
stawicieli powiatu i miasta 
w sprawie pomysłu przejęcia 
szkół ponadgimnazjalnych 
przez samorząd Świdnicy. 
Wciąż bez odpowiedzi pozo-
stają jednak pytania, stawia-
ne przez rodziców i uczniów. 
Jak zostanie zagwarantowa-
na odrębność szkół (III LO 
to liceum artystyczne, IV LO 
– mundurowe), kto zapewni 
bezpieczeństwo uczniom, czy 
nie pogorszą się warunki nau-
czania? Ile pieniędzy zostanie 
przeznaczone na niezbędne 
remonty i adaptacje? Wia-
domo jedno, obie placówki 
będą funkcjonowały teraz w 
jednym budynku, przy ulicy 
Kościelnej. Budynek IV Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy, przy ulicy Strzeliń-
skiej, zostanie wystawiony 
na sprzedaż. 

AG

– Uważam, że bezpłatną 
opiekę ginekologa powin-
na mieć każda mieszkanka, 
w każdej gminie. Takie usłu-
gi powinny się znaleźć w ko-
szyku podstawowej opieki 
zdrowotnej. Dlatego chętnie 
zaangażuję się w tą sprawę 
– mówi Katarzyna Izabe-
la Mrzygłocka. Pod koniec 
kwietnia odbędzie się ko-
misja zdrowia żarowskiej 
Rady Miejskiej z udziałem 
posłanki i przedstawicie-
li Przychodni „Mediucus”. 

Posłanka wspólnie z se-
natorem Wiesławem Ki-
lianem od kilku miesięcy 
w każdy ostatni poniedzia-
łek miesiąca pełni dyżur 
w Urzędzie Miejskim w Ża-
rowie. Mieszkańcy gminy 
mogą się do nich zgłaszać 
z problemami i sprawami, 
którymi chcą zainteresować 
posłów. – Wspólna inicjatywa 
podjęcia próby zakontrakto-

W każdy ostatni 
poniedziałek 

miesiąca w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie 
bezpłatnych porad 
mieszkańcom gminy 
Żarów udzielają 
senator RP Wiesław 
Kilian oraz posłanka 
RP Katarzyna Izabela 
Mrzygłocka.  
Dyżury 
parlamentarzystów 
odbywają się 
w każdy ostatni 
poniedziałek 
miesiąca w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, 
w pokoju nr 18 
w godzinach od 
12.00 do 14.00.

wania poradni ginekologicz-
nej w Żarowie, pokazuje, jak 
ważne i cenne dla naszych 
mieszkańców było zorgani-
zowanie dyżurów poselskich 
w naszym urzędzie. Cieszę 
się, że posłowie włączają się 

aktywnie w życie i proble-
my naszych mieszkańców. 
I mam nadzieję, że to do-
piero początek wspólnych 
inicjatyw – tłumaczy bur-
mistrz Leszek Michalak. 
Chęć rozpoczęcia dyżu-

rów poselskich w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie 
zgłosiła także poseł RP 
z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości, Anna Za-
lewska. 

Agnieszka Gryc

Ruszyły prace remonto-
we na świetlicy wiejskiej 

w Krukowie. Przebudowa 
i remont potrwają prawdo-
podobnie do końca września. 

Do tej pory świetlicę wiej-
ską w Krukowie tworzyło jed-
no pomieszczenie na piętrze, 
do którego prowadziły ze-
wnętrzne schody. Po remon-
cie na cele świetlicy wiejskiej 
zaadaptowane zostaną tak-
że pomieszczenia na parte-
rze, w których do niedawna 
jeszcze funkcjonował sklep. 
Całość zostanie połączona 
schodami wewnętrznymi. – 
Na parterze zaplanowano po-
mieszczenia kuchenne oraz 
socjalne wraz z toaletami 
przystosowanymi dla osób nie-
pełnosprawnych. Do tej czę-
ści będzie prowadził ganek. 
Wewnątrz natomiast zostaną 
wykonane schody wewnętrz-
ne, prowadzące na pierwsze 
piętro, do tzw. sali spotkań – 
wyjaśnia Andrzej Pach, właś-
ciciel firmy P.P.H.U. BOWIP 
Andrzej Pach, która wygrała 
przetarg na realizację zadania. 
Prace w Krukowie firma roz-
poczęła pod koniec marca. – 
W chwili obecnej wykonaliśmy 

Pod koniec marca ruszyły prace remontowe na świetlicy wiejskiej w Krukowie

Krukowianie czekają na świetlicę
częściową rozbiórkę, roboty 
elektryczne oraz wzmacnia-
my całą konstrukcję – dodaje 
właściciel. W świetlicy znaj-
dować się będzie ogrzewanie 
podłogowe z pompą ciepła, 
wymienione zostaną okna 
i zamontowane nowe drzwi. 
W projekcie przewidziano tak-
że wymianę pokrycia dacho-
wego i ocieplenie izolacyjne 
całości budynku. Krukowianie 
z niecierpliwością oczekują 
odbudowy świetlicy wiejskiej. 
W końcu o tym, jak będzie 
wyglądała zadecydowali sami. 
Nic więc dziwnego, że często 
przyglądają się pracy robotni-
ków, przychodzą, podpytują 
o postęp prac. - Remont świet-
licy jest dla nas bardzo ważny. 
Czekaliśmy na niego ponad 20 
lat – mówi mieszkanka Kru-
kowa Beata Ładej. Całkowi-
ty koszt remontu inwestycji 
wyniesie około 505 tysięcy 
złotych, z czego gmina Ża-
rów pozyskała środki unijne, 
dokładnie 328.580,00 złotych 
z Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu”.  – Cie-
szymy się, że pozyskaliśmy 
tak duże środki na remont 
świetlicy wiejskiej w Kruko-
wie. Mając na uwadze dobro 

naszych mieszkańców mamy 
nadzieję, że wyremontowana 
świetlica będzie im dobrze 
służyła, koncentrując wokół 
siebie życie społeczne i kul-
turalne wioski – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak. 
Remont świetlicy wiejskiej 
w Krukowie to jedna z prio-
rytetowych inwestycji, na któ-
rą pozyskano środki unijne. 
Ale nie jedyna.– Jesteśmy 
w trakcie realizacji rewitali-
zacji miasta. W chwili obecnej 
zakończono już remonty 5 z 17 
budynków. W ostatnim czasie 
rozpoczęto remont elewacji 
w budynku przy ulicy Armii 
Krajowej 25 oraz przy ulicy 
Kwiatowej 1. Przygotowuje-
my się także do złożenie wnio-
sku o pozwolenie na budowę 

oraz ogłoszenie przetargu na 
budowę boiska lekkoatletycz-
nego przy Szkole Podstawo-
wej w Żarowie – wyjaśnia 
zastępca burmistrz Grze-
gorz Osiecki. – Trwają tak-
że rozmowy z PKP na temat 
przejęcia gruntów pod moder-
nizację targowiska miejskie-
go. Przygotowujemy się także 
do bardzo ważnej dla gminy 
inwestycji, na którą pozyska-
liśmy środki unijne – kanali-
zacji Bożanowa i Wierzbnej 
z przesyłem do Żarowa. Gmi-
na przygotowuje się także do 
kilku mniejszych inwestycji 
tj. jak remonty dróg, wyko-
nanie nowych placów zabaw, 
czy budowa skatepatku w Ża-
rowie.

Ag 
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Bolesław Moryl ma sześć-
dziesiąt jeden lat i jest preze-
sem Miejskiego Koła PTTK 
Żarodreptaki przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Urodził się i wy-
chowywał w Żarowie, ale od 
dziesięciu lat mieszka w Ja-

worzynie Śląskiej.
Od przeszło dwudziestu 

lat swój wolny czas poświę-
ca na organizację pieszych, 
rowerowych i narciarskich 
wycieczek. I od przeszło 
dwudziestu lat swoją pasję re-
alizuje wspólnie z mieszkań-
cami gminy Żarów. - Nasze 
żarowskie koło Żarodreptaki 
już od wielu lat jest organiza-

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 
podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania pro-
jektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na podsta-
wie następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
Nr XXXII/253/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Go-
łaszyce, gmina Żarów.
Nr XXXII/254/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Kalno, gmina Żarów. 
Nr XXXII/255/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Kruków, gmina Żarów .
Nr XXXII/256/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Wierzbna , gmina Żarów.
Nr XXXII/259/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Pyszczyn, gmina Żarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w pla-
nów miejscowych w terminie do dnia 10 maja 2013r. na piśmie na adres: Burmistrz Żaro-
wa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Lubię wiedzieć, co mnie otacza
Ludzie z pasją: Bolesław Moryl

Od zawsze fascynował się geografią i historią Polski. Jego pierwszą pieszą wy-
cieczką była samotna wędrówka do domu z przedszkola. - Miałem wtedy sześć 
lat i sam wracałem z przedszkola. Zajęło mi to dobrych kilka godzin. Podziwia-
łem nie tylko sklepowe witryny, ale również piękno budzącej się wiosną do ży-
cia przyrody – tłumaczy.

cją rodzinną. Razem przemie-
rzamy szlaki najpiękniejszych 
polskich okolic. A tych w na-
szym kraju jest naprawdę 
wiele. Żarowska organizacja 
funkcjonuje już od lat pięć-
dziesiątych. Jej pierwszym 
prezesem był Jurand Bo-
cian. Schedę po jej założycie-
lu przejął najpierw Stanisław 
Jaryczewski, a później pan 

Bolesław, który kontynuuje 
ideę swoich poprzedników. - 
Zazwyczaj sam układam rocz-
ny kalendarz wypraw. Z reguły 
zaczyna się on od wiosennych 
Biegów Gwarków i Piastów 
w Andrzejówce i Jakuszycach. 
Ale tak naprawdę sezon ot-
wieramy zawsze na Wielkiej 
Sowie. Wyprawiamy się tam 
w pierwszą majową niedzie-

lę. Później przychodzi czas na 
spędzenie majówki w naszych 
pięknych górach. Zawsze sta-
ram się tak zorganizować 
czas, aby podczas tej wę-
drówki do śnieżnych Kotłów 
Jagniątkowa udało się nam 
uczestniczyć we mszy świę-
tej. Często pan Bolesław stara 
się urozmaicić krajoznawcze 
wycieczki. Dlatego chętnie 

współpracuje z innymi orga-
nizacjami. - We współpracy ze 
świdnickim Kołem PTTK or-
ganizuję jesienny rajd górski, 
któremu zawsze towarzyszy 
wysoka frekwencja. Podob-
nie liczna publiczność dopi-
suje również na zakończenie 
naszego sezonu. W drugą nie-
dzielę października wspinamy 
się zawsze na Ślężę. 

Średnio, panu Bolesławo-
wi w pieszych wędrówkach 
towarzyszy trzydziestooso-
bowa grupa mieszkańców 
gminy Żarów. - Przeważnie 
są to mieszkańcy Żarowa, 
którzy już od lat podzielają 

moją pasję. Najbardziej cie-
szy mnie radosne powitanie 
mieszkańców, którzy zupełnie 
nas nie znają. Zawsze wtedy 
pada pytanie, gdzie ten Żarów 
się znajduje. I wtedy opowia-
dam im historię naszej gmi-
ny. Bo Żarów zawsze będzie 
mnie fascynował.

Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu Bolesław Moryl w śnieżnej Andrzejówce podczas Biegu Piastów
Z numerem 239 Bolesław Moryl, 
uczestnik Biegu Piastów w Andrzejówce

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:

Nr XXXII/253/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Go-
łaszyce, gmina Żarów.
Nr XXXII/254/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrę-
bie wsi Kalno, gmina Żarów. 
Nr XXXII/255/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Kruków, gmina Żarów.
Nr XXXII/256/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Wierzbna , gmina Żarów.
Nr XXXII/259/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Pyszczyn, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnio-
ski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Ża-
rów, w terminie do dnia 10 maja 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA ŻAROWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego
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Takimi metodami ucz-
niowie szkół ponadgimna-
zjalnych promowali swoje 
placówki oświatowe. Ucz-
niowie żarowskiego gim-
nazjum, w piątek 22 marca 
mieli niebywałą okazję, aby 
bliżej przyjrzeć się ofertom 
edukacyjnym szkół śred-
nich. W tegorocznych tar-
gach edukacyjnych, na które 
co roku zaprasza gimnazjum 

Tegoroczna statuetka Sowy za najlepszą prezentację edukacyjną powędrowała do Zespołu Szkół „Rzemieślnik” 
w Świdnicy. Na zdjęciu przedstawiciele szkoły i reprezentacja żarowskiego gimnazjum. 

Dokąd po gimnazjum? Konkurs 
ortograficznyReklamowali osiągnięcia swoich placówek w różnych 

dziedzinach, rozdawali ulotki informacyjne, prezen-
towali najbardziej utalentowanych uczniów swojej szkoły 
i wreszcie próbowali zachęcić artystycznymi występami. 

w Żarowie zaprezentowa-
ło się dwanaście szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu 
powiatu świdnickiego. – 
Trzecioklasiści już za trzy 
miesiące podejmować będą 
decyzje o wyborze dalszej 
szkoły. Targi edukacyjne, na 
których prezentują się szkoły 
z terenu powiatu świdnickie-
go to doskonała okazja, aby 
zachęcić ich do bliższego po-

znania placówki, w której 
zamierzają kontynuować na-
ukę. Mam nadzieję, że pomo-
gą im dokonać właściwego 

W kategorii klas dru-
gich nie do pokonania 
była Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie. Pierwsze miejsce 
wywalczyły Wiktoria Ry-
chel i Julia Szewczak. 
Tuż za nimi, na drugim 
miejscu uplasował się Ad-
rian Kuliński, a na trze-
ciej pozycji był Mateusz 
Adamek .  W kategor i i 
natomiast klas trzecich 

dobra zabawa, ciekawe po-
mysły i inicjatywy, a w tym 
roku również pokaz talen-
tów. – Dobra muzyka, śpiew, 
pokazy sportowe, gra na in-
strumentach, aerobik i to 
wszystko w naszym gim-
nazjum. Przebrani w stroje 
z lat osiemdziesiątych ucz-
niowie prezentowali swo-
je największe, a być może 
jeszcze nieodkryte talenty. 
W ten sposób pokazaliśmy 
uczniom innych szkół, że 
w naszej placówce również 
nie brakuje wszechstronnie 
utalentowanych młodych 
ludzi – dopowiada Jolan-
ta Papińska z żarowskiego 
gimnazjum, która wspólnie 
z samorządem uczniowskim 
oraz nauczycielami Izabe-
lą Osiecką, Adamem Ciu-
pińskim i Renatą Dziubak 
zorganizowała gimnazjalną 
zabawę.

Corocznym zwyczajem 
gimnazjaliści i nauczycie-
le oddawali swoje głosy 
w konkursie na najlepszą 
prezentację edukacyjną. 
– Zwyciężył Zespół Szkół 
„Rzemieślnik” ze Świdnicy 
i to do niego powędrowała 
statuetka Sowy. Za innowa-
cyjny i nietypowy przekaz – 
dodaje Helena Słowik.

Magdalena Pawlik  

wyboru. Z pewnością uświa-
damiają młodym ludziom, że 
najlepszą inwestycją w życiu 
jest inwestycja we własną 
przyszłość – zaznacza dy-
rektor gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie Hele-
na Słowik. 

Wiosenne targi edukacyj-
ne to jednak nie tylko pre-
zentacja różnorodnej oferty 
edukacyjnej. To również 

Polszczyzna lubi zaskakiwać. Przekonali się o tym naj-
młodsi mieszkańcy gminy Żarów, którzy zmagali się 

w XX Gminnym Konkursie Ortograficzno-Gramatycznym. 
Uczestnicy konkursu z Żarowa, Mrowin, Imbramowic i Za-
struża pisali dyktando, ale również trudzili się nad zada-
niami z ortografii i gramatyki. 

pierwsze miejsce wywal-
czył Marek Barabasz ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach, 
drugie przypadło Kon-
radowi Cieszyńskiemu 
z żarowskiej placówki, 
a na trzecim uplasowa-
ły się uczennice Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach Wikto-
ria Stec i Karolina Cia-
stoń.

Z numerem 239 Bolesław Moryl, 
uczestnik Biegu Piastów w Andrzejówce

1| Na jednej stronie interne-
towej mogą Państwo od 

teraz znaleźć wszystkie potrzeb-
ne informacje  z terenu gminy 
Żarów. Pod górnymi zakład-
kami kryją się kolejno: Nasza 
gmina, w tu: położenie gminy, 
historia, miejscowości w gmi-
nie oraz mapa gminy; Urząd 
Miejski, a tu: informacje ogól-
ne o Urzędzie Miejskim, wykaz 
telefonów wewnętrznych, infor-
macje o władzach gminy, skład 
Rady Miejskiej Żarowa, statut 
gminy oraz wykaz sołectw; Kul-
tura i Oświata, a tu: informacje 
dla nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców, wykaz placówek oświato-
wych i jednostek kulturalnych 
oraz miasta partnerskie; Go-
spodarka, a tu: strategia gmi-
ny, oferta inwestycyjna, kilka 
słów o żarowskiej postrefie WS-

Witamy na nowej stronie
Ruszył nowy portal internetowy gminy Żarów. We wtorek, 9 kwietnia internauci mogli 

po raz pierwszy zobaczyć stronę internetową w nowej odsłonie. - Mając na uwadze 
potrzebę odświeżenia wizerunku naszej strony internetowej, została opracowana nowa 
szata graficzna, umożliwiającą Państwu łatwiejszy dostęp do informacji. Od tej pory na 
jednej stronie internetowej znajdą Państwo informacje z terenu gminy Żarów, jak i Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spodobają się Pań-
stwu – mówi burmistrz Żarowa Leszek Michalak. 

SE oraz przetargi. W kolejnych 
dwóch zakładkach niezbędne in-
formacje na temat bezpieczeń-
stwa i zdrowia wraz z wykazem 
jednostek pomocowych oraz nu-
merami telefonów. Ostatnia za-
kładka to informacje o parafiach 
i kościołach znajdujących się na 
terenie gminy Żarów

2|Na głównej stronie inter-
nauci znajdą także naj-

ważniejsze informacje na temat 
wydarzeń gospodarczych, kul-
turalnych i sportowych z tere-
nu całej gminy. Tu znajdziemy 
także ważne komunikaty bur-
mistrza Leszka Michalaka oraz 
Urzędu Miejskiego, ostrzeżenia 
oraz pilne ogłoszenia. Na do-
le strony coś dla miłośników 
kultury, a więc plakaty z ogło-
szeniami imprez, konkursów 
i ważnych wydarzeń, nie tyl-

ko z Żarowa, ale i z całego po-
wiatu świdnickiego, a nawet 
regionu. Po lewej stronie znaj-
dziemy także przekierowania 
na strony internetowe ważnych 
instytucji gminnych tj. Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu, 
Żarowskiej Izby Historycznej, 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Biblioteki Publicznej 
w Żarowie.

3|Dokumentację foto-
graficzną oraz filmową 

z najważniejszych wydarzeń 
gminnych internauci znajdą 
nad głównymi zakładkami. 
Tam również można polubić 
nowy funpage Gminy Żarów 
na facebooku, przeczytać o co 
mieszkańcy pytają burmistrza 
miasta oraz przejść do Biule-
tynu Informacji Publicznej.

1

2

3
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Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach 
oraz gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie projekt 
realizować będzie do końca 
lipca. – Ponad 140 uczniów 
naszej szkoły uczestniczy 
w zajęciach projektu „Kre-
atywna Szkoła”. W ramach 
unijnego projektu odbywały 
się nie tylko innowacyjne lek-
cje. Projekt przewiduje rów-
nież dydaktyczne wycieczki. 
Uczniowie naszej szkoły od-

Są już na półmetku

Uczą się kreatywności i odpowiedzialności. Mają większą motywację do nauki. Potrafią planować własne działania, 
pokonują bariery nieśmiałości i są otwarci na nowe doświadczenia. Takie działania przewiduje unijny program 

„Kreatywna Szkoła”, w którym uczestniczą dwie placówki oświatowe z gminy Żarów. 

W czwartek, 4 kwietnia 
swoją wiedzę sprawdzali tak-
że  uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Szkoły Podstawo-
wej im. Anny Jenke w Mro-
winach, Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramowi-
cach i Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Za-
strużu. Z zadaniami z języka 
polskiego, matematyki, hi-
storii i nauk przyrodniczych 
w gminie Żarów zmagało 
się sto trzynaście szóstokla-

A wszystko dzięki pro-
gramowi „Bądź bezpieczny 
w sieci”, w który mocno za-
angażowała się żarowska pla-
cówka. – Program, w którym 
bierze udział nasza szkoła 
został opracowany z myślą 
o uświadomieniu młodych 
użytkowników sieci przed 
zagrożeniami, jak również 
reagowaniem w przypadku 
ich pojawienia się. Powstał, 
dzięki zaangażowaniu Fun-
dacji Dzieci Niczyje, która 
od 2004 roku zajmuje się 
problematyką krzywdzenia 
dzieci – czytamy w specjal-
nym wydaniu szkolnej gazet-
ki „Szkolne Wieści” Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie.

Żarowska placówka czyn-
nie włączyła się w akcje 

wiedzili Muzeum Antropolo-
giczne i Katedrę Fizyki we 
Wrocławiu, uczestniczyli 
także w zajęciach z doradz-
twa zawodowego w Świdni-
cy i edukacyjnych w Explora 
Parku we Wrocławiu. Rów-
nież nauczyciele gimnazjum 
uczyli się innowacyjnych 
i aktywizujących metod nau-

czania – wyjaśnia koordyna-
torka projektu w żarowskim 
gimnazjum Elżbieta Stencel.

Unijny projekt w obydwu 
placówkach prowadzi Firma 
Szkoleniowo-Doradcza An-
na Szywała.  – Pięćdziesię-
ciu siedmiu uczniów naszej 
szkoły uczestniczy w terapii 
pedagogicznej, indywidual-

nej rewalidacji, logopedii, 
innowacyjnych zajęciach 
z języka polskiego, przyro-
dy i technologii informatycz-
nych. Ponadto mają okazję 
brać udział w dodatkowych 
zajęciach dydaktyczno-wy-
chowawczych z języka pol-
skiego, matematyki i języka 
angielskiego. Rozwijają także 

swoje kompetencje w zakre-
sie świadomości i ekspresji 
kulturalnej – informuje dy-
rektor szkoły w Mrowinach 
Roman Konieczny.

Dzięki unijnemu projek-
towi szkoły wzbogaciły 
się również o nowe sprzę-
ty multimedialne, materia-
ły i pomoce dydaktyczne. 

A uczestnikom nowoczes-
nych zajęć zapewniono 
bezpłatny transport oraz po-
częstunek.  – Zajęcia w ra-
mach projektu „Kreatywna 
Szkoła” cieszą się dużym za-
interesowaniem i mam na-
dzieję, że wszystko, czego 
się w jego ramach uczymy 
będzie można wykorzystać 
w przyszłości – dodaje El-
żbieta Stencel.

Magdalena Pawlik  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach „Kreatywnej Szkoły” w Mrowinach Innowacyjne zajęcia uczniów żarowskiego gimnazjum

Pisali pierwszy ważny test
Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie szóstych klas 

szkół podstawowych rozpoczęli pisanie pierwszego 
ważnego egzaminu w ich życiu. 

sistów. - Jestem dobrej my-
śli, bo zadania wcale nie były 
takie trudne. Czas podczas 
rozwiązywania testu tak szyb-
ko minął, że nie zdążyłam się 
nawet dobrze zestresować. 
Zadania również mnie nie za-
skoczyły. Podobne rozwią-
zywaliśmy w naszej szkole. 
Mam nadzieję, że będę się 
cieszyć z uzyskanych wyni-
ków. Ale na te będziemy mu-
sieli jeszcze trochę poczekać 
– mówiła po wyjściu z sali 
egzaminacyjnej Iga Wasi-

lewska, uczennica żarowskiej 
podstawówki. Z jakimi za-
daniami w tym roku musieli 
zmierzyć się szóstoklasiści? 
- Najpierw czytali tekst źród-
łowy, do którego dołączone 
były zadania sprawdzające 
poziom rozumienia czytane-
go tekstu. Jednym z zadań 
pisemnych było napisanie 
listu. W zakresie matematy-
ki natomiast sporo było za-
dań wymagających zarówno 
rozumowania,  jak i wykorzy-
stywania wiedzy w praktyce 
– wyjaśnia dyrektor  szkoły 
w Żarowie Urszula Rurarz. 
Sprawdzian szóstoklasisty to 
jeden z pierwszych ważnych 
egzaminów w życiu każdego 
ucznia. Jego napisanie jest 
jednym z warunków ukoń-
czenia szkoły podstawowej. 
- Wśród uczniów piszących 
sprawdzian dużo było rów-
nież takich, którzy nie zdążyli 
rozwiązać wszystkich zadań 
w ciągu godziny. Mam jednak 
nadzieję, że wyniki będą sa-
tysfakcjonujące – dopowiada 
dyrektor placówki w Mro-
winach Roman Konieczny.

Magdalena Pawlik 

Chcą być bezpieczni w sieci
Młodzi żarowianie już wiedzą, jak bezpiecznie korzystać 

z Internetu. Znają także zagrożenia tam czyhające. 

promowania świadomego 
korzystania z Internetu. Ucz-
niowie już wiedzą, że to nie 
tylko skarbnica wiedzy, któ-
ra ułatwia naukę i rozwijanie 
zainteresowań. – Dowiedzie-
liśmy się o cyber przemocy, 
kopiowaniu prac z różnych 
stron, ostrożności przy za-
mieszczaniu naszych zdjęć, 
głupich żarcikach o kole-
gach lub koleżankach – mówi 
uczennica szkoły w Żarowie 
Katarzyna Domańska. To 
także wirtualne zagrożenia, 
które czyhają na nieświa-
domych użytkowników. – 
Uważam, że powinno się 
rozmawiać na temat tego, 
jakie zagrożenia czekają na 
nas w Internecie. Dzięki fil-
mikom nauczyłam się, żeby 
zwracać uwagę, gdy komuś 

dzieje się krzywda – sugeruje 
Roksana Bajda, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Ża-
rowie.

Przemoc rówieśnicza, kon-
takty z obcymi i uzależnie-
nia od komputera. Kolejne 
zagrożenia, przed którymi 
przestrzega najmłodszych 
edukacyjny program „Bądź 
bezpieczny w sieci”. – Inter-
net jest nieocenionym narzę-
dziem komunikacji, edukacji 
i rozrywki. Jednak brak za-
grożeń w Internecie zależy 
tylko od jego użytkowników. 
To, jak zostanie wykorzysta-
ny zależy przede wszystkim 
od nas. I mam nadzieję, że 
uczniowie wyciągną wnio-
ski z wirtualnych lekcji, któ-
re zostały przeprowadzone 
w naszej szkole – dodaje na-
uczycielka szkoły Elżbieta 
Suchorabska.

Magdalena Pawlik 

Więcej informacji 
i zdjęć z gminy Żarów: www. um.zarow.pl
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Śladami historii

Zapomniana kapliczka w Kalnie

Mało znanym jest jednak 
fakt, że już na początku 
XIX w. w miejscowo-
ści stała druga kapliczka 
mająca formę niewiel-
kiej budowli wolnostoją-
cej. Obiekt ten zachował 
się do dnia dzisiejsze-
go w nieco zmienionej 
postaci na terenie pose-
sji nr 42. Jest to budow-
la jednokondygnacyjna, 
tynkowana, założona na 
planie prostokąta, któ-
rą pokrywa dwuspadowy 
dach ceramiczny. Otwór 
wejściowy umieszczony 
został osiowo w elewa-
cji, zwieńczonej trójkąt-
nym szczytem, w którym 
znajduje się wnęka (w niej 
umieszczony był krzyż lub 
święta figura). Zamurowa-
ny dziś otwór wejściowy 
prowadził niegdyś do wnę-

Najbardziej znanym obiektem zabytkowym Kalna jest barokowa kapliczka wybudo-
wana na początku XVIII w. z inicjatywy opata krzeszowskiego Dominika Geyera. 

trza przez wykonany z pia-
skowca portal, na którym 
umieszczona została infor-
macja o czasie jej wzniesie-
nia – J.M. A.D. 1806. Forma 
tej niewielkiej budowli, na-
wiązującej do wielu wolno-
stojących kapliczek wiejskich 
znajdujących się w pobliskiej 
okolicy, zdradza jej pierwot-
ną sakralną funkcję. Wznie-
siona w 1806 r., kapliczka 
pełni dziś rolę przydomowej 
komórki. W bocznej ścianie 
wybity został otwór wej-
ściowy wzmocniony u góry 
żelazną szyną. Trudno po-
wiedzieć, z czyjej inicjatywy 
i w jakich okolicznościach 
owa kapliczka została wznie-
siona. W 1806 r. wieś należa-
ła jeszcze do krzeszowskich 
cystersów. W 1807 i 1808 
r. mieszkańcy Kalna zostali 
zrujnowani przez francuskie 

kontrybucje oraz obowiąz-
kowe dostawy dla wojska 
żywności i oporządzenia. 
W 1810 r. po sekularyza-
cji dóbr klasztornych, Kal-
no zostało wykupione przez 
ministra pruskiego hrabie-
go Augusta von der Goltza. 
W trzy lata później miesz-
kańcy wsi zmuszeni byli 
dostarczać, tym razem do 
Legnicy żywność dla wojsk 
pruskich oraz ich sojuszni-
ków. Latem 1813 r. w trak-
cie obowiązywania rozejmu 
w Kalnie stacjonowali żoł-
nierze rosyjscy. Nie znane 
pozostają także okoliczno-
ści, w jakich kapliczka prze-
stała pełnić swoją pierwotną 
funkcję. Nadmienić tutaj na-
leży, że do 1810 r. na mocy 
XVII-wiecznego zarządze-
nia opatów krzeszowskich 
w Kalnie nie mogli mieszkać 

protestanci. Dopiero seku-
laryzacja dóbr klasztornych 
zmieniła ten stan rzeczy. Jed-
nak pod koniec lat 20-tych 
XIX w. we wsi mieszkało 
zaledwie 8 ewangelików. 

Dopiero w drugiej połowie 
XIX w. zaczęło się stopnio-
wo zmieniać oblicze wyzna-
niowe wsi. Być może w tym 
czasie kapliczka znalazła się 
w granicach wiejskiego po-

dwórza, którego ewange-
lickim gospodarzom nie 
zależało specjalnie na lo-
sie tego katolickiego prze-
cież obiektu.
Bogdan Mucha / GCKiS Żarów

1. Rokowania odbędą się 13 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19, II piętro.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 08.03.2012, 02.07.2012 
jednak nie wyłoniły one nabywcy.
2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 
65109023690000000602019458 najpóźniej do dnia 09 maja  2013 r. do 
godz. 15 00 zaliczki w gotówce w wysokości 10% ceny wyjściowej.
3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zo-
stanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 
3 dni od dnia zakończenia rokowań.
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Roko-
wania – działka  15/1 Kruków ” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, ul. Zamkowa 2,  najpóźniej do dnia  09 maja 2013 r. do godz. 15 00.
Oferty powinny zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta  lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli 
oferentem jest osoba prawna;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje 
te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
e) dowód wpłacenia zaliczki w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do 
oferty z napisem “zaliczka”.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożo-
na na raty  i spłacana po zawarciu aktu notarialnego lub wpłacona w gotówce 
przed zawarciem umowy notarialnej.
6. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert.
8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
9. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia po-
datku VAT w wysokości 23% zaoferowanej ceny przed zawarciem aktu no-
tarialnego, kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia 
oraz kosztów notarialnych.
10. Ogłoszenie o rokowaniach  umieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu: www.um.zarow.pl
11. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, tel. 74/8580-
591 wew. 339 i 301 pokój nr 21 w terminie do 09.05.2013r.

Nu-
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Wysokość     

zaliczki      
     

Godz.
rozp.

  rokowań

15/1 2100
Sw1s/

00019491/0
sprzedaż na 
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19.000 1.900 9 00

Ruszają prace porządko-
we na terenie ogródków 

działkowych w  Żarowie. 
Działkowcy rozpoczynają 
sezon. Zarząd żarowskich 
ogródków przypomina 
o  obowiązkach, spoczy-
wających na właścicielach 
działek. 

Jeszcze do końca kwiet-
nia osoby, które nie chcą 
płacić i użytkować swojego 
ogródka działkowego mogą 
zrezygnować z działki. – Te 
osoby zapraszamy do naszej 
siedziby przy ulicy Wojska 
Polskiego w każdą środę od 
godziny 16.00 do 18.00 – wy-
jaśnia Stanisław Białek, pre-
zes żarowskich działkowców. 
Ci, którzy z ogródka rezyg-
nować nie zamierzają, muszą 
pamiętać o zadbaniu o swój 
teren. – Prosimy, żeby nie wy-
rzucać zbędnych odpadów na 
teren pustostanów. Przypomi-
namy także, że działkowicze, 
którzy potrzebują piasku mo-
gą zgłaszać takie zapotrzebo-
wanie do zarządu – dodaje 
prezes. Na środę, 17 kwiet-
nia o godzinie 15.30 zaplano-
wano także wybory zarządu 
Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych w Żarowie. 

Ag 

Niszczą pola uprawne 
oraz szkółki leśne. Co 

zrobić, by starać się o od-
szkodowanie wyrządzone 
przez zwierzynę leśną?

Szkody łowieckie, to ta-
kie, które wyrządzane są 
przez zwierzęta łowne. 
Wśród leśnych „szkodni-
ków” najczęściej wymienia 
się: dziki, jelenia i sarny. 
Wszystkie straty wyrzą-
dzone przez taką zwierzynę 
podlegają szkodom łowie-
ckim. W przypadku wystą-
pienia takich  strat należy 
zwrócić się do najbliższego 
koła łowieckiego, któremu 
podlega miejsce wyrządze-
nia szkody. Warto także pa-
miętać, że o odszkodowanie 
może ubiegać się każdy 
właściciel upraw, który 
poniósł straty w wyniku 
żerowanie dzikiej zwierzy-
ny. Ale trzeba też pamiętać, 
że nie wszystkie zwierzęta 
łowne ujęte są w ustawach 
dotyczących odszkodowań. 
Wśród nich wymienia się: 
dzikie gęsi, żurawie, lisy, 
zające, norkę amerykań-
ską, a także gatunki chro-
nione tj. kruki, kormorany 
i wydry. 

Ag

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA ROKOWANIA
dotyczące sprzedaży

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
NIEZABUDOWANEJ 

POŁOŻONEJ W KRUKOWIE

Działkowcy 
rozpoczynają 

sezon

Gdy zwierzyna 
wyrządzi 
szkody

Co? Gdzie? Kiedy? 
ŚWIDNICA

    
            14 kwietnia
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Piosfera (koncert galowy, sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, Rynek 43, godz. 18.00, 
wstęp wolny)
    
 17 kwietnia
W ramach świdnickiej środy li-
terackiej spotkanie z Klarą No-
wakowską (Galeria 44, Rynek, 
godz. 18.00, wstęp wolny)
    
 19 kwietnia
„Od Piaf do Garou” - recital 
Michała Bajora (sala teatralna 
Świdnickiego Ośrodka Kultury, 
Rynek 43, godz. 19.00, bilety do 
nabycia w Centrum Informacji 
Turystycznej w Świdnicy)

ŚWIEBODZICE
    

19 kwietnia
Wernisaż wystawy fotograficz-
nej z podróży Andrzeja Wojto-
nia „Japonia i Korea Południowa 
– wyprawa w znane i nieznane 
(Miejski Dom Kultury, ul. Wol-
ności 13, godz. 18.00)
    
 23 kwietnia
Spotkanie autorskie z twórcami 
wielkiego studenckiego projek-
tu podróżniczego „Busem przez 
świat” (Miejski Dom Kultury, ul. 
Wolności 13, godz. 18.00)
    
 29 kwietnia
Widowisko taneczne w wykona-
niu tancerzy Miejskiego Domu 
Kultury (Miejski Dom Kultury, ul. 
Wolności 13, godz. 17.00)

    
STRZEGOM

    
           8-30 kwietnia
Wystawa prac plastycznych 
artystki amatorki „To ja...” 
(Strzegomskie Centrum Kul-
tury, ul. Paderewskiego 36)
    
 19 kwietnia
„Pod niemieckimi łóżkami” 
spektakl teatralny w dobo-
rowej obsadzie aktorskiej: 
Tamara Arciuch, Bartek Ka-
sprzykowski, Bartosz Opania 
(sala widowiskowa Strzegom-
skiego Centrum Kultury, ul. 
Paderewskiego 36, godz. 
19.00, cena biletu 65 zł)

    
ŻARÓW

    
     24 luty-14 kwietnia
Wystawa „Pamiątki Żarow-
skiego Harcerstwa” (Żarow-
ska Izba Historyczna, ul. 
Armii Krajowej 40, środa w 
godz. 10.00-16.00 i niedziela 
w godz. 11.00-14.00)
    
 18 kwietnia
Spektakl teatralny „Dyktan-
do” Stanisława Lema (Teatr 
Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00)
    
 21 kwietnia
I Festiwal Origami „Czar Po-
składanych kartek” (Żarow-
ska Izba Historyczna, ul. 
Armii Krajowej 40. Od 21.04-
10.05 prace wystawione będą 
w Izbie Historycznej. Więcej 
informacji na temat festiwalu 
na www.centrum.zarow.pl). 
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To już 20 lat, kiedy klub 
szachowy Goniec Żarów 
szkoli zawodników kró-
lewskiej gry.

- Tak, przez te lata przez 
klub przewinęło się mnóstwo 
dzieci, młodzieży i osób star-
szych. Choć trzeba nadmie-
nić, że szachy w Żarowie 
rozwijały się też prężnie 
w latach 50 do 70 ubiegłe-
go wieku, jako jedna z wielu 
dyscyplin sportowych, które 
były w klubie Zjednoczeni Ża-
rów. Szachiści tamtych lat też 
osiągali znaczące sukcesy.

Zakończył się sezon sza-
chowy, w którym Goniec 
Żarów odnotował naj-
większy sukces w historii 
klubu.

- Tym sukcesem jest za-
jęcie III miejsca w trzeciej 
lidze szachowej. To tak, jak-
by piłkarze zdobyli III loka-
tę w IV lidze. Przy odrobinie 
sportowego szczęścia, byłoby 
pierwsze miejsce i awans do 
II ligi. Zajęliśmy też II miej-
sce w X edycji Międzypowia-

Od kilkudziesięciu lat swoją wiedzę kolejnym pokoleniom szachistów przekazuje Michał Bieszczad.

Małymi krokami do wielkich celów
Szachy to wspaniała gra ucząca przewidywania, logicznego myślenia, trenująca pa-

mięć. W gminie Żarów szkoleniem adeptów królewskiej gry zajmuje się klub szachowy 
Goniec Żarów. O specyfice tej dyscypliny sportu, planach i osiągnięciach rozmawialiśmy 
z trenerem Michałem Bieszczadem. 

towej Ligi Szachowej LZS (14 
startujących drużyn- red.). 
Tradycyjnie już drużyny sza-
chowe naszej szkoły podsta-
wowej, gimnazjum i II LO 
w Świdnicy, w których gra-
ją szachiści Gońca wywal-
czyły awans do rozgrywek 
szczebla wojewódzkiego. 
W minioną niedzielę 7 IV 
w Radkowie zakończyły się 
rozgrywki IV ligi juniorów, 
którą wygrali juniorzy nasze-
go klubu w składzie: Nata-
lia Dominik, Damian Daniel, 
Przemysław Borowski, Da-
wid Mozol, Wiktor Zarem-
ba (w zawodach startowało 
29 drużyn z całego Dolnego 
Śląska! – red.).

Na tle sukcesów dru-
żynowych proszę przed-
stawić osiągnięcia 
indywidualne minionego 
sezonu.

- Największe indywidualnie 
osiągnięcia, to pierwszy w hi-
storii Żarowa junior Damian 
Daniel, który zdobył I katego-
rię szachową i ranking mię-

dzynarodowy prawie 1900. 
Kolejnym wyróżniającym 
się zawodnikiem jest Jakub 
Dołharz, siódmy zawod-
nik Międzynarodowych Mi-
strzostwach Niemiec, Mistrz 
Dolnego Śląska do lat 8 oraz 
zwycięzca wielu turniejów we 
Wrocławiu, Jeleniej Górze, 
Świdnicy. Jakub jest naj-
młodszym w historii Żarowa 
szachistą z II kategorią sza-
chową. 

Mimo osiągnięć Goniec 
Żarów nie zwalnia tempa 
biorąc udział w licznych 
turniejach.

- Teraz chcemy dobrze 
wypaść w Finałach Dolno-
śląskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, Gimnazjadzie i Li-
cealiadzie. Następny cel to 
wygranie Finału Dolnoślą-
skiego „Złotej Wieży” druży-
nowo i indywidualnie. Turnieje 
są rozgrywane w ramach Dol-
nośląskich Igrzysk LZS, które 
odbędą się w kwietniu i maju. 
Czwartego maja organizujemy 
w gimnazjum turniej z okazji 

Uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja. W weekend 11-12 ma-
ja przeprowadzimy Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska Juniorów 
w Szachach Szybkich. Czer-
wiec będzie miesiącem, gdzie 
z dziećmi i młodzieżą będzie-
my wyjeżdżać na cykl turnie-
jów rozgrywanych w ramach 
Festiwalu Andersena i Memo-
riału Błaszczaka. Od 17 do 21 
lipca robimy duży festiwal sza-
chowy w Żarowie.

Przy takim natłoku tur-
niejów jak wygląda system 
szkolenia? 

- Spotykamy się w klubie 
budynku Przedszkola Miej-
skiego lub w Gimnazjum 
w piątki od 16:00. Tu swoje 
treningi ma grupa zaawan-
sowana. We wtorki i środy 
od 16:00 w Gimnazjum lub 
klubie w zależności od te-
matu lekcji, prowadzę zaję-
cia z dziećmi już grającymi 

i tymi, co dopiero chcą się 
nauczyć grać. Ważna infor-
macja jest taka, iż zajęcia są 
bezpłatne.

Dziękuję za rozmowę

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do wstę-
powania w szeregi Gońca 
Żarów. Szczegółowych in-
formacji można uzyskać 
pod nr tel. 515 128 397.

Krzysztof Dutkiewicz

 

Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Wałbrzychu zde-
cydował się przełożyć na 
5 czerwca pojedynki klasy 
okręgowej seniorów, klasy 
A oraz klasy okręgowej ju-
niorów. 24 kwietnia odbędą 
się wszystkie mecze B-klasy 
zaplanowane pierwotnie na 
niedzielę 7 kwietnia organi-
zowane przez Podokręg Piłki 
Nożnej w Świdnicy.

Przyjrzeliśmy się sytuacji 
kadrowej Zjednoczonych Ża-
rów oraz Zielonych Mrowiny. 

Walczący o awans do IV 
Ligi piłkarze Zjednoczonych 
Żarów pozyskali w okresie 
transferowym byłego zawod-
nika klubu Mateusza Darow-
skiego. Młody obrońca przez 
ostatnie półtora roku wystę-
pował w Stali Świdnica. 
Z drużyną trenuje Piotr Kaś-
ków (napastnik) oraz Adrian 
Durma (obrońca). Zarówno 

jeden jak i drugi, rundę je-
sienną spędził na wypożycze-
niu w Zielonych Mrowiny. 
Po stronie strat należy zapisać 
odejście do III ligowej Polo-
nii Świdnica Michała Skry-
paka. Przedłużone zostało 
wypożyczenie bramkarza Pa-
wła Pojaska do Wierzbian-
ki Wierzbnej. Z drużyną nie 
trenuje Krystian Dopieral-
ski, a uraz wykluczył z gry 
Michała Klimaszewskiego. 
Ponadto kontuzji w okresie 
przygotowawczym nabawił 
się najlepszy strzelec Zjedno-
czonych Krzysztof Goździe-
jewski. Jego szybki powrót 
na murawę stoi pod znakiem 
zapytania.

Zgoła odmiennie wyglą-
da sytuacja wśród piłkarzy 
Zielonych Mrowiny. Druży-
nę opuścili podstawowi za-
wodnicy ww. Durma oraz 
Kaśków. Udało się obsadzić 

pozycję bramkarza. Między 
słupkami w rundzie rewan-
żowej stanie Dariusz Kraw-
czyk z Cukrownika Pszenno. 
Wsparcia „Koniczynki” będą 
szukać w młodych zawod-
nikach z zespołu juniorów.

Zjednoczen i  Żarów 
w pierwszym pojedynku 
podejmą czwartą w tabeli 
Stal Świdnica. Mecz odbę-
dzie się 14 kwietnia o godz. 
16:00 na boisku rywala. Oby-
dwie ekipy wymieniane są 
jako pretendenci do awansu. 
W pierwszym meczu padł 
bezbramkowy remis.

Rehabilitacji będą szukać 
piłkarze Zagłębia Wałbrzych. 
Po przegranej 0:1 na włas-
nym boisku czas na mecz 
w Mrowinach. Pierwszy 
gwizdek zabrzmi 14 kwiet-
nia o godz. 16:00.

Krzysztof Dutkiewicz

W oczekiwaniu 
na rozpoczęcie rundy

Po raz kolejny związki piłkarskie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych 
postanowiły odwołać większość meczów o punkty zaplanowanych na weekend 6 i 7 

kwietnia.

Wielkie emocje w Rajdzie Krause
41. Rajd Świdnicki-KRAUSE 

jest w tym roku inaugu-
racją sezonu rajdowego w Pol-
sce i pierwszą odsłoną LOTOS 
Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski 2013.

Organizowany przez Auto-
mobilklub Sudecki rajd trady-
cyjnie zostanie rozegrany na 
asfaltowych odcinkach spe-
cjalnych położonych w okoli-
cach Świdnicy w dniach 12-14 
kwietnia. To co z pewnością 
najbardziej ucieszy kibiców, to 
prolog ulicami miasta. W za-
wodach wystartuje ścisła czo-
łówka polskich zawodników z 
Rajdowym Mistrzem Polski i 
zwycięzcą poprzedniej edycji 
Kajetanem Kajetanowiczem na 
czele. Oprócz samych emocji 
związanych z wyścigiem orga-
nizatorzy zapewnili wiele atrak-
cji. W wieży ratuszowej można 
oglądać wystawę historii całego 
rajdu. Galeria Świdnicka będzie 
miejscem spotkań z kierowcami 
oraz wystawą samochodów. Na 
trasie prologu dokonana zosta-
nie próba pobicia rekordu pręd-
kości Fiatem 125p. 

Krzysztof Dutkiewicz

41. Rajd  Świdnicki Krause
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Etap 1 – piątek, 12 kwietnia 2013 r.
Park Przedstartowy, Świdnica, Rynek 17:00 
Uroczyste otwarcie Rajdu, Świdnica, Rynek 17:15 
Ceremonia Startu, Świdnica, Rynek 17:30 
OS 1 Świdnica 1 / 2 19:03 20:06

Etap 1 – sobota, 13 kwietnia 2013 r. 
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 12:00 15:24 18:48 
OS 3/6 Witoszów – Złoty Las 1 / 2 12:38 16:17 
OS 4/7 Zagórze Walim 1 / 2 13:04 16:43 
OS 5/8 Świerki – Kamionki 1 / 2 14:02 17:41 
Meta Etapu 1, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 19:33

Etap 2 – niedziela, 14 kwietnia 2013 r.
Start Rajdu do Etapu 2, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 8:00 
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 8:00 12:25 
OS 9/12 Rościszów – Walim 1 / 2 8:53 13:33 
OS 10/13 Jodłownik – Srebrna 1 / 2 9:59 14:39 
OS 11/14 Kamionki – Ludwikowice 1 / 2 11:03 15:43 
Meta Rajdu – Świdnica, Rynek 17:00
Rajdowy Puchar Polski

1 Runda – niedziela, 14 kwietnia 2013 r. 
Start, Świdnica, ul. Śląska 35 9:15 
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 13:25 
OS 1/4 Rościszów – Walim 1 / 2 9:53 14:33 
OS 2/5 Jodłownik – Srebrna 1 / 2 10:59 15:39 
OS 3/6 Kamionki – Ludwikowice 1 / 2 12:03 16:43 
Meta Rajdu, Świdnica, Rynek 18:00

Szczegółowe informacje na www.rajdkrause.pl


